
Volume 67(2): 275-538   Abril–Junho 2016



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

 JBRJ
ISSN 0370-6583

Indexação
DOAJ
EBSCO
JSTOR
Scopus
SciELO

Index of Botanical Publications (Harvard University Herbaria)
Latindex

Referativnyi Zhurnal
Review of Plant Pathology

Ulrich’s International Periodicals Directory

Esta publicação é afiliada à ABEC-Brasil

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

Edição eletrônica
ISSN:  2175-7860

http://rodriguesia.jbrj.gov.br

Ficha catalográfica

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

v.  : il. ; 28 cm.

Trimestral
Inclui resumos em português e inglês
ISSN 0370-6583

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

                                            CDD - 580
CDU - 58(01)                  



Rodriguésia 67(2): Editorial/Sumário. 2016

http://rodriguesia.jbrj.gov.br

DOI: 10.1590/2175-7860201667200

Editorial sobrE os Estudos dE

Ecologia Funcional da Polinização

Mecanismos reprodutivos tornam-se decisivos para a evolução e continuação das linhagens de organismos, pois são 
os principais processos nos quais há troca de material genético entre indivíduos e/ou populações (Tremblay et al. 2005, 
Dennis et al. 2007, Godefroid et al. 2014). Especialmente para as plantas, dada sua condição séssil, as interações com 
vetores na dispersão de pólen ou sementes, configuram importantes episódios nos quais ocorre fluxo gênico e portanto, 
têm implicações diretas sobre a prole gerada e a trajetória das linhagens filogenéticas (Crepet & Niklas 2009). Estima-se 
que em torno de 87% das angiospermas dependa de animais para sua polinização (Ollerton et al. 2011), enquanto a 
produção de frutos carnosos (indicador indireto de dispersão por animais) pode ocorrer em mais de 90% das espécies 
em determinadas florestas tropicais (Herrera & Pellmyr 2002). Essas estimativas, no entanto, não consideram o fato de 
que muitas espécies, embora majoritariamente dependentes de animais, podem possuir estratégias mistas de polinização 
ou dispersão que contribuam para garantia de sua reprodução (Levin 2011, Friedman & Barrett 2009).

 Ao longo da construção do arcabouço teórico do campo de pesquisa da Biologia da Polinização, significativa 
quantidade de atenção foi dispensada na documentação de padrões ocorrentes nas interações entre plantas e seus 
polinizadores (Rech & Westerkamp 2014). Documentou-se por exemplo, a prevalência de visitas por aves em flores 
vermelhas com corolas tubulares, o aumento da autogamia em populações marginais na distribuição das espécies, a diminuição 
da taxa de visitação por abelhas com aumento da altitude, entre vários outros padrões relacionados ao mutualismo de 
polinização (Rech et al. 2014). Em contrapartida, sabe-se muito menos acerca dos processos subjacentes aos padrões 
descritos, especialmente a partir de estudos empíricos realizados em condições naturais. Como exemplo, no caso da 
interação entre aves e flores com corolas vermelhas e tubulares, em detrimento de uma possível preferência das aves por 
estas flores em função de sua características cognitivas intrínsecas, é crescente o apoio a ideia de que nestas flores as aves 
estariam em menor competição com abelhas (Bergamo et al. 2016). Neste sentido, o padrão verificado na natureza 
estaria mais relacionado a fatores ecológicos do que às características particulares dos interagentes. Estudos como este 
mostram o potencial e a necessidade de investigações focadas nos possíveis processos subjacentes aos padrões verificados 
na natureza. É desta demanda, compartilhada com diversos outros campos da biologia, que surgem as investigações em 
biologia e ecologia funcional (Hodson & Bryant 2012), as quais motivaram a proposta deste volume especial.

 A proposta deste volume especial em “Ecologia Funcional da Polinização” partiu da percepção pelos editores 
da Rodriguesia de que haveria demanda no Brasil para o fomento de pesquisas relacionadas com o funcionamento de 
interações entre plantas e polinizadores. A partir da publicação do livro “Biologia da Polinização” em 2014, ficou claro 
que um dos eixos para continuar aprofundando os estudos na área seria o direcionamento do foco de pesquisa para o 
funcionamento das interações. Ao mesmo tempo, fica claro também que ainda conhecemos assustadoramente pouco 
acerca dos padrões existentes entre as plantas e polinizadores que ocorrem no Brasil. Neste sentido, esse volume especial 
foi ampliado para incluir no seu escopo também trabalhos que envolvem estudos de caso com espécies para as quais ainda 
não se dispõe de nenhuma informação. Dessa forma, o leitor iniciará a leitura com artigos mais gerais com apontamentos 
teóricos que buscam fortalecer a escola brasileira de Biologia da Polinização, seguidos de trabalhos abordando questões 
funcionais e concluindo com artigos que apresentam novas informações para espécies até então desconhecidas do ponto 
de vista de seu processo reprodutivo.



 Esperamos que esta publicação resulte no estímulo para o aprofundamento contínuo dos estudos em biologia da 
polinização no Brasil e fortaleça as pesquisas desenvolvidas na área. Com gratidão agradecemos a todos os autores, editores 
e demais envolvidos na preparação deste trabalho que sem dúvida contribuirá com a ciência brasileira desenvolvida na área 
de Biologia da Polinização e consolidação da área de pesquisa em Biologia Reprodutiva de Plantas no país. Agradecemos 
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Editorial oF thE Part 1: studiEs on Functional 
Pollination Ecology 

Reproductive mechanisms are decisive for the evolution and continuation of lineages of organisms, as 
they are the main processes in which there is genetic exchange between individuals and / or populations 
(Tremblay et al. 2005, Dennis et al. 2007, Godefroid et al. 2014). Especially for the plants, given their 
sessile condition, interactions with vectors in the dispersal of pollen or seeds, constitute important episodes 
in which there is gene flow and thus there are direct implications on the generated offspring and on the 
trajectory of the phylogenetic lineages (Crepet & Niklas 2009). It is estimated that about 87% of the 
angiosperm depend on animals for pollination (Ollerton et al. 2011), while the production of fleshy fruits 
(indirect indicator of animal dispersion) can occur in more than 90% of the species in certain tropical forests 
(Herrera & Pellmyr 2002). These estimates, however, do not consider the fact that many species, although 
largely dependent on animals, can have mixed strategies of pollination or dispersal that contribute to guarantee 
their reproduction (Levin 2011, Friedman & Barrett 2009).

Throughout the construction of the theoretical framework of the research field of Pollination Biology, 
significant amount of attention was given to the documentation of occurring patterns in interactions between 
plants and their pollinators (Rech & Westerkamp 2014). It has been documented for example, the prevalence 
of visits by birds to flowers with red and tubular corolla, increased autogamy in marginal populations in species 
distribution, the decrease in visitation rate by bees with increasing altitude, among various other patterns 
related to the pollination mutualism (Rech et al. 2014). In contrast, much less is known about the processes 
underlying the patterns described, especially from empirical studies in natural conditions. As an example, in the 
case of interaction between birds and flowers with red and tubular corolla, detrimental to possible preference 
of birds by these flowers due to intrinsic cognitive characteristics, there is a growing support for the hypothesis 
that in these types of flowers the birds would have less competition with bees (Bergamo et al. 2016). In 
this sense, the pattern found in nature would be more related to environmental factors than to particular 
characteristics of the interactors. Studies like this show the potential and the need for focused investigations on 
possible processes underlying the patterns observed in nature. As a result of this demand, shared with many 
other fields of biology and functional ecology (Hodson & Bryant 2012), we present here this special volume.

The purpose of this special issue on “Functional Ecology Pollination” left the perception by Rodriguésia 
editors that there would be a demand in Brazil for the promotion of researches related to the functioning of 
interactions between plants and pollinators. From the publication of the book “Biologia da Polinização” in 
2014, it became clear that one of the axes to continue deepening the studies in the area would be to drive 
the research focus to the functioning of interactions. At the same time, it is also clear that still very little 
is known about the existing patterns between the plants and pollinators occurring in Brazil. In this sense, 
this special volume was expanded to include works involving case studies with species without any previous 
information concerning their pollination processes. Thus, the part 1 of this volume is organized starting from 
general articles with theoretical approaches aiming to strengthen the Brazilian School of Pollination Biology, 
followed by studies addressing functional issues and concluding with articles that present new information for 
species hitherto unknown from the perspective of their reproductive process.



We hope that this publication will result in stimulus for the continuous deepening of studies on pollination 
biology in Brazil and strengthen the research developed in this country. We would like to thank to all the 
authors, editors and others involved in the preparation of this work that will undoubtedly contribute to further 
studies on Brazilian Pollination Biology and the consolidation of this research field in the country. We also 
thank the journal Rodriguésia from the Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro in their 
understanding of the importance of this type of study and open space to include in this volume studies on 
Functional Ecology of Pollination.

André Rodrigo Rech
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Resumo 
A consolidação em uma área do conhecimento acontece principalmente quando as informações acerca de um 
determinado fato ou fenômeno são sistematizadas na forma de uma teoria explicativa, capaz de gerar novas hipóteses 
testáveis. Na biologia da polinização, o teste de diversas hipóteses ecológicas permitiu ampliar o entendimento sobre 
os processos que originam, mantêm, alteram ou ainda excluem as interações entre plantas e visitantes florais, gerando 
os padrões observados na natureza. Visando sintetizar esse panorama teórico e oferecer condições para que novas 
questões relacionadas ao funcionamento de interações de polinização sejam geradas, compilamos aqui um conjunto de 
25 hipóteses, ideias e teorias ecológicas que fornecem aporte conceitual para a área. Essas ideias estão relacionadas a 
aspectos reprodutivos, morfológicos, cognitivos, macroecológicos e de coexistência, de acordo com a especialização 
das interações entre as plantas e seus polinizadores. Ao apresentarmos essas ideias principais, esperamos promover 
a utilização de uma abordagem teórico-conceitual explícita no planejamento e desenvolvimento de estudos em 
biologia da polinização. Concluímos com a expectativa de que essa contribuição direcione os estudos em biologia 
da polinização no Brasil e contribua para o avanço e internacionalização das pesquisas desenvolvidas no país.
Palavras-chave: Fundamentação teórica, interação planta-polinizador, sucesso reprodutivo, ecologia cognitiva.

Abstract 
A particular research area can be significantly improved when information is systematized in explanatory 
theories able to generate testable hypotheses. In pollination biology, such systematization contributed to several 
ecological theories and expanded the understanding of the patterns and processes that originated, maintain, 
or exclude ecological interactions. Here, we compiled a set of 25 ecological ideas that have already received 
conceptual contribution from pollination biology. These ideas are related to reproduction, morphology, 
cognition, macroecology and species coexistence. We hope to promote the use of an explicit conceptual and 
theoretical approach when planning and developing studies in this research field by presenting these main 
ideas. We conclude that this contribution will boost studies in pollination biology in Brazil and contribute to 
the advancement and internationalization of such research developed in the country.
Key words: Theorical grounds, plant-pollinator interaction, reproductive success, cognitive ecology.
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Introdução
Desde os estudos clássicos de Konrad 

Sprengel, Charles Darwin, Alfred Wallace e 
Gregor Mendel, que se dedicaram à busca de 
respostas para amplas questões ecológicas e 

evolutivas, os trabalhos envolvendo biologia 
da polinização fizeram contribuições para a 
teoria ecológica, especialmente à ecologia 
funcional (Rech & Westerkamp 2014). Plantas 
e polinizadores apresentam diferentes graus de 
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interdependência que variam no tempo e no espaço 
(Blüthgen & Klein 2011; Vázquez et al. 2012). 
Essa interdependência, que varia desde interações 
extremamente especializadas até relações muito 
generalistas, potencializou a utilização desse tipo 
de mutualismo como modelo para o estudo de 
muitas questões ecológicas e evolutivas (Rech & 
Brito 2012; Waser & Ollerton 2006).

Considerando os diferentes aspectos da 
interação planta-polinizador, Mitchell et al. 
(2009a) apontaram duas abordagens históricas: (1) 
estudos focados na observação dos mecanismos 
florais relacionados à reprodução das plantas e 
à história natural das relações planta-polinizador 
e; (2) processos ecológicos e evolutivos 
subjacentes à polinização. Estas abordagens 
contribuíram aditivamente e continuam a fomentar 
o desenvolvimento da biologia da polinização e 
das teorias ecológicas. Assim, fica clara a união 
intrínseca de estudos de ecologia e evolução 
dos sistemas de polinização com a ampliação 
do entendimento de padrões e processos que 
originaram, mantêm, alteram, ou ainda excluem 
mutualismos em seu contexto ambiental (Mitchell 
et al. 2009a; Biesmeijer et al. 2011).

Conhecer hipóteses ecológicas já testadas 
no âmbito da biologia da polinização contribui 
muito para que novas questões relevantes nesse 
campo de pesquisa sejam formuladas. É sob essa 
perspectiva que apresentamos aqui uma síntese das 
principais contribuições da biologia da polinização 
à teoria ecológica. Compilamos 25 ideias, hipóteses 
e teorias e com isso esperamos estimular maior 
articulação entre os conhecimentos da biologia da 
polinização e a teoria ecológica de maneira ampla, 
explícita e precisa. Embora alguns dos tópicos 
abordados ao longo do texto inevitavelmente se 
adequam a mais de um desses temas, para fins 
de sistematização as ideias foram agrupadas de 
acordo com os respectivos temas: I- especialização, 
II- reprodução, III- morfologia, IV- coexistência, V- 
macroecologia e VI- cognição. Baseamos a escolha 
dos tópicos de acordo com o tema mais abrangente 
dentro da ecologia da  polinização.

I - Especialização
As angiospermas constituem um dos maiores 

grupos de seres vivos e apresentam um imenso 
potencial interativo (Thompson 1994; Waser & 
Ollerton 2006). No caso das interações entre as 
plantas e polinizadores, acreditava-se na prevalência 
de interações especializadas, ou seja, interações 
envolvendo poucos parceiros (Waser et al. 2011, 

para definições dos conceitos de especialização e 
generalização (veja Ollerton et al. 2007). Nesse 
sentido, a especialização das interações entre 
plantas e polinizadores foi defendida por muitos 
como uma chave central no sucesso da radiação 
adaptativa das angiospermas (Stebbins 1970; 
Crepet 1983). Embora existam divergências 
quanto à universalidade da teoria de síndromes 
de polinização (Rech et al. 2014), o avanço do 
debate e as evidências acumuladas permitem hoje 
uma clareza maior acerca da natureza difusa e 
contínua do caráter especialização-generalização 
nas interações de polinização (Fenster et al. 2004; 
Waser & Ollerton 2006). Apresentamos abaixo 
as principais ideias que contribuíram para este 
entendimento.

Coevolução
Originalmente designado por Mode (1958) 

a partir de sistemas parasita-hospedeiros, a teoria 
da coevolução foi difundida por Ehrlich & Raven 
(1964) baseados em um modelo de evolução 
química entre plantas e insetos. Estes autores 
notaram que os compostos secundários produzidos 
por uma planta determinam o uso desta planta como 
alimento por borboletas. Dessa forma, a diversidade 
de plantas e dos compostos secundários produzidos 
por elas contribuem para a diversificação de 
borboletas e vice-versa. Num sentido mais amplo, 
coevolução seria então uma mudança evolutiva 
recíproca dos atributos (ou conjunto de genes) entre 
duas espécies interagentes, e esse seria o principal 
processo responsável pela radiação adaptativa dos 
interagentes.

Do ponto de vista ecológico, todo indivíduo 
é apto a causar alterações no meio em que 
vive e interagir com outros indivíduos intra e 
interespecíficos, mesmo que com diferentes 
intensidades (Alcock 2009; Ricklefs 2010). Assim, 
embora muitas vezes sejam utilizados exemplos 
que citem exclusivamente uma via de mão dupla, 
a coevolução fatalmente não afeta apenas dois 
grupos de interagentes, mas sim todo o sistema 
envolvido (Thompson 1994). Nesse sentido, 
algumas interações entre plantas e polinizadores 
possivelmente coevoluiram paralelamente à 
história evolutiva dos herbívoros, um importante 
grupo que gera pressões seletivas às plantas 
(Sletvold & Grindeland 2008; Barônio 2012, mas 
veja Campbell 2015). A interação planta-herbívoro 
também é apontada como grande mecanismo de 
diversificação das angiospermas (Leimu et al. 
2012) e afeta diretamente as interações planta-
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polinizador, que exibe reflexos coevolutivos na 
atratividade dos polinizadores e nos sistemas 
reprodutivos (Para detalhes veja: Johnson et al. 
2015).

Na literatura da área encontra-se inclusive 
a defesa de que a seleção das plantas pelos 
polinizadores é tão variável, pouco intensa e 
com tantas flutuações no tempo e espaço que 
isoladamente não direcionaria a diversificação das 
angiospermas (Thompson 1994; Crepet & Nicklas 
2009). Entretanto, a coevolução entre planta e 
polinizador foi apontada como uma das principais 
causas da rápida especiação das angiospermas 
(Johnson 1998; Lunau 2004). A teoria coevolutiva 
dos mosaicos geográficos prevê a plasticidade de 
interações e organismos interagentes de acordo 
com a variação temporal e geográfica (Thompson 
1994). Essa característica estabelecida pela teoria 
infere que pode haver interação de diferentes 
estádios adaptativos (Thompson 1994), assim 
essa continuidade não levaria necessariamente à 
especialização. De acordo com essa perspectiva 
mutualística, os processos coevolutivos que 
resultassem em especialização promoveriam 
em alguns casos mecanismos de isolamento 
reprodutivo (Bhattacharyay & Drossel 2005). 
Assim, baseada em mutualismos, a percepção das 
relações coevolutivas entre plantas e polinizadores 
tem sido questionada por evidências recentes de 
que os genes que promovem o sucesso reprodutivo 
das plantas parecem, em geral, ter um efeito 
negativo sobre os polinizadores e vice-versa. De 
acordo com essa ideia, apesar da manutenção das 
parcerias mutualísticas através da reciprocidade de 
interesses, relações mutualísticas se desenvolvem 
por meio de processos antagonistas (Chamberlain 
& Rudgers 2012; Santamaría & Rodríguez-Girónes 
2015).

“Beco sem Saída evolutivo”
Sob a ótica da especialização, determinados 

atributos podem levar organismos a melhorar seu 
desempenho a curto prazo. Porém, a longo prazo 
essa especialização entre espécies interagentes 
pode levar ao estreitamento de nicho, tornando 
as espécies mais vulneráveis às mudanças no 
ambiente, levando a um “ponto final” irreversível 
no processo evolutivo e uma consequente extinção 
(Kassen 2002; Agnarsson et al. 2006; Kelley 
& Farrell 1988; Tripp & Manos 2008), a isso 
denomina-se “beco sem saída evolutivo”. Dessa 
forma, as linhagens que evoluíram em associação 
exclusiva com outros organismos, ou ainda com 

um número reduzido de interações em relação a 
outras linhagens, teriam maiores probabilidade 
de extinção. A hipótese evolutiva de beco sem 
saída iniciou-se com Futuyma & Moreno (1988) 
sugerindo que a frequência de interações entre 
generalistas que originam interações especialistas 
durante o tempo evolutivo deve ser maior que a 
rota inversa. 

A evolução da autopolinização a partir de 
sistemas de polinização cruzada foi bastante 
discutida como um possível beco sem saída 
da evolução. As características relacionadas à 
autopolinização aparentemente representam uma 
solução a curto prazo que favorece a colonização 
de uma nova área sem polinizadores ou a perda 
dos serviços de polinização, mas que a longo prazo 
poderia levar à extinção (Takebayashi & Morrell 
2001, mas veja: Igic & Busch 2013). Esse exemplo 
foi parcialmente descartado após a descoberta de 
que a maioria dos taxa apomíticos são facultativos 
e que mesmo sendo raras, algumas populações 
apresentam aumento na diversidade genética 
através de reprodução sexuada (Bashaw et al. 1970, 
mas veja também: Dall´agnol & Schifino-Wittmann 
2005; van Dijk & Vijverberg 2005). Entretanto, 
a partir da afirmação de que a autopolinização 
é irreversível e que as linhagens apomíticas têm 
aumento nas taxas de extinção (Barrett 2013), 
a discussão tem sido retomada com intenção de 
entender o que pode ser considerado um beco sem 
saída na evolução dos sistemas reprodutivos de 
acordo com o tipo de especialização, seja ela com 
presença de interações (polinização cruzada) ou 
não (apomixia entre outras) (Tripp & Manos 2008; 
Wright et al. 2013).

Competição
Apesar da possível vulnerabilidade da 

especialização, algumas interações de polinização 
permanecem extremamente especializadas ao 
longo do tempo (Rech & Brito 2012). Certamente 
existem várias vantagens na especialização, entre 
elas o aumento na eficiência da polinização e no 
fluxo gênico intraespecífico (Johnson & Steiner 
2000). Para que essas vantagens sejam efetivas, 
historicamente se assumiu um cenário de constante 
competição por polinizadores, que podem ser 
limitados. Nesse sentido, as plantas seriam sempre 
polinizadas aquém da possibilidade (veja Moody-
Weis & Heywood, 2001), hipótese que ficou 
conhecida como hipótese do polinizador limitante. 
A floração assincrônica entre espécies de plantas 
polinizadas pelo mesmo grupo de polinizadores 
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e a partição de polinizadores entre espécies de 
plantas sincrônicas estão entre os exemplos de 
padrões que sugeririam mecanismos competitivos 
no âmbito da biologia da polinização (Mitchell et 
al. 2009b). Além da competição por polinizadores, 
a competição entre polinizadores também gera 
pressões sobre as interações. Por exemplo, Balfour 
et al. (2015) realizaram experimentos de exclusão 
de abelhas de grande e médio porte que competem 
no ambiente. Neste estudo observaram que as 
abelhas de grande porte limitavam e interferiam 
na atividade das abelhas menores, além de elevar 
significativamente a disponibilidade de recurso 
floral na condição de baixa competição. Dessa 
forma foi possível concluir que a competição por 
exploração é uma forte influência na formação e 
manutenção da comunidade estudada (Balfour et 
al. 2015).

Síndromes de polinização 
Considerando que polinizadores podem ser 

agentes seletivos, e que grupos de polinizadores 
apresentam preferências similares, surgiu a 
hipótese de síndromes de polinização (Faegri 
& Pijl 1979). De acordo com essa hipótese, 
grupos de plantas que compartilham os mesmos 
grupos de polinizadores tem um conjunto de 
características florais convergentes, permitindo 
a previsão dos polinizadores a partir destas. 
Essa previsibilidade seria dada de acordo com o 
conjunto de necessidades da planta em relação 
aos visitantes e das preferências do visitante em 
relação aos atributos florais (veja Schiestl & 
Johnson 2013). Caso esse cenário fosse constante, 
seria possível deduzir o grupo de polinizadores 
baseando-se nas características florais. Existem 
estudos que corroboram essa expectativa da 
hipótese de síndromes de polinização (Pauwn 
2006; Armbruster et al. 2011). Por outro lado, uma 
abordagem quantitativa, desenhada para avaliar 
a congruência de flores acopladas às síndromes 
de polinização, verificou que dificilmente o 
fenótipo floral se encaixa perfeitamente no 
conjunto de atributos específicos esperados para 
um grupo de polinizadores (Ollerton et al. 2009). 
Assim, considerando que essas características 
florais são diretamente associadas de modo a 
qualificar um visitante como polinizador e que 
o processo de coevolução dessas interações é 
contínuo e variável, é aceitável que interações com 
acoplamentos perfeitos sejam raros. No entanto, 
mesmo considerando o grupo de polinizadores 
morfologicamente mais próximo das características 

florais, ainda assim, a previsibilidade do conceito 
de síndromes parece ficar abaixo de 50% (Ollerton 
et al. 2009). Além disso, os estudos com redes 
de interação também têm demonstrado uma 
ampla prevalência, pelo menos do ponto de 
vista taxonômico, de interações generalistas 
na natureza. Isto vai de encontro ao que seria 
predito caso as síndromes fossem claramente 
demarcáveis e a irradiação adaptativa a partir do 
processo de coevolução fosse o único motriz da 
diversificação das angiospermas (Freitas et al. 
2014). Entretanto, é importante ressaltar alguns 
pontos em que há possibilidade de explicação 
dessa baixa previsibilidade das síndromes. Embora 
cada síndrome possua características próprias 
e compartilhem em alguns casos os mesmos 
caracteres, a importância deles pode ter diferentes 
estímulos nos respectivos polinizadores. Além do 
mais, essa coevolução entre plantas e polinizadores 
acontece em um contexto espaço-tempo no qual 
ocorrem outras interações, por exemplo entre as 
plantas e herbívoros, que pode também direcionar 
as espécies a se ajustarem de forma equiparada 
entre os diferentes interagentes (Junker et al. 2007; 
Junker & Blüthgen 2010).

II - Coexistência
A coexistência de espécies é definida pela sua 

sobreposição espaço-temporal. No entanto, o que 
define essa capacidade de sobreposição espaço-
temporal são as características de cada comunidade 
interagindo com o ambiente (Giacomini 2007). A 
interação de algumas espécies com o ambiente pode 
torná-lo mais ou menos estável para a colonização 
de outras espécies (Connell & Slatyer 1977; Padilla 
& Pugnaire 2006). Apresentaremos aqui algumas 
noções ecológicas acerca da coexistência de 
espécies já testadas com plantas e polinizadores.

Distúrbio intermediário
Para explicar diferenças na diversidade de 

espécies entre locais distintos, Connell (1978) 
propôs a hipótese do distúrbio intermediário, 
argumentando que um nível moderado de 
perturbação criaria as máximas condições de 
partição dos recursos e portanto, as condições 
para mais espécies coexistirem (Tilman 1982; 
Amarasekare 2003). No caso da polinização, 
Cartar (2005) sugere que distúrbios mais intensos 
aumentam a riqueza de plantas e visitantes, o 
que poderia favorecer serviços de polinização. 
Ele comparou, em ambiente boreal, locais com 
diferentes porcentagens de floresta: nenhuma 
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árvore remanescente (0%), poucas árvores 
remanescentes (10–20%), quantidade moderada 
de árvores remanescentes (50–75%) e, como 
controle, usou outra área onde nenhuma árvore 
foi removida. Nesse experimento, a remoção 
intermediária das árvores (50–75%) apresentou 
a maior abundância de abelhas, de plantas 
visitadas por abelhas, flores e maior diversidade 
de aparatos florais. Entretanto, a credibilidade 
desta hipótese tem sido bastante questionada e uma 
revisão envolvendo mais de 100 trabalhos com 
distúrbios intermediários mostrou que são raras 
as sobreposições entre o máximo da diversidade 
das espécies e o nível intermediário da perturbação 
(Mackey & Currie 2001).

Facilitação por efeito de sobreposição ou “efeito 
magnético”

Esta ideia baseia-se no princípio de que 
conjuntos mais diversos de flores podem criar 
condições nas quais o serviço de polinização seja 
otimizado, ao invés de promoverem a competição 
entre as espécies. Sendo assim, a sincronia 
de floração entre espécies poderia facilitar a 
atração de polinizadores ao mesmo tempo em 
que evitaria a predação floral intensiva de uma 
espécie em particular (Harder & Johnson 2005; 
Mickeliunas et al. 2006). Com um experimento de 
translocação de plantas de Raphanus raphanistrum 
L., (Brassicaceae) para áreas com floração ativa 
de outras três, duas e uma espécie nativa, e para 
uma área exclusiva, Ghazoul (2006) observou que 
a planta apresenta menor número de polinizadores 
e de sementes por frutos quando isolada do que nas 
condições de co-ocorrência. Além disso, a riqueza 
de visitantes florais foi maior quando as quatro 
espécies co-ocorriam, o que reafirma o efeito 
facilitador da coexistência neste caso.

Teoria Neutra
Essa ideia defende que os padrões de riqueza 

e abundância de espécies poderiam ser explicados 
majoritariamente por processos neutros, e os 
processos ecológicos, como as interações, seriam 
menos relevantes na montagem de comunidades 
(Hubbell 2001). Recentemente tal conceito foi 
abordado nos estudos das interações entre plantas 
e polinizadores, e há um foco em identificar o 
conjunto de regras responsáveis pela estrutura e 
topologia de redes de interações (Diamond 1975; 
Freitas et al. 2014). Vázquez (2005) utilizou um 
modelo nulo simples para comparar 17 redes 
mutualísticas (12 interações de polinização e 

cinco de planta-frugívoro). O intuito foi verificar 
se a topologia dessas redes mutualísticas poderia 
ser interpretada como determinada a partir de 
“combinações de espécies proibidas” ou seria 
similar a uma estrutura gerada por interações 
aleatórias como proposto pela teoria neutra. As 
redes simuladas a partir dos fundamentos da teoria 
neutra revelaram uma topologia muito próxima 
ao observado na natureza. Assim, considerando 
a premissa da teoria da neutralidade de que todas 
as espécies são ecologicamente equivalentes e 
interagem através de um mecanismo de loteria 
(Hubbell 2006), Vázquez (2005) concluiu que 
o modelo neutro fornece uma interpretação 
alternativa dos padrões observados nas redes 
de interações ecológicas. Essa combinação 
aleatória das interações pode ser o melhor modo 
para explicar a topologia de algumas redes 
mutualísticas observadas, principalmente nas 
regiões temperadas. Por outro lado, estudos feitos 
na região neotropical, têm demonstrado que as 
interações proibidas como aquelas entre plantas e 
polinizadores que não ocorrem no mesmo tempo 
e/ou espaço pode determinar a estrutura das redes 
de modo não neutro (Vizentin-Bugoni et al. 2014; 
Maruyama et al. 2014).

Espaço livre de inimigo
Um espaço livre de inimigos é definido 

como o espaço (e.g., localidade geográfica ou 
micro-habitat) onde ocorre redução populacional, 
extinção ou inacessibilidade de inimigos naturais 
ou competidores de uma determinada espécie 
(Jeffries & Lawton 1984). Estudando as vespas 
do figo, Al-Beidh et al. (2012) trazem um bom 
exemplo da teoria de espaço livre de inimigos 
aplicada no contexto de biologia da polinização. 
Nesse estudo, eles identificaram três camadas de 
flores com diferentes níveis de parasitismo dentro 
dos sicônios. Nas duas camadas mais externas as 
vespas polinizadoras competem por frutos em 
desenvolvimento com vespas não polinizadoras 
e parasitoides que acessam o interior do fruto 
através da parede sem precisar adentrá-lo. Nesse 
sistema, a diferenciação de nicho espacial de 
espécies competidoras devido às diferenças 
na acessibilidade permite a coexistência de 
polinizadores e não polinizadores. A camada 
mais interna, à qual as vespas não polinizadoras 
e parasitoides tem pouco acesso, é muito mais 
intensamente ocupada pelas vespas polinizadoras 
que se desenvolvem então em um espaço livre de 
inimigos (Al-Beidh et al. 2012).
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Coexistência mediada por predador
Em locais onde não existe pressão por 

predação, um forte competidor pode excluir os 
demais. No entanto, a existência de predadores 
pode criar condições que viabilizem a coexistência 
de competidores (Kullberg & Ekman 2000). 
Por exemplo, o favorecimento de uma espécie 
na disputa por recurso alimentar, pode ser 
alterada quando parasitoides exercem um efeito 
negativo na habilidade competitiva do hospeiro 
(Lebrun & Feener 2002). Gonzálvez et al. (2013) 
mostraram em um estudo com interação de três 
níveis tróficos que a presença de um predador 
beneficia o nível trófico mais basal. Nesse estudo, 
Melastoma malabathricum L. (Melastomataceae) 
é polinizada por abelhas e produz substâncias que 
atraem formigas tecelãs (Oecophylla smaragdina 
Fabricius 1775). Dentre os polinizadores, dois 
gêneros (Xylocopa - grandes e eficientes e Nomia 
- pequenas e ineficientes) representam 99% de 
visitas. Nesse sistema, a formiga O. smaragdina 
é o predador e constrói ninhos e forrageia nessas 
plantas. Com experimentos de exclusão os autores 
constataram que a presença da formiga aumenta o 
sucesso reprodutivo de M. malabathricum, pois 
as abelhas menores e menos eficientes evitam 
seletivamente plantas com formigas enquanto as 
abelhas maiores e mais eficientes são indiferentes 
a esta condição (Gonzálvez et al. 2013). Este 
estudo mostra claramente que a interação formiga-
planta concilia a utilização dos recursos de M. 
malabathricum por duas espécies de abelha.

Similaridade limitante e deslocamento de 
caráter

Assumindo a premissa de que a similaridade 
de caracteres entre as espécies possa causar 
competição no uso comum de recursos entre as 
espécies, MacArthur & Levins (1967) formularam 
a hipótese da similaridade limitante. Nesse 
contexto, Maruyama et al. (2014) observaram 
em plantas polinizadas por beija-flores que as 
interações planta-polinizadores se organizam 
em módulos associados com a especialização 
morfológica e a ocupação de hábitat. Dessa 
forma, ocorrem coexistências mesmo havendo 
uma similaridade morfológica relacionada ao 
compartilhamento de recursos pelos diferentes 
módulos associados na rede de interações. O 
deslocamento de caráter é uma variação na 
morfologia floral de espécies induzida pela 
simpatria, que permite a coexistência mantendo ou 
até mesmo aumentando a aptidão (Miyake & Inoue 

2003; Pfennig & Pfennig 2010). O próprio Darwin 
(1859) deixou claro que a divergência de caracteres 
era importante para a origem e coexistência de 
novas espécies, uma vez que a competição poderia 
causar tal divergência e, uma vez acontecendo 
entre populações, essas alterações morfológicas 
poderiam causar especiação (Pfennig & Pfennig 
2010; Benadi et al. 2013). Em um estudo com 
espécies polinizadas por morcegos, Muchhala 
& Potts (2007) concluíram que a quantidade de 
pólen coespecífico depositado pelos morcegos 
era diretamente proporcional às diferenças no 
comprimento da língua dos animais. Esse exemplo 
mostra que a competição interespecífica pela 
transferência de pólen pode ser reduzida quando há 
diferença nas características florais, as quais podem 
ser induzidas via deslocamento de caracteres 
(Muchhala & Potts 2007). Dessa forma, embora 
existam exemplos de espécies que coexistem 
utilizando recursos similares, em condições em que 
há limitação de recursos, as espécies precisariam 
diferir suficientemente para que isso causasse 
uma alteração no nicho que permitisse a utilização 
concomitante do ambiente (Abrams 1983). 
Embora essas duas hipóteses estejam, não apenas, 
relacionadas com características morfológicas 
das espécies, o entendimento de como ocorre a 
similaridade limitante e deslocamento de caráter 
também pode explicar a coexistência das espécies 
interagentes. Assim, essas duas hipóteses também 
podem ser relacionadas às hipóteses coexistenciais 
apresentadas acima.

III - Reprodução
O funcionamento  dos  mecanismos 

reprodutivos de plantas despertou inúmeras 
questões científicas ao longo da história e, como 
em várias outras áreas, Darwin foi um dos pioneiros 
na formulação destas questões (Richards 1986). 
Seus trabalhos iniciais foram essenciais para 
o entendimento sobre auto-incompatibilidade, 
depressão endogâmica, heteromorfia e outras 
características reprodutivas em plantas (Darwin 
1876, 1877). Apresentamos aqui, entre estas 
questões, algumas relacionadas com a segurança 
reprodutiva, geitonogamia, competição masculina 
e a escolha feminina.

Segurança reprodutiva e Efeito Allee 
A ideia de segurança reprodutiva debate as 

condições nas quais mecanismos que garantam a 
reprodução de plantas, como a autopolinização e 
a apomixia ofereceriam vantagens adaptativas em 
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determinados ambientes. Dada a independência 
de polinizadores, Baker (1955) propôs que uma 
planta hermafrodita teria maior probabilidade 
de se estabelecer após um evento de dispersão a 
longas distâncias conquanto tivesse reprodução 
uniparental (veja mais detalhes em Pannell et al. 
2015). Esta expectativa, conhecida como “Lei de 
Baker” foi expandida para maior ocorrência de 
autogamia em plantas pioneiras (Pannell & Barrett 
1998). Assim, tanto a autogamia quanto a apomixia 
podem ser entendidas como estratégias atuantes em 
pequenas populações naturais (Cheptou 2004) e na 
manutenção de espécies com baixas densidades 
atráves de mecanismos de autopolinização (Morgan 
et al. 2005), que atenuariam o Efeito Allee. Esse 
efeito pode ser definido como uma correlação 
positiva entre o valor adaptativo individual e o 
número ou densidade de coespecíficos (Stephens 
1999). Também é sugerida uma diferenciação 
entre o efeito Allee em componentes isolados do 
valor adaptativo e o efeito Allee demográfico, que 
se manifesta no nível total do valor adaptativo, 
considerando todos os seus componentes (Stephens 
1999). Dessa forma, o efeito deve ser visto como 
o saldo líquido dos efeitos positivos e negativos 
da densidade no valor adaptativo total. Um teste 
do efeito Allee relacionado com a biologia da 
polinização de plantas foi feito com a planta 
invasora, Lilium formosanum, que se reproduz 
tanto pela polinização por mariposas quanto 
por autogamia (Rodger et al. 2013). Através 
de emasculação e suplementação de pólen, os 
autores demonstraram que a importância da 
autogamia aumenta com a diminuição do tamanho 
populacional e aumento do isolamento. Assim, 
verificaram que a autogamia compensa o déficit 
dos serviços de polinização e também a limitação 
de pólen dirigido pela força do Efeito Allee. 

Amplitude da distribuição de espécies 
influenciada pelo sistema reprodutivo

A abundância de indivíduos de uma 
espécie é variável, geralmente sendo maior nas 
populações centrais da área de ocorrência do que 
nas populações periféricas (Hegenveld & Haeck 
1982). Isso porque na direção do centro para a 
periferia da distribuição ocorreria uma diminuição 
progressiva dos parâmetros de nicho adequados 
para a espécie (Brown 1984). Porém, gradientes 
descontínuos mais complexos podem produzir 
padrões de distribuição e abundância de forma mais 
abrupta do que o esperado (Lawton 1993). Por ser 
sensível ao ambiente, a biomassa dos indivíduos 

em populações periféricas tende a ser menor 
e, com isso, o número de flores por indivíduos 
também cai (Weiner et al. 2009). Assim, os recursos 
apresentados por estas plantas tornam-se menos 
atraentes para polinizadores, que por essa razão, 
podem se tornar menos constantes em suas rotas de 
forrageio. Isso aumentaria a deposição inadequada 
ou a limitação de pólen causando diminuição da 
reprodução em populações marginais já que os 
níveis de polinização cruzada cairiam (Goulson & 
Wright 1998; Aguilar et al. 2006).

A redução das oportunidades de cruzamento 
com outros indivíduos em populações periféricas 
favorece a seleção de alelos que aumentam a 
autogamia, causando variações na morfologia 
floral, desenvolvimento e fisiologia que promovem 
segurança reprodutiva (Fausto et al. 2001; Elle 
& Carney 2003). Essa hipótese é sustentada por 
muitos estudos que relacionam a taxa de autogamia 
em populações que ocorrem em áreas periféricas às 
outras populações predominantemente alogâmicas 
(Baker 1955; Levin 2012).

Geitonogamia e dilema da planta
O “dilema da planta” foi proposto a partir 

de um conflito evolutivo em que o aumento 
no número de flores aumentaria a atratividade 
para os polinizadores, mas ao mesmo tempo 
aumentaria também o número de visitas em flores 
de uma mesma planta durante a mesma rota de 
forrageio do polinizador. Devido a esse aumento 
na autopolinização, esse conflito proporciona maior 
geitonogamia, que é a fração de autofertilização 
entre flores de uma mesma planta (Hessing 1988; 
Klinkhamer & de Jong 1993), em especial em 
plantas onde a reprodução vegetativa (clonal) é 
constante e elevada (Barrett 2015; Vallejo-Marín 
et al. 2010).

Por outro lado, os custos associados à 
geitonogamia podem ser baixos, já que um 
polinizador é fisicamente capaz de visitar 
apenas uma quantidade limitada de flores em 
cada forrageio, o que permitiria o depósito 
de grãos de pólen exógenos nos estigmas do 
indívíduo em questão devido ao comportamento 
do polinizador (Klinkhamer et al. 1994). Além 
disso, abelhas geralmente apresentam certa 
constância floral, ou seja, visitam flores de uma 
mesma espécie em diferentes indivíduos a cada 
evento de forrageio (Chittka et al. 1999). Ainda, 
as consequências da geitonogamia diferem entre 
plantas auto-compatíveis e autoincompatíveis. 
No primeiro caso, geitonogamia conduz a altas 
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taxas de autofertilização, mas nas plantas que são 
autoincompatíveis, ela apenas reduz o sucesso 
reprodutivo pela deposição imprópria de pólen nos 
estigmas e desperdício de grãos de pólen (de Jong 
et al. 1993; Klinkhamer & de Jong 1993).

Seleção sexual (competição masculina e escolhas 
femininas)

A s e l e ç ã o  s e x u a l  p o d e  o p e r a r 
intrassexualmente, através de competição, ou 
interssexualmente, por escolha de parceiros. 
Ambos os mecanismos ocorrem em plantas e 
daí derivam a hipótese da competição masculina 
e a hipótese da escolha feminina (Stephenson 
1983). Além disso, deve-se também levar em 
consideração as respostas femininas a essas 
estratégias competitivas masculinas, o que pode 
influenciar a paternidade através de mecanismos 
que permitam uma otimização no número e 
qualidade da prole (Birkhead & Pizzari 2002). 
A competição masculina no contexto das plantas 
ocorre entre grãos de pólen de diferentes indivíduos 
ou grãos de pólen de um mesmo macho no nível 
da flor, mesmo que exista uma limitação de pólen 
no nível de planta (Parker 1970). Apesar disso, 
Cocucci et al. (2014) realizaram um estudo que 
demonstrou o primeiro exemplo de competição 
pré-polinização direta entre polinárias de Asclepias 
L., evidenciando que devido aos apêndices 
pontiagudos, as polinárias interagem entre elas ao 
longo da suceção de polinárias aderidas ao corpo 
do polinizador.

A hipótese de escolha feminina considera 
que selecionar os grãos de pólen traz menos 
custos às fêmeas do que o posterior aborto de 
zigotos ou embriões. Além disso, a escolha 
feminina também pode evitar autofertilizações ou 
ainda fertilizações por indivíduos geneticamente 
próximos. Mesmo não existindo o controle direto 
sobre a identidade dos seus parceiros, características 
que aumentam a visita de polinizadores podem 
aumentar o número de grãos de pólen advindos de 
diferentes indivíduos (Willson & Burley 1983). 
Esses podem ser selecionados por sistemas de 
autoincompatibilidade, uma característica que 
ocorre em aproximadamente 60% das espécies 
de plantas (Hiscock & Kues 1999). É interessante 
ressaltar que esses mecanismos de seleção de 
machos e fêmeas podem levar a um conflito sexual 
através da divergência entre traços ótimos para as 
funções masculinas e femininas (Bedhomme et al. 
2009; Parker 1979; Chapman et al. 2003; Schärer 
et al. 2014), o que é esperado, pois na maior parte 

das angiospermas o hermafroditismo é comum. 
Revisões mostram que a seleção sexual, associada 
com a desigualdade consistente no sucesso 
reprodutivo, ocorre principalmente durante as fases 
pós-polinização (Marshall & Folsom 1991; Snow 
& Lewis 1993). No entanto, a seleção também 
pode ocorrer antes da polinização, através da 
otimização da atração ou da maior adesão de grãos 
de pólen ao corpo do polinizador. Evolutivamente, 
observa-se um acoplamento entre planta e o agente 
polinizador que permite otimizar as funções florais 
masculinas e femininas (Delph & Ashman 2006). 
A distinção entre competição masculina e escolha 
feminina é dificultada pelo pequeno limiar de 
reconhecimento nas interações pós-polinização 
onde, de forma geral, as influências entre as 
estruturas reprodutivas masculinas e femininas 
ocorrem de forma simultânea (Marshall & Folsom 
1991; Stanton 1994).

 
IV - Morfologia floral
A flor é a interface de comunicação entre 

plantas e polinizadores (Harder & Barrett 2006; 
Brito et al. 2014). Nessa interação, a morfologia 
da flor influencia e é influenciada pelos visitantes 
florais (e.g., Jones & Reithel 2001; Moré et al. 
2012). Embora os sistemas de polinização sejam 
bastante diversos, algumas adaptações se tornaram 
tão eficientes que são mantidas em diferentes 
espécies por convergência evolutiva (Herrera 
1996). Nesta seção serão apresentadas  algumas 
idéias que contextualizam a ecologia da polinização 
às características morfológicas dos organismos 
interagentes.

Hipótese de Berg
A estabilidade evolutiva dos caracteres florais 

foi explorada inicialmente por Berg (1960), ao 
propor que estes teriam maior integração entre 
si do que os caracteres vegetativos e que isso 
seria mais evidente em plantas com polinização 
especializada (Ordano et al. 2008). De acordo com 
a hipótese, dentro de sistemas especializados, dada 
necessidade de manutenção do fino ajuste entre 
as morfologias das flores e de seus polinizadores, 
a variação na morfologia dos caracteres florais 
tornaria-se desacoplada da variação na morfologia 
de caracteres vegetativos (Armbruster et al. 1999, 
2009, 2011). Análises comparando variação das 
morfologias floral e vegetativa corroboraram a 
hipótese de Berg (Conner & Sterling 1996; Pélabon 
et al. 2011; Lázaro & Totland 2014). Para testar a 
hipótese, Conner & Sterling (1996) selecionaram 
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cinco espécies com morfologia floral semelhante e 
com possibilidade de medir os mesmos caracteres 
e encontraram uma maior correlação dentro 
dos grupos de caracteres (florais e vegetativos). 
Em um estudo com Dalechampia scandens, 
(Euphorbiaceae), submetida a diferentes condições 
de disponibilidade de nutrientes e irradiação, 
observou-se que a variação fenotípica nas brácteas 
atrativas associadas à inflorescência era dissociada 
dos padrões de variação nos caracteres vegetativos 
e associada às características reprodutivas. Esses 
resultados condizem com a hipótese de Berg, uma 
vez que essas brácteas possuem funções indiretas 
que intermediam a sinalização aos polinizadores 
e também protegem as flores (Hansen et al. 2007; 
Pélabon et al. 2011).

Dilema do pólen
Ocorre em função da dualidade reprodutivo-

alimentar na pressão seletiva exercida sobre os 
grãos de pólen (Harder & Thomson 1989; Lunau et 
al. 2014). Dentre as estruturas diretamente ligadas 
à polinização, as anteras são alvo de grande pressão 
seletiva dos polinizadores, uma vez que o pólen 
é o recurso que obrigatoriamente deve entrar em 
contato com o corpo do visitante para que possa 
haver polinização (Thorp 2000; Schiestl & Johnson 
2013). Porém, o pólen também é ativamente 
coletado como alimento por alguns polinizadores, 
como as abelhas e algumas borboletas (Westerkamp 
1996; Thorp 2000). Assim, em plantas polinizadas 
por insetos coletores de pólen, estratégias que 
envolvessem defesas contra esse tipo de coleta 
tenderiam a ser evolutivamente favorecidas, no 
sentido de minimizar o consumo alimentar em 
detrimento do aumento da função reprodutiva 
(Thorp 2000; Santamaría e Rodriguez-Girones 
2015).

Recentemente,  Lunau et  al .  (2014) 
demonstraram que alguns dos grãos de pólen 
de Alcea rosea possuem pequenos espinhos que 
dificultam o acúmulo do pólen nas corbículas das 
abelhas. As flores desta espécie também ofereçam 
néctar, o qual mantem a atratividade mesmo quando 
a coleta de pólen pode não ser mais vantajosa. Essa 
proteção mecânica contra a coleta ativa dos grãos 
de pólen, no entanto, não impede a fixação dos 
grãos no corpo do visitante garantindo o transporte 
para a polinização (Lunau et al. 2014).

Divisão de trabalho
No mesmo contexto, dado que o pólen é 

utilizado como alimento pelos polinizadores 

(especialmente abelhas), uma forma de atraí-los 
sem comprometer todos os grãos de pólen é a 
compartimentalização deste em diferentes partes 
florais. Considera-se aqui a heteranteria, na qual 
ocorre uma diferenciação funcional nas anteras, 
geralmente pelo tamanho, cor, posicionamento, 
direcionamento do poro e tipo de pólen produzido 
(Vallejo-Marín et al. 2009). Assim, após uma 
sugestão feita pelos irmãos Fritz e Hermann Müller 
de que haveria uma divisão de trabalho entre 
essas anteras com morfologias diferentes, Darwin 
(1862) cunhou o termo “divisão de trabalho”. Essa 
hipótese prediz que anteras menores teriam função 
de oferecer o recurso aos polinizadores, enquanto 
as anteras maiores teriam função reprodutiva (Luo 
et al. 2008; Lunau et al. 2014). Essa diferença em 
tamanho e posicionamento permite que haja anteras 
preferencialmente manipuladas pelos polinizadores 
e outras que, embora menos manipuladas, exportam 
maior quantidade de pólen para polinização 
(Vallejo-Marín et al. 2009).

V - Macroecologia
As hipóteses desenvolvidas na macroecologia, 

bem como as relacionadas à ecologia de 
comunidades, também oferecem um arcabouço 
teórico para o desenvolvimento de estudos em 
biologia da polinização. Nesta seção, apresentamos 
questões macroecológicas cujas hipóteses foram 
também testadas no âmbito da biologia da 
polinização.

Estabilização da composição e do funcionamento 
de ecossistemas via incremento em biodiversidade

De acordo com essa ideia, a estabilização 
da composição e funcionamento de ecossistemas 
por incremento de biodiversidade poderia se 
dar  por duas razões principais: (1) pela maior 
expressão do papel funcional via efeito aditivo 
ou facilitador das espécies agregadas ou (2) pela 
maior robustez de grupos funcionais mais ricos 
em espécies (Lawton & Brown 1993; Naeem 
& Li 1997; Loreau et al. 2001). No âmbito da 
biologia da polinização, o papel estabilizador 
da biodiversidade foi testado utilizando-se uma 
série temporal de meio século de interações entre 
macieiras e seus polinizadores. No trabalho foi 
utilizado um cenário de mudanças climáticas e 
previu-se que populações de macieiras com maior 
diversidade de polinizadores permaneceriam 
mais ajustadas fenologicamente ao seu grupo 
de polinizadores e com a função de polinização 
melhor garantida ao longo do tempo (Bartomeus 
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et al. 2013). Como na região temperada, onde 
foi realizado o estudo, as abelhas apresentam 
complementaridade fenológica no tempo de 
emergência, os autores previram que a maior 
riqueza de abelhas aumentaria o tempo em que 
alguma delas estaria disponível para polinizar, 
diminuindo o risco de flores de macieira com 
fenologia deslocada por aquecimento global não 
serem polinizadas. Os autores encontraram uma 
mudança fenológica grande no período de floração 
das macieiras ao longo do tempo de estudo, sendo 
que, conforme esperado, essa mudança foi melhor 
tamponada nos locais de maior diversidade de 
abelhas (Bartomeus et al. 2013).

Gradiente latitudinal de interações
Esta ideia prevê que dada maior estabilidade 

e menor sazonalidade da região tropical, existiria 
um gradiente positivo no nível de especialização 
das interações ecológicas em direção ao 
equador (Schemske et al. 2009). No entanto, a 
sustentação para essa hipótese ainda é bastante 
controversa, em grande parte pelo imenso vazio de 
informações sobre interações ecológicas no nível 
de comunidade que paira sobre a região tropical 
do planeta (Ollerton & Cranmer 2002; Schemske 
et al. 2009; Ollerton et al. 2011). Apresentaremos 
aqui, para o campo da biologia da polinização, uma 
evidência de que a especialização nas interações 
planta-polinizador seja: (1) inversamente 
correlacionada, (2) diretamente correlacionada e 
(3) não correlacionada com a latitude. 

O primeiro trabalho configura um exemplo 
de que as interações planta-polinizador nos 
trópicos seriam menos especializadas. O estudo 
foi realizado por Schleuning et al. (2012) a partir 
da análise de redes de interação. Os autores 
utilizaram um índice que mediria a especialização 
em redes interativas (representação matemática 
das interações ecológicas no nível de comunidade) 
e concluíram que a especialização seria 
provavelmente uma resposta a menor diversidade 
de plantas do que uma compartimentalização 
de nichos (Schleuning et al. 2012). A tendência 
oposta foi ilustrada, entre outros estudos com 
polinização, no trabalho também com redes 
interativas de Dalsgaard et al. (2011) utilizando 
beija-flores e flores no Neotrópico. Estes 
autores observaram que o gradiente latitudinal 
explicava em torno de 20% da variação no nível 
de especialização das redes, evidenciando que as 
interações tropicais foram mais especializadas. 
O terceiro exemplo, na verdade confunde-se 

com a hipótese nula dos exemplos anteriores, 
qual seja, de que não há um gradiente. Estudando 
interações entre flores e polinizadores, embora 
Ollerton & Cranmer (2002) tenham encontrado 
inicialmente uma relação negativa entre latitude 
e especialização, quando os autores controlaram 
a análise pelo esforço de coleta o padrão 
simplesmente desapareceu. Essa ideia tem apoio 
também no fato de que os nichos das espécies 
tropicais, comparativamente às temperadas, em 
geral também não parecem ser mais estreitos 
(Vázquez & Stevens 2004).

Legado histórico
Essa hipótese prevê que as variações no 

clima e na paisagem ocorridas no passado de 
uma localidade influenciam as características 
e os processos contemporâneos das espécies 
ou suas interações. Embora aparentemente 
óbvia, essa hipótese carece de mecanismos para 
ser testada propriamente, e muitas vezes sua 
utilização foi considerada como a invocação do 
“fantasma da evolução passada” (Linares 1997). 
Com o aperfeiçoamento das ferramentas de 
biologia molecular, climatologia e da modelagem 
matemática, tornou-se possível obter mais 
informações sobre o passado das linhagens 
biológicas e sobre os possíveis cenários nos quais 
elas evoluíram. Modelagens climáticas permitem 
simulações de como seriam e como variaram ao 
longo do tempo alguns descritores do clima como, 
por exemplo, temperatura e precipitação  (Sandel 
et al. 2011). Com base nesse tipo de dados, a 
dinâmica climática do passado já foi relacionada 
com padrões de distribuição e diversidade de 
espécies (Svenning & Skov 2007; Sandel et 
al. 2011), demografia e estrutura genética de 
populações (Cabanne et al. 2007), e no âmbito 
da biologia da polinização com a estrutura de 
redes de interações complexas entre plantas e 
polinizadores (Dalsgaard et al. 2011, 2013). No 
estudo de Dalsgaard et al. (2013), a modelagem 
do clima pretérito contribuiu significativamente 
para explicar os padrões de modularidade 
e aninhamento em redes de interação entre 
plantas e polinizadores. Os autores encontraram 
uma relação negativa entre modularidade e 
estabilidade climática do Pleistoceno, além de 
uma relação positiva entre o mesmo preditor e 
o aninhamento, ou seja, áreas mais instáveis ao 
longo do Quaternário contribuíram para redes 
mutualísticas contemporâneas menos modulares 
e mais aninhadas (Dalsgaard et al. 2013).
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VI - Cognição
Além das funções reprodutivas, a flor possui 

função de atrair os visitantes, especialmente os 
polinizadores, através de sinais específicos como 
cores, odores, formatos e simetria (Lehrer et 
al. 1995). Dessa forma, a incorporação de tais 
atributos cognitivos nas teorias ecológicas tem 
sido uma via importante para a compreensão 
dos processos envolvidos na interação planta-
polinizador (Brito et al. 2014). Aqui apresentamos 
um compilado das ideias relacionadas à interface 
das interações planta-polinizador a partir dos 
aspectos cognitivos dos visitantes florais, 
principalmente àquelas relacionados à cor. 
Porém, ressaltamos que essas ideias também se 
aplicam a outros atributos, como odor, forma e 
simetria.

Exclusão sensorial
Cada grupo de visitante floral tem sua 

própria forma de percepção do ambiente devido 
às diferenças em seus aparatos cognitivos (Brito 
et al. 2014). A hipótese de exclusão sensorial, 
ou hipótese de canal privado, prevê que os 
sinais florais que potencializam a interação 
planta-polinizador são evidentes, na maioria 
das vezes, apenas para um grupo restrito de 
organismos (Raguso 2008a). Assim, os demais 
grupos de animais que não conseguem perceber 
esses sinais seriam excluídos cognitivamente 
das possibilidades de interação com a planta. 
Chen et al. (2009) ao examinarem o mutualismo 
obrigatório entre Ficus semicordata Miq. e  
vespas do figo observaram que um composto 
incomum produzido pela planta é o responsável 
pela atração específica do polinizador. Em uma 
análise utilizando uma planta com variação 
intraespecífica na coloração das flores, Bergamo 
et al. (2015) demonstrou que flores brancas era 
visitadas por abelhas e beija-flores enquanto 
flores rosas, por configurarem um canal privado 
de comunicação com beija-flores (abelhas seriam 
menos visualmente estimuladas por esta cor), 
estariam excluindo sensorialmente as abelhas.

Mimetismo batesiano
Aplicado aos estudos com polinização, o 

mimetismo batesiano ocorreria quando flores 
que não oferecem recursos, ou recursos pouco 
compensadores, se beneficiam por emitir sinais 
semelhantes aos sinais emitidos por flores 
gratificantes, de forma que os agentes biológicos 
não conseguissem diferenciá-los (Anderson et 

al. 2005; Newman et al. 2012). O mimetismo 
batesiano tem sido o fenômeno mais evocado 
para explicar as interações em Orchidaceae, o 
táxon com maior número de espécies que não 
oferecem recursos aos polinizadores (Jersáková 
et al. 2006). Parece haver relações diretas entre 
o êxito reprodutivo das orquídeas e a distância 
com as espécies gratificantes que emitem 
sinais semelhantes (Johnson et al. 2003; Peter 
& Johnson 2008). Dentre os sinais imitados 
pelas orquídeas, os principais são odores, 
cores e formas, sendo a cor aparentemente o 
fator mais importante (Jersáková et al. 2012). 
Uma determinada espécie de polinizador pode, 
inclusive, ter indivíduos com preferências de 
cor diferentes em função das suas experiências 
com as cores das flores gratificantes ou não 
na comunidade local onde vive (Newman et 
al. 2012).

Mimetismo de pólen
Essa hipótese prevê que existam estruturas 

ou partes florais com características similares 
ao pólen ou anteras e que isso aumentaria a 
atratividade floral. Em geral, manchas na cor 
amarela UV-absorvente nas flores funcionam 
na atração de abelhas polinizadoras, enquanto 
o pólen de fato estaria escondido. Dessa forma, 
a similaridade ocorre entre a cor do pólen e/
ou antera e a cor de uma pequena área central 
da flor (Heuschen et al. 2005). O pólen é um 
recurso muito procurado pelas abelhas fêmeas 
por servir como fonte proteica para manutenção 
de seus ninhos (Proctor et al. 1996). No caso do 
mimetismo de pólen, as plantas mímicas imitam 
os sinais de um modelo geral (a cor dos grãos 
de pólen) e não os sinais de uma determinada 
espécie, e essa semelhança pode aumentar ou 
substituir os sinais visuais associados ao próprio 
pólen, e assim, potencializar maiores chances 
de visita (Lunau 2000). Heuschen et al. (2005) 
mostraram que, no sistema de visão em cores de 
Bombus terrestris , flores e inflorescências com 
simetria radial e flores zigomórficas possuem 
a cor do centro menos diversificada do que a 
cor da periferia. Além disso, a cor do centro 
nessas situações também foi muito semelhante 
à cor de pólen. Nesse mesmo trabalho, abelhas 
inexperientes mostraram uma preferência por 
flores com duas cores em detrimento de flores 
com apenas uma cor, sendo aquelas com cor do 
centro semelhante à cor do pólen mais visitadas 
do que aquelas com outras cores no centro.
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Exploração de preferências inatas
Ao se tratar de flores que enganam seus 

polinizadores, o mimetismo não é o único 
mecanismo que pode explicar esse tipo de 
interação. O sistema sensorial dos polinizadores 
possuem propriedades inatas que podem afetar a 
percepção e a preferência por estímulos (Schaefer 
& Ruxton 2009; Lunau et al. 2011). Desta forma, 
as plantas podem explorar o sistema sensorial 
dos polinizadores ao emitir um sinal inatamente 
preferido por ele e esse mecanismo pode ser 
muito mais comum que o mimetismo. Assim,  
orquídeas polinizadas por engano sexual podem 
explorar os insetos não só pela semelhança 
com um sinal específico de outra espécie mas 
também pela exploração do sistema sensorial 
(Raguso 2008b). De fato, em algumas orquídeas 
que não oferecem nenhum tipo recurso podem 
ocorrer visitas sem a presença de um modelo 
específico (Jersáková et al. 2006). Outro exemplo 
de exploração de preferências inatas involve a 
interação entre flores do gênero Aristolochia e 
moscas. Tradicionalmente essas flores tem sido 
encaixadas dentro da síndrome de sapromiiofila 
ou micromiiofilia mediada pelo odor floral (Faegri 
& van der Pijl 1979). Porém, um estudo mostrou 
que a espécie Aristolochia rotunda explora as 
preferências inatas de moscas ao produzir odores 
semelhantes à hemolinfa de hemípteros da ordem 
Miridae da qual geralmente essas moscas se 
alimentam (Oelschlägel et al. 2015).

Gradiente unidirecional de saturação
A hipótese do gradiente unidirecional de 

saturação, no contexto da ecologia da polinização, 
prevê que as flores apresentariam um gradiente 
de saturação que direcionaria o polinizador para 
o recurso, geralmente da borda para o centro 
das flores. Lunau (1990) realizou uma série de 
experimentos com cenários artificiais utilizando 
B. terrestris recém emergidas, a fim de verificar 
quais as preferências inatas de cores dessas 
abelhas. Esse pesquisador registrou que a pureza 
espectral da cor da corola é um fator crucial na 
atração à distância para as flores. Em experimentos 
semelhantes Lunau et al. (1996) mostraram que 
a diferença de cor entre a corola e o centro da 
flor estão correlacionadas positivamente com 
a frequência de visitas, ou seja, quanto maior a 
distância entre essas cores, mais visitas. Quando 
se considerou apenas as visitas de abelhas que 
contactaram as antenas nas flores artificiais houve 
uma grande influência do sentido em que apontava 

a diferença de cor. Assim, a saturação foi o atributo 
mais importante e as flores com a cor do centro 
mais saturada foram as mais visitadas, indicando 
uma preferência inata a este padrão de cor floral 
(Lunau et al. 1996).

Forrageio ótimo
Essa ideia iniciou com o trabalho de 

MacArthur & Pianka (1966) tratando da economia 
energética e o forrageamento no ambiente e 
inserindo alguns fatores que determinariam 
o comportamento de forrageio em animais. 
Polinizadores estão entre os animais mais estudados 
com relação a essa teoria, pela facilidade em 
se calcular a quantidade de calorias do néctar 
(Fonseca et al. 2015) e seguir seu comportamento 
de vôo (Pyke 1978). De acordo com a hipótese 
de forrageio ótimo, o tamanho do território de 
forrageio de um polinizador territorialista deveria 
maximizar seu ganho energético, ou seja, render 
o máximo de néctar coletado com o mínimo de 
perda energética com o seu deslocamento ou a 
defesa desse território (McDade & Weeks 2004). 
Entre os exemplos de evidências produzidas no 
contexto da biologia da polinização em relação à 
hipótese do forrageio ótimo, sabe-se que abelhas 
partindo de flores onde encontraram néctar 
tendem a visitar flores próximas a esta com mais 
frequência do que quando encontravam uma flor 
sem néctar (Waddington & Holden 1979). Pyke 
(1978) demonstrou que a decisão de beija-flores 
em deixar uma inflorescência é função do número 
de flores já visitadas, do número total de flores e 
do volume de néctar obtido na última visita.  No 
caso das abelhas, experimentos mostram que a 
constância na oferta do recurso é um elemento de 
decisão importante, havendo preferência por flores 
com recursos menos variáveis mesmo quando esses 
não são os mais energéticos (Real 1981). Com 
um experimento natural, Gonzálvez et al. (2012), 
demonstraram que abelhas do gênero Nomia 
tendem a evitar plantas com a presença de formigas 
predadoras, enquanto abelhas maiores do gênero 
Xylocopa não suscetíveis a predação por formigas, 
modificavam seu comportamento de coleta, 
passando a visitar preferencialmente as plantas com 
formigas. Considerados os controles necessários 
para o experimento, os autores concluíram em 
favor da hipótese de forrageio ótimo como causa 
para o comportamento das abelhas, o que por 
consequência tem efeitos dramáticos sobre o padrão 
de cruzamentos realizado por cada indivíduo da 
planta em questão (Gonzálvez et al. 2012).
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Considerações finais
Com base no panorama aqui apresentado, a 

biologia da polinização tem sido um importante 
patamar para o desenvolvimento de diversas 
contribuições relacionadas ao escopo da teoria 
ecológica. É importante conhecer essas teorias 
para formulação de novas questões que possam 
levar ao maior avanço do conhecimento. Fica 
claro também o ganho teórico que se tem ao se 
articular as ideias específicas em teste com o 
contexto maior no qual elas se inserem. Com a 
crescente qualidade das publicações e consequente 
disputa por espaço em periódicos internacionais, 
vemos uma necessidade dessa articulação para 
a internacionalização dos trabalhos científicos 
nacionais, bem como para o fortalecimento dos 
veículos de publicação brasileiros. Esses objetivos 
serão alcançados somente com um aumento 
da qualidade das publicações, e expomos aqui 
algumas das principais ideias, hipóteses e teorias 
já testadas e relacionadas à biologia da polinização. 
Baseados apenas em interações planta-polinizador, 
apresentamos tópicos relacionados à especialização, 
reprodução, morfologia, coexistência, padrões 
macroecológicos e aos processos cognitivos dessas 
interações. Esperamos que as teorias, hipóteses e 
ideias sintetizadas aqui possam esclarecer, integrar 
e aprofundar as questões investigadas nos estudos 
de biologia da polinização.
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Resumo 
Os visitantes florais são animais que buscam, nas flores, recursos para si ou para sua prole. Às vezes uma mesma 
planta pode receber um espectro grande de visitantes, como é o caso de espécies cujas flores oferecem muito néctar. 
Porém, nem todo visitante floral realiza a polinização. Para ser um polinizador efetivo é necessário cumprir alguns 
requisitos, como: contato com a antera e o estigma, frequência de visita suficiente, fidelidade floral e a realização 
de uma rota adequada de visitação. Em muitos trabalhos sobre a estrutura de comunidades e, principalmente, sobre 
a rede trófica (ex. animal-planta), os autores adotam o termo polinizador para todo e qualquer visitante floral, 
categorizando-os com o mesmo papel e função para a planta. Neste trabalho, relatamos casos de visitantes florais 
que são polinizadores legítimos e efetivos, dos quais a planta depende de seu serviço para produção de frutos e 
sementes, distinguindo-os daqueles visitantes que não efetuam a polinização, ou não se tem certeza que o façam. 
Assim, espera-se ilustrar as diferenças, dando à devida importância e o peso correto para os muitos visitantes. 
Utilizamos abelhas como modelo, mas a idéia pode ser extrapolada para qualquer outro grupo de polinizador.
Palavras-chave: flores, rede de interação mutualista, reprodução vegetal, transferência de pólen, visita legítima. 

Abstract 
Flower visitors are animals that generally seek resources in flowers for themselves or their offspring. Sometimes 
the same plant may receive a broad spectrum of visitors, such as nectar species. However not all floral visitors 
complete pollination. To be an effective pollinator is necessary to fulfill some requirements, such as: contact with 
the anther and stigma, enough frequency of visits, fidelity to the plant, and the realization of a suitable route of 
visitation. In many works on the structure of communities and especially of food webs (animal-plant), the authors 
adopt the term pollinator for each and every flower visitor categorizing them with the same role and function for 
the plant. In this work we report cases of floral visitors who are legitimate and effective pollinators of which the 
plant depends on its service for the production of fruits and seeds, distinguishing them from those visitors who 
do not pollinate, or are not sure to do so. Thus, it is expected to illustrate the differences, giving due importance 
and the correct weight for the many visitors. We used bees as a model, but the idea can be extrapolated to any 
other pollinator group.
Key words: flowers, mutualistic network, plant reproduction, pollen transfer, legitimate visit.
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Entre as interações biológicas tipicamente 
mutualistas, as mais abordadas nos estudos de 
redes de interações são as relações entre plantas e 
seus dispersores, tanto de pólen, como de frutos e 
sementes (Bascompte et al. 2003). Os dispersores 
de pólen são denominados polinizadores, e têm um 
papel crucial no sucesso reprodutivo das plantas 
com flores e, portanto, na diversidade vegetal 
(Bascompte & Jordano 2007; Ollerton et al. 2011).

Ao amostrar uma comunidade de plantas e 
seus visitantes florais, os resultados podem ser 
organizados em uma matriz, e depois, graficamente, 
em figuras que ilustram as conexões tróficas 
(Memmott 1999). Essa matriz pode ser qualitativa 
(com presença e ausência da interação) ou 
quantitativa (com a frequência com que essa 
interação ocorreu durante o período amostrado). 
Cada espécie de planta e de visitante estará 
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representada por um nó, e a linha que os une 
demonstra a interação entre eles. No caso das redes 
com dados quantitativos, a largura dos pontos e da 
linha que os une é proporcional as suas abundâncias 
verificadas no campo (Jordano et al. 2009). 

Na literatura, no entanto, raramente os 
trabalhos com abordagem de rede de interação 
apontam diferenças no status dos vários visitantes, 
sendo comum a denominação de todos os visitantes 
como polinizadores (Elberling & Olesen 1999; 
Basílio et al. 2006; Olesen et al. 2008; Genini 
et al. 2010; Blüthgen & Klein 2011; King et al. 
2013). Nossa experiência revela que, desta forma, 
ocorre uma valorização demasiada em relação aos 
polinizadores. Assim, os polinizadores efetivos 
podem acabar entre as espécies raras, com menor 
peso e importância na rede. Seria correto então, 
sempre que possível, avaliar a efetividade de cada 
visitante na reprodução das plantas associadas 
(Reynolds et al. 2009; King et al. 2013). Freitas 
(2013) providenciou esclarecimentos sobre a 
terminologia comumente utilizada nos trabalhos 
que tratam de polinização em termos de eficácia, 
frequência de visita, eficiência e efetividade dos 
polinizadores.  

Os visitantes buscam recursos nas flores e, 
entre eles, temos aqueles que são esporádicos, 
frequentes, oportunistas, pilhadores, generalistas ou 
especialistas. Mas, para ser um polinizador efetivo, 
o visitante precisa realizar a transferência do pólen 
das anteras para o estigma da flor de uma mesma 
espécie de planta. Este processo é denominado 
polinização e pode ocorrer com o pólen e estigma 
de uma mesma flor (autopolinização), entre a 
antera e estigma de flores diferentes de um mesmo 
indivíduo (geitonogamia), entre antera e estigma 
de flores de indivíduos diferentes (xenogamia). 
Assim, há alguns requisitos para que se considere 
um visitante floral como um polinizador, como por 
exemplo: realizar visitas legítimas, carregar pólen e 
tocar o estigma. Além disso, alguns outros critérios 
qualificam ainda mais a eficiência do polinizador, 
como: ser frequente, ter fidelidade à planta, além 
de desenvolver uma rota de voo favorável entre as 
flores da mesma espécie. A seguir, comentaremos 
estes requisitos, ilustrando-os com exemplos 
conhecidos e, em sua maioria, estudados por nós.

Visita legítima
Acontece quando o visitante aborda a flor 

e entra diretamente na unidade de polinização. A 
consequência mais importante deste requisito é o 
contato com os órgãos reprodutivos da flor (anteras 

e estigma) durante a visita (Fig. 1a-c). Muitas vezes 
adaptações morfológicas (em ambos os parceiros) 
ou comportamentais, auxiliam para que o contato 
ocorra (Alves dos Santos & Wittmann 2000; Silva 
et al. 2014b). As flores de muitas espécies possuem 
inclusive marcas e linhas, como por exemplo os 
guias de néctar (Fig. 1d-f), que induzem o visitante 
a realizar uma visita legítima (Leonard & Papaj 
2011). 

Em contraposição a um visitante legítimo, 
temos aqueles visitantes que acessam o recurso por 
outras vias e não contatam os órgãos reprodutivos. 
Eles visitam as flores, coletam recursos e até podem 
ser frequentes, mas na verdade estão roubando o 
néctar e/ou pólen sem visitar a flor legitimamente 
(Fig. 2a-b) e promover a transferência dos grãos 
de pólen. Estes visitantes são denominados 
de visitantes ilegítimos, e muitas vezes como 
trapaceiros, pilhadores e oportunistas (Inouye 
1983; Soberon Mainero & Martinez Del Rio 1985; 
Goulson et al. 2007; Genini et al. 2010; Amaral Neto 
2015). Os exemplos mais clássicos são de insetos 
que perfuram a base da flor (cálice e/ou corola) 
por fora para roubar o néctar, sendo muito comum 
em flores de Bignoniaceae (ex. Handroanthus), 
Apocynaceae (ex. Odontadenia), Malvaceae (ex. 
Hibiscus) e Passifloraceae (ex. Passiflora) (Roubik 
1982). Abelhas com mandíbulas fortes, como 
Xylocopa e Trigona, realizam visitas ilegítimas 
em algumas flores e rasgam a base da flor para 
este fim (Fig. 2c-e), o que possibilita que outras 
espécies de abelhas menores utilizem o mesmo 
furo e também roubem os recursos. Exemplos de 
abelhas pilhadoras e seus modos de pilhagem são 
apresentados por Roubik (1989). Ainda existem 
os visitantes que danificam partes da flor para se 
alimentar, como fazem alguns besouros (Werner 
et al. 1980). Estes, além de pilhar os recursos, 
predam as flores.

Por outro lado, embora uma espécie possa 
realizar visitas legítimas e polinizar as flores, 
nem sempre irá contribuir positivamente para a 
reprodução da planta. Frieseomelitta varia, por 
exemplo, um Meliponini de pequeno porte, visita 
flores tipicamente polinizadas por aves e morcegos, 
como Ceiba speciosa (A.St.-Hil.) Ravenna 
(Malvaceae) (Morelatto 1991; Yamamoto et al. 
2007; Aleixo et al. 2013). Nessa espécie, as flores 
são grandes e as estruturas reprodutivas, anteras 
e estigmas, estão posicionadas longe da câmara 
nectarífera, onde fica armazenado o néctar, que é 
o principal recurso de atração dos visitantes. Ao 
coletar o pólen em C. speciosa (Fig. 2f), F. varia 
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Figura 1 – Visitas legítimas e guias de néctar – a. Hexantheda missionica em visita legítima a flor de Petunia 
integrifolia (Solanaceae), a abelha contata as estruturas reprodutivas (seta) com o abdômen. b. flor de Sisyrinchium 
micranthum (Iridaceae), com estigma (seta) e anteras (asterisco) na entrada do tubo da corola. c. Lanthanomelissa 
betinae em visita a flor de Sisyrinchium micranthum, ao coletar recursos (pólen e óleo) a abelha poliniza a flor. d. 
guias de néctar (seta) na flor de Duranta repens (Verbenaceae). e. visita legítima de Bombus atratus, o guia de néctar 
direciona a abelha para a entrada da corola. f. Florilegus fulvipes em visita legítima às flores de Pontederia lanceolata 
(Pontederiaceae), note o guia de néctar (seta) na pétala superior.
Figure 1 – Legitimate visits and nectar guides – a. Hexantheda missionica in legitimate visit to Petunia integrifolia flower (Solanaceae), 
bee contacts the reproductive structures (arrow) with the abdomen. b. Sisyrinchium  micranthum flower (Iridaceae), with stigma (arrow) 
and anthers (asterisk) on the corolla tube entrance. c. Lanthanomelissa betinae visiting Sisyrinchium micranthum flower as it collects 
resources (pollen and oil) bee pollinates the flower. d. nectar guides (arrow) in Duranta repens flower (Verbenaceae). e. legitimate visit 
of Bombus atratus, nectar guide directs the bee to the entrance of the corolla. f. Florilegus fulvipes in legitimate visit to the flowers of 
Pontederia lanceolata (Pontederiacea), note the nectar guide (arrow) in the upper petal.

faz movimentos circulares nas anteras e contata o 
estigma, promovendo assim a autopolinização, bem 
como a geitonogamia ao visitar as flores próximas 
da mesma planta. As forrageiras de F. varia podem 
coletar pólen o suficiente para encher as corbículas 
em uma única visita (C.I. Silva, observação pessoal) 
e em seguida retornar ao ninho, contribuindo muito 
pouco para a polinização cruzada em C. speciosa, 
que apresenta mecanismo de autoincompatibilidade 
de ação tardia (Gibbs & Bianchi 1993).

Os visitantes ilegítimos ou pilhadores, 
não deveriam constar como polinizadores nas 
redes mutualistas. Mas, ressaltamos que vários 
trabalhos avaliaram o papel dos pilhadores como 
positivo, já que ao diminuírem a oferta do recurso, 

obrigam os polinizadores a realizar mais visitas, 
aumentando consequentemente o número de 
polinizações (Roubik 1982; Maloof & Inouye 2000; 
Navarro 2000; Richardson 2004; Milet-Pinheiro 
& Schlindwein 2009; Irwin et al. 2010). Há 
também exemplos onde pilhadores incidentalmente 
polinizam as flores e depositam pólen nos estigmas 
(Fumero-Cabán & Meléndez-Ackerman 2007). 
Entretanto, o efeito da pilhagem de néctar pode ser 
muito negativo se os pilhadores causarem danos 
maiores nas flores, como ocorrem em Passiflora 
alata Curtis, onde T. spinipes ao perfurar a câmara 
nectarífera atinge os vasos condutores provocando 
a senescência da flor (Fig. 2c-d) (Silva et al. 
2014b). 
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Frequência
É o número de visitas florais realizadas 

por unidade de tempo. Ao acompanhar vários 
visitantes por um determinado período, em 
determinado número de flores, o pesquisador 
contabiliza a frequência relativa das espécies 
visitantes. Um visitante muito esporádico 
dificilmente será um polinizador efetivo, pois 
para a planta é importante que seu polinizador 
visite várias flores (principalmente para espécies 
auto-incompatíveis). 

Em diversas espécies de plantas os visitantes 
mais frequentes podem ser os polinizadores 
efetivos. Mas, há casos em que polinizadores 
efetivos apresentam baixa frequência de visitas. 
Isto corre, por exemplo, em flores com mecanismo 
de polinização explosivo e que usualmente 
recebem uma única visita do polinizador (Alemán 
et al. 2014). Existem ainda casos em que o excesso 
de visitas pode resultar na remoção do pólen 
fixado no estigma e contribuir negativamente 
para o sucesso reprodutivo da planta (Avila Jr et 
al. 2015).

Herrera (1987, 1989) avaliou o papel dos 
polinizadores em Lavandula latifolia (Lamiaceae) 
utilizando uma combinação de componentes de 
qualidade, como a freqüência de visita, distância 
de vôo, tamanho da carga polínica e a deposição 
de pólen nos estigmas. Seus resultados apontaram 
a presença de dois grupos de polinizadores: os 
Hymenoptera que realizam vôos curtos, mas 
carregam muito pólen e são muito eficientes na 
deposição; e os Lepidopteras que realizam vôos 
longos, mas carregam pouco pólen e são pouco 
eficientes na transferência dos mesmos. Assim, 
abelhas realizam mais polinizações do que 
borboletas, no entanto, abelhas promovem mais 
geitonogamia e borboletas mais xenogamia, o 
que resulta em polinizações com efeito desigual 
na produção de sementes e variabilidade genética 
de L. latifolia (Herrera 1987).

Fidelidade floral
Engloba o que chamamos de constância 

floral, ou seja, a circulação dos visitantes entre as 
flores da uma mesma espécie, e a pureza da carga 
polínica transportada pelos visitantes (Amaya-
Marquez 2009). Um polinizador ideal deve 
visitar flores de diferentes indivíduos da mesma 
espécie, garantindo assim que a transferência 
do pólen ocorra entre as plantas coespecíficas 
(Fig. 3a). Um visitante que realize uma visita e 

se dirija a flores de outras espécies, ou mesmo 
que retorne para o ninho (no caso de abelhas), 
sem circular entre as flores, é considerado 
pouco eficiente na transferência dos grãos de 
pólen coespecíficos. Visitar flores de diferentes 
espécies durante uma rota de forrageamento pode 
implicar na transferência de pólen interespecífico 
para o estigma das flores e afeta negativamente 
a reprodução da planta (Wilcock & Neiland 
2002). Além disso, quanto mais pura for a carga 
polínica no corpo do visitante, melhor e mais 
garantido para a planta que a transferência do 
pólen coespecífico ocorra. Visitantes florais que 
possuem certa preferência tendem a ser mais 
fiéis, como é o caso de abelhas oligolécticas, 
que dependem do recurso de uma ou poucas 
espécies de plantas (Schlindwein & Wittmann 
1995). Um exemplo de preferência por pólen 
pode ser ilustrado com Hexanthaeda missionica 
(Fig. 3b-c), cuja carga polínica contém 100% de 
pólen de Petunia. Neste exemplo, a preferência 
pelo pólen também favorece a constância floral 
de H. missionica. 

Por  ou t ro  l ado ,  mesmo v i s i t an tes 
generalistas, quando são fiéis às plantas durante 
sua rota de visitação, podem carregar pólen puro 
ou dominante (> 45% da carga polínica), como 
ocorre em espécies de abelhas sem ferrão da 
tribo Meliponini (Aleixo et al. 2013) que neste 
caso podem ser categorizadas como especialistas 
temporárias (Rech & Absy 2011). A fidelidade 
floral é guiada por um comportamento inato 
resultante da interação especializada. No caso 
de visitantes generalistas outros fatores devem 
ser considerados, como a capacidade cognitiva 
(por exemplo, visual e olfativa), capacidade 
de memória à fonte de recurso, capacidade de 
aprendizagem e a própria disponibilidade do 
recurso (Amaya-Marquez 2009).

O pólen tem sido um marcador natural 
importante no entendimento das interações entre 
os visitantes e as plantas (Silva et al. 2012). Ao 
analisar os grãos de pólen depositados no corpo, 
nos ninhos e/ou fezes das abelhas é possível 
verificar o espectro de plantas visitadas. Pode 
haver espécies mais abundantemente representadas 
nas amostras, indicando uma constância floral e 
seletividade temporal na coleta dos recursos 
florais (Imperatriz-Fonseca et al. 1989; C.I. Silva, 
observação pessoal). A partir da identificação das 
plantas usadas na dieta dos visitantes é possível ir 
diretamente à planta e observar o comportamento 
de visita e assim avaliar a sua participação efetiva 
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Figura 2 – Pilhagem de recursos florais pelos visitantes – a. fêmea de Augochlora coletando pólen em Ludwigia sem 
contatar o estigma (seta) no centro da flor. b. Frieseomelitta varia retirando pólen de Passiflora sem contatar o estigma 
(asterisco). c. flor de Passiflora alata com perfuração na base feita para pilhagem de néctar (seta). d. indivíduos de 
Trigona spinipes roubando néctar de flor de Passiflora alata. e. Xylocopa frontalis perfurando o tubo da corola de 
Odontadenia lutea para pilhar de néctar. f. flor de Ceiba speciosa utilizada por Frieseomelitta varia para a coleta de 
pólen, a seta aponta a entrada da câmara nectarífera.
Figure 2 – Pillage of floral resources by visitors – a. female of Augochlora collecting pollen on Ludwigia without contacting the stigma 
(arrow) in the center of the flower. b. Frieseomelitta varia removing Passiflora pollen without contacting the stigma (asterisk). c. 
Passiflora alata flower with drilling at the base made for nectar plunder (arrow). d. individuals of Trigona spinipes stealing nectar from 
Passiflora alata flower. e. Xylocopa frontalis drilling the corolla tube of Odontadenia lutea to plunder nectar. f. Ceiba speciosa flower 
used by Frieseomelitta varia for collecting pollen, the arrow points the entry of the nectar chamber.
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Figura 3 – Rota de visitação e fidelidade floral – a. esquema ilustrando uma rota de vôo (linha vermelha) do 
visitante (asterisco azul) favorável à transferência de pólen coespecífico, já que o mesmo circula entre flores de 
diferentes indivíduos da mesma espécie; b. fêmea de Hexantheda missionica em visita à flor de Petunia integrifolia; 
c. Hexantheda missionica exibindo carga polínica pura de Petunia integrifolia em suas escopas (note a cor azul do 
pólen, característica da espécie).
Figure 3 – Visiting route and floral fidelity – a. diagram showing a flight route (red line) of the visitor (blue asterisk) suitable to conspecific 
pollen transfer, since it circulates among flowers of different individuals of the same species; b. female of Hexantheda missionica visiting 
the flower of Petunia integrifolia; c. Hexantheda missionica showing pure pollen load of Petunia integrifolia in their scopa (note the 
blue color of the pollen, characteristic of the species).

na polinização da mesma. Uma palinoteca sobre a 
flora local ajuda na precisão da identificação dos 
tipos polínicos (Silva et al. 2010, 2014a)

Assim, mesmo em plantas generalistas, 
ou seja, aquelas que recebem um rol diverso de 
visitantes florais é possível distinguir os visitantes 
que possuem maior relevância para a planta. Krug 
et al. (2012) avaliaram o papel de 32 espécies 
de abelhas que visitaram as flores tristílicas de 
Oxalis cytisoides C. Mart. & Zucc. (Oxalidaceae) 
e consideraram polinizadoras potenciais aquelas 
mais frequentes e com carga polínica dominante 
da planta, no caso apenas 3 espécies.

Local de adesão dos grãos de pólen 
no corpo dos visitantes
O local de adesão dos grãos de pólen 

no visitante é muito importante e deve ser 
considerado. Obviamente, para que a transferência 
de pólen ocorra, o mesmo deve estar em uma parte 
do corpo do visitante que irá contatar o estigma 
da flor na próxima visita (Fig. 4a-d). Operárias de 
abelhas corbiculadas (ex. Apis, Euglossa, Plebeia 
e Trigona) concentram a carga polínica, de maneira 
aglutinada, na corbícula das tíbias posteriores 
(Fig. 4a). Para isso, utilizam substâncias de 
glândulas mandibulares que, por sua vez, evitam 
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Figura 4 – Local de adesão dos grãos de pólen – a. operária de abelha sem ferrão com pólen aglutinado em forma 
de bolota na corbícula da tíbia posterior (seta) - este pólen não está mais disponível para polinização (foto: Paulo 
César Fernandes); b. fêmea de Peponapis fervens (Eucerini) com grãos de pólen de Cucurbita (Cucurbitaceae) na 
pilosidade ventral de todo corpo (foto: Cristiane Krug); c. fêmea de Monoeca (Tapinostapidini) com polínea (seta) 
aderida na fronte (foto Mariana Taniguchi); d. vista ventral da probóscide de Ancyloscelis gigas, com grãos de pólen 
de Eichhornia azurea aderidos na parte do corpo que fará contato com o estigma das flores dentro da corola.
Figure 4 – Adhesion site of pollen grains – a. Worker of stingless bees with pollen clumped in acorn form in the corbicula on the posterior 
tibia (arrow) - this pollen is no longer available for pollination (photo by Paulo César Fernandes); b. female of Peponapis fervens (Eucerini) 
with Cucurbita (Cucurbitaceae) pollen grains in the ventral pilosity of the whole body (photo by Cristiane Krug); c. female of Monoeca 
(Tapinostapidini) with pollinium (arrow) attached on the forehead (photo by Mariana Taniguchi); d. Ventral view of the proboscis of Ancyloscelis 
gigas, with pollen of Eichhornia azurea adhered to the body part that will make contact with the stigma of the flowers inside the corolla.
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a germinação do pólen (Salles & Gracioli 2002). 
Os grãos de pólen da corbícula dificilmente farão 
contato com o estigma devido à posição em que se 
encontram no corpo destas abelhas. Por outro lado, 
a probabilidade de transferência de pólen para o 
estigma das flores, durante as rotas de visitação, 
é maior entre os visitantes que estejam “sujos” de 
pólen (i.e. com pólen em várias regiões do corpo), 
mesmo com uma pequena quantidade entre os pelos 
(Fig. 4b). Neste caso, estes grãos de pólen espalhados 
pelo corpo são os mais importantes para polinização 
(Schlindwein & Medeiros 2006; Krug et al. 2012).

As plantas obviamente possuem várias 
estratégias que atuam na promoção de uma 
polinização eficiente, ou seja, para que o local de 
adesão do pólen no corpo do visitante seja exatamente 
na região que fará contato com o estigma da flor. 
Exemplos elegantes e bem ilustrativos ocorrem 
entre flores de Orchidaceae e seus polinizadores 
(Nilsson et al. 1985; Johnson & Steiner 1997; Singer 
& Sazima 1999; Pauw 2006; Pansarin 2003), onde 
a planta “arrisca” todo o conteúdo polínico de uma 
só vez na polínia, que adere ao corpo dos visitantes 
no local que irá contatar o estigma (Fig. 4c).

A s p e c t o s  m o r f o l ó g i c o s  e 
comportamentais
Entre os visitantes florais temos animais de 

diferentes portes, morfologias, modo e horário 
de visita, necessidades nutritivas, entre outros. 
Animais com probóscides longas e finas (Fig. 5a) 
podem explorar facilmente flores tubulares, o que 
seria mais difícil para animais com aparelhos bucais 
truncados e curtos (Fig. 5b), ou ainda de grande 
porte (Fig. 5c), que os impede, respectivamente, 
de alcançar o néctar em corolas tubulares longas, 
ou entrar em flores estreitas. Assim, para acessar o 
recurso neste tipo de flor são necessárias dimensões 
do corpo, da língua e comportamento intrafloral 
adequados, atributos geralmente associados com 
o mecanismo de polinização em flores tubulares 
(Pinheiro et al. 2014; Shimizu et al. 2014). Anteras 
poricidas são exemplos de características florais 
que exigem comportamentos específicos para 
retirada dos grãos de pólen (neste caso, a vibração 
das anteras), sendo exploradas por certas abelhas 
(Fig. 5d), capazes de tal performance (Pinheiro et 
al. 2014). Por outro lado, às vezes, mesmo tendo 
acesso fácil ao pólen, este pode ser de difícil 
manuseio, como é o caso das tétrades de Ludwigia 
(Onagraceae), unidas por fios de viscina (Fig. 
5e), que “atrapalham” o visitante que não possuir 
habilidade para manuseá-los (Gimenes 1991).

Existem ainda interações muitos estreitas e 
sistemas altamente especializados, onde os visitantes 
e suas plantas preferenciais ou específicas possuem 
ajustes precisos (morfológico, comportamental 
ou fisiológico) e sincrônicos nos quais ambos os 
parceiros obtém sucesso na interação. Algumas 
espécies de anonáceas e aráceas possuem flores em 
forma de câmara floral, que apresentam elevação 
da temperatura no seu interior ao entardecer (a 
temperatura no interior da câmara floral pode 
chegar até 15oC acima da temperatura ambiente), 
favorecendo a liberação de odores característicos 
para atrair besouros específicos (Gottsberger 1989; 
Gottsberger et al. 2013; Maia et al. 2013; Paulino-
Neto 2014). Flores de Cajophora e Blumembachia 
(Loasaceae) liberam pequenas quantidades de 
pólen após o estímulo com a visita de Bicolletes 
(Colletidae), sendo que os intervalos da apresentação 
do pólen correspondem com a re-visita da abelha 
(Schlindwein & Wittmann 1997). Há ainda as 
interações consideradas altamente especializadas 
(Rech & Brito 2012), nas chamadas polinização 
berçário, onde os agentes polinizadores dependem 
da planta para completar o seu desenvolvimento. 
Os exemplos mais estudados são das flores de 
Yucca (Agaveaceae), na América do Norte, que são 
polinizadas exclusivamente por mariposas do gênero 
Tegeticula (Thompson & Pellmyr 1992), e as flores 
diminutas de Ficus (Moraceae), polinizadas por 
vespas da família Agaonidae. Em casos como estes, 
há uma congruência filogenética entre os parceiros 
(Weiblen & Bush 2002) e um sistema altamente 
sofisticado de interação. 

Sabemos que o certificado de um polinizador 
efetivo requer estudo detalhado do comportamento 
dos visitantes florais e da planta, envolvendo 
testes de polinização, e acompanhamento a longo 
prazo e em diferentes locais, caso os visitantes 
variem em escala espaço-temporal (Reynolds et 
al. 2009). Análises mais detalhadas envolvem, 
ainda, a taxa de deposição de pólen, formação 
de tubo polínico, fecundação dos óvulos, taxa de 
frutificação e germinação, entre outros (Herrera 
1987; King et al. 2013). Ou seja, o processo requer o 
acompanhamento da visita até a suas consequências 
para a planta.

Este diagnóstico preciso é mais demorado e 
seria impossível fazê-lo para toda a comunidade 
de um determinado local. Mas é possível uma 
avaliação rápida sobre os itens mencionados acima. 
Ao observar a movimentação dos visitantes nas 
flores, pode-se distinguir o modo de visita das 
morfoespécies (por exemplo, se visitam as flores 
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Figura 5 – Adaptações visitante-planta – a. macho de Ancyloscelis (Emphorini) exibindo o aparelho bucal formado 
pela glossa e palpos extremamente alongados, uma adaptação para tomar néctar em flores com corolas tubulares longas; 
b. probóscide curta e truncada (elipse vermelha) de uma Colletidae, neste caso impedida de visitar flores com corolas 
tubulares longas; c. contraste entre uma abelha de grande porte (Xylocopa) e uma de pequeno porte (Tetragonisca), 
neste caso o tamanho pode ser limitante ao tentar adentrar uma flor; d. fêmea de Augochlora (Halictidae) capaz 
de vibrar as anteras poricidas de flores de Solanum (Solanaceae); e. grãos de pólen de Ludwigia (Onagraceae) em 
tétrades unidas por filamentos de viscina.
Figure 5 – Visitor-plant adaptations – a. male of Ancyloscelis (Emphorini) showing the mouthparts formed by extremely elongated 
glossa and palps, an adaptation for taking nectar in flowers with long corolla tube; b. short or truncated proboscis (red ellipse) of a 
Colletidae, in this case prevented from visiting flowers with long tubular corolla; c. contrast between a large bee (Xylocopa) and a 
small one (Tetragonisca), in this case the size can be limiting when trying to enter a flower; d. female of Augochlora (Halictidae) 
capable of vibrating the poricidal anthers of Solanum flowers (Solanaceae); e. pollen of Ludwigia (Onagraceae) in tetrads held 
together by viscin filaments.
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legitimamente, se contatam os órgãos reprodutivos, 
e se visitam várias flores da mesma espécie), 
atribuindo valor 1 para aqueles com modo positivo 
e zero para aqueles com modo negativo. Com 
isso seria criado um índice de importância para 
distinguir os visitantes (R. Shimizu, comunicação 
pessoal). Quando a qualificação do visitante em 
termos de sua eficiência como polinizador não for 
feita, por precaução, seria mais correto denominá-
los visitantes florais ou apenas registrar os eventos 
de interação. 

Nossa preocupação é compartilhada por 
outros autores, como Memmott (1999) e Stang et 
al. (2009), que também reconhecem que distinguir 
polinizadores, visitantes, ou oportunistas pode 
ser uma tarefa demorada. Trabalhos recentes 
começam a separar os pilhadores e trapaceiros 
nas redes mutualistas (Irwin et al. 2001, 2010; 
Genini et al. 2010). Um belíssimo exemplo de 
trabalho com esta preocupação foi apresentado por 
Amaral-Neto (2015) tratando das inferências sobre 
a estrutura e propriedade das redes de interações 
ao se identificar os pilhadores e as interações 
proibidas (i.e., as interações podem não acontecer 
por desacoplamento fenotípico ou temporal, onde 
simplesmente as espécies não se encontram no 
tempo ou espaço).

Vários  autores  reconhecem que as 
interpretações sobre as redes de interação de 
determinada comunidade devem considerar os 
fatores temporais, espaciais e até mesmo a variação 
no esforço amostral (Chacoff et al. 2012; Falcão 
et al. 2016). Muitos ainda concordam que todas as 
informações adicionais sobre os traços e atributos 
biológicos das espécies nas interações observadas 
auxiliam para um melhor entendimento sobre a 
força das interações entre os parceiros, o grau 
de dependência entre eles e a própria estrutura e 
dinâmica da rede de interação resultante (Vasquez 
& Aizen 2004; Bascompte et al. 2006; Stang 
et al. 2009; Blüthgen 2010; Blüthgen & Klein 
2011; Chamberlain et al. 2014). Desta forma, 
compartilhamos todas estas precauções quanto 
à interpretação das interações observadas e 
reiteramos que o uso do termo visitante floral seria 
mais adequado.
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Abstract 
Floral visitation does not necessarily mean pollination, as several animals utilize floral resources without transferring 
pollen. Since pollinators and thieves can affect the reproduction, morphology and diversification of flowering plants, 
we here investigated if attributes of flowers and flowering of plant species collected in the central Brazilian vereda 
would predict the pollination (pollen seeking) or theft (pollen/nectar theft) during the visits. It was hypothesized 
that non specialized flowers would have a higher incidence of thievery, where as specialization, for example, 
the presence of large and medium flowers with long corolla, making it difficult to access nectar, would lead to 
increased pollination. As a result, four attributes were mainly associated with illegitimate visits, and in order of 
importance, they are size (small), quantity of flowers per plant (large), flowering time (< 10 months) and floral 
type (inconspicuous). The richest and most abundant visitor groups, including bees, flies and wasps, acted mainly 
as potential pollinators, while cockroaches, butterflies, beetles, ants and hemipterans acted as thieves. However, 
further studies are required to confirm that this pattern is repeated in other larger and more diverse communities, 
thus confirming the possible preference for floral thieves.
Key words: vereda, bees, anthophilous fauna, flowering, generalist flower.

Resumo 
Tipos florais de plantas como potenciais indicadores da ocorrência de polinização vs. pilhagem. A visitação floral 
não é sinônimo de polinização, vários animais utilizam recursos florais sem transferir pólen. Essas visitas podem 
ser consideradas pilhagem. Polinizadores e pilhadores podem afetar a diversificação morfológica, taxonômica e 
reprodutiva das espécies de plantas, e nós investigamos se os atributos florais e de floração das espécies de plantas 
amostradas em vegetação de vereda nos dariam evidência de visitas de polinização (transporte de pólen) ou de 
pilhagem (roubo de néctar/pólen). Esperamos que as flores não especializadas tenham uma maior incidência 
de pilhagem, enquanto flores especializadas, por exemplo com tamanho grande e médio e  corolas longas, 
com néctar menos acessível, tenderiam a ser polinizadas e menos pilhadas. Quatro atributos foram associados 
principalmente com visitas ilegítimas, tamanho da flor (pequeno), quantidade de flores por planta (muitas flores), 
tempo de floração (<10 meses) e tipo floral (inconspícuo). Os grupos mais ricos e mais abundantes de visitantes, 
incluindo abelhas, moscas e vespas, atuaram principalmente como potenciais polinizadores, enquanto baratas, 
borboletas, besouros, formigas e hemípteros atuaram como pilhadores. No entanto, mais estudos são necessários 
para confirmar se esse padrão se repete em outras comunidades maiores e mais diversificadas, confirmando assim 
a eventual preferência dos pilhadores.
Palavras-chave: vereda, abelhas, fauna antófila, floração, flor generalista.
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Introduction
Mutualistic relationships occur in all 

ecosystems and contribute to the generation and 
maintenance of diversity in different habitats 
or communities (Rech & Brito 2012). These 

interactions can be categorized as trophic, 
defensive or dispersive, as well as obligate or 
facultative (Ricklefs 2001; Thompson 2005). 
Interactions between flowers and the animals 
that visit them are an example of dispersive 
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mutualism. In this case, animals obtain floral 
resources, e.g., nectar, resins, or oils, and, in 
return, transport and disperse pollen between 
flowers and plants, thus performing pollination 
(Rech & Brito 2012).

Pollination units, such as flower blossoms 
or inflorescences (sensu Faegri & van der Pijl 
1979), are visited by a large variety of floral 
visitors (Faegri & van der Pijl 1979; Corlett 
2004). Importantly, however, flower visitation 
does not necessarily mean pollination (Waser et 
al. 1996; Waser et al. 2015). Thus, in some cases, 
only floral visitors reap benefits since they are not 
all effective pollinators (Inouye 1980; Strauss & 
Whittall 2006; Irwin et al. 2010). In this sense, 
floral visitors can either act as pollinators or 
thieves, indicating that these mutualistic and 
antagonistic interactions are part of a continuum 
and that visitor species can have multiple 
behaviors within their respective repertories 
(Rech & Brito 2012). Within such continuum, 
flower morphology is fundamental because floral 
traits can restrict access to floral resources and 
thus prevent visits from the antagonists visits 
(Olesen et al. 2007; Vázquez et al. 2009).

Therefore, within a community, plant 
species compete for pollination services (Waser 
1983), but also present barriers against would be 
thieves (Gonzálvez et al. 2013). In this sense, 
the floral or flowering traits of a given species 
derive from a set of distinct selective pressures 
when pollinators and thieves may share the 
same preferences. Althought we have clues on 
selection pressure exerted by thieves (Strauss & 
Whittall 2006), few studies have explored the 
relative selection pressure of this group or its 
floral preferences (e.g., Maruyama et al. 2015). 
Furthermore, while robbers may negatively 
influence plant reproduction by reducing floral 
attractiveness to pollinators, they may also have 
a positive influence by either increasing the 
number of flowers the pollinators must visit or 
by increasing travel distances to obtain their daily 
energy requirements (Irwin et al. 2010; Maruyama 
et al. 2015).

Since pollinators and thieves can affect the 
morphology and diversification of plants (Strauss 
& Whittall 2006), as well as reproduction, we 
herein investigated whether attributes of flowers 
and flowering of plant species collected in the 
central Brazilian vereda would be useful to 
predict pollinating or antagonistic visits. To 
accomplish this, we conducted a survey of floral 

visitors and verified their pollination performance 
on the sampled species. We considered some 
floral attributes as less specialized, e.g., small 
nectariferous flowers, with resources accessible 
to all visitors, assembled in collective or 
congested pollination units, and produced 
in large quantity. We hypothesized that such 
attributes would tend to be less restrictive and 
thus allow the indiscriminate visitation of several 
groups of visitors, or generalists, to the floral 
resources, thereby increasing the chance of 
antagonistic visits. 

Material and Methods
Study area 
This study was carried out from September 

2012 to August 2013 in a vereda wetland of the 
Área de Proteção Ambiental (APA) Guariroba 
(20o32’39’’S, 54o23’54’’W), which supplies water 
to the urban area of  Campo Grande, Mato Grosso 
do Sul, Brazil, and is located 35 km to the north 
(Dias 2005) (Fig. 1a). The study area consists 
of approximately 1.44 ha and is surrounded by 
pasture, cerrado stricto sensu, cerrado woodland 
and eucalyptus. Typical of vereda vegetation, the 
palm Mauritia flexuosa is the most abundant tree 
in the area (Fig. 1b).

The study area consists of three distinct 
stages: an outer part with an open grassland, an 
intermediate shrubland, and an innermost part 
with tree species. In the innermost part, the water 
table is lower, and running water is found, as well 
as humid soil (Fig. 1b).

The climate of the region is tropical Aw 
(Köppen 1948), with a warm and rainy season 
from October to March, a warm and dry period 
from April to September, and a transitional season 
in July. Annual rainfall is approximately 1400 
mm, with mean temperatures ranging from 21 
and 26oC (Vilas Boas et al. 2013).

Sampling
Fieldwork was conducted monthly in 

eight fixed plots of 50 m × 3 m (10 m apart), 
crossing the vereda in a westerly direction (Fig. 
1c). Sampling of the diurnal floral visitors was 
conducted on all flowered plants between 07h30 
and 17h30. Each flowering plant found in the 
transect was sampled for ten minutes; however, 
sampling time depended on species occurrence 
and abundance, resulting in an observation time 
for each individual ranging from 10 to 9900 
minutes (565.66 ± 846.26) (Tab. 1).
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We excluded Poaceae spp., which are 
generally anemophilous (sensu Faegri & van der 
Pijl 1979; Proctor et al. 1996). Most sampled 
species have herbaceous habit (47%), followed 
by sub-shrubs (19%), shrubs (16%), trees (12%) 
and climbers (7%) (sensu Guedes-Bruni et al. 
2002). Vouchers of the sampled plant species 
were collected, dried, identified and deposited 
in the Herbarium CGMS of the Universidade 
Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande 
(Tab. 1). Botanical identification was achieved 
after consulting a specialized bibliography, the 
herbarium CGMS, and specialists. Plant names 
followed APGIII (2009) and Mobot (2011). 

For all species, the following attributes 
were verified: number of flowering months, 
number of flowers per individual, organization 
(solitary flowers or assembled in inflorescences) 
and dimension (large: >10 mm; medium: >5 mm 
and <10 mm; small: <5 mm) of the pollination 
units (visited flower or inflorescence), main 
color (yellow, blue, white, brown, pink, purple, 
green), symmetry (actinomorphic, zygomorphic). 
Following this analysis, the flowers were 
classified into floral types as described in 
Machado & Lopes (2004) (Tab. 1). 

During the study period, we recorded 
only insects in pollination units. These insects 
were collected with entomological nets and 
kept in glass jars with ethyl acetate or alcohol 
70%. Later, they were pinned or stored in 
alcohol, morphotyped and sent to specialists for 
identification. Classification of insect groups 
followed Corlett (2004). Performance of the floral 
visitor as a pollinator was determined through 
observations of intrafloral behavior, analysis of 
photographic records, floral morphology and/or 
the size relationship between flower and visitor. 
The visitor was considered a potential pollinator 
when it touched anthers to receive pollen and 
stigma to deposit it. The visitor was considered 
a thief of pollen or nectar (sensu Inouye 1980; 
adapted as described in Irwin et al. 2010) if it 
did not show such behavior while collecting 
floral resource. Specimens of floral visitors 
were deposited in the Zoological Collection of 
the Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
(ZUFMS), Museu de Zoologia of Universidade de 
São Paulo (MZUSP), Museu de História Natural/
Zoologia of Universidade Federal da Bahia 
(MHNBA/MZUFBA) and private collections of 
some taxonomists (e.g., Ayr de Moura Bello). 

Figure 1 – a. Map of the Área de Proteção Ambiental (APA) Guariroba, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brazil. 
b. front view of vegetation of the studied vereda wetland, showing the “buriti” palm Mauritia flexuosa (arrow), a 
typical vegetation type of this area, in the background. c. aerial view showing the approximate distribution of plots 
in the study area (source: Google Earth).

a b

c
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Data Analysis
Classification trees are suited for the 

analysis of complex ecological data, which, in our 
case, involved a set of continuous and categorical 
predictors. This method can also treat nonlinear 
relationships and high-order interactions, which 
inflate the number of parameters needed for 
regression models commonly used (De’Ath 
Fabricius 2000). Therefore, we utilized this 
method of recursive partitioning to generate 
a classification decision tree, as suggested 
by Breiman et al. (1984). This method aims 
to ordinate, in a more parsimonious way, the 
behaviors of pollination and theft based on 10 
attributes and 401 samples. The utilized attributes 
were (1) number of flowers per plant, (2) flower 
color, (3) floral symmetry, (4) floral type, (5) 
anthesis, (6) pollen as resource, (7) nectar as 
resource, (8) flowering time, (9) size of flower 
and (10) type of inflorescence (Tab. 2).

We also ran a 10 k-fold cross-validation 
to evaluate the fitness of the model compared 
with other possible models and determine if 

the model improved our predictability of the 
behaviors of pollination and theft. We computed 
the accuracy and cross-tabulated the observed and 
predicted classes, calculating their probabilities 
for the model we present here. To calculate the 
importance of each attribute for the decision tree, 
the reduction in the mean square error contributed 
by each attribute to each partition was calculated, 
and the sum is presented in Table 2. The attributes 
which were candidates for partition, but not 
utilized, were also considered for each partition, 
as proposed by Quinlan (1992). All analyses 
were performed utilizing R language (R Core 
Team 2015) with the rpart package (Therneau et 
al. 2015) to generate the classification tree and 
caret packages (Kuhn 2015) for cross-validation 
and importance attribute calculations.

Results
In the 53 sampled plant species, flowering 

time varied from one to eleven months, with 
most plants typically flowering between one and 
four months (73.1%). The number of pollination 

Attributes Variable type Characteristics and number of samples observed
Total of each 

partition to the 
decision tree

(1) Number of flowers 
per plant

Numerical Minimum 1; Maximum 1900; Median 32; Average 156 38,43

(2) Flower color Categorical Yellow - 99; Blue - 1; White - 263; Brown - 21; Pink - 3; 
Purple - 4; Green - 10

10,71

(3) Floral symmetry Categorical Actinomorphic - 397; Zygomorphic - 4 0

(4) Floral type Categorical Inconspicuous - 98; Dish - 258; Tube - 42; Gullet - 1; 
Flag - 3

15,81

(5) Anthesis Categorical Diurnal - 396; Nocturnal - 5 0

(6) Resource pollen Categorical Absent - 204; Present - 197 8,14

(7) Resource nectar Categorical Absent - 95; Present - 306 1,86

(8) Flowering time 
(number of months)

Numerical Minimum 1; Maximum 11; Median 8 20,96

(9) Flower size Categorical Big - 120; Medium - 66; Small - 215 6,54

(10) Inflorescence type Categorical Collective = 24; No collective = 29 2,96

Table 2 – Floral attributes, classification of variable type and characteristics used in the construction of the decision tree 
with the plant species of the vereda in Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brazil, from September 2012 to August 2013.
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units per plant varied from 1 to 1900, most plants 
having 1–10 flowers (60%) or 200–500 (38%) 
(Tab. 1). Solitary flowers predominated (54%) 
over those assembled in inflorescences (45%). 
With respect to size, small flowers (43.3%) were 
the most representative, followed by large (32%) 
and medium flowers (24.5%). Most species 
displayed white (45.3%), yellow (15.1%) or lilac/
violet/purple pollination units (13.2%); the others 
were brown, pink, red, blue or green (26.4%). Five 
floral types were recorded: tube (37.7%), dish 
(30.1%), flag (3.77%), inconspicuous (26.4%) and 
gullet (1.88%). Flowers with nectar (65%) were 
more frequent than those with only pollen (29.3%) 
or oil (5.7%). Actinomorphic flowers (96.2%) 
with diurnal anthesis (90%) predominated. Visits 
to individual flowers (54.7%) were slightly higher 
than visits to inflorescence (45.2%) (Tab. 1).

The pollination units of thirty plant species 
were visited by 138 species of insects, herein 
categorized into ten groups in decreasing order 
of richness: flies, bees, wasps, crickets, beetles, 
ants, hemipterans, butterflies, spiders and 
cockroaches. Bees, flies and wasps were the most 
abundant groups and visited the largest number 
of plant species, together with ants (Tab. 3). Most 
studied groups behaves as thieves, including a 
high percentage of butterflies, all species of ants, 

hemipterans and cockroaches. In this study, all 
floral thieves were observed collecting nectar 
or pollen and exhibited one morphological 
mismatch between flower and the thieves body, 
thus preventing pollination from taking place. 
Spiders probably predated other floral visitors, 
and crickets ate floral parts, including stamens 
(Tab. 3); therefore they are not proper flower 
visitors and so they were not included in the 
analyzes (Tab. 3). Bees, flies and wasps acted as 
potential pollinators.

Based on our hypothesis, which holds that 
decreasing specialization correlates with theft, 
while increasing specialization correlates with 
pollination, species with small, inconspicuous 
flowers, plants with a high number of flowers 
(>500) and flowering time shorter than 10 months 
would have a greater chance of illegitimate 
visits to the pollination units. In contrast, large 
or medium-sized flowers with tube or dish floral 
type, long flowering period (>10 months) and 
plants with a variable number of flowers (but < 
500) would stand a greater chance of becoming 
pollinated (Tab. 2; Fig. 2). The classification tree 
had an accuracy of 82%, and the cross-validation 
results are as follows: 10% for true theft, 72.1% 
true pollination, 4.2% false theft and 13.7% for 
false pollination.

Table 3 – Group, richness, abundance and behavior of floral visitors sampled in plant species of vereda vegetation, 
in Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brazil, from September 2012 to August 2013. The last two columns are the 
percentage of the species in the group that perform with thieves or pollinators of the plant species visited.

Group Richness
(n)

Abundance
(n)

Number of plant 
species visited (n)

Pollination
(%)

Thief
(%)

Bees 37 131 19 100 0

Spidersa 3 3 3 - -

Cockroaches 1 1 1 0 100

Beetles 6 17 7 58,8 41,2

Butterflies 4 20 9 35 65

Ants 6 60 13 0 100

Cricketsb 6 8 4 - -

Hemipterans 5 13 3 0 100

Flies 46 77 12 93,5 6,5

Wasps 20 75 12 100 0
a predation; b feeding on floral parts



Floral traits as potential indicators of pollen/nectar theft

Rodriguésia 67(2): 309-320. 2016

317

Figure 2 – Decision tree with the floral attributes and the probability of pollination or theft in a vereda community, 
Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brazil. Percentage indicates the probability of occurrence of theft or pollination. 
NF = number of flowers; NMF = number of months in flowering.

Discussion
Composition
Data obtained from floral and flowering 

characteristics in the studied vereda community 
are in accordance with results observed in other 
savanna communities (Freitas & Sazima 2006) 
and other physiognomies of the cerrado biome, 
i.e, predominance of diurnal, nectariferous, 
actinomorphic and light-colored flowers (e.g., 
Silberbauer-Gottsberger & Gottsberger 1988; 
Barbosa 1997; Oliveira & Gibbs 2000).

Considering anthophilous fauna, the groups 
of insects recorded in the community were similar 
to those found in other vegetation types of cerrado 
(Aoki & Sigrist 2006), grasslands (Freitas & 
Sazima 2006; Pinheiro et al. 2008) or anthropic 
habitats, such as eucalyptus plantations (Lopes 
et al. 2007). In our study, the richest and most 
abundant groups, including bees, flies and wasps, 
were mainly potential pollinators of the sampled 
plant species. Bees are known as the main and 
most efficient pollinators in tropical vegetation 
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types (Oliveira & Gibbs 2000; Freitas & Sazima 
2006; Silva et al. 2012). Nectar and pollen constitute 
the main source of carbohydrates and proteins for 
bees, respectively, for nourishment of brood and 
adults (Faegri & van der Pijl 1979; Barbola et al. 
2000). Flies are one of the most important groups 
of floral visitors (Kevan & Baker 1999; Larson et 
al. 2001), as adults can consume large amounts of 
pollen and nectar (Larson et al. 2001; Morales & 
Köhler 2008), and some groups of diptera are highly 
specialized flower visitors and important pollinators 
of several plant species (e.g., Endara et al. 2010; 
Kearnes 2001). Furthermore, appropriate behavior 
and morphological adjustment on these groups in 
the flower visitation, causes them to be important 
pollinators of plant species.

In contrast, it was surprising that a high 
percentage of theft was recorded for butterflies, 
particularly because this group depends on floral 
nectar and has historically been considered as 
pollinators (Faegri & van der Pijl 1979; Proctor et 
al. 1996). The other studied insects, are commonly 
sampled on flowers and are generally not considered 
as “habitual” pollinators, except beetles (Proctor et al. 
1996). Hence ants were the main thieves recorded in 
our study, tending to visit flowers with exposed nectar 
(Herrera et al. 1984; Ballantyne & Willmer 2012). 

Floral traits and thieves
In this study, nonspecialized flowers were 

those having a higher frequency of thieves. The 
traits more related to thieving were: plants with 
small and inconspicuous flowers, high number of 
flowers, and flowering time under 10 months. These 
results confirm our hypothesis that nonspecialized 
flowers have a higher incidence of thievery, whereas 
specialization, for example, the presence of large 
and medium flowers with long corolla, making 
it difficult to access nectar, leads to increased 
pollination (Stang et al. 2006). Thus, theft correlates 
with the incompatible morphology between plant 
and animal visitor that gains access to the resource 
without offering pollen transfer (Irwin et al. 2001). In 
small and inconspicuous pollination units, including 
flowers and inflorescences, the floral resource is 
generally more accessible to the visiting fauna, in 
particular those with short mouthparts, such as ants, 
beetles, cockroaches and hemipterans, all groups 
with a high percentage of theft in this study. 

The number of flowers per plant and flowering 
time were more important features than flower shape 
as indicators of frequent illegitimate visits. For 
example, while a larger number of flowers could 

help to increase floral display, acting to attract a 
wider range of visitors, legitimate or illegitimate, 
such displays could also indirectly represent higher 
amounts of available resources, a situation which 
seems to increase the chances of theft in this vereda 
community. In contrast, a smaller quantity of flowers 
may be more efficient in reducing geitonogamous 
pollination and promote cross pollination, in addition 
to reducing stigma obstruction with unsuitable pollen 
in self-incompatible species (Wyatt 1982).

Flowering time can promote the temporal 
variation of the resources, and in this study, most 
species flowered for up to four months (> 70%), 
although some flowered for up to 11 months, which 
is favorable for maintenance of floral visitors. In 
an assessment of impact of floral theft at different 
levels, Irwin et al. (2001) reported that theft could 
be related to flowering season of the plant species. 
Irwin & Maloof (2002) suggest that the direction 
and magnitude of theft could depend on the relative 
temporal and spatial abundance of thieves and 
pollinators and their synchrony with the flowering 
period of the visited species. 

Thus, the net effects of cheating for plant 
reproduction can be negative, positive, or neutral. 
Thieves (morphological uncoupling) may have 
more subtle indirect effects on plant fitness, for 
example by altering the interaction between plants 
and pollinators. The result may be to decrease plant 
fitness if larceny reduces floral rewards sufficiently 
for pollinators to avoid a plant or to desert it after a 
brief visit (Inouye 1983; Wootton 1993; Maloof and 
Inouye 2000; Irwin et al. 2001).

According to Irwin et al. (2001), the evolution 
of floral traits surely must be understood, in part, 
with reference to pollinators. However for the plant, 
the selection environment includes larcenists, and 
other plant enemies, as well as mutualists. The net 
direction and magnitude of selection will likely 
depend on the relative abundances in space and time 
of robbers and pollinators. 

In conclusion, other researches including color 
measurement, functional characteristics of nectar, 
quantitative measurement of odor and the corolla 
tubes are encouraged to better understand the floral 
traits that can predict the cheating in pollination. 
Also, efficiency measures for each visitor should be 
performed in the future. Furthermore, the pollinators 
in vereda community and other formations are part 
of a bigger network of interactions where plants, 
pollinators and larcenists are embedded. Plants 
with robbed flowers grow sympatrically with other 
plant species that share larcenists and/or pollinators 
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(Irwin et al. 2001). Thus, future studies investigating 
the role of these thieves in community interactions 
network should be encouraged in order to better 
understand the pressures and effects of thieves in the 
vereda community.
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Abstract 
Niche and neutral processes shape community assembly with a possible shift of niche and neutral im-
portance in communities undergoing temporal changes during succession. Functional diversity helps to 
discriminate assembly processes since trait distribution is dependent on those processes. We evaluated 
the changes in reproductive traits related to pollination and seed dispersal in a successional gradient 
in an Atlantic Forest area, Southern Brazil. We surveyed forests undergoing regeneration varying in 
age from 2 to 80 years after pasture abandonment. We expected an increase in functional diversity 
of reproductive traits and a greater role of limiting similarity across succession. Abiotic and mixed 
pollination systems, dioecious sexual system, biotic dispersed, many-seeded and small-seeded species 
decreased as the forest got older. Conversely, bee-pollinated, bell-shaped, small and androgynous flo-
wers increased across forest succession as well biotic dispersed and large-seeded species. Functional 
richness and functional dispersion were higher in older forests. Changes in functional diversity were 
positively related to species richness, indicating that species enrichment in older forests added new 
sets of reproductive traits. These changes in trait distribution and functional diversity across succession 
in the Atlantic Forest suggest an increased role of biotic interactions and limiting similarity process 
structuring plant assemblages of second-growth tropical forests.
Key words: dispersal, functional dispersion, pollination, forest regeneration, functional richness.

Resumo 
As florestas apresentam um enriquecimento gradual de espécies e um aumento em complexidade 
estrutural e funcional durante a sucessão. Este trabalho caracterizou os traços reprodutivos de plantas 
relacionados à polinização e à dispersão em um gradiente sucessional, em uma área de Mata Atlântica, 
Sul do Brasil. O levantamento das espécies foi realizado em áreas florestais sucessionais oriundas 
de regeneração natural, em idades variando entre 2 e 80 anos após o abandono da pastagem. Houve 
predominância de flores polinizadas por abelhas, abertas, hermafroditas e que disponibilizam o pólen 
como em todos estádios sucessionais. Os sistemas de polinização abiótico e misto, sistema sexual 
dióico, espécies com dispersão abiótica, com muitas sementes e sementes pequenas diminuíram com 
a idade das florestas. Espécies polinizadas por abelhas, flores com corola funil/sino, como de corola 
pequena e andróginas assim como espécies dispersas bioticamente e com sementes grandes aumentaram 
no gradiente sucessional. A riqueza funcional e a dispersão funcional aumentaram no gradiente 
sucessional. As mudanças da diversidade funcional foram relacionadas com o aumento da riqueza 
de espécies indicando que o enriquecimento de espécies em florestas mais velhas adicionou novos 
conjuntos de traços reprodutivos. Estas mudanças de distribuição de traços e de diversidade funcional 
no gradiente sucessional sugerem um incremento do papel de interações bióticas na estruturação de 
assembleias de plantas de florestas tropicais secundárias.
Palavras-chave: dispersão, dispersão funcional, polinização, regeneração natural, riqueza funcional.
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Introduction
There is a large debate on the relative 

importance of niche and neutral processes to 
community assembly. Functional traits are the 
currency of assembly, as stated by Weiher et 
al. (2011) and functional diversity may help to 
discriminate assembly processes (Mouchet et al. 
2010). Niche filtering processes result in a similar 
composition of species traits due to environmental 
filters (Zobel 1997). Limiting similarity processes 
result in a dissimilar composition of species traits 
due to coexistence of dissimilar competitive 
species (MacArthur & Levins 1967; Chesson 
2000). Neutral theory posits that community 
assembly occurs irrespective of trait distribution 
(Hubbel 2001). There are some modulatory effect 
of species traits or habitat on the balance of niche 
and neutral importance to community assembly. 
Species traits as dispersal capabilities of species 
or absence of regeneration niches, for example, 
are positively related to neutrality (Weiher et 
al. 2011). For example, neutral processes are 
important in early successional communities and 
tend to give space to niche-based processes in plant 
communities undergoing temporal changes under 
succession (Chu et al. 2007). There is a growing 
interest on trait-environment relationships based on 
trait dispersion across an environmental gradient 
(Weiher et al. 2011).

Perturbations in a forest result in changes 
in forest composition and structure over time 
(Chazdon 2008). During succession, forests 
experience a gradual increase in richness and in 
structural complexity until the old-growth stage, 
which can take hundreds of years (Wirth et al. 
2009; Chazdon 2012). These changes in species 
composition result in changes of plant reproductive 
traits (Chazdon et al. 2003; Chazdon 2008). It 
is known that species diversity and functional 
diversity of vegetative traits tend to increase 
during succession of secondary forests (Bu et al. 
2014; Lohbeck et al. 2012). It is also known that 
functional diversity of reproductive traits differs 
among forested and deforested areas (Mayfield et 
al. 2005) and that reproductive trait distribution 
changes during succession (Chazdon et al. 2003; 
Chazdon 2008). However, little is known about 
changes in functional diversity of reproductive 
traits during sucession of tropical secondary forests.

Plant-pollinator interactions are important 
to the community structure. Nevertheless, most 
studies about plant-pollinator interactions tend to 

focus on a single species or a plant guild and its 
pollinators, and neglect the community context 
where those interactions are embedded (Waser 
et al. 1996; Albrecht et al. 2010; Freitas et al. 
2014). The distribution of some reproductive 
traits was already associated to community 
assembly processes (Eaton et al. 2012). In this 
sense, research on reproductive traits is useful 
to the understanding of conservation of natural 
habitat under fragmentation and under successional 
processes (Machado & Lopes 2004; Girão et al. 
2007) and may also help restoration management 
(Garcia et al. 2015). Indeed, plant-pollinator and 
plant-disperser interactions have a central role 
in the community structure since the outcome of 
these interactions may influence species spatial 
distribution, richness and abundance, as well as the 
trophic structure and community phenodynamics 
(Janzen 1970; Smith 1973; Heithaus 1974; Bawa 
et al. 1985; Yamamoto et al. 2007). 

Flower and fruit shape, color and size are 
traits associated to the establishment of specific 
interactions (Faegri & van der Pijl 1979; Herrera 
2002; van der Pijl 1982). It is expected that 
they might shape community assembly patterns 
(Sargent & Ackerly 2008; Freitas et al. 2014) 
in a successional gradient. Floral morphology 
may exclude or attract specific floral visitors and 
pollinators, specially those associated to animal 
sensorial capacities to distinguish and memorize 
visual and olfactive patterns (Chittka et al. 2001; 
Gegear & Laverty 2001; Machado & Lopes 2004). 
Floral size and resources available may constrain 
pollinators (Feinsinger & Colwell 1978; Frankie 
et al. 1983; Armbruster et al. 1994; Machado & 
Lopes 2004). In the same way as in pollination, 
fruit characteristics such as size and color are 
associated to dispersal mode and dispersers 
(Wheelwright 1985; Flörchinger et al. 2010; 
Galetti et al. 2011; Cazetta et al. 2012). Among the 
ecological processes shaping community structure 
(facilitation, competition and filtering), floral color 
diversity organizes alpine meadow communities 
through facilitation (McEwen & Vamosi 2010), and 
floral resource, size, color and shape are probably 
limiting the similarity among montane co-occurring 
species due to reproductive competition (Eaton et 
al. 2012). 

There is a growing concern about which 
functions are performed by each set of functional 
trait, a key question when studying functional 
diversity and ecosystem functioning (Diaz & 
Cabido 2001; Petchey & Gaston 2006). A framework 
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for the inclusion of reproductive traits in studies on 
community assembly was proposed by Sargent & 
Ackerly (2008) and further developed by Freitas et 
al. (2014). Little is known about the most important 
reproductive traits involved in assemblages 
undergoing changes during the succession of 
tropical forests. In this study we present a first step 
in understanding the distribution of reproductive 
traits and functional diversity across succession 
in the Atlantic forest. We assessed the variation of 
reproductive traits of woody plants occurring in a 
successional gradient of Atlantic Forest in southern 
Brazil. A predominance of bees and traits related to 
bee pollination are expected since bees are known 
as the major pollinators in tropical areas (Bawa 
1990; Ramirez & Brito 1992; Martins & Batalha 
2007). A predominance of biotic dispersal system 
and traits related to biotic dispersal are expected 
since this dispersal system is more common in 
Atlantic forests (Yamamoto et al. 2007; Liebsch 
et al. 2008). The importance of biotic pollination 
and dispersal indicates that niche-based factors are 
important when considering reproductive traits in 
shaping the temporal organization of communities. 
This was reported for flower traits controlling plant 
communities across restoration stages (Garcia et 
al. 2015) and seed traits controlling nucleation 
patch colonization in Araucaria forests (Duarte 
et al. 2007). Besides that, it is expected that these 
traits change across successional gradients with an 
increased importance of niche-based factors (Duarte 
et al. 2007), specifically it is expected a shift from 
stronger environmental filtering in youger forests 
to stronger competition interactions in older forests, 
leading to limiting similarity (Lohbeck et al. 2014). 
As for the reported increase in functional diversity 
of vegetative traits along succession (Lohbeck et 
al. 2012), a parallel increase of functional diversity 
of reproductive traits is expected due to changes in 
the distribution of reproductive traits. 

Methods
Study area
The study was carried out in Reserva Natural 

Rio Cachoeira (RNC, 25º19’S and 48º42’W) and 
Reserva Natural Morro da Mina (RNMM, 25º21’S 
and 48º46’W), both inserted in a protected area in 
the municipality of Antonina, Paraná, Southern 
Brazil. The natural reserves are property of the 
local NGO Society for Wildlife Research and 
Environmental Education (SPVS). The reserves 
include old growth forests and areas in a process of 
natural regeneration, and in different successional 

stages after the abandonment of agricultural and 
cattle farming activities (Ferretti & Britez 2006). 
The reserves are within the domain of the Atlantic 
Forest (Veloso et al. 1991), with Submontane, 
Lowland and Alluvial sub-formations. The region 
is predominantly covered by forests (83% of 
total area), which indicates a good conservation 
condition (Kauano et al. 2012). The old-growth 
(68.6%) and secondary forests (9.5%) are the 
most representative classes, while grazing areas 
(4.2%) and bare soil areas (< 1%) are less common 
(Kauano et al. 2012). The climate, according to 
Köppen classification, is humid mesothermal 
subtropical (Cfa), with an average temperature of 
20.6 ºC, mean annual precipitation of 2,517 mm, 
without defined dry season and infrequent frosts 
(IPARDES 2001).

Sample design and vegetation survey
The study consisted of a vegetation survey 

in successional forest areas derived from natural 
regeneration after interruption of cattle farming in 
different periods (2–80 years after interruption). 
A total of 53 circular plots (14m radius; 47 in 
RNC and 6 in RNMM) were randomly distributed 
along the two reserves, comprising  2–3, 4–5, 6–7, 
8–10, 15–25, 30–50 years (eight plots for each 
age category), and > 80 years (five plots) after 
the abandonment. There were fewer plots in the 
older age due to the difficulty in finding areas that 
represent this category. The plots were selected 
based on pre-existing carbon-monitoring plots, 
which were established using an overlap of aerial 
photographs, vegetation maps, soil and land use 
maps in order to optimize the restoration activities 
and management of the reserves. The selected plots, 
therefore, represent a successional and edaphic 
gradient of the study region, and were placed at 
least 500 m apart from each other. The plots were 
distributed in different conditions of soil (Cambisol 
Gleysol) and relief (lowland and hillsides; Ferretti 
& Britez 2006; Liebsch et al. 2007; Cheung et al. 
2010). The ages of these forests were previsously 
determined by the area managers (SPVS) based 
on cartographic base orthophotos (scale 1:5000) 
and a plain-altimetrical map (scale 1:25,000) of 
vegetation and soils, as well as interviews with 
local people (Ferretti & Britez 2006). All areas 
between 2 and 30 years old were clear-cut and 
used for grazing during a 10–20 years before 
their abandonment for natural regeneration. Older 
regeneration areas (30–80 years old) suffered a 
lower impact, mainly due to selective logging.
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In each 14 m radius plot, we sampled all trees 
with diameter at breast height (DBH; 1.3 m) ≥ 5 
cm. In a smaller concentric sub-plot (4 m radius), 
we measured all individuals with DBH < 5.0 cm 
and height ≥ 1.30 m (or stem base diameter, for 
shrubs). Individuals with multiple basal stems were 
included when at least one of the stems had DBH ≥ 
5.0 cm. For each individual we recorded diameter 
at breast height (DBH, at 1.30 m), and species 
identification. We calculated total tree abundance 
and species richness for each plot, both for  the 
4 m and the 14 m radius. Detailed results of the 
vegetation survey can be found in Cardoso (2014). 

Classification of the reproductive traits 
We analyzed flowers and fruits for each 

species found inside the plots, and categorized 
reproductive traits related to dispersal and 
pollination. The ones related to pollination were 
pollination system, floral biology (size, type 
and floral resource), sexual system and flower 
resource offered for pollinators (Tab. 1). The 
analysis of these traits was based in three flowers 
for each species taken from herbarium specimens 
(Herbarium of the Botany department, Federal 
University of Paraná - UPCB) collected in the 

study areas, or from the literature. From these 
flowers we measured mean corolla size (height 
and width) which we later used to classify the 
corollas as inconspicuous (≤ 4 mm), small (> 4 
mm and ≤ 20 mm) or large (> 20 mm; adapted 
from Girão et al. 2007). The pollination systems 
were based in Freitas & Sazima (2006) and Girão 
et al. (2007). Some species may present more than 
one pollination system described in case studies 
available in the literature (Appendix 1). The type 
of flower (achlamydeous; inconspicuous, bell, 
brush, dish, flag, gullet and tube) was based on the 
criteria from Freitas & Sazima (2006) and Girão et 
al. (2007). We described four categories of floral 
resources (nectar, nectar/pollen, pollen, absent), 
according to the literature (Appendix 1).

For the sexual systems, we recorded the 
presence of stamens and pistils, supplemented 
with literature information. For the dioecious 
species, we obtained trait information by 
analyzing samples of female flowers, except for 
Citharexylum myrianthum, Cordiera concolor, 
Mollinedia schottiana, Pausandra morisiana and 
Tetrorchidium rubrivenium, for which we used 
male flowers, since we did not have access to 
female flowers.

Traits Category

Pollination

Pollination System Abiotic; Bats; Bees; Hummingbirds; Beetles; Butterflies; Diverse small insects (DSIs); 
Flies; Mixed; Moths; Wasps

Corolla size 
(height and width)

Inconspicuous (≤4 mm); Small (>4mm and ≤20 mm); Large (>20mm)

Floral resource Nectar; Nectar/Pollen; Pollen; Absent 

Floral type Achlamydeous; Brush; Bell; Dish; Flag; Gullet; Inconspicuous (flowers ≤ 4 mm); Tube

Sexual system Andromonoecious; Dioecious; Hermaphrodite; Monoecious; Monodioecious

Dispersal

Dispersal system Abiotic; Biotic

Fruit type Fleshy; Infructescens; Dry 

Fruit color Black/Purple; Brown; Green; Orange/Red; Yellow; White

Fruit size Small (≤ 5 mm); Medium (>5mm and ≤15 mm); Large (> 15 mm)

Number of seeds per fruit Few (up to 10); Many (11 to > 100)

Seed size Small (≤ 2 mm); Medium (> 2 mm and ≤ 15 mm); Large (> 15 mm)

Table 1 – Categorization of the reproductive traits of plants.
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Reproductive traits related to dispersal were 
dispersal system, type, color and size of fruit, and 
size and number of seeds per fruit (Tab. 1). For 
the categorization of traits related to dispersal, 
fruit size, seed size and number of seeds per 
fruit, we used three fruit samples from  herbarium 
specimens collected in the study areas, or from 
a reference collection from our laboratory. We 
followed Silva & Tabarelli (2000) to categorize 
dispersal systems, and species traits were recorded 
from the literature (Appendix 1). The fruits 

were classified as Fleshy, Infructescense or Dry; 
fruit color was determined from the literature 
(Appendix 1), following Galetti et al. (2011). 
We recorded fruit length and width in order to 
designate size categories, always considering the 
larger dimension. Measurements from herbarium 
samples may underestimate fruit size, then they 
may have some bias. The seeds present in each 
fruit were counted.

Data available for reproductive traits related 
to pollination and dispersal were not uniform for 

Table 2 – Relationship between plant reproductive traits and forest ages in areas of Atlantic Forest, southern  Brazil. 
N = the number of species sampled for each reproductive trait. For pollination traits, we considered the Bonferroni 
corrected a = 0.0045, for dispersal traits, we considered the Bonferroni corrected a = 0.0071.
Traits U or F test P

Pollination system, N = 176

Abiotic U6 = 26.41 0.002

Bees U6 = 27.82 0.001

Flies r2 = 0.20; F6,46 = 3.21 0.0102

Mixed U6 = 29.88 < 0.0001

Beetles, Butterflies, DSIs, Hummingbirds, Moths, Wasps NS

Corolla Size, N = 155

Small r2 = 0.41; F6,46 = 7.03 < 0.0001

Large, Inconspicuous NS

Floral Resource, N = 119

Nectar/Pollen U6 = 27.48 0.0002

Pollen, Nectar NS

Floral type, N = 165

Bell U6 = 38.41 < 0.0001

Achlamydeous, Brush, Dish, Flag, Inconspicuous, Tube NS

Sexual system, N = 188

Dioecious U6 = 20.17 0.0026

Hermaphrodite U6 = 27.79 0.0006

Monoecious NS

Dispersal system, N = 219

Biotic U6 = 17.93 0.0064

Abiotic U6 = 17.93 0.0064

Fruit type, N = 216

Dry, Fleshy, Infructescense NS

Fruit color, N = 166

Green U6 = 20.16 0.0026

Black/purple, Brown, Orange/Red, Yellow NS
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all species so the number of species representative 
of each reproductive trait was different (Tab. 2).

Data analyses
For each plot, we calculated the proportion 

of species presenting a given reproductive trait. 
The variation in the proportion of reproductive 
traits across forest ages was assessed by analysis of 
variance and we used Dunn’s multiple comparison 
test for post-hoc comparisons. Traits with few 
data in forest age categories were not analyzed 
(flowers with no resource; andromonoecious and 
monodioiceous sexual systems). In order to control 
familywise error rate, we used the Bonferroni 
correction and we replaced the significance level, 
a = 0.05, by an adjusted level a ' = a /k (Legendre 
& Legendre 1998). For pollination traits, we 
considered the Bonferroni corrected a = 0.0045, 
for dispersal traits, we considered the Bonferroni 
corrected a = 0.0071.

To explore different aspects of functional 
diversity, functional richness (FRic), functional 
dispersion (FDis) and functional evenness (FEve) 
were used as estimators of functional diversity 
(Laliberté & Legendre 2010) and were calculated 
on R software (R Development Core Team 
2013), with FD package (Laliberté & Legendre 
2010). Functional dispersion (FDis) can handle 
qualitative traits, as the ones used here, to describe 
reproductive traits (Laliberté & Legendre 2010). 
Functional dispersion is an interesting measure 
since it is not affected by richness because it is 
the mean distance in multidimensional trait space 
of individual species to the centroid of all species 
and it can shift the position of the centroid toward 
the more abundant species, when abundance 
is considered (Laliberté & Legendre 2010). 

Functional richness (FRic) estimates the dispersion 
of species in trait space (Villéger et al. 2008) and 
does not account for species abundance. Since it 
is calculated by the convex hull volume, which 
limits are defined by extreme values (Villéger et al. 
2008), the occurrence of rare species with extreme 
traits can inflate FRic (Laliberté & Legendre 
2010). Functional evenness (FEve) describes the 
evenness of abundance distribution in a functional 
trait space (Villéger et al. 2008). FEve decreases 
either when abundance is less evenly distributed 
among species or when functional distances among 
species are less regular (Villéger et al. 2008). To 
evaluate the functional diversity on the successional 
gradient, a composition matrix was created with 
plots in rows and species abundance in columns, 
and a reproductive trait matrix was created, with 
species in rows and traits in columns. All traits 
were qualitative. Since many pollinator groups can 
be considered in a given plant species pollination 
system, this variable was transformed into a 
dummy variable. Both matrices were transformed 
in distance matrices applying Gower distance 
due to the presence of factor traits (Laliberté & 
Legendre 2010).

To test if greater forest age implies in larger 
functional diversity, funcional richness (FRic), 
functional dispersion (FDis) and functional 
evenness (FEve), response variables, were related 
to forest age, predictor variable, we used analysis 
of variance, considering the Bonferroni corrected 
a = 0.0167. We used Tukey-Kramer multiple 
comparison test for post-hoc comparisons. To 
test if species richness results in larger functional 
diversity, functional richness (FRic), functional 
dispersion (FDis) and functional evenness (FEve), 
response variables, were related to species richness 

Traits U or F test P

Fruit Size, N = 166

Small U6 = 25.90 0.0002

Medium, Large NS

Number of seeds per fruit, N = 171

Few U6 = 27.94 < 0.0001

Many U6 = 27.94 < 0.0001

Seed size, N = 141

Small U6 = 20.45 0.0023

Medium, Large NS



Functional diversity of reproductive traits

Rodriguésia 67(2): 321-333. 2016

327

as a predictor variable, using linear regression 
analysis. We also considered the Bonferroni 
corrected a = 0.0167. To test if functional richness 
(FRic) results in larger functional dispersion 
(FDis) we used linear regression analysis.

Results
We sampled 221 species of trees and 

shrubs belonging to 59 families (Appendix 2). 
Species number increased across the successional 
gradient. The younger forests up to 10 years old 
had in average from 8 to 12 species and the older 
forest, 48 (Fig. 1; r2 = 0.85; F = 49.25; DF = 6, 
46; P < 0.0001; q = 3.08). 

Variation in the reproductive traits 
Along the sucessional gradient,  the 

pollination traits had higher proportions of 
species pollinated by bees (74%) and small insects 
(25%), androgynous flowers (54%), dish-shaped 
(55%) and small flowers (55%), and pollen as 

Figure 2 – Variation in the proportion of species with different reproductive traits related to pollination and forest age across 
a successional gradient, in areas of Atlantic Forest, southern Brazil – a. abiotic pollination system; b. bee pollination; c. mixed 
pollination; d. fly pollination; e. bell-shaped floral type; f. flower with small corollas; g. nectar and pollen as flower resource; 
h. dioecious sexual system; i. androgynous sexual system. Levels not connected by the same letter are signicantly different.

Figure 1 – Variation of species richness and forest age 
across a successional gradient in areas of Atlantic Forest, 
southern Brazil. Levels not connected by the same letter 
are signicantly different.
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proportions of abiotic and mixed pollinated, 
dioecious species (Fig. 2), abiotic dispersed, 
many-seeded and small-seeded species (Fig. 3) 
were lower in older forests. On the other hand, the 
proportions of bee-pollinated species, bell-shaped 
flowers, with small corollas and androgynous 
(Fig. 2), as well biotic dispersed species were 
higher in older forests (Fig. 3).

the main resource to pollinators (53%, Appendix 
3). The dispersal traits had higher proportions 
of species with biotic dispersal (80%), black 
or purple fruits (36%), fleshy fruits (54%) with 
medium-sized fruits (53%), few seeds per fruit 
(74%), and medium-sized seeds (76 %, Appendix 
4). The proportions of some traits varied across 
sucessional ages (Tab. 2, Fig. 2,3), and the 

Figure 4 – Variation on functional richness, functional dispersion and functional evenness and forest age across a successional 
gradient in areas of Atlantic Forest, southern Brazil. Levels not connected by the same letter are signicantly different.

Figure 3 - Variation in the proportion of species with different reproductive traits related to dispersal and forest age across a 
successional gradient, in areas of Atlantic Forest, southern Brazil – a. abioitc dispersal; b. biotic dispersal; c. green fruits; d. 
small-sized fruits; e. many-seeded fruits; f. few-seeded fruits. Levels not connected by the same letter ar signicantly different.
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Functional diversity
Functional richness (Fig. 4a) and functional 

dispersion (Fig. 4b) were similar among younger 
forests, up to 10 years old, and increased after 15 
years (FRic: H = 40.08; DF = 6; P < 0.0001; FDis: 
H = 29.98; DF = 6; P < 0.0001). The older forests, 
more than 80 years old, had the highest functional 

richness and functional dispersion (Fig. 4a,b). 
Functional evenness (FEve) was similar across 
the successional gradient (H = 12.33; DF = 6; P 
= 0.05), ranging from 0.47 to 0.80 (Fig. 4c). All 
dimensions of functional diversity increased with 
species richness (Fig. 5; FRic: r2 = 0.93; F = 674.27; 
DF = 1; 51; P < 0.0001; FDis: r2 = 0.59; F = 75.46; 
DF = 1; 51; P < 0.0001; FEve: r2 = 0.18; F = 12.21; 
DF = 1; 51; P = 0.0010). Since we considered 
the Bonferroni corrected a = 0.0167, functional 
evenness variation was not explained by species 
richness. Finally, FDis increased with FRic (r2 = 
0.57; F = 69.91; DF = 1; 51; P < 0.0001; Fig. 6).

Discussion
Our study showed significant changes 

in traits distribution and functional diversity 
along the succession of the Atlantic Forest. The 
similarities of the distribution of reproductive traits 
across stages led to a high functional evenness. 
Functional richness and dispersion increase across 
successional stages suggests an increased role of 
biotic interactions in structuring plant assemblages 
of second-growth tropical forests. 

The successional areas under study were 
characterized by a predominance of some 
reproductive traits. These similarities between 
many reproductive traits among successional areas 
may explain the similarities in functional evenness 
among forests since it measures the regularity of 
the distribution of the abundance in functional 

Figure 5 – Relationship between functional richness, functional dispersion and functional evenness and species richness 
across a successional gradient in areas of Atlantic Forest, southern Brazil.

Figure 6 – Relationship between functional dispersion 
and functional richness in successional areas of Atlantic 
Forest, southern Brazil.



330 Warring, B. et al.

Rodriguésia 67(2): 321-333. 2016

space (Mouchet et al. 2010). The high values of 
functional evenness (0.67 to 0.80) may be due to 
both filtering and limiting similarity processes, 
which have been reported to increase functional 
evenness (van der Plas et al. 2015). The similarities 
of distribution in reproductive traits also explain the 
high functional evenness since it will be maximized 
when species and abundance distributions are 
more even in the functional space (Mouchet et al. 
2010). Among these traits, the predominance of bee 
pollination system was expected, as were the traits 
related to bee pollination system, pollen-flowers, 
dish-shaped corollas as well as the predominance 
of androgynous flowers. Diverse Small Insects 
(DSIs) pollination system was also predominant. 
The presence of DSIs may be due to the presence 
of many flowers with less restrictive morphology, 
such as dish-shaped corollas. Flowers with dish-
shaped corollas are visited by many different 
insects, such as bees, butterflies, moths, flies and 
wasps (Bawa 1990; Martins & Batalha 2007). For 
dispersal traits, the predominance of biotic dispersal 
system was also expected, as were traits related to 
biotic dispersal systems, such as black fruits. Dry 
fruits were also well represented in the studied 
sites due to the large abundance of Alchornea and 
Tibouchina species.

As expected, functional diversity of 
reproductive traits increased with forest age, since 
both functional richness and functional dispersion 
were higher in older forests. The changes in 
functional richness and functional dispersion are 
related to changes in the distribution of traits. 
Younger forests tend to present more species with 
abiotic pollination system, dioecious sexual system 
and small-sized diaspores. Abiotic pollination and 
small-sized diaspores are probably traits related to 
a more neutral process of community assembly in 
the sense proposed by Weiher et al. (2011) due to 
a wider generalism compared to biotic pollinated 
and large-seeded species. Older forests tend to 
present more species with bell-shaped corollas 
and androgynous flowers. Large-seeded species 
are known to have a particular regeneration niche, 
which is a trait that should increase the role of 
niche-based process (Weiher at al. 2011). Thus, 
there are significant changes in forest functionality 
along Atlantic Forest succession for the areas 
under study. These changes in functional diversity 
were related to an increase in species richness in 
older forests, indicating that species enrichment 
in older forests added new sets of reproductive 
traits. Higher functional dispersion and richness 

may indicate a higher role of limiting similarity 
on assemblage organization (Mouchet et al. 
2010) in older forests. This is in accordance with 
competitive driven establishment in older forests 
and a shift from stronger environmental filtering 
to stronger competition interactions as forests get 
older (Lohbeck et al. 2014).

At the successional areas under study, these 
changes in functional diversity are related to species 
with less accessible flower morphologies, such as 
species with bell-shaped corollas These traits have 
already been reported for more conserved forests 
in Atlantic Forest (Lopes et al. 2009), and may be 
interpreted as an indicator of conserved Atlantic 
forests (Garcia et al. 2015). This higher functional 
diversity indicates low redundancy in older forests, 
which may be driven by a higher role of limiting 
similarity in those forests. In this case species loss 
may have a higher impact on ecosystem functioning 
(Sazaki et al. 2009). Loss of interactions that are 
dependent on more restrictive flower morphologies, 
like the ones established by vertebrates and large 
invertebrates such as moths and large-sized bees 
(Faegri & van der Pijl 1979) can be expected.

Our study showed significant changes in trait 
distribution and functional diversity, suggesting 
changing drivers across successional stages, with 
an increased role of limiting similarity. Besides 
that, the higher functional richness and dispersion 
in older forests indicate that long term changes 
in forest communities include diversification of 
reproductive traits. Reproductive trait divergence 
is thus a key driver for forest assembly and have 
to be taken into account in restoration practices.
These findings should be considered in future 
actions of management and conservation of the 
Atlantic Forest. 
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Abstract 
Hummingbirds are the most important group of pollinating birds in the Neotropics and tend to use, concomitantly, 
more than one plant species as food source. Pollen may be mixed on hummingbirds’ body due to the visits 
to different plant species; therefore, these birds may promote heterospecific pollen deposition (HPD). The 
hummingbirds potential to promote HPD, the occurrence of HPD and its implications in plant reproduction are 
scarcely known in the Atlantic Forest. We have studied the transport of pollen by three hummingbird species 
from the Brazilian Atlantic Forest. We have also checked the actual HPD occurrence under natural conditions 
in two plant species, namely Canistropsis seidelii and Psychotria nuda. Moreover, we investigated Nidularium 
innocentii reproductive system evaluating the effect of HPD on its reproduction by simulating a pollen mixture 
pollination. We found hummingbirds transporting heterospecific pollen mixtures on their bodies, which in turn 
were deposited onto stigmas of different species. We have also found that mixed pollen deposition had negative 
effect on the fitness of N. innocentii. We conclude that hummingbirds carry pollen mixtures at the same body 
parts, leading to potential HPD at the community level. Moreover, hummingbird-plant communities in the Atlantic 
Rainforest show remarkable similarities in temporal organization and interaction pattern. This suggests that HPD 
may be a widespread phenomena in these communities.
Key words: competition for pollination, fruit/seed set, pollen placement, pollen load, pollinator sharing, 
reproductive success.

Resumo 
Beija-flores são o grupo de aves polinizadoras mais importantes nos Neotrópicos e tendem a utilizar, concomitantemente, 
mais de uma espécie de planta como fonte de alimento. O pólen pode estar misturado no corpo dos beija-flores devido 
às visitas em diferentes espécies de plantas, portanto, essas aves podem promover deposição de pólen heterospecífico 
(DPH). O potencial dos beija-flores em promover DPH, a ocorrência de DPH e suas consequências na reprodução 
das plantas são pouco conhecidas na Mata Atlântica. Nós estudamos o transporte de pólen por três espécies de beija-
-flores da Mata Atlântica brasileira. Nós também verificamos a ocorrência de DPH em condições naturais em duas 
espécies de planta, Canistropsis seidelii e Psychotria nuda. Além disso, nós investigamos o sistema reprodutivo de 
Nidularium innocentii, avaliando o efeito de DPH em sua reprodução ao simular uma polinização com mistura de 
pólen. Nós encontramos beija-flores transportando misturas de pólen heterospecífico em seus corpos, que por sua 
vez foram depositados nos estigmas de diferentes espécies. Nós também encontramos que a deposição de mistura 
de pólen tem um efeito negativo na aptidão de N. innocentii. Nós concluimos que beija-flores carregam misturas de 
pólen na mesma região do corpo, levando a um potencial DPH ao nível da comunidade. Além disso, comunidades 
de plantas e beija-flores na Floresta Atlântica exibem diversas similaridades em sua organização temporal e padrão 
de interações. Isso sugere que DPH pode ser um fenômeno difundido nestas comunidades. 
Palavras-chave: competição pela polinização, produção de frutos/sementes, deposição de pólen, carga polínica, 
compartilhamento de polinizadores, sucesso reprodutivo.
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Introduction
Plant and pollinators have been studied in 

the context of ecology and evolution of mutualistic 
relationships since the Sprengel’s era (Waser & 
Ollerton 2006; Willmer 2011, Rech & Westerkamp 
2014). When they co-occur, plant species sharing 
pollinators may compete via heterospecific pollen 
deposition (HPD) (Morales & Traveset 2008; 
Mitchell et al. 2009; Ashman & Arceo-Gómez 
2013). At the community level, HPD magnitude 
depends on the number of interspecific switches by 
a given pollinator (Jakobsson et al. 2008). Among 
pollinator groups, hummingbirds are known to 
perform species-indiscriminate foraging bouts, 
increasing the potential of these visitors to promote 
HPD (Rathcke 1983). Hence, lesser is known 
about synchronopatric groups of plants used by 
hummingbirds as food source and how these plants 
interact with each other when sharing visitors.

Hummingbirds (Trochilidae) are important 
pollinators of a large array of Neotropical plants 
(Machado & Semir 2006; Rocca-de-Andrade 2006; 
Vizentin-Bugoni et al. 2014), with highlight to 
the sub-family Phaethornithinae in the Brazilian 
Atlantic Forest (Sazima et al. 1995,1996; Buzato 
et al. 2000; Wendt et al. 2008). Among the 
Phaethornithinae, Ramphodon naevius is indicated 
as the main pollinating bird from the lowland 
Atlantic Forest (Sazima et al. 1995; Buzato et al. 
2000; Wendt et al. 2008). Ramphodon naevius 
individuals visit several plant species in one day, 
visiting up to four different species during a single 
foraging bout (Sazima et al. 1995). Therefore, many 
plant species share R. naevius as pollinator and 
may potentially receive heterospecific pollen from 
these visitors. The knowledge on how these birds 
interact with plants is an important contribution to 
understand the ecology of plant-plant interactions 
mediated by pollinators in the Atlantic Forest.

Experimental evidence highlighted the 
species-indiscriminate foraging behaviour 
of hummingbirds promoting pollen wastage 
on heterospecific stigmas (Feinsinger et al. 
1988; Feinsinger & Tiebout 1991). Moreover, 
hummingbird-pollinated communities are supposed 
to exhibit staggered flowering phenologies as a 
result of competitive interactions among shared 
pollinators (Stiles 1976; Aizen & Vázquez 2006). 
Depositing pollen on different parts of the shared 
pollinators is another possible solution to gain the 
facilitation benefit provided by a larger number 
of co-flowering species, thus potentially avoiding 

the negative consequence of heterospecific pollen 
deposition (Muchhala & Potts 2007; Ramírez et al. 
2011). This strategy was already recorded among 
Dicliptera squarrosa Nees, Ruellia brevifolia 
(Pohl) C. Ezcurra, Cuphea melvilla Lindl. and 
Manettia cordifolia Mart., a group of plants sharing 
Phaethornis pretrei (Lesson & Delattre 1839) as 
their main pollinating hummingbird (Araújo 2010).

The reduced number of studies analysing 
pollen grains on hummingbirds´ body are more 
focused on the trophic aspect than on the discussion 
about their potential for interspecific pollen transfer 
(Brown & Kodric-Brown 1979; Amaya-Márquez 
et al. 2001; Borgella Jr. et al. 2001; Lasprilla 2003; 
Almeida 2005; Rodrigues-Flores & Stiles 2005; 
Araujo 2010). Among the studies actually focused 
on interspecific pollen transfer, Brown & Kodric-
Brown (1979) found that hummingbirds do deposit 
heterospecific pollen and that they deposited 
more heterospecific than conspecific pollen onto 
the stigmas in approximately 20% of the visits. 
Therefore, although it seems to be an appealing 
solution when sharing pollinators, the prevalence 
of pollen segregation on the pollinators’ bodies 
clearly deserves further studies.

Here we describe the pollen found on three 
hummingbird species in the lowland Atlantic Forest 
of Southeastern Brazil and the potential of pollen 
mixture on their bodies. We used a synchronopatric 
pair of species (Canistropsis seidelii (L.B.Sm. 
& Reitz) Leme, (Bromeliaceae) and Psychotria 
nuda (Cham. & Schltdl.) Wawra, (Rubiaceae) and 
counted the pollen exchanged between them to 
have a quantitative evidence of the heterospecific 
pollen deposition (HPD). Finally, the pollen from 
two species was manually mixed and deposited 
on Nidularium innocentii Lem. (Bromeliaceae) 
stigmas to measure the potential impact of pollen 
mixture and its effect on reproduction through the 
fruit set.

Material and Methods
We conducted this study at Núcleo 

Picinguaba in Parque Estadual da Serra do Mar 
(PESM), Southeastern Brazil (São Paulo - latitude 
23º20’03’’S and longitude 44º49’56’’W). The 
climate at the region is categorized as tropical wet 
with mean annual temperature above 18 ºC and 
precipitation of approximately 2200 mm (Sanchez 
et al. 1999). The vegetation in the area is mainly 
Dense Ombrophilous Atlantic Forest (Veloso & 
Góes-Filho 1982).
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Pollen collection and preparation
We captured the birds from November 2007 

to October 2008 using mist nets (12 × 3 meters 
and 18 mm mesh). Over three days (every month), 
from 6:00 a.m. to 12:00 p.m., we mounted three 
mist nets in the understory and three in the sub-
canopy of trees (between eight and 15 meters high). 
All mist nets were monitored during the whole 
capture session. We removed the hummingbirds 
from the net immediately after they were caught 
and removed the pollen from their bodies using 
transparent adhesive tape by specifying each of the 
touched parts (top head, forehead, throat and bill: 
superior and inferior base and tip parts - Fig. 1a) 
(Kearns & Inouye 1993; Borgella Jr. et al. 2001). 
Subsequently, we attached the tape to a slide in 
order to analyse it under optical microscopy. We 
identified the birds according to a field guide 
(Sigrist 2007), ringed them with specific marking 
bands provided by CEMAVE/IBAMA and later 
have released them. We have identified or separated 
the pollen grains in morphotypes according to a 
plant pollen library from the same region, which 
was built during the study. Slides containing less 
than 10 pollen grains were discharged to avoid 
contamination counting. In total, we captured 34 
hummingbirds and analysed the pollen samples: 27 
from Ramphodon naevius, four from Thalurania 
glaucopis and three from Florisuga fusca.

Heterospecific pollen deposition 
(HPD) under natural conditions
We used two plant species (Canistropsis 

seidelii and Psychotria nuda), already known as 
pollinated by hummingbirds (Sazima et al. 1995; 
Buzato et al. 2000; Mendonça & Anjos 2003; 
Rocca-de-Andrade 2006), to quantify the HDP. 
Canistropsis seidelii is a herb with white tubular 
flowers surrounded by yellow bracts (Fig. 1d) and 
its anthers form a ring around the ellipsoid stigma, 
both at the same height (Leme 1998). Psychotria 
nuda is a distilic branched treelet with terminal 
yellow flowers surrounded by a red calyx with 
the anthers also in circle (Castro & Araújo 2004; 
Corrêa 2011, Fig. 1f). Both species deposit their 
pollen around the hummingbirds’ bill due to the 
circular organization and similar height of the 
stamens (C. seidelii 21.81 ± 0.96 mm and P. nuda 
17.10 ± 2.08 mm - thrum flowers).

Besides observing the sharing of pollinators, 
we also collected information on the following 
nectar features: sugar concentration and volume, 
using a handheld refractometer and a microsyringe, 

respectively. We measured flowers at the end 
of anthesis from previously bagged floral buds, 
in order to assess nectar total volume and 
concentration. We calculated the sugar mass as 
the product of sugar concentration and volume. 
We also followed flowering phenology over two 
years to make sure that both monitored species 
were temporally able to exchange pollen (2008 
and 2009). A trail of 500 meters (five meters each 
side) was travelled every month to count flowers 
and individuals covering the total area of 5000 m2. 
Parameters of nectar characterization (volume, 
sugar concentration and mass) were compared 
using t tests.

During the flower overlapping periods, we 
collected 38 stigmas from C. seidelii and 31 from P. 
nuda, from flowers naturally exposed to visitors in 
order to quantify the HPD in situ. We then observed 
all stigmas under light microscopy for HDP 
quantification (Kearns & Inouye 1993; Moragues 
& Traveset 2005). We analysed the differences 
between the total abundance of heterospecific 
pollen grains deposited on P. nuda and C. seidelli 
stigmas and the abundance of pollen grains from 
the receptor species using t tests.

Pollen mixture experiment
We chose the most frequent species from the 

pollen samples found on the hummingbird bodies 
(Nidularium innocentii, Fig. 1e) to test the possible 
effects of pollen mixtures on fruit and seed set 
(Canela & Sazima 2003; Moragues & Traveset 
2005). We then chose a second bromeliad species, 
Nidularium angustifolium Ule, in this experiment 
as pollen donor and its pollen was mixed with the 
pollen from the former species. Both species are 
synchronopatric and had their pollen placed onto 
the same part of the hummingbirds’ bodies. Four 
tests were performed in N. innocentii flowers: 
spontaneous self-pollination (n = 35), cross-
pollination using only N. innocentii pollen (n = 
28), mixed pollination (1:1 pollen from other N. 
innocentii and N. angustifolium individuals) (n = 
30) and natural pollination (n = 34). We considered 
the fruit set percentage as the result. Here we present 
just the mean seed set per treatment, since it was 
only possible to count seeds in a few experimental 
fruit. It was not possible to perform a statistical 
test using the seed set because several flowers that 
received the mixed pollination treatment did not 
develop into fruit. Therefore, we had treatments 
with discrepant sampling, preventing us from 
statistical comparisons.
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Figure 1 – Hummingbird and plant species taken under consideration in the current study. The intensity of yellow 
dots refers to the number of pollen grains found on each part of – a. Ramphodon naevius; b. Florisuga fusca; c. 
Thalurania glaucopis body. Figure a. is showing the sites in the hummingbird head where the pollen was collected 
from – 1. top head; 2. forehead; 3. base; 4. tip parts of superior bill (pollen from sites 3 and 4 were also collected 
from the inferior bill); 5. throat. The three herein represented plant species are those taken under consideration in 
the performed experiments – d. Canistropsis seidelli; e. Nidularium innocentii; f. Psychotria nuda. Illustrations by 
Raoni Rebouças.
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Table 1 – Pollen types found on the body of hummingbirds captured at the lowland Atlantic Forest of Serra do Mar State 
Park in São Paulo. The column “Individuals” refers to the number of captured individuals carrying each pollen type.

Pollen Type Hummingbird Individuals (n)

Bromeliaceae

Billbergia pyramidalis (Sims) Lindl. Ramphodon naevius (Dumont) 1

Bromeliaceae sp. 1 Ramphodon naevius 1

Bromeliaceae sp. 2 Ramphodon naevius 5

Bromeliaceae sp. 3 Ramphodon naevius 1

Bromeliaceae sp. 4 Ramphodon naevius 3

Canistropsis seidelii (L.B.Sm. & Reitz) Leme Ramphodon naevius 1

Neoregelia johannis (Carrièrre) L.B.Sm. Ramphodon naevius 3

Nidularium angustifolium Ule Ramphodon naevius 5

Nidularium innocentii Lem. Ramphodon naevius,
Florisuga fusca (Vieillot)

10
2

Quesnelia arvensis (Vell.) Mez Ramphodon naevius 5

Tillandsia sp. 1 Ramphodon naevius 3

Vriesea sp. 1 Ramphodon naevius
Thalurania glaucopis (Gmelin)

2
1

Vriesea sp. 2 Ramphodon naevius
Thalurania glaucopis

3
1

Fabaceae

Dahlstedtia pinnata (Benth.) Malme Ramphodon naevius 1

Inga sp. Ramphodon naevius
Thalurania glaucopis
Florisuga fusca

2
1
1

Gesneriaceae

Besleria longimucronata Hoehne Ramphodon naevius 2

Nematanthus sp. 1 Ramphodon naevius 2

Nematanthus sp. 2 Ramphodon naevius
Thalurania glaucopis 

2
1

Heliconiaceae

Heliconia angusta Vell. Ramphodon naevius 3

Loranthaceae

Psittacanthus dichroos (Mart.) Mart. Florisuga fusca 1

Rubiaceae

Psychotria brachypoda (Müll. Arg.) Britton Ramphodon naevius 2

Psychotria nuda (Cham. & Schltdl.) & Wawra Ramphodon naevius
Thalurania glaucopis 

3
1

No identification

type # 1 Ramphodon naevius 2

type # 2 Florisuga fusca 1

type # 3 Ramphodon naevius
Thalurania glaucopis

5
1
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Results
1. Transported pollen grains
We found 31 pollen types on the hummingbirds´ 

bodies from six plant families (Tab. 1). Considering 
each hummingbird species we found twenty-
nine pollen types on Ramphodon naevius, six on 
Thalurania glaucopis and four on Florisuga fusca. 
Bromeliaceae was the richest family in number 
of pollen species recorded in the hummingbirds’ 
bodies: seven out of the 10 most frequent species 
(in number of hummingbird individuals carrying 
its pollen) belong to this family (Tab. 1). We found 
Bromeliaceae pollen grains more frequently onto 
the birds’ head and the superior part of the bill.

All samples collected from R. naevius had 
pollen. Although greatly different among samples, 
the forehead and the superior bill base of R. naevius 
were the sites with bigger amounts of pollen grains 
(Fig. 1a). Both T. glaucopis and F. fusca did not have 
pollen on the base of their superior bill (Fig. 1 b,c). 
Moreover, T. glaucopis also did not have pollen on 
its inferior bill tip as it happened for the superior 
bill tip of F. fusca (Tab. 2).

Most birds (22 out of 34) had more than one 
pollen type with maximum of six types in a single 
sample. Twenty-one animals had mixed pollen types 
on the same body part. Females of Ramphodon 
naevius  transported between one and four pollen 

Table 2 – Number of samples containing pollen grains in each body part for each hummingbird species.

Body part Hummingbird Samples (n)

Forehead and front head Ramphodon naevius 18
Thalurania glaucopis 2
Florisuga fusca 2

Base of the superior bill Ramphodon naevius 23
Thalurania glaucopis 0
Florisuga fusca 0

Tip of the superior bill Ramphodon naevius 11
Thalurania glaucopis 3
Florisuga fusca 0

Throat Ramphodon naevius 16
Thalurania glaucopis 4
Florisuga fusca 1

Base of the inferior bill Ramphodon naevius 19
Thalurania glaucopis 2
Florisuga fusca 2

Tip of the inferior bill Ramphodon naevius 11
Thalurania glaucopis 0
Florisuga fusca 1

Pollen Type Hummingbird Individuals (n)

type # 4 Ramphodon naevius 2

type # 5 Ramphodon naevius 1

type # 6 Ramphodon naevius 1

type # 7 Ramphodon naevius 2

type # 8 Ramphodon naevius 3

type # 9 Ramphodon naevius 1
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types and males between one and six types on their 
bodies. Florisuga fusca individuals transported only 
one type in each capture. Although pollen mixtures 
were frequent, we found a pronounced pollen 
dominance on some hummingbird body parts. 
Ninety-six percent (96%) of the pollen mixtures we 
found on R. naevius’ top head had one pollen type 
representing more than 50% of the grains, the same 
occurred in 87% of the samples from the forehead 
of the same species.

2. HPD verification
Nectar sugar concentration was higher in 

Psychotria nuda (21.31 vs. 14.86, p = 0,014) while 
nectar volume was higher in Canistropsis seidelli 
(25.92 vs. 18.83, p < 0,001) whereas the sugar 
mass was the same for both species (4.45 vs. 4.45, 
p = 0.992). The two species monitored for HPD 
overlapped their flowering periods during four 
months in 2008 (C. seidelii flowered from March to 
August and P. nuda from March to June) and three 
months in 2009 (C. seidelii flowered from May to 
September and P. nuda from March to July). Apart 
from June and July 2009, P. nuda had always more 
flowers than C. seidelii. In 2008, the flowering peak 
(number of flowers) of both species occurred in 
April (134 flowers in P. nuda vs. 12 in C. seidelii), 
whereas in 2009, P. nuda peaked in April (219 
flowers) and C. seidelii in June (21 flowers). We 
recorded visits from R. naevius, T. glaucopis and 
P. ruber to both plant species when monitoring its 
phenology. In addition to birds, C. seidelii was also 
visited by bee species of  Euglossini and Trigona 
and P. nuda was visited by species of Trigona 
bees and butterflies. We recorded hummingbird 
movements between the two plant species during 
field walks.

We recorded slightly more P. nuda stigmas 
with heterospecific pollen (n = 38 out of 58 
analyzed stigmas) than C. seidelii (n = 34 out of 
62 analyzed stigmas). Among the analyzed P. nuda 
stigmas, 66% had heterospecific pollen and 46% 
had C. seidelii pollen. Regarding C. seidelii, 55% 
of the stigmas had heterospecific pollen and only 
24% of the total stigmas had P. nuda pollen. The 
abundance of heterospecific grains deposited on 
each species was similar in both studied species 
(9.02 ± 21.16 on P. nuda vs. 5.21 ± 17.52 on C. 
seidelii t(1,119) = -1.07, p = 0.29). When accounting 
just the interference between these two species, P. 
nuda had more C. seidelli pollen grains deposited on 
its stigmas than the other way around (6.31 ± 17.32 
on P. nuda vs. 1.05 ± 2.84, t(1,119) = -2.29, p = 0.03).

3. Pollen mixture experiment in 
Nidularium innocentii
We found a difference in fruit set among 

pollination treatments in Nidularium innocentii. 
Fruit set was twice higher in intraspecific pollination 
(17 fruits from 28 flowers - 60.7%) than it was in 
pollen mixture pollination (11 fruits from 30 flowers 
- 36.7%). We found spontaneous self-pollination in 
just 2 fruits from 35 flowers (5.7%) and the fruit 
set under natural condition was lower (9 fruits from 
34 flowers - 26.5%) than that in pollen mixture 
pollination. There was a trend of higher seed set 
in intraspecific pollination (869.5 mean seeds per 
fruit, n = 14) than in other treatments. Seed set was 
similar between pollen mixture pollination (n = 4, 
495 mean seeds per fruit) and natural conditions (n 
= 25, 581.72 mean seeds per fruit).

Discussion
Our results show that hummingbirds from 

the Atlantic Forest community studied usually 
transport pollen loads from more than one plant 
species on their bodies. One pollen type usually 
dominated the body site of the hummingbird where 
it was deposited on. Moreover, pollen dominance 
was not enough to prevent heterospecific pollen 
deposition (HPD) as described in Psychotria nuda 
and Canistropsis seidelii. We also found that HPD 
had negative effect on Nidularium innocentii 
reproduction by reducing its fruit and seed set. Next 
items discusses each result in detail.

1. Transported pollen grains
The high amount of bromeliad pollen is a 

consequence of the high prevalence of this family 
as food source to hummingbirds in the Atlantic 
Forest (Buzato et al. 2000; Machado & Semir 
2006; Wolowski et al. 2013; Vizentin-Bugoni et 
al. 2014), contrasting with other biomes such as 
Cerrado or other tropical forests (Amaya-Márquez 
et al. 2001; Borgella Jr. et al. 2001; Lasprilla 
2003; Araújo et al. 2013). For instance, pollen of 
only two bromeliad species, among other 29 plant 
species, were found on the body of hummingbirds 
in Colombian Amazon (Lasprilla 2003). The high 
number of bromeliads used by Ramphodon naevius 
also reinforces the already indicated importance of 
these plants as food sources to this bird (Buzato et 
al. 2000; Machado & Semir 2006).

Great variation in the number of pollen 
grains transported by each bird species and even 
among individuals from the same species is a 
trend already reported in Phaethornis pretrei 
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(Phaethornithinae) from Cerrado (Araújo 2010) and 
in some hummingbird species from the Amazon 
forest (Lasprilla 2003). This result draws attention 
to the interindividual variation within a species, 
fact that may potentially drive different individuals 
from the same species to have contrasting roles in 
plant reproduction. The interindividual differences 
may also reflect different animal capture times 
or different nectar-collecting behaviour by 
hummingbird individuals. For instance, R. naevius 
exhibits interindividual variation on foraging 
behaviour and floral choices throughout the day 
(Sazima et al. 1995). Therefore, captures from 
early morning or from thieving behaviour should 
cause animals to have less pollen onto their bodies. 
The concentrated pollen deposition onto the birds’ 
top head, forehead and the superior base of the bill 
is a trend corroborated by the herein presented 
results. This pattern could reflect similar flower 
morphology between the hummingbird-pollinated 
species in this community (Bergamo et al. in 
prep.). It is also expected due to the hummingbirds’ 
difficulties in cleaning the pollen deposited on these 
parts (Lasprilla 2003; Araújo 2010). 

In two thirds of the captures, R. naevius 
carried similar number of mixed pollen types as 
already recorded in other long-billed species, such 
as Phaethornis guy (6 pollen types, Borgella Jr. et 
al. 2001) and P. pretrei (10 pollen types, Araújo 
2010). Moreover, it is worth mentioning that R. 
naevius transported pollen from a single species 
in 30% of the captures. This indication of floral 
fidelity should be taken under consideration, 
especially regarding the foraging behaviour of 
this hummingbird species (Sazima et al. 1995). 
Although it usually forages in trap-lines by visiting 
different species, R. naevius spent certain amount of 
time on an exclusive species, a pattern corroborated 
by the herein presented results for the same locality 
but using an independent and different source of 
data. The pollen mixture dominance by one plant 
species may reiterate the hummingbird habit of 
choosing one main species and also getting some 
nectar from others  (Henderson et al. 2001) or may 
just be a consequence of the resource abundance in 
the area (Justino et al. 2011), an issue for further 
studies.

This complex foraging behaviour exhibited by 
R. naevius should strongly impact the reproductive 
ecology of the plants it uses as food source. 
Moreover, pollen grains were usually mixed onto 
the same body part, suggesting that hummingbirds 
use more than one nectar source and that HPD may 

be widespread in this community. We therefore did 
not find a strategy of different pollen placement on 
hummingbird bodies as, previously reported on a 
Cerrado community (Araújo 2010). Therefore, it 
indicates that in this community the facilitation 
benefit of flowering together seems to compensate 
the cost of HPD (Morales & Traveset 2008). 
Moreover, the generalism of this pattern in 
hummingbird-pollinated communities from the 
Atlantic rainforest still needs to be tested.

2. HPD verification
Our results show large variation in Psychotria 

nuda and Canistropsis seidelii total flowering 
period between the two years observed. We 
therefore, indicate different space-time scenarios 
for HPD between this two particular species, a 
result also supported by other studies (Almeida & 
Alves 2000; Buzato et al. 2000; Castro & Araújo 
2004; Soares 2011). Despite the differences in the 
total flowering periods, all the literature records P. 
nuda flowering peak in April (Almeida & Alves 
2000; Castro & Araújo 2004; Soares 2011). Similar 
to the herein found results from C. seidelii and P. 
nuda, another study using three hummingbird-
pollinated species (Penstemon barbatus, Castilleja 
integra and Ipomopsis aggregata) found similar 
HPD level (respectively 49%, 64% and 57%) 
(Brown & Kodric-Brown 1979). Hence, 50% HPD 
is normally detrimental to plant reproduction and it 
seems to be the cost of co-flowering, which should 
be compensated by the benefits of flowering at 
the same time (Ashman & Arceo-Gómez 2013). 
Moreover, both species offered a similar amount of 
sugar mass despite showing nectar with contrasting 
volume and concentration indicating a similar 
energetic gain for the visitors of the two species.

3. Pollen mixture experiment in 
Nidularium innocentii
In the Nidularium innocentii pollination 

experiment we showed that this species is 
pollinator-dependent, since only one flower of the 
autonomous self-pollination set a fruit. The fruit 
set differed between intraspecific cross-pollination 
and pollen mixture deposition, showing that HPD 
probably works on the fruit set level. At this level, 
it was previously reported that pre-zigotic barriers 
are not good to prevent hybridization in bromeliads 
(Vervaeke et al. 2001; Wendt et al. 2008). However, 
the reproductive isolation seems to be corroborated 
by the scarcity of hybrids under natural conditions, 
which fits our findings (Vervaeke et al. 2001; 
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Wendt et al. 2008). The trend of smaller seed set 
under mixed pollen deposition was also reported 
in herb species pollinated by bees, flies and beetles 
(Galen & Gregory 1989; Brown & Mitchell 2001; 
Moragues & Traveset 2005; Ashman & Arceo-
Gómez 2013). Meanwhile, it is worth to mention 
that HPD is not always a problem for plant 
reproduction, depending on its magnitude and the 
plant species attributes (Morales & Traveset 2008). 

Conclusion
In the studied community, Atlantic Forest 

hummingbirds tend to transport more than one 
pollen type on their bodies, they actually transfer 
this pollen among species and the transference 
has negative impact on seed set for at least one 
species. Hummingbird-plant communities in the 
Atlantic Rainforest show remarkable similarities 
in temporal organization, interaction pattern and 
in hummingbird and plant attributes (Sazima et 
al. 1996; Buzato et al. 2000; Rocca-de-Andrade 
2006;  Vizentin-Bugoni et al. 2014). This suggests 
that HPD may be a widespread phenomena in 
these communities, a trend to be confirmed with 
future studies. Among the pollen carried by 
hummingbirds, one was usually dominant and this 
fact should reduce the interference among species. 
Moreover, competition and facilitation through 
shared pollinators may be treated as a continuum, 
rather than two exclusive categories (Sargent 
& Ackerly 2008). Thus, several hummingbird-
pollinated species co-occurring in the Atlantic 
rainforest show differences in flowering phenology 
and morphology, fact that make them unique to test 
the prevalence of this process (Machado & Semir 
2006; Vizentin-Bugoni et al. 2014). Associated 
with measurements of fitness, future studies may 
help understanding the outcomes regarding plant 
interference when sharing pollinators (Wolowski 
et al. 2013).
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Resumo 
A heteranteria sempre despertou interesse quanto à sua funcionalidade. As flores de Desmocelis villosa 
(Melastomataceae), possuem estames dimorfos, sendo um grupo composto por cinco anteras amarelas e o outro 
por cinco anteras de cor púrpura. O presente estudo avaliou se a heteranteria promove divisão de trabalho nessa 
espécie. Foi realizado um experimento com remoção de anteras de cada tipo para se comparar a taxa de visitação 
por abelhas. Ao vibrar o conjunto de estames, as abelhas coletavam o pólen das anteras amarelas enquanto as 
de cor púrpura depositavam seu pólen na parte final do corpo das mesmas em uma posição próxima ao estigma 
favorecendo a polinização. Flores com anteras amarelas apresentaram maiores taxas de visitação que aquelas 
que tinham apenas anteras púrpuras. Nesta espécie a heteranteria se mostra como uma estratégia eficaz na 
economia do pólen utilizado com o serviço de polinização, pois embora os dois tipos de anteras apresentem alta 
porcentagem de grãos viáveis, as anteras amarelas apresentam significativamente menos grãos de pólen que as 
púrpuras, indicando que a planta estrategicamente reserva a maior parte do pólen para a reprodução sexuada.
Palavras-chave: dimorfismo estaminal, divisão de trabalho, especialização funcional, polinização por vibração.

Abstract 
Heteranthery has always aroused interest regarding its functionality. Desmocelis villosa (Melastomataceae) 
has flowers with dimorphic stamens, one group being composed of five yellow anthers and the other of five 
purple anthers. The current study assessed whether heteranthery promotes division of labor in this species. 
An experiment was performed with removal of anthers of each type in order to compare the visitation rate by 
bees. On vibrating the set of stamens, bees collected pollen from the yellow anthers, while the purple anthers 
deposited their pollen on the end part of their bodies in a position close to the stigma, thus allowing pollination. 
Flowers with yellow anthers showed higher visitation rates than those that solely had purple anthers. In this 
species, heteranthery is found to be an effective strategy for economizing pollen, which is used as a floral reward, 
given that, although the two types of anthers show a high percentage of viable grains, the yellow anthers have 
significantly fewer pollen grains than the purple ones, indicating that the plant strategically reserves most of 
the pollen for sexual reproduction purposes.
Key words: stamen dimorphism, division of labour, functional specialization, buzz pollination.
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Introdução
Mais de 20.000 espécies de plantas apresentam 

apenas o pólen como recompensa para seus 
polinizadores, sendo conhecidas como flores de pólen 
(Vogel 1978). Muitas dessas plantas se adaptaram 
à polinização pelas abelhas, que dependem do 
pólen para alimentar suas larvas (Buchmann 1983; 
Michener 2007; Pohl et al. 2008).  Assim, ter o pólen 

como única recompensa floral representa um dilema 
de pólen para a planta frente ao polinizador (Lunau 
et al. 2014), uma vez que o pólen coletado contêm os 
gametas masculinos da planta, fundamentais para sua 
reprodução sexuada, e ao mesmo tempo as abelhas 
são os vetores que transportam o pólen favorecendo a 
reprodução cruzada (Thorp 1979; Harder & Thomson 
1989; Westerkamp 2004b; Vallejo-Marín et al. 2009). 



348 Ferreira, Q.I.X. & de Araújo, F.P.

Rodriguésia 67(2): 347-355. 2016

Esta pressão seletiva fez com que muitas 
plantas desenvolvessem mecanismos para 
diminuir a perda excessiva do pólen para as 
abelhas (Westerkamp 2004a). Assim, a morfologia 
da flor afeta o comportamento dos polinizadores 
e a eficiência da transferência de pólen (Harder 
& Barrett 1995; Williams 2007; Karron et al. 
2009; Sandring & Agren 2009), restringindo a 
quantidade de polinizadores capazes de realizar o 
trabalho com êxito. Exemplo desses mecanismos 
podem ser adaptações morfológicas como as 
quilhas ou lábios que escondem o pólen, ou ainda, 
anteras que só se abrem em poros apicais (Larson 
& Barrett 1999; Westerkamp 2004b). 

A maioria das espécies de angiospermas 
apresenta anteras que se abrem através de fendas 
longitudinais (Endress 1996), mas existe um 
grande número de espécies que apresenta anteras 
poricidas e a retirada do pólen das mesmas 
exige um comportamento específico das abelhas 
(Buchmann & Hurley 1978). Neste caso, a 
polinização efetiva fica restrita apenas àquelas 
espécies que são capazes de produzir vibrações, ou 
“buzz pollination” (Buchmann 1983). No entanto, 
mesmo essas flores que apresentam anteras 
poricidas correm o risco de perder todo seu pólen 
para as abelhas que vibram podendo ficar sem 
polinização (Westerkamp 2004a; Castellanos et al. 
2004). Assim, para evitar este problema, muitas 
plantas desenvolveram a heteranteria, ou seja, 
possuem dois tipos de estames em uma mesma 
flor que promove a divisão de trabalho, com um 
grupo de anteras destinado à polinização, e o outro 
grupo destinado à alimentação dos polinizadores 
(Müller 1883). Em geral, estas flores apresentam 
dois tipos de estames que diferem na posição, cor 
e/ou morfologia (Vogel 1978; Vallejo-Marín et al. 
2009; Barrett 2010). 

A heteranteria tem despertado interesse 
em sua funcionalidade desde a época de Charles 
Darwin e Fritz Müller (entre os anos 1883 a 
1889) que acreditavam que os estames diferiam 
por apresentarem funções diferentes dentro da 
flor (Westerkamp 2004a,b; Luo et al. 2008).  
Existem algumas ideias sobre como ocorreria 
essa especialização funcional, uma delas é que 
os estames de alimentação seriam especialmente 
atraentes para as abelhas, como exemplo, 
apresentando uma cor chamativa e/ou localização 
acessível. Enquanto os estames para a polinização 
apresentariam coloração menos conspícua e uma 
localização mais próxima do estigma, fazendo com 
que o pólen se deposite em lugares estratégicos no 

corpo da abelha para a realização da polinização 
(Jesson & Barret 2003; Vallejo-Marín et al. 2009). 
Deste modo, ocorreria uma deposição diferencial 
do pólen em regiões distintas do corpo das 
abelhas. O pólen das anteras de polinização ficaria 
localizado em uma parte do corpo das abelhas que 
não são alcançados durante a limpeza e, portanto, 
estaria destinado à polinização.  Enquanto o pólen 
das anteras de alimentação ficaria localizado em 
partes do corpo de fácil alcance e seria usado 
para o provimento dos ninhos (Vallejo-Marín et 
al. 2010). 

A heteranteria está presente em diversos 
grupos taxonômicos (Graham & Barrett 1995; 
Jesson & Barrett 2003) como exemplo, nas famílias 
Melastomataceae, Fabaceae, Bignoniaceae, 
Commelinaceae e Solanaceae. A família 
Melastomataceae é composta por cerca de 4.570 
espécies distribuídas em cerca de 160 gêneros 
(Clausing & Renner 2001) tendo a ocorrência de 
heteranteria fortemente difundida, ocorrendo em 
centenas de espécies e vários gêneros (Vallejo-
Marín et al. 2010; Hoffmann & Varasin 2011).

Apesar de ser um questionamento antigo, 
somente há pouco tempo Luo et al.(2008) 
comprovaram as ideias de Müller (1883) quanto 
à ocorrência da divisão de trabalho entre anteras 
dimorfas de uma espécie de Melastomataceae.  
Apesar de existir várias espécies desta família 
em diversas regiões, nenhum estudo com este 
enfoque foi realizado no Brasil até o momento.  
Sendo assim, o presente estudo teve como objetivo 
avaliar se a função do dimorfismo estaminal em 
Desmocelis villosa Aubl. Naud (Melastomataceae) 
é promover a divisão de trabalho.

Material e métodos
Área de estudo 
O presente estudo foi realizado em uma 

área de vereda na Reserva Ecológica do Clube 
Caça e Pesca Itororó de Uberlândia (CCPIU), 
Uberlândia, MG, Brasil. Essa reserva está situada 
a oeste do município, distando 8 km do centro da 
cidade nas coordenadas geográficas 18°55’23”S e 
48°17’19”W (Lima et al. 1989). O clima da região 
é caracterizado por duas estações, sendo uma seca 
e fria entre os meses de maio a setembro e outra 
chuvosa e quente que vai de outubro a abril. Na 
classificação de Köppen, o clima pode ser definido 
como Aw, tendo ocorrências de altas temperaturas 
no verão (acima de 35 °C) e geadas ocasionais no 
inverno (Rosa et al. 1991).  
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Espécie estudada 
D e s m o c e l i s  v i l l o s a  A u b l .  N a u d 

(Melastomataceae) (Fig. 1) tem hábito herbáceo 
ou subarbustivo, podendo atingir até 1,5 m de 
altura, possui ramos altamente vilosos, de fácil 
reconhecimento no campo. Suas flores são 
pentâmeras, as pétalas possuem coloração rósea, 
possui 10 estames dimorfos (Fig. 1a), sendo que 
metade deles é menor com conectivos curtos e 
auriculados na base, com anteras amarelas, curtas 
e espessas. A outra metade, localizada próxima 
ao estigma, é maior de coloração púrpura com 
conectivos longos e dois apêndices lineares mais 
longos na base da antera, que é rostelada. A espécie 
é geralmente encontrada em solo brejoso, arenoso, 
ou entre rochas, sempre próximas a locais úmidos.  
Distribui-se nas Guianas, Colômbia, Venezuela, 
Bolívia e Brasil. No Brasil está presente nos estados 
do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal, 
Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Bahia, Piauí, 
Pará, Amazonas e Roraima, com ocorrência no 
Cerrado (Cogniaux 1885; Mendonza & Ramírez 
2006). Para avaliar a função da heteranteria em D. 
villosa, foram feitas observações e experimentos no 
campo durante o período de abril a junho de 2011 
e de janeiro a junho de 2012. 

Comportamento dos visitantes florais
Para avaliar o comportamento dos visitantes 

florais, foram realizadas observações focais em 
diferentes indivíduos. Foram feitas um total de 30 
horas de observação, distribuídas no período manhã 
e tarde. Após a determinação do horário de maior 
visitação de polinizadores, as observações foram 
concentradas no período da manhã entre 9 h e 10 h. 
Um indivíduo de cada espécie de abelha que visitou 
D. villosa foi capturado com rede entomológica para 
posterior identificação.  

Desenho experimental
Neste estudo foi utilizado um desenho 

experimental adaptado de Luo et al. (2008). Para 
tanto, foram utilizados dez indivíduos escolhidos ao 
acaso, que tivessem pelo menos doze flores cada. 
As flores que excediam o conjunto foram removidas 
para não interferirem na atratividade do indivíduo. 
Nesses indivíduos as flores foram manipuladas, 
sendo utilizadas quatro dessas para cada tratamento: 
1) flores deixadas intactas (controle); 2) anteras 
púrpuras foram removidas; 3) anteras amarelas 
foram removidas (Fig. 1a-d).  As observações e 
os tratamentos foram conduzidos utilizando uma 

planta focal por dia e tomou-se o cuidado de realizar 
as observações somente em dias ensolarados sempre 
nos mesmos horários.  Após a manipulação das 
flores foi registrado o comportamento dos visitantes 
em seções de observação de uma hora contínua 
(entre 9 h e 10 h). Para cada tratamento foi registrado 
o número de visitas/flor/hora. A temperatura média 
e umidade relativa foram registradas para todos os 
dias de observação.

Quantificação de pólen nas anteras 
antes e após as atividades de coleta 
das abelhas
Para estimar a quantidade total de pólen 

presente e que permanecia nos dois grupos de 
anteras no final do período de visitação, foram 
coletados 10 botões florais em pré-antese de cinco 
indivíduos e outras 10 flores abertas por volta das 
11 h 00 min. Todo material coletado foi fixado 
em FAA 50 (Johansen 1940). No laboratório, foi 
selecionada uma antera de alimentação e outra de 
polinização para cada botão ou flor e as mesmas 
foram esmagadas separadamente em eppendorfs 
contendo uma solução de glicerina e carmim 
acético (proporção de 1:3). A solução foi agitada 
em vórtex por 60 segundos e em seguida foram 
retiradas 10 amostras de 1µL da suspensão de cada 
tipo de antera com uma micropipeta calibrada.  
As amostras foram transferidas para lâminas e 
em todas foram quantificados os grãos de pólen 
sob um microscópio. Por fim, os valores foram 
multiplicados pelo fator de diluição, para assim 
obter uma estimativa do número de grãos de pólen 
por antera e para os dois grupos de estames (ver 
Luo et al. 2008).

Viabilidade polínica
Para avaliar se os grãos de pólen diferem 

quanto à viabilidade de acordo com o tipo de antera 
de origem (púrpura ou amarela), botões em pré-
antese foram ensacados em cinco indivíduos e suas 
flores recém-abertas foram coletadas e mantidas em 
espuma vegetal hidratada. No laboratório, os grãos 
de pólen de cada grupo de estames foram retirados e 
mantidos em lâminas diferentes. Os mesmos foram 
submetidos ao teste DAB (3.3’ Diaminobenzidina, 
Sigma FastTM), que detecta a presença de 
peroxidases no citoplasma (Dafni et al. 2005). Cada 
lâmina foi fotografada e os 100 primeiros grãos 
de pólen visualizados foram registrados quanto à 
proporção de viáveis e não viáveis, utilizando o 
programa Anati Quanti (Aguiar et al. 2007). 
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Figura 1 – Desenho experimental e características gerais de Desmocelis villosa (Melastomataceae) – a-c. tratamentos 
utilizados no experimento – a. flor com estames dimorfos (essa flor intacta representa o controle, e a seta indica o estigma 
localizado próximo aos estames de cor púrpura); b. flor sem as anteras púrpuras; c. flor sem anteras amarelas (setas 
em ‘b’ e ‘c’ indicam os locais de onde as anteras foram removidas para cada tratamento). d. esquema representando o 
desenho experimental, onde cada bloco consistiu em um indivíduo com 12 flores, sendo utilizadas quatro dessas para 
cada tratamento. e. ramo florido. f. abelha do gênero Augochloropsis coletando pólen das anteras púrpuras, e o mesmo 
indivíduo em g. coletando pólen das anteras amarelas. h. estames com suas respectivas anteras: amarela acima e púrpura 
abaixo. i. grãos de pólen provenientes de anteras púrpuras corados com DAB (3.3’ diaminobenzidina, Sigma FastTM), 
os grãos escuros são viáveis e os claros são inviáveis. 
Figure 1 – Experimental design and general characteristics of Desmocelis villosa (Melastomataceae) – a-c. treatments used in the experiment 
– a. flower with two sets of stamen (this flower represents the control, and the arrow indicates the stigma located close to the purple anthers); 
b. flower without the purple anthers; c. flower without the yellow anthers (arrows in ‘b’ and ‘c’ indicates the place where the anthers were 
removed for each treatment). d. scheme showing the experimental design, where each bloc consisted of an individual with 12 flowers, being 
used four of these for each treatment. e. flowery branch. f. Augochloropsis bee collecting pollen in the yellow anthers, and the same individual 
in g. collecting pollen in the purple anthers. h. stamens with its yellow and purple anthers. i. pollen grains from the purple anthers stained with 
DAB (3.3 ‘diaminobenzidine, Sigma FastTM), dark grains are viable and non-viable are clear.

a b c

d

g h i
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5 mm 50 mm
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Análise estatística
Foram usados testes t-student para comparar 

as diferenças na quantidade de pólen entre anteras 
púrpuras e amarelas e as proporções de pólen 
que sobraram após a visitação dos polinizadores.  
Para testar as diferenças nas frequências de 
visitas entre as flores dos diferentes tratamentos 
foi utilizada uma análise ANOVA. Os pacotes 
estatísticos utilizados foram o SPSS para análise 
das pressuposições e SISVAR para análise dos 
testes de médias.

Resultados 
Comportamento dos visitantes florais 
As flores de D. villosa iniciam a abertura 

de manhã entre 7 h e 8 h e duram menos de um 
dia, entrando em senescência a partir das 13 h. No 
período de estudo receberam visitas de abelhas 
por volta das 8 h e 12 h. Foram registradas cinco 
espécies de abelhas (Tab. 1) visitando as flores e 
todas apresentaram comportamento de vibração 
- “buzz pollination”. 

As abelhas de médio e grande porte visitaram 
a flores de D. villosa pousando nas pétalas, sempre 
direcionadas para o conjunto de anteras amarelas.  
Ao emitir vibrações, os dois grupos de anteras 
liberavam pólen diretamente no corpo da abelha.  
Não foi possível diferenciar, no corpo das abelhas, 
o local de deposição de cada tipo de pólen, no 
entanto, devido à arquitetura floral os dois tipos 
de anteras depositam seus respectivos grãos de 
pólen em locais diferentes. O pólen proveniente 
das anteras púrpuras fixa-se principalmente no 
final do abdômen, local que tem contato com 
o estigma das flores ficando este destinado à 

polinização (Fig. 1a).  Já as anteras amarelas que 
são as mais conspícuas provavelmente liberam 
seu pólen em locais do corpo das abelhas onde 
é mais facilmente coletado e posteriormente 
utilizado para a alimentação.  Entretanto, as 
abelhas de pequeno porte (Tab.1) do gênero 
Augochloropsis pousavam nas anteras coletando 
pólen separadamente, primeiro das amarelas, 
depois das púrpuras (Fig. 1f,g). 

Nos testes para avaliar a taxa de visitação 
em flores com a remoção de um conjunto de 
anteras (púrpuras ou amarelas) foi observado 
que o número de visitas em flores controle (4,10 
± 2,01 visitas hˉ¹, n = 10) e flores com apenas 
anteras amarelas (3,50 ± 2,2 visitas hˉ¹, n = 10)  
não diferiram (ver Tab. 2).  Porém, nas flores em 
que foram mantidas apenas as anteras púrpuras o 
número de visitas (1,90 ± 1,2 visitas hˉ¹, n = 10) 
foi inferior ao dos demais tratamentos (Tab. 2). 

Diferenças do pólen nos dois tipos 
de anteras
As anteras púrpuras antes das visitas das 

abelhas apresentaram significativamente mais 
grãos de pólen que as anteras amarelas 128.800 
± 30.546 contra 46.400 ± 3.565, respectivamente, 
(t = 8,47; P < 0,001; N = 10 flores). 

A quantidade de grãos de pólen estimada 
após as atividades das abelhas foi em média 
80.400 ± 29.767 (N = 10 flores) nas anteras 
púrpuras e 9.150 ± 4.384 (N = 10 flores) nas 
anteras amarelas.  Comparando os valores 
estimados antes e depois das atividades das 
abelhas, menos de 38% do pólen proveniente 
das anteras púrpuras foi removido pelas abelhas, 

Família / Espécies de abelhas Estames de polinização
(anteras púrpuras)

Estames de alimentação 
(anteras amarelas)

Apidae

Eulaema nigrita Lepeletier x

Euglossa cordata L. x

Euglossa fimbriata Rebêlo & Moure x

Halictidae

Augochloropsis rotalis Vachal x x

Augochloropsis cyanea Schrottky x x

Tabela 1 – Visitantes florais de Desmocelis villosa (Melastomataceae) e estames escolhidos para a coleta de pólen.
Table 1 – Floral visitors of Desmocelis villosa (Melastomataceae) and stamens chosen for pollen collection.
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contra 80% dos removidos das anteras amarelas. 
Portanto, houve uma remoção diferencial sendo 
retirado proporcionalmente mais pólen das anteras 
amarelas. Em geral os estames de D. villosa 
apresentaram alta porcentagem de viabilidade 
polínica nos dois tipos de anteras (Fig. 1h,i). A 
média da porcentagem de grãos de pólen viáveis 
nas anteras púrpuras foi de 96,5 ± 3,3 (n = 5 flores) 
e nas amarelas foi de 95,7 ± 6,1 (n = 5 flores). 

Discussão
Este estudo de caráter experimental foi o 

primeiro feito no Brasil testando a hipótese de 
divisão de trabalho. Os dados apoiam os resultados 
de Luo et al. (2008), confirmando as ideias iniciais 
de Müller (1883). Em D. villosa, assim como nas 
espécies estudadas até o momento, existe um 
conjunto de anteras mais conspícuo responsável 
pela atração e alimentação dos visitantes e outro 
menos conspícuo localizado estrategicamente em 
um local que favoreça a polinização cruzada (ver 
Jesson & Barret 2003; Vallejo-Marín et al. 2009). 
Existem diferenças entre os dois tipos de anteras 
tanto no tamanho quanto na posição dentro da flor 
e as cores dessas estruturas ajudam na função de 
cada grupo. A cor amarela torna as anteras mais 
visíveis enquanto a cor púrpura camufla as anteras 
ajudando a direcionar o pólen para a polinização 
(Lunal 2000; Heuschen et al. 2005).

A heteranteria surge quando os polinizadores 
consomem mais pólen do que a planta pode 

fornecer de forma otimizada em troca dos serviços 
de polinização (Vallejo-Marín et al. 2009).  
Assim, muitas plantas evoluíram em direção à 
heteranteria para poupar parte do pólen para a 
reprodução sexuada (Westerkamp 1996). Desta 
forma, comparada às demais flores de pólen, há 
indícios de que D. villosa apresenta vantagens em 
termos de economia desse recurso, pois além de 
limitar o número de anteras para a alimentação 
das abelhas, ou seja, apenas 50% do total, essa 
espécie disponibiliza menos pólen nas anteras de 
alimentação comparado às de polinização. Outros 
estudos também registraram menor quantidade 
de pólen nas anteras de alimentação (ver Luo 
et al. 2008; Vallejo-Marín et al. 2009; Brito & 
Sazima 2012). 

Avaliando as possibilidades evolutivas para 
a especialização funcional entre os diferentes tipos 
de estames com finalidade de economizar pólen, 
as flores que ofertam néctar poderiam levar à 
evolução de anteras com pouco ou nenhum pólen 
(Vogel 1978). Contudo, em flores que só ofertam 
pólen isso seria muito difícil de acontecer, pois 
as abelhas exercem grande pressão seletiva, uma 
vez que conseguem perceber a quantidade de 
pólen liberada pelas anteras durante a vibração 
e aprendem a evitar aquelas que não têm pólen 
(Buchmann & Cane 1989; Harder 1990; Luo et 
al. 2008).

Darwin acreditava que a divisão de trabalho 
levaria à evolução de pólen estéril nos estames 
de alimentação (Luo et al. 2008). Lloyd (2000) 

Tabela 2 – Frequência de visitas de abelhas (média do número de visitas/flor/hora) às flores de Desmocelis villosa 
(Melastomataceae) na Reserva Ecológica do Clube Caça e Pesca Itororó de Uberlândia, MG, Brasil.
Table 2 – Frequency of bee visits (average of number of visits/flower/hour) to flowers of Desmocelis villosa (Melastomataceae) in 
Ecological Reserve of Clube Caça e Pesca Itororó de Uberlândia, MG, Brazil.

Médias ± desvio padrão seguidas por letras distintas, na coluna, diferem pelo teste de Tukey à 0,05 de significância; W(P): Estatística do teste de Shapiro-Wilk 
(P > 0,05); 1 F(P): Teste de Levene (P > 0,05); 2 F(P): Teste de Snedecor (ANOVA; P < 0,05), N = 10.

Average ± standard deviation followed by different letters in the column, differ by Tukey test at 0.05 significance; W(P): Statistics of Shapiro-Wilk (P > 0,05); 1 
F(P): Levene tests (P > 0,05); 2 F(P): Snedecor tests (ANOVA; P < 0,05), N = 10.

Presença de estames        Número de visitas hˉ¹ ± SD

Alimentação e Polinização (controle) 4,10 ± 2,01 a

Somente alimentação 3,50 ± 2,2 a

Somente polinização 1,90 ± 1,2 b

W(P): 0,969 (0,524)                   CV: 37,56%
1 F(P): 1,940 (0,163)                  DMS: 1,36
2 F(P): 9,141 (0,002)                             
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também interpretou que a heteranteria poderia 
permitir a esterilização de parte dos gametas 
para beneficiar os gametas restantes destinados à 
polinização. Em outro estudo considerando algumas 
espécies de Commelinaceae com heteranteria 
foi observado polimorfismo polínico com uma 
mistura de grãos de pólen grandes e pequenos em 
igual proporção para todos os tipos de anteras, 
porém com alta taxa de esterilidade nos grãos 
pequenos (Hrycan & Davis 2005). Ao contrário dos 
resultados de Luo et al. (2008) e Hrycan & Davis 
(2005), D. villosa apresentou alta porcentagem de 
pólen viável nos dois tipos de anteras. Podendo 
significar que apesar de ter reduzido a quantidade 
de pólen de alimentação, essa espécie ainda não 
reduziu os custos com o tipo de pólen ofertado 
aos polinizadores. Além dos dados de viabilidade 
polínica, seria importante realizar testes de 
polinização para avaliar o potencial reprodutivo 
do pólen dos dois tipos de anteras.    

Apesar da ocorrência de abelhas de pequeno 
porte coletando pólen nos dois tipos de anteras 
em D. villosa, essas provavelmente não exercem 
grande impacto, pois ao final do período de 
atividade da comunidade de abelhas, ainda 
sobra proporcionalmente mais pólen nas anteras 
de polinização que nas anteras de alimentação.  
Provavelmente esse fato ocorre porque abelhas 
de pequeno porte não são capazes de extrair 
eficientemente grandes quantidades de pólen 
(Snow & Roubik 1987; Vallejo-Marín et al. 2009), 
além do fato de existir mais pólen nas anteras de 
polinização.  

Portanto, de uma forma geral, em D. villosa a 
estratégia de dividir o pólen em dois tipos de estames 
resolve o dilema entre abelha e flor, mantendo a 
relação estável (Luo et al. 2008) e ainda se mostra 
como um mecanismo eficaz na economia de pólen, 
uma vez que as anteras de alimentação produzem 
menos pólen que as anteras de polinização, como 
constatado para outras espécies com heteranteria 
(Hrycan & Davis 2005). Além disso, nessa 
espécie, as abelhas removem diferencialmente 
mais pólen das anteras amarelas. Isso indica que 
provavelmente a espécie desenvolveu estratégias 
para dosar a quantidade de pólen que é liberada 
durante as visitas das abelhas, direcionando a 
maior parte desse recurso para a reprodução 
sexuada. Seria importante estudar outras espécies 
de Melastomataceae que apresentam diferentes 
graus de dimorfismo estaminal para saber o quanto 
essas estruturas precisam se diferir para que haja 
divisão de trabalho.
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Resumo 
Espécies distílicas possuem populações com dois morfos florais. O morfo longistilo possui flores com pistilos longos e 
estames curtos e o morfo brevistilo, pistilos curtos e estames longos. Normalmente, os morfos apresentam um sistema 
heteromórfico de incompatibilidade e os morfos estão em uma razão de 1:1 (isopletia) nas populações. Diferentes 
variações podem ser encontradas em espécies distílicas, como a presença de autocompatibilidade, anisopletia e 
variações no nível de reciprocidade entre anteras e estigmas dos dois morfos. O objetivo desse trabalho foi investigar 
a ocorrência das características distílicas em duas espécies de Rubiaceae. Para isso, a razão dos morfos, a hercogamia 
recíproca, o sistema de incompatibilidade e os visitantes florais de Psychotria deflexa e Declieuxia fruticosa foram 
estudados. Ambas as espécies apresentaram os dois morfos em proporção semelhante, altos valores de reciprocidade 
entre a altura dos verticilos sexuais dos morfos florais e apenas insetos como visitantes florais. O morfo brevistilo 
das duas espécies apresentou autoincompatibilidade parcial. Dentro de Rubiaceae, mesmo em grupos filogenéticos 
distintos, o relaxamento ou quebra da distilia parece ocorrer em padrões similares e comumente tal variação é mais 
comum no morfo longistilo. Para as espécies estudadas, mesmo com a pseudocompatibilidade do morfo brevistilo, 
as populações apresentaram proporção igual dos morfos, indicando que fatores como a alta hercogamia recíproca 
e, possivelmente, o serviço de polinização podem promover a manutenção da isopletia característica da distilia.
Palavras-chave: heterostilia, isopletia, polimorfismo floral, polinização, sistema de incompatibilidade.

Abstract 
Distylous species have populations with two floral morphs. The pin morph has long pistils and short stamens while 
the thrum morph presents short pistils and long stamens. Usually heterostylous plants present a diallelic system of 
incompatibility and morphs occur in a 1:1 ratio (isoplethy) in the populations. Different forms of variations occur in 
distylous species, such as the presence of self-compatibility, anisoplethy and variation in the reciprocity level between 
anthers and stigmas of the two floral morphs. The aim of this study was to investigate the occurrence of the distylous 
characteristics in two Rubiaceae species. For this purpose, morph ratio, reciprocal herkogamy, incompatibility system 
and  flower visitors of Psychotria deflexa and Declieuxia fruticosa were studied. Both species have the two floral 
morphs in equal ratio, high reciprocity values for height of the reproductive whorls of the floral morphs and were 
visited only by insects. However, the thrum morph on both species presented partial self-incompatibility. Within the 
Rubiaceae, even in distinct phylogenetic groups, weakening or breakdown of distyly seems to occur in similar patterns, 
but deviations in the incompatibility system have been mostly recorded for the pin morph of distylous species. In the 
studied species the populations had equal morph ratio despite the pseudocompatibility of the thrum morph, which 
indicates that factors such as high reciprocal herkogamy and possibly efficient pollination services could promote the 
maintenance of distyly in these species.
Key words: heterostyly, isoplethy, floral polymorphism, pollination, incompatibility system.

Sistema reprodutivo atípico de duas espécies de Rubiaceae: distilia com 
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Introdução
As angiospermas possuem, aproximadamente, 

72% das espécies com flores hermafroditas 
(Jong & Klinkhamer 2005) e, muito embora, o 
hermafroditismo possa proporcionar uma maior 
economia de recursos devido as funções masculina 
e feminina estarem dentro de uma mesma flor 
(Charnov et al. 1976), a maior probabilidade de 
deposição de pólen no próprio estigma pode gerar 
impactos reprodutivos negativos (Barrett 2002a; 
Charlesworth & Willis 2009). Como resposta a 
essas questões, algumas plantas hermafroditas 
desenvolveram estratégias reprodutivas para 
prevenir a interferência entre as funções masculina 
e feminina, tais como a separação temporal 
(dicogamia) da maturação sexual e a separação 
espacial (hercogamia) dos órgãos sexuais dentro 
de uma mesma flor. Embora a dicogamia e a 
hercogamia sejam estratégias úteis, elas não 
conseguem evitar a autofertilização que pode 
ocorrer através da geitonogamia e autopolinização. 
O surgimento do sistema de incompatibilidade 
permitiu que as plantas mantivessem suas estruturas 
masculinas e femininas dentro de uma mesma 
unidade floral sem que houvesse autofertilização 
(Webb & Lloyd 1986; Barrett 2002a; Jong & 
Klinkhamer 2005; Pérez-Barrales 2005).

A heterostilia apresenta algumas estratégias 
dentre aquelas que previnem a autopolinização/
autofert i l ização,  sendo considerado um 
polimorfismo floral que pode manifestar-se 
por meio de populações com três (tristilia) ou 
dois (distilia) morfotipos florais. A distilia é a 
condição mais comum da heterostilia, de maneira 
que populações em estado de equilíbrio tendem 
a apresentar metade dos indivíduos com flores 
de estilete curto e estames longos, denominados 
morfo brevistilo, e a outra metade com flores 
de estilete longo e estames curtos, denominados 
morfo longistilo (Darwin 1877; Bahadur 1968; 
Ganders 1979; Barrett 1992; Barrett & Shore 
2008). A correspondência na altura das anteras e do 
estigma entre os morfos é denominada hercogamia 
recíproca (HR), sendo essa uma característica 
física para potencializar o fluxo de pólen entre 
os morfos. Juntamente ao aspecto morfológico, 
plantas heterostílicas, comumente, possuem um 
sistema de incompatibilidade dialélico esporofítico, 
nos quais somente cruzamentos entre os diferentes 
morfos florais, chamada de polinização legítima 
ou intermorfo, formam sementes férteis (Ganders 
1979). O significado adaptativo e funcional da HR 

mais aceito atualmente foi proposto por Darwin 
(1877), sendo considerado um mecanismo floral 
que promove a polinização cruzada intermorfo 
mediada pelos polinizadores.

A distilia originou-se múltiplas vezes em 
um contexto macroevolutivo e variações nas 
características desse sistema reprodutivo são 
frequentes. Dentre as formas atípicas da heterostilia 
incluem a homostilia (posicionamento dos verticilos 
reprodutivos masculinos e femininos na mesma 
altura), o monomorfismo (populações com apenas 
um dos morfos) e também alterações e/ou perdas 
do sistema de incompatibilidade (Hamilton 1990; 
Barrett 1992). Alguns estudos com espécies da 
família Rubiaceae apontam que o sistema de 
incompatibilidade parece ser um dos principais 
responsáveis pela manutenção da distilia (Coelho 
& Barbosa 2004; Castro et al. 2004; Teixeira 
& Machado 2004; Lopes & Buzato 2005; Silva 
2007). Porém outros estudos com espécies de 
Psychotria (Rubiaceae) mostram que o sistema 
de incompatibilidade parece não atuar de modo 
esperado quando há desequilíbrio na manifestação 
dos morfos florais, especialmente quando ocorre 
monomorfismo (Sakai & Wright 2008). 

Alguns trabalhos discutem que variações no 
sistema de incompatibilidade pode ser resultado 
do relaxamento ou da perda da incompatibilidade 
podendo causar a quebra de todo o sistema distílico 
(Lloyd & Webb 1992; Barrett & Shore 2008), sendo, 
aparentemente, mais registrado no morfo longistilo 
(Lenza et al. 2008; Novo 2010; Faria et al. 2012). 
Em muitos casos, a evolução de diferentes graus 
de eficácia na autocompatibilidade em espécies 
distílicas parece ser uma condição selecionada 
para segurança reprodutiva, sobretudo quando 
populações estão sob algum tipo de pressão seletiva 
(Schemske & Lande 1985; Barrett & Shore 1987; 
Schoen et al. 1997). Qualquer tipo de variação, 
tanto no aspecto morfológico quanto no fisiológico, 
podem ocorrer entre espécies cogenéricas e até 
mesmo entre indivíduos de uma população (Ganders 
1979; Hamilton 1990; Faivre & Mcdade 2001), 
deste modo estudos sobre o sistema reprodutivo, 
morfometria floral e razão entre os morfos florais 
em populações de diferentes espécies distílicas são 
importantes para o entendimento do significado 
adaptativo deste polimorfismo (Faria 2010).

Rubiaceae é a família com maior número 
de espécies distílicas dentre as 28 famílias de 
angiospermas que apresentam este polimorfismo 
(Hamilton 1990; Faivre & Mcdade 2001). Estudos 
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com espécies distílicas de Rubiaceae nos trópicos 
têm demonstrado uma gama de variações nos 
padrões heterostílicos, independentemente, 
das relações filogenéticas dos táxons (e.g., 
Sakai & Wright 2008; Ferrero et al. 2012). Os 
gêneros Psychotria e Declieuxia fazem parte 
da subfamília Rubiodeae, porém se encontram 
em tribos distintas (Psychotrieae e Coussareeae, 
respectivamente). A distilia é tida como um caráter 
primitivo na subfamília, nas tribos e nos gêneros 
mencionados acima, entretanto suas espécies 
apresentam diferentes alterações nas características 
do polimorfismo, sobretudo no que diz respeito 
ao sistema de incompatibilidade e a hercogamia 
recíproca. Assim, estudos com espécies distílicas 
de diferentes gêneros e tribos representam uma 
oportunidade para entender melhor os caminhos 
evolutivos que tais espécies podem seguir, 
permitindo uma interpretação mais ampla dos 
processos ecológicos e funcionais envolvidos na 
manutenção ou quebra da distilia. Para isso, o 
objetivo deste estudo foi analisar a biologia floral, 
razão entre morfos, hercogamia recíproca, sistema 
de incompatibilidade e os visitantes florais de 
Psychotria deflexa DC. e Declieuxia fruticosa 
(Willd. ex Roem. & Schult.) Kuntze (Rubiaceae).

Material e métodos
Espécies estudadas e áreas de estudo
Psychotria deflexa é uma erva ou subarbusto 

de 50–150 cm de altura, distribuídas em sub-bosque 
de formações florestais, enquanto que Declieuxia 
fruticosa é um subarbusto ou arbusto de 7–150 
cm de altura, encontrada em formações savânicas 
(Delprete 2010). Declieuxia fruticosa é considerada 
a mais complexa e variável espécie do gênero, tendo 
também o maior número de caracteres primitivos 
(Kirkbride 1976). Não há informação a respeito do 
sistema reprodutivo de ambas as espécies, porém 
sabe-se que apresentam flores brancas, diminutas, 
síndrome entomofílica e que florescem a partir 
de novembro, mas com duração de floração bem 
diferenciada, sendo um mês para P. deflexa e sete 
para D. fruticosa.

O estudo foi desenvolvido entre o período de 
setembro de 2003 a abril de 2005 em uma população 
de P. deflexa localizada na Estação Ecológica 
do Panga (EEP - 19º09’20’’S e 48º23’20’’W) e 
em duas populações de D. fruticosa localizadas 
também na EEP e na reserva particular do Clube 
de Caça e Pesca Itororó (CCPI - 18º59’21’’S e 
48º18’06’’W), ambas no município de Uberlândia, 

Minas Gerais, Brasil. Apesar de D. fruticosa ter 
sido estudada em duas áreas, dados de biologia 
e atributos florais, razão entre morfos e sistema 
reprodutivo foram coletadas, exclusivamente, na 
EEP e os de visitantes florais coletados apenas na 
CCPI. A EEP é uma reserva particular do patrimônio 
natural (RPPN) pertencente à Universidade Federal 
de Uberlândia desde o ano de 1986. Sua área é 
de 409,5 ha, apresentando uma vegetação com 
excelente representatividade dos diferentes tipos 
de fisionomias vegetais encontrados na região dos 
Cerrados do Brasil Central (Schiavini & Araújo 
1989). Já o CCPI é de propriedade particular e 
possui, aproximadamente, 400 ha, sendo o cerrado 
típico a formação predominante.

O clima da região é classificado como 
Aw megatérmico, tratando-se de clima tropical 
úmido com inverno seco (Köppen 1948). As duas 
estações presentes na região são bem definidas, 
sendo caracterizadas por um período de alto índice 
pluviométrico, que vai de outubro a março, e outro 
de estiagem, de abril a setembro. Exemplares 
botânicos das espécies estudadas foram coletados, 
herborizados e incorporados no Herbarium 
Uberlandense - HUFU (Uberlândia, Minas Gerais, 
Brasil), sob os números de registro 41923, 41924, 
41927, 41928 para P. deflexa e 41925, 41929 para 
D. fruticosa.

Biologia e atributos florais
Todas as características descritas para as 

flores, como coloração, início da antese (definida 
pela separação dos lóbulos da corola), longevidade 
floral (a partir do início da antese até o período em 
que a corola se desprendia do receptáculo), recurso 
oferecido, receptividade estigmática (a partir da 
separação dos lóbulos estigmáticos) e período de 
exposição do pólen foram obtidas por observações 
diretas no campo, em no mínimo 20 indivíduos de 
cada espécie.

A morfometria floral foi estudada em flores 
coletadas e armazenadas em álcool 70%. Para captar 
possíveis variações individuais, foram coletadas 40 
flores por morfo, distribuídas em 10 indivíduos de 
cada espécie. Em cada flor, foram obtidas medidas 
de comprimento e diâmetro de abertura do tubo da 
corola, altura dos estames (do início do filete até 
a porção média das anteras) e altura do estigma. 
A altura do estigma foi calculada pela soma do 
comprimento do estilete (da base da corola até a 
base do estigma) e metade do comprimento dos 
lóbulos estigmáticos (da base do estigma até o 
seu ápice). Esse cálculo foi aplicado para não 
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superestimar a altura do estigma, uma vez que 
ele é bífido e, em condições naturais, se encontrar 
aberto. As medidas foram obtidas com auxílio de 
paquímetro com precisão de 0,1 mm.

As medidas de reciprocidade da altura do 
estigma de um morfo com a altura dos estames 
de outro morfo (HR) foram avaliadas pelo índice 
de reciprocidade desenvolvido por Sánchez et 
al. (2013). Esse índice se baseia na comparação 
da altura dos estames de cada flor com a altura 
do estigma de todas as flores do morfo oposto. 
Nesta análise, a reciprocidade é avaliada de 
forma conjunta (R2 - índice de reciprocidade), 
sendo que os valores deste índice variam de zero 
(reciprocidade mínima) a um (reciprocidade 
perfeita). Valores abaixo de um ocorrem quando a 
reciprocidade não é perfeita e são modulados pela 
média dos desvios padrões das diferenças de altura. 
Logo, quanto maior a dispersão desses valores 
maior será o afastamento do valor um (Sánchez 
et al. 2013).

A razão entre morfos foi averiguada 
utilizando-se o método de varredura, no qual os 
indivíduos foram morfotipados (brevistilo ou 
longistilo), aleatoriamente, nas populações. Foi 
utilizado o teste de Qui-quadrado para analisar, 
estatisticamente, se a razão entre morfos era 
diferente da ocorrência equilibrada de 1:1 (BioEstat 
5.0; Ayres et al. 2007).

Sistema reprodutivo
O sistema reprodutivo das duas espécies 

foi investigado a partir de polinizações manuais 
realizadas em flores, previamente, ensacadas para 
evitar contato com grãos de pólen originados 
de doadores não identificados. As polinizações 
manuais foram realizadas em 20 indivíduos de 
cada espécie (dez de cada morfo floral) com 40 
flores por tratamento para Psychotria deflexa (três 
a cinco flores por tratamento em cada indivíduo) 
e 15 flores para Declieuxia fruticosa (uma a 
duas flores por tratamento em cada indivíduo). 
Os seguintes tratamentos foram realizados: a) 
autopolinização manual: flores foram polinizadas 
com grãos de pólen da própria flor; b) apomixia: 
botões em pré-antese foram apenas emasculados, 
sem receber tratamento posterior; c) polinização 
cruzada intramorfo: flores de um morfo receberam 
grãos de pólen de flores do mesmo morfo, mas 
de indivíduos diferentes; d) polinização cruzada 
intermorfo: flores de um morfo receberam grãos 
de pólen de flores de outro morfo; e) polinização 
natural (controle): flores foram apenas marcadas 

para avaliar a eficiência da polinização natural. 
Após totalmente formados, os frutos foram 
quantificados e foi utilizado o teste Exato de Fisher 
para comparar a frutificação entre os tratamentos 
e entre os morfos.

Foi calculado, paralelamente as análises 
estatísticas, o índice de autoincompatibilidade 
(ISI), com o intuito de identificar o tipo de 
sistema reprodutivo das duas espécies. O ISI é 
determinado pela razão entre a proporção de frutos 
formados por autopolinização e por polinização 
cruzada intermorfo. De acordo com o índice, 
valores abaixo de 0,25 são considerados como 
autoincompatíveis (Bullock 1985). Valores entre 
0,25 e 0,75 indicam autoincompatibilidade com 
algum nível de autocompatibilidade (chamado de 
pseudocompatibilidade), e valores acima de 0,75 
indicam autocompatibilidade (Lloyd & Schoen 
1992). Também foi calculado o índice de eficácia 
reprodutiva (IER), dado pela razão entre a produção 
de frutos do tratamento controle e da polinização 
cruzada legítima (Ruiz & Arroyo 1978). Valores 
do IER acima de 0,66 indicam alta eficácia 
reprodutiva das espécies decorrente de um fluxo 
de pólen promovido pelos polinizadores (Ruiz & 
Arroyo 1978) e valores semelhantes ou inferiores 
a 0,25 indicam limitação de pólen (Sobrevilla & 
Arroyo 1982). Apesar desta medida de eficácia 
reprodutiva estimar a produção de frutos sob 
condições de máxima polinização (IER=1), valores 
superiores a 1 podem ser encontrados quando a 
produção de frutos do tratamento controle for maior 
que da polinização cruzada legítima, indicando 
polinizadores altamente eficientes.

Visitantes florais
Para o estudo dos visitantes florais nas duas 

espécies, foram realizadas observações diretas no 
campo. Os registros dos visitantes florais foram 
realizados ao longo de todo o período de floração 
em dias não contínuos, totalizando cerca de 20 
horas de observação por espécie. No momento das 
visitas, os insetos visitantes foram capturados com 
rede entomológica e sacrificados em campo com 
acetato de etila. A captura dos insetos era realizada 
apenas quando houvesse suspeita de ser uma nova 
espécie de visitante interagindo com as flores 
estudadas. Em laboratório, os visitantes coletados 
foram fixados e, posteriormente, identificados 
por especialistas. Durante as visitas, também foi 
analisado o comportamento dos visitantes nas 
flores (polinizador: quando ocorria o contato de 
alguma parte do corpo do visitante com as anteras 
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e estigma da flor; pilhador: quando o recurso 
era coletado sem que o visitante contatasse as 
estruturas reprodutivas).

Resultados
Biologia e atributos florais
As flores de Psychotria deflexa e Declieuxia 

fruticosa são brancas, hermafroditas, formam 
um tubo curto (P. deflexa: 3,98 ± 0,49 mm de 
comprimento para ambos os morfos; D. fruticosa: 
3,48 ± 0,47 mm de comprimento para brevistila 
e 3,87 ± 0,67 mm para longistila) com abertura 
estreita (P. deflexa: 1,67 ± 0,14 mm de diâmetro 

para brevistila e 1,55 ± 0,21 mm para longistila; 
D. fruticosa: 1,84 ± 0,17 mm de diâmetro para 
brevistila e 1,74 ± 0,21 mm para longistila), 
possuem simetria radial (Fig. 1) e se encontram 
dispostas em inflorescências terminais cimosas. 
Apresentam odor adocicado e possuem uma 
longevidade floral em torno de 24 horas. O início 
da antese das flores de P. deflexa ocorre até duas 
horas antes (das 5 h 30 min às 6 h 30 min) da 
verificada em D. fruticosa (das 7 h 30 min às 8 
h 30 min). No início da antese, as anteras já se 
encontram deiscentes e o estigma receptivo. O 
néctar, recurso floral ofertado, é secretado desde o 
início da antese por um nectário, em forma de disco, 

Figura 1 – Flores de Psychotria deflexa DC. e Declieuxia fruticosa (Willd. ex Roem. & Schult.) Kuntze (Rubiaceae). – a. 
flor longistila de Psychotria deflexa. b. flor brevistila de Psychotria deflexa. c. flor longistila de Declieuxia fruticosa. d. 
flor brevistila de Declieuxia fruticosa.
Figure 1 – Flowers of Psychotria deflexa DC. and Declieuxia fruticosa (Willd. ex Roem. & Schult.) Kuntze (Rubiaceae). – a. pin flower 
of Psychotria deflexa. b. thrum flower of Psychotria deflexa. c. pin flower of Declieuxia fruticosa. d. thrum flower of Declieuxia fruticosa. 

a

c

b

d
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que está localizado ao redor do ovário. O androceu 
é formado por cinco estames férteis em P. deflexa 
e quatro em D. fruticosa. Eles são dialistêmones 
e epipétalos, cujas anteras rimosas são alvas em 
P. deflexa (Fig. 1b) e violáceas em D. fruticosa 
(Fig. 1d). Em ambas as espécies, os estames estão 
dispostos na corola de forma concêntrica, porém, 
especificamente no morfo brevistilo de P. deflexa, 
eles se encontram reunidos de um único lado na 
porção superior da corola (Fig. 1b).

As duas  espécies  apresentaram as 
características morfológicas e populacionais 
típicas da distilia, tais como a presença de flores 
dos morfos longistilo e brevistilo (Fig. 1), isopletia 
e hercogamia recíproca (Fig. 2). Foram encontrados 
53 indivíduos longistilos e 47 brevistilos de P. 
deflexa e 49 longistilos e 51 brevistilos de D. 
fruticosa, sendo que a razão dos morfos não diferiu 
significantemente do esperado em nenhuma das 

duas espécies (P. deflexa: x2 = 0,36; d.f. = 1; P = 
0,617; D. fruticosa: x2 = 0,04; d.f. = 1; P = 0,920). 
Foi encontrada uma hercogamia recíproca alta entre 
os morfos florais das duas espécies (R2 = 0,75 e R2 = 
0,88 em P. deflexa e D. fruticosa, respectivamente). 

Sistema reprodutivo
As duas ferramentas utilizadas para definir 

o sistema reprodutivo das espécies mostraram 
situações distintas. De acordo com as análises 
estatísticas, o morfo brevistilo de Psychotria 
deflexa não apresentou diferença significativa entre 
os tratamentos de auto polinização e polinização 
cruzada, indicando autocompatibilidade, enquanto 
para Declieuxia fruticosa estas diferenças 
foram significativas indicando um sistema de 
incompatibilidade funcional. Considerando os 
limites comumente utilizados para o índice de 
autoincompatibilidade (ISI), ambas as espécies 
apresentaram incompatibilidade parcial no morfo 
brevistilo. 

Os morfos brevistilo e longistilo nas duas 
espécies estudadas  produziram a mesma quantidade 
de frutos entre os morfos quando os dados são 
avaliados dentro de um mesmo tratamento de 
polinização (Tab. 1). Entretanto, houve diferença 
significativa entre os diferentes tratamentos quando 
a comparação é feita no mesmo morfo floral. Por 
exemplo, para o morfo brevistilo de P. deflexa 
a produção de frutos por polinização cruzada 
intermorfo não foi significativamente diferente da 
polinização cruzada intramorfo (P = 0,196), o que 
indica algum nível de autocompatibilidade. Este 
resultado não foi encontrado para o morfo longistilo 
da mesma espécie. Em D. fruticosa, a produção 
de frutos por polinização cruzada intermorfo foi, 
significativamente, maior do que a polinização 
cruzada intramorfo nas flores brevistilas (P = 
0,008) e longistilas (P = 0,001), indicando efeito 
de autoincompatibilidade nos dois morfos.

Ambas as espécies indicaram a presença 
de incompatibilidade parcial no morfo brevistilo, 
pois apresentaram valores de ISI iguais a 0,31 para 
P. deflexa e 0,30 para D. fruticosa (Tab. 1). Já o 
morfo longistilo foi considerado autoincompatível 
nas duas espécies, pois apresentaram valores de 
0,07 para P. deflexa e 0,18 para D. fruticosa. As 
duas espécies não formaram frutos por apomixia 
e apresentaram valores elevados (> 0,66) para o 
índice de eficácia reprodutiva (IER), demonstrando 
a eficiência dos polinizadores em promover o fluxo 
de pólen nas espécies estudadas (Tab. 1). Além 
disso, o morfo longistilo de D. fruticosa produziu 

Figura 2 – a. variação na altura das anteras (●) e dos 
estigmas (○) em flores de Psychotria deflexa DC 
(Rubiaceae). b. variação na altura das anteras (●) e dos 
estigmas (○) em flores de Declieuxia fruticosa (Willd. 
ex Roem. & Schult.) Kuntze (Rubiaceae). As flores 
mensuradas foram ordenadas de forma crescente pela 
altura do estigma para ilustrar a reciprocidade entre os 
órgãos sexuais em cada morfo.
Figure 2 – a. variation in height of the anthers (●) and stigmas 
(○) in flowers Psychotria deflexa DC (Rubiaceae). b. variation 
in height of the anthers (●) and stigmas (○) in flowers Declieuxia 
fruticosa (Willd. Ex Roem. & Schult.) Kuntze (Rubiaceae). 
The measured flowers were ordered in ascending order by the 
stigma height, to illustrate the reciprocity between the sexual 
organs in each morph.

a

b
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mais frutos em polinização natural do que em 
polinização cruzada intermorfo, apresentando valor 
de IER maior que 1.

Visitantes florais
Foram registrados indivíduos de 36 espécies 

visitando as flores de Declieuxia fruticosa, enquanto 
apenas indivíduos de três espécies visitaram as 
flores de Psychotria deflexa. Todos os visitantes 

florais utilizaram o néctar como recurso. Declieuxia 
fruticosa recebeu visitas de abelhas, vespas, moscas, 
borboletas, mariposas e formigas, sendo que apenas 
o último grupo apresentou comportamento de 
pilhador (Tab. 2). Abelhas e vespas, com 19 e 10 
espécies registradas respectivamente, foram os 
grupos que apresentaram maior riqueza de visitantes. 
Em P. deflexa, abelhas da família Halictidae foram 
os únicos visitantes observados (Tab. 2).

Tabela 1 – Avaliação do sistema reprodutivo de Psychotria deflexa DC. e Declieuxia fruticosa (Willd. ex Roem. & 
Schult.) Kuntze (Rubiaceae) na Estação Ecológica do Panga, município de Uberlândia, Minas Gerais, Brasil. Os valores 
de porcentagens correspondem ao sucesso reprodutivo (número de flores que originaram frutos) de cada tratamento.
Table 1 – Evaluation of the reproductive system of Psychotria deflexa DC. and Declieuxia fruticosa (Willd. ex Roem. & Schult.) Kuntze 
(Rubiaceae) in the Panga Ecological Station, Uberlândia, Minas Gerais, Brazil. The percentages of values correspond to reproductive 
success (number of flowers that originated fruits) of each treatment.

Tratamentos
Psychotria deflexa Declieuxia fruticosa

Brevistilo Longistilo Brevistilo Longistilo

% (frutos/flor) % (frutos/flor) % (frutos/flor) % (frutos/flor)

Polinização natural - controle 30 (12/40)aA 25 (10/40)abA 53,3 (8/15)abA 86,7 (13/15)aA

Polinização cruzada intermorfo 32,5 (13/40)aA 37,5 (15/40)aA 66,6 (10/15)aA 73,3 (11/15)aA

Polinização cruzada intramorfo 17,5 (7/40)abA 12,5 (5/40)bcA 13,3 (2/15)bcA 6,7 (1/15)bA

Autopolinização manual 10 (4/40)bcA 2,5 (1/40)cA 20 (3/15)bcA 13,3 (2/15)bA

Apomixia 0 (0/40)cA 0 (0/40)cA 0 (0/15)cA 0 (0/15)bA

Índice de autoincompatibilidade (ISI) 0,31 0,07 0,30 0,18

Índice de eficácia reprodutiva (IER) 0,92 0,67 0,80 1,18
Letras minúsculas diferentes na mesma coluna indicam diferença significativa entre tratamentos, e letras maiúsculas diferentes na mesma linha indicam diferença 
significativa entre morfos. p < 0,05 (Exato de Fisher) – Avaliações realizadas para cada espécie separadamente.

Ordem Família Espécie Declieuxia
fruticosa

Psychotria
deflexa

Diptera Bombyliidae sp. PO -
Syrphidae sp. PO -

Hymenoptera Apidae Apis mellifera PO -
Bombus morio PO -
Centris nitens PO -
Ceratina sp. 1 PO -
Ceratina sp. 2 PO -
Epicharis bicolor PO -

Tabela 2 – Visitantes florais de Psychotria deflexa DC. na Estação Ecológica do Panga e de Declieuxia fruticosa 
(Willd. ex Roem. & Schult.) Kuntze (Rubiaceae) no Clube de Caça e Pesca Itororó de Uberlândia, Minas Gerais, Brasil.
Table 2 – Floral visitors of Psychotria deflexa DC. in the Panga Ecological Station and Declieuxia fruticosa (Willd. ex Roem. & Schult.) 
Kuntze (Rubiaceae) in Itororó Hunting and Fishing Club of Uberlândia, Minas Gerais, Brazil.
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Ordem Família Espécie Declieuxia
fruticosa

Psychotria
deflexa

Isepeolus sp. PO -
Melipona quinquefasciata PO -
Mesonychiu masteria PO -
Paratetrapedia sp. PO -
Scaptotrigona sp. PO -
Tetrapedia sp. PO -

Colletidae Ptiloglossa sp. PO -
Halictidae Augochlora sp. PO PO

Augochloropsis sp. PO PO
Pseudaugochlora sp. PO PO

Megachilidae Coelioxys sp. PO -
Exomalopsis fulvofasciata PO -
Megachile sp. PO -

Crabronidae sp. 1 PO -
sp. 2 PO -

Pompilidae Pepsis sp. PO -
Scoliidae Campsomeris sp. PO -
Sphecidae sp. 1 PO -

sp. 2 PO -
sp. 3 PO -

Vespidae sp. 1 PO -
sp. 2 PO -
sp. 3 PO -

Hemiptera sp. 1 PI -
sp. 2 PI -

Lepidoptera Hesperiidae Urbanu sproteus PO -
sp. PO -

Pieridae sp. PO -

PO: polinizador; PI: pilhador.

Discussão
As flores de Psychotria deflexa e Declieuxia 

fruticosa apresentaram morfologia semelhante à 
de outras espécies de Rubiaceae. Espécies desta 
família possuem um sistema de polinização 
considerado especializado, pois suas flores com 
corola gamopétalas restringem o acesso a coleta de 
néctar, principalmente em espécies com tubo floral 
longo, de maneira que insetos de probóscide curta 
não conseguem ter acesso ao recurso (Amorim & 
Oliveira 2006; Consolaro et al. 2009; Machado 

et al. 2010; Consolaro et al. 2011; Rodrigues & 
Consolaro 2013). Entretanto, as flores diminutas 
de tubo curto das duas espécies estudadas não 
impedem a visita de insetos com probóscide 
curta, tornando-as assim mais genéricas em 
relação às espécies de Rubiaceae com tubo floral 
mais longo. O tamanho, a coloração branca de 
suas flores e, sobretudo, a pequena quantidade 
de néctar produzido (obs. pess.) atraíram apenas 
polinizadores de pequeno porte. Esses polinizados 
parecem ser eficientes no fluxo de pólen legítimo, 
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uma vez que as espécies apresentaram um alto valor 
de IER e os resultados do tratamento de polinização 
natural não foram significativamente diferentes aos 
das polinizações intermorfo.

Psychotria deflexa apresenta os estames do 
morfo brevistilo dispostos de forma agregada em 
um único lado na porção superior da corola e o 
pistilo do morfo oposto se encontra na posição 
correspondente, sendo essa, provavelmente, uma 
estratégia extra a HR para potencializar o fluxo 
de pólen do morfo brevistilo para o longistilo. Os 
estames de D. fruticosa não possuem a mesma 
arquitetura estaminal, porém o anel de tricomas 
presente internamente ao tubo floral, também 
encontrado em P. deflexa, podem auxiliar na 
deposição de pólen em partes específicas no corpo 
do polinizador, evitar a interferência de autopólen 
e/ou amenizar a incompatibilidade parcial do 
morfo brevistilo. Estudos funcionais teriam que 
ser desenvolvidos para saber o verdadeiro papel 
do anel de tricomas nas espécies de Rubiaceae e 
se a disposição agregada dos estames do morfo 
brevistilo auxilia de fato o fluxo de pólen e/ou 
causa algum diferencial unidirecional de pólen a 
favor do morfo longistilo.

O índice de Sanchez et al. (2013) indica que 
as espécies estudadas possuem alta reciprocidade 
entre os órgãos reprodutivos dos morfos florais. 
Para considerar que uma espécie seja tipicamente 
distílica, alguns critérios são indicados, como a 
presença de HR, populações em isopletia e sistema 
de incompatibilidade esporofítico (Darwin 1887; 
Ganders 1979; Barrett 1992; Faivre & McDade 
2001; Barrett & Shore 2008). Alguns modelos 
evolutivos da distilia consideram que a HR é uma 
condição primária ao sistema de incompatibilidade 
(Lloyd & Webb 1992) e que essa estratégia física 
promove uma maior aptidão do sexo masculino, 
uma vez que potencializa a polinização cruzada 
intermorfo e, assim, reduz o desperdício de pólen 
(Barrett 2002b). A falta de uma reciprocidade 
entre os órgãos reprodutivos pode acarretar efeitos 
negativos, pois alguns autores afirmam que quanto 
menor é a HR entre os morfos, menor será a chance 
dos polinizadores transportarem pólen legítimo 
entre os morfos (Bramow et al. 2013; Thompson et 
al. 2012). Em contraste, em P. deflexa e D. fruticosa 
a alta reciprocidade entre os morfos florais pode 
ser um dos fatores responsáveis pelo considerável 
sucesso reprodutivo no tratamento de polinização 
natural em ambos os morfos.

As duas espécies estudadas apresentaram 
semelhanças em suas características distílicas, 

como populações em isopletia com alto índice de 
reciprocidade entre os morfos florais. Da mesma 
forma as anomalias encontradas nas duas espécies 
também foram semelhantes, como o relaxamento/
flexibilização do sistema de incompatibilidade 
(autoincompatibilidade parcial segundo o ISI) no 
morfo brevistilo. Estudos filogenéticos afirmam 
que as tribos Coussareae e Psychotrieae, as quais 
pertencem os gêneros Decleuxia e Psychotria, 
respectivamente, constituem clados irmãos, sendo 
Coussareae uma tribo mais ancestral (~ 65 Ma) 
em relação à Psychotrieae (~ 50 Ma) (Bremmer & 
Erickson 2009). Variações na distilia encontradas 
em espécies de Psychotria e Palicourea (gêneros 
pertencentes à mesma tribo - Psychotrieae), como 
presença de homostilia, monomorfismo e/ou a 
autocompatibilidade em algumas populações 
da mesma espécie, demonstram que diferentes 
anomalias podem ocorrer em taxa com proximidade 
filogenética ainda maior (Consolaro et al. 2009; 
Machado et al. 2010; Consolaro et al. 2011; Faria 
et al. 2012). Um trabalho clássico de evolução da 
heterostilia discute que este polimorfismo floral 
surgiu de forma independente, pelo menos, 23 
vezes nas angiospermas (Lloyd & Webb 1992). 
É possível pensar que a distilia possui uma 
versatilidade quanto aos caminhos evolutivos, 
não sendo possível dizer atualmente quantas 
vezes a distilia teria sido originado em um 
contexto macroevolutivo nas plantas com flores. 
Assim, variações distílicas semelhantes, como as 
encontradas em D. fruticosa e P. deflexa, podem ser 
originadas de processos evolutivos independentes 
das relações filogenéticas entre as espécies.

Mas a autoincompatibilidade parcial 
registrada no morfo brevistilo de D. fruticosa e P. 
deflexa é uma situação rara em espécies distílicas, 
uma vez que são mais comuns as variações no 
sistema de incompatibilidade do morfo longistilo  
(Lenza et al. 2008; Novo 2010; Faria et al. 
2012). A autoincompatibilidade parcial também 
foi encontrada no morfo longistilo de Villarsia 
lasiosperma F. Muell. (Menyanthaceae) (Ornduff 
1992) e nos morfos longistilo e brevistilo de 
Palicourea padifolia (Humb. & Bonpl. ex Schult.) 
C.M. Taylor & Lorence (Rubiaceae) (Contreras 
& Ornelas 1999). Muitos estudos de biologia 
reprodutiva demonstram que o morfo brevistilo 
apresenta um sistema de incompatibilidade mais 
estável do que o morfo longistilo (Darwin 1877; 
Bahadur 1966; Ornduff 1971) e é sugerido que 
essa diferenciação existe, provavelmente, pelo 
sistema de incompatibilidade ter evoluído de modo 
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independente em cada morfo floral (Loydd & 
Webb 1992). Entretanto, a diferença na expressão 
da atividade do sistema de incompatibilidade 
entre os morfos florais de D. fruticosa e P. deflexa 
não é percebida nos valores de frutificação entre 
os morfos e na isopletia das duas populações 
estudadas. Vários outros fatores a posteriori, 
tais como diferenças na taxa de germinação 
e na sobrevivência de plântulas obtidas após 
autopolinização e polinização cruzada intermorfo, 
podem explicar a manutenção da isopletia em 
populações que apresentam variações no sistema 
de incompatibilidade.

O sistema de incompatibilidade é uma 
estratégia versátil e diversificada de reprodução 
presente nas espécies vegetais e variações nesse 
sistema podem não representar a perda total de sua 
função, mas sim a modificação de sua expressão 
como resposta plástica a processos fisiológicos ou 
a fatores ambientais (Vallejo-Marín & Uyenoyama 
2008). Teoricamente, fenótipos com variações no 
sistema de autoincompatibilidade podem se fixar nas 
populações vegetais, levando a um polimorfismo 
estável de pseudo-autofertilização (Good-Avila et 
al. 2008). A autoincompatibilidade parcial de P. 
deflexa e D. fruticosa pode levar a uma fertilização 
mista, permitindo a fecundação oriunda de duas 
fontes de pólen (legítima e ilegítima), resultando 
em um mecanismo de segurança reprodutiva para 
essas espécies. Assim, a autoincompatibilidade 
parcial pode favorecer a reprodução das espécies 
em situações adversas, como a de limitação polínica 
pela perda de polinizadores e/ou de perturbações 
no meio abiótico e biótico.
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Resumo 
Jacquinia armillaris é uma espécie que ocorre no litoral nordeste e sudeste do Brasil em formações sujeitas 
a intenso processo de fragmentação. Para melhor entendimento da ecologia de J. armillaris em seu habitat 
natural esse trabalho avaliou a biologia reprodutiva dessa espécie na restinga do Parque Estadual Paulo César 
Vinha, Espírito Santo, Brasil. Por meio da descrição de eventos relacionados à floração, morfologia das flores, 
receptividade estigmática, sistema de reprodução, viabilidade polínica e comportamento dos visitantes florais, 
observou-se que Jacquinia armillaris apresenta características da síndrome de cantarofilia e visitação de 
dois grupos de Coleoptera: Carpophilus sp. (Nitidulidae) e Horistonotus sp. (Elateridae). Os dados também 
sugerem que a espécie é autocompatível, porém os testes de cruzamento revelam que a espécie depende da 
polinização promovida pelos visitantes florais. A espécie não apresentou agamospermia e crescimento clonal, 
o que somado a uma baixa produção de pólen viável, a síndrome de cantarofilia e outros rigores comuns em 
ambientes de restinga pode resultar em anos com baixa produção de frutos.
Palavras-chave: Jacquinia, cantarofilia, biologia reprodutiva, restinga.

Abstract 
Jacquinia armillaris occurs in the coastal zone of Northeast and Southeast Brazil in greatly reworked estuarine 
landscapes. For a better understanding of the ecology of J. armillaris in its natural habitat, this study assessed 
the reproductive biology of this species in the restinga of Parque Estadual Paulo César Vinha, Espírito Santo, 
Brazil. According to the data on flowering, floral morphology, stigmatic receptivity, reproductive system, 
pollen viability, and behavior of floral visitors, Jacquinia armillaris showed characteristics of cantarophily 
syndrome and is visited by two Coleopteras: Carpophilus sp. (Nitidulidae) and Horistonotus sp. (Elateridae). 
The data suggest that the species is self-compatible. However, J. armillaris depends on pollination promo-
ted by floral visitors. Absence of agamospermy and clonal growth, plus low viable production of pollen, 
cantharophily and common restinga rigor are discussed as responsible factors for low fruit set, consequently 
producing stochastic variation in seed recruitment. 
Key words: Jacquinia, cantarophily, reproductive biology, Brazilian sandy coastal plain.
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Introdução
Jacquinia L. (1756) é um gênero Neotropical, 

com cerca de 90 espécies, recentemente relacionada 
na família Primulaceae (Ståhl 2010; APG 2009; 
Källersjö & Ståhl 2003). Dentre as espécies desse 
gênero destaca-se Jacquinia armillaris Jacq., uma 

espécie restrita à vegetação pós-praia de restinga 
que ocorre no litoral Norte e Sudeste do Brasil e 
que, por seu porte arbustivo ou arbóreo (até seis 
metros de altura), se destaca nessa vegetação 
predominantemente reptante (Fabris et al. 1990; 
Garcia 1999). Conforme Weinberg (1984) esta 

Biologia reprodutiva de Jacquinia armillaris (Primulaceae):
uma espécie endêmica das restingas Brasileiras
Reproductive biology of Jacquinia armillaris (Primulaceae):
an endemic species of the Brazilian restinga
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espécie é conhecida popularmente como barbasco, 
pimenteira, tingüi ou capororoca, e apresenta grande 
potencial paisagístico (Santos et al. 2009). 

As populações dessa espécie que ocorrem 
no litoral dos estados de Alagoas, Bahia, Espírito 
Santo, Pernambuco e Rio de Janeiro foram descritas 
como J. brasiliensis (Ståhl 1992; Fabris et al. 1990), 
com base no menor número de óvulos e pelo caráter 
disjunto das mesmas (Mez 1903). Porém atualmente 
J. brasiliensis é tido como sinônimos heterotípico 
de J. armillaris (Ståhl 1992, Lista de Espécies da 
Flora do Brasil 2014). 

A ocorrência em ambientes sujeitos a um 
intenso processo de fragmentação, devido ao 
crescimento industrial e urbano das zonas costeiras, 
levou à inclusão do seu sinônimo heterotípico, J. 
brasiliensis, na Lista Oficial de Espécies da Flora 
Brasileira Ameaçada de Extinção, na categoria 
“vulnerável” (Instrução Normativa No. 06, de 23 de 
setembro de 2008 - Ministério do Meio Ambiente 
2008), apesar de, na época, Ståhl (1992) já tratar 
essas congêneres como sinônimo. O mesmo foi 
feito no estado do Espírito Santo, na ocasião da 
publicação da lista estadual de espécies ameaçadas 
(Simonelli & Fraga 2007). 

O processo de fragmentação promovido 
pela instalação de empreendimentos costeiros e o 
crescimento de áreas urbanas nas regiões litorâneas 
pode promover o isolamento de populações de 
J. armillaris, porém as faixas costeiras ocupadas 
pelas populações dessa espécie são normalmente 
sujeitas a intensos processos de erosão marinha e, 
consequentemente, fragmentação (Silva 2008), o 
que sugere que a mesma apresente estratégias de 
reprodução e sobrevivência relacionadas a ocupação 
dessas regiões. Dados sobre a biologia reprodutiva 
de J. armillaris seriam fundamentais para identificar 
estas estratégias de manutenção e sobrevivência, 
porém para esta espécie são conhecidos apenas 
os dados sobre o reduzido número de óvulos das 
populações descritas como J. brasiliensis (Mez, 
1903) e dados sobre a fisiologia da germinação da 
mesma (Garcia & Lucas 1994; Garcia 1999). 

O presente estudo visa avaliar aspectos da 
polinização e produção de frutos de uma população 
de J. armillaris, descrita como J. brasiliensis por 
Garcia & Lucas (1994), no Parque Estadual Paulo 
César Vinha (Guarapari, ES), descrevendo eventos 
relacionados à floração da população estudada, 
morfologia das flores, receptividade estigmática, 
além de dados do sistema de reprodução, viabilidade 
polínica e comportamento dos visitantes florais 
dessa espécie. 

Material e métodos
Área de estudo e caracterização da 
espécie
O trabalho foi realizado no Parque Estadual 

Paulo César Vinha (PEPCV) localizado no litoral 
sul do Espírito Santo, no município de Guarapari. 
A restinga do PEPCV compreende uma área 
continental de 1.480 ha, entre as coordenadas 
20º33’, 20º38’S e 40º23’, 40º26’W, apresentando 
um mosaico de formações vegetais típicas de áreas 
de restinga como formações herbáceas de beira de 
praia, formações arbustivas, formações florestais 
em depressões e sobre cordões arenosos e ainda a 
vegetação das margens das lagoas (Martins et al. 
1999; Pereira 1990).

A população estudada integra a vegetação pós-
praia localizada na vertente continental do primeiro 
cordão costeiro, que é caracterizada por arbustos e 
sub-arbustos resistentes a forte influência do spray 
salino (Barbour et al. 1985; Pereira 1990; Fabris 
& Pereira 1998). Nessa vegetação, J. armillaris 
apresenta porte arbustivo, de aproximadamente 1,5 
m, e copa regular e arredondada, formando moitas 
densas que se destacam na vegetação (Pereira 1990; 
Santos et al. 2009). 

Biologia reprodutiva
O estudo foi realizado no período de setembro 

de 2004 até agosto de 2005, em uma população 
de aproximadamente 20 plantas de J. armillaris 
do PEPCV. Ao todo foram acompanhados 10 
indivíduos que floresceram durante o período de 
estudo. Os dados relativos ao hábito das flores, 
características florais e eventos da biologia da flor, 
que ocorrem sucessivamente desde a antese até a 
deiscência, foram obtidos em incursões semanais 
por meio do acompanhamento de 80 flores, 
distribuídas irregularmente nos 10 indivíduos 
acompanhados. Durante o período de frutificação 
as incursões passaram a ser quinzenais para registro 
de dados referentes à presença de frutos verdes e 
de maduros, além do aparecimento de novas flores. 

O tamanho da flor e de peças florais, como 
corola e cálice, foram medidos em 12 flores de 
seis plantas diferentes, para melhor descrição da 
flor e da interação com os polinizadores. Estas 
flores também foram avaliadas quanto à presença 
de osmóforos e nectários florais por meio de 
uma solução de vermelho neutro (Vogel 1990). 
A receptividade do estigma foi testada por meio 
de peróxido de hidrogênio 10 volumes (Zeisler 
1938) em flores que foram mantidas ensacadas 
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desde a fase de botão. Ao todo foram avaliadas 40 
flores em dois estádios, relacionados à posição das 
peças florais, sendo 20 flores antes da exposição 
do estigma pelo afastamento dos estaminódios e 
estames e 20 flores depois da exposição do estigma. 
A receptividade também foi testada em 30 botões, 
10 em cada fase de maturação, sendo estes: botões 
de 0,4 cm, 0,6 cm e 0,8 cm de comprimento. O 
número de óvulos por flor foi contado diretamente 
em 15 flores por meio de lupa estereoscópica, 
com aumento de até 80x. Exsicatas da população 
estudada foram depositadas no herbário da 
Universidade Federal do Espírito Santo (VIES 
14.001, 14.002, 14.003 e 14.004).

A ocorrência de reprodução por crescimento 
vegetativo foi verificada por meio de escavações ao 
redor das raízes de 15 indivíduos de J. armillaris. 
As escavações visavam encontrar ligações por meio 
de raízes, na profundidade de até 50 cm, ligando em 
linha reta plantas numa distância máxima de dois 
metros. Após verificado o isolamento do espécime 
foram realizados testes de polinização cruzada entre 
pares de plantas distintas. 

Foram realizados tratamentos em 86 flores 
de 10 indivíduos considerados isolados, seguindo a 
metodologia de Goldenberg & Shepherd (1998). Os 
tratamentos foram realizados em flores previamente 
ensacadas com sacos de tecido do tipo organza e, 
após os tratamentos, novamente ensacados até 
a queda da flor ou até a formação do fruto. Os 
tratamento foram de cinco tipos diferentes: 1. 
Controle: 26 flores disponíveis aos visitantes foram 
etiquetadas e acompanhadas para a verificação da 
formação de frutos e contagem de sementes, sendo 
15 flores em cinco indivíduos (3 botões por planta) 
e 11 flores em uma amostra maior, que incluiu mais 
5 indivíduos; 2. Autopolinização manual: 15 botões 
florais em 5 indivíduos (3 botões por planta) foram 
mantidos ensacados e polinizados manualmente 
com pólen da própria flor após à deiscência das 
anteras e afastamento dos estaminódios e estames; 
3. Autopolinização espontânea: 15 botões em 5 
indivíduos (3 botões por planta) permaneceram 
isolados nos sacos de organza até a queda da 
flor ou até a formação do fruto; 4. Polinização 
cruzada: 15 botões ensacados em 5 indivíduos (3 
tratamentos por planta) foram emasculados durante 
a apresentação da fase masculina e polinizados 
manualmente com pólen de plantas distintas, após 
a deiscência das anteras; 5. Apomixia: 15 botões 
ensacados em 5 indivíduos (3 tratamentos por 
planta) foram emasculados e novamente isolados 
no saco de tecido até a abscisão ou formação do 

fruto. Percebida a formação do fruto os mesmos 
foram acompanhados por um período de 3 meses 
e posteriormente foram colhidos e dissecados para 
a verificação da taxa de formação de sementes. 

A taxa de produção de sementes em frutos 
foi calculada por meio da dissecação de frutos 
oriundos de Polinização natural e de frutos 
maduros e sem sinal de predação coletados ao 
acaso no mês de maio de 2005. Frutos coletados 
que não apresentaram sementes foram incluídos na 
avaliação por estes corrigirem os valores das médias 
de produção considerando portanto o investimento 
em frutos no montante de flores acompanhadas. 
Os frutos resultantes dos tratamentos também 
foram dissecados para a contagem do número de 
sementes, visando comparar essa produção com o 
obtido em frutos não manipulados. 

Para verificar se a porcentagem de 
frutos produzidos nos diferentes tratamentos 
foi significativamente diferente, os valores 
percentuais foram comparados por meio do 
teste não paramétrico para medidas repetidas de 
Friedman, comparando os tratamentos distribuídos 
equitativamente sobre o conjunto de 5 plantas. A 
presença de auto-incompatibilidade foi verificada 
por meio do Índice de Bullock (1985) cuja fórmula 
é: ISI = % de frutos de autofecundação / % de frutos 
de cruzamento. Segundo Bullock (1985) o valor de 
0,25 seria o limite máximo obtido pelo índice para 
definir a planta como auto-incompatível.

Para determinar a quantidade e viabilidade de 
grãos de pólen, foram coletados em cinco plantas 
diferentes um botão no início da antese, quando 
as pétalas começaram a abrir, uma flor na fase 
inicial da antese, quando as pétalas já estavam 
afastadas (48 horas após a antese), e uma flor com 
os estigmas expostos (72 horas após a antese), 
totalizando 15 flores coletadas, 5 em cada fase e em 
cada planta. Todas as anteras da flor coletada foram 
maceradas e diluída em volume fixo de solução 
de carmim acético. O diluído foi colocado em 
câmara de Neubauer para contagem dos grãos de 
pólen viáveis e inviáveis (Dafni 1992). Os valores 
percentuais de viabilidade de pólen de cada flor 
foram considerados réplicas na comparação da 
viabilidade polínica das diferentes fases. Os valores 
percentuais de viabilidade de pólen das flores de 
diferentes fases também foram comparados pela 
análise de variância de Friedman. A razão entre 
o número médio de grãos de pólen por flor pelo 
número médio de óvulos por flor foi utilizada 
como inferência sobre o sistema de cruzamento, 
conforme Cruden (1977).
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As observações de visitantes foram feitas 
durante dias do mês de dezembro de 2004 e 
janeiro de 2005, quando as plantas acompanhadas 
para o estudo dos polinizadores apresentavam 
maior número de flores em relação ao número 
de botões. As observações foram realizadas em 
dias ensolarados e sem a previsão de chuvas. O 
comportamento dos visitantes florais foi registrado 
diretamente em flores focais escolhidas para serem 
acompanhadas no turno da manhã, entre 8 h e 12 h, 
ou no turno da tarde, entre 13 h e 18 h 30 min. As 
flores focais ficaram sobre observação durante todo 
o turno, porém eram acompanhadas em intervalos 
de 20 min, com descanso de 10 min entre cada 
observação, quando eram produzidas imagens 
dos visitantes. Ao final do turno de observação 
os visitantes foram coletados para identificação. 
Também foi realizada uma observação noturna das 
19 h até 23 h. Ao todo foram realizadas 1.680 min 
de observação, 640 min em 4 turnos da manhã; 
880 min em 4 turnos da tarde e 160 min na noite. 
As observações foram feitas em 16 flores de ramos 
distintos de 5 diferentes plantas. Os visitantes 
coletados foram identificados pelo Centro de 
Estudos Faunísticos e Ambientais (CDZOO) do 
Departamento de Zoologia da Universidade Federal 
do Paraná (no de referência 1719/05) e depositados 
na coleção entomológica do Centro Universitário 
Vila Velha (UVV). 

Resultados
Na população estudada algumas plantas já 

apresentavam frutos no início do período de estudo, 
setembro de 2004, porém os primeiros botões foram 
registrados com a chegada da estação chuvosa, 
em meados de outubro, e o período de floração 
teve início em novembro de 2004. Durante o mês 
de dezembro e janeiro as plantas consideradas 
continuaram floridas e a partir de fevereiro de 
2005 começaram a apresentar somente frutos. No 
início de março apenas uma planta continuava com 
flores. Os frutos desta floração ficaram maduros no 
período de janeiro a maio de 2005, fim da estação 
chuvosa. Também foi observada a presença de 
frutos em um dos indivíduos avaliados até o final 
de agosto e setembro de 2005 (Fig. 1). 

As inflorescências estão dispostas em 
racemos com até cinco flores axilares. Os botões 
são brancos esverdeados e se desenvolvem até 
alcançarem uma coloração albo-amareladas, com 
um tamanho médio (+ desvio padrão) de 7,5 (+ 
0,6) mm. A corola é pentâmera e actinomorfa, 
composta por pétalas com média de tamanho 

de 6,4 (+ 0,7) mm (n = 12), fusionadas em 2/3 
do seu comprimento formando uma câmara. O 
cálice também é pentâmero, verde e gamosépalo 
com tamanho médio de 2,3 (+ 0,3) mm (n = 12). 
As flores são hermafroditas com o androceu 
constituído de cinco estames opostos aos lobos 
da corola e cinco estaminódios alternos a estes, 
soldados ao tubo da corola (Fig. 2). As anteras são 
ditecas, com deiscência longitudinal, dorsifixa e 
extrorsa. O gineceu possui ovário súpero, estilete 
terminal, curto, estigma globoso terminal. A 
superfície estigmática é branco-amarelada se 
tornando escurecida, com tons marrons, a partir 
da antese. 

As flores de J. armillaris apresentaram odor 
adocicado durante todo o período de exposição. 
Foi verificada a presença de osmóforos nos 
estaminódios e nas pétalas. Não foi constatada a 
presença de nectários florais. O ovário é unilocular, 
com placentação axial livre, pluriovular (cinco 
carpelos) e um número médio de 25 (+ 5) óvulos 
(n = 12). O endocarpo é duro nos frutos imaturos 
e gelatinoso nos maduros. 

As flores apresentaram uma sequência 
de estágios com períodos bem definidos para a 
apresentação da parte masculina, no início da 
antese, seguida pela apresentação das estruturas 
femininas (Tab. 1, Fig. 3). A abertura das pétalas 
durou aproximadamente 24 horas, iniciando-se 

Figura 1 – Número de plantas de Jacquinia armillaris 
Jacq. (Primulaceae) que apresentaram flores (barras 
cinzas) e frutos (barras pretas) ao longo do período 
de estudo, de setembro de 2004 a agosto de 2005, na 
população do Parque Estadual Paulo Cesar Vinha, 
Guarapari, ES. 
Figure 1 – Plants of Jacquinia armillaris Jacq. (Primulaceae) that 
are showing flowers (gray bars) and fruits (black bars) during the 
study period, between September 2004 and August 2005, at one 
population of Parque Estadual Paulo Cesar Vinha, Guarapari, ES. 
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sempre no início da noite, a partir das 18 horas. 
Aproximadamente 48 horas após a abertura 
das pétalas ocorria o afastamento completo dos 
estaminódios, seguido pelos estames, o que 
resultava na exposição do estigma. Segundo o 
teste com peróxido de oxigênio, os estigmas já 
se encontravam receptivos pré-antese e antes do 
afastamento dos estames e apresentação da parte 
feminina. As anteras também se apresentaram 
deiscentes em botões pré-antese. O tempo de 
duração da flor de J. armillaris é de cinco a seis 
dias. Na senescência da flor, todo o conjunto de 
pétalas, estaminódios e estames caem.

A taxa de produção de frutos no Controle 
foi de aproximadamente 45 %, enquanto a taxa 
de sucesso nos tratamentos de Autopolinização 
manual foi de aproximadamente 25 % e, a taxa 
de sucesso obtido na Polinização cruzada foi de 
aproximadamente 15% (Tab. 2). As escavações 
não evidenciaram qualquer ligação entre indivíduos 
próximos, de forma que os tratamentos com pólen 
de indivíduos distantes por mais de dois metros 
nos tratamentos de Polinização cruzada podem ser 
considerados cruzamentos efetivos. Os tratamentos 
de Autopolinização espontânea e Apomixia não 
apresentaram resultados positivos. As flores que 

Figura 3 – Esquemas da cronologia de eventos da flor 
de Jacquinia armillaris Jacq. (Primulaceae) – a. início 
da antese, com as pétalas (1) abertas e os estaminódios 
(2) protegendo o androceu e gineceu; b. no primeiro dia 
de abertura com a apresentação dos estames, expondo 
estames e anteras (3) no interior da câmara floral (4); e c. no 
terceiro dia de abertura com a apresentação do gineceu e da 
superfície estigmática (5), após o afastamento dos estames. 
Figure 3 – Scheme of flower events of Jacquinia armillaris Jacq. 
(Primulaceae) – a. flower in the beginning of the anthesis, petals (1) 
stay open but staminodes (2) cover androecium and gynoecium; b. 
flower at first day, exposing stamens and anthers (3) in the middle 
of floral chamber (4); and c. flower at the third day exposing the 
gynoecium and the stigma surface (5) among the stamens.

Figura 2 – Flor de Jacquinia armillaris Jacq. (Primulaceae) 
com a apresentação das pétalas (1); estaminódios (2); 
câmara floral (3); anteras no interior da corola da flor (4). 
Figure 2 – Flower of Jacquinia armillaris Jacq. (Primulaceae) 
exposing petals (1); staminodes (2); floral chamber (3); the anthers 
in the middle of flower (4). 

Tabela 1 – Cronologia de eventos de flores de Jacquinia armillaris Jacq. (Primulaceae) no Parque Estadual Paulo César 
Vinha, Guarapari, ES. 
Table 1 – Chronology of flower events of Jacquinia armillaris Jacq. (Primulaceae) in Parque Estadual Paulo Cesar Vinha, Guarapari, ES.

Eventos Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7

Odor

Abertura das pétalas

Afastamento dos estaminódios

Afastamento das anteras

Receptividade do estigma

Abscisão das peças florais

a b c

1

1 2 3

4

5

2

3

4

7 mm
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receberam pólen nos tratamentos foram abortadas 
em diferentes fases do desenvolvimento, até 
um período máximo de 16 semanas, já em fase 
adiantada de crescimento. Na comparação da 
percentagem de frutos produzidos nos tratamentos 
com resultados positivos não foi verificado 
diferenças significativas (χ² = 5,60; N = 4; gl = 2; p = 
0,06). O valor do índice de auto-incompatibilidade 
(ISI) foi de 2,0.

O número médio de sementes em frutos foi 
2,4 (+ 1,5), considerando os 12 frutos resultantes 
do tratamento de Polinização natural e 19 frutos 
coletados aleatoriamente. Seis frutos maduros 
coletados aleatoriamente não apresentaram 
sementes. Com relação aos tratamentos controlados 
de Polinização cruzada e Autopolinização manual, 
o número médio de sementes por fruto foi 2,7 (+ 
0,6, n = 11). O número de sementes encontradas 

nos frutos não manipulados representou 9,6 % do 
número médio de óvulos, enquanto o número de 
sementes encontrado nos tratamentos foi de 10,8%. 

O número médio de grãos de pólen por flor 
foi de 2647 (+ 474,19; n = 15) e o número médio 
de pólens viáveis, independentemente do tempo 
decorrido desde à abertura da flor, foi de 1361 (+ 
390,27; n = 15) (Tab. 3). A variação na porcentagem 
de grãos de pólen viáveis das diferentes fases 
(botão no início da antese, flores de 48 h e flores 
de 72 h) não foi estatisticamente significativa (χ² 
= 2,80; N = 5; gl = 2; p = 0,24), indicando que a 
viabilidade polínica não varia ao longo do tempo 
de exposição da flor. A razão entre o número médio 
de grãos de pólen viáveis por flor pelo número 
médio de óvulos foi de 54,04 grãos/óvulo, de forma 
que a espécie pode ser considerada autogâmica 
facultativa, conforme classificação de Cruden 

Tabela 2 – Tratamentos realizados para testar o sistema reprodutivo de Jacquinia armillaris Jacq. (Primulaceae), mostrando 
o número de flores utilizadas, frutos obtidos e o sucesso (%) alcançado na formação de frutos.
Table 2 – Treatments performed to test the reproductive system Jacquinia armillaris Jacq. (Primulaceae), showing the number of flowers 
used, fruits obtained and success (%) reached in fruit formation.

* Não foram encontradas diferenças significativas (p < 0,05) segundo o teste de Friedman para medidas repetidas.

Tratamentos Flores (no) Frutos (no) Sucesso (%)*

Polinização cruzada 15 2 13,33

Autopolinização manual 15 4 26,66

Autopolinização espontânea 15 0 -

Apomixia 15 0 -

Polinização natural (controle) 26 12 46,15

Tabela 3 – Valores médios de viabilidade polínica de flores de uma população de Jacquinia armillaris Jacq. (Primulaceae) 
considerando diferentes fases do desenvolvimento da flor.
Table 3 – Mean values of pollen viability of Jacquinia armillaris Jacq. (Primulaceae) flowers, considering distinct flower phases.

Tratamentos Flores
(no)

Valores médios por flor (+ dp)

Grãos de pólen Pólen viável Percentual de grãos viáveis* 

Primeiras 24 h 5 2626 (+ 27,88) 1370 (+ 92,36) 52,17 (+ 2,97)

Flores de 48 h 5 2854 (+ 44,24) 1361 (+ 192,94) 47,70 (+ 6,03)

Flores de 72 h 5 1801 (+ 729,71) 1036 (+ 674,13) 57,52 (+ 9,58)

Média total 15 2647 (+ 474,19) 1361 (+ 390,27) 52,50 (+ 7,70)

* Não foi encontrada diferenças significativas (p < 0,05) segundo o teste de Friedman para medidas repetidas.
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(1977). Considerando o número total de grãos de 
pólen, conforme classificação de Cruden (1977), a 
razão pólen/óvulo encontrada foi de 105,04 grãos/
óvulo.

No total foram registradas 50 visitas, sendo 
23 de Carpophilus sp. (Nitidulidae, Coleoptera), 
18 de Horistonotus sp. (Elateridae, Coleoptera), 
quatro de Formicidae, quatro de Orthoptera e 
uma de Curculionidae. As visitas ocorreram tanto 
no período noturno quanto no período diurno. 
Os Coleoptera observados frequentaram flores 
com o gineceu coberto e com o gineceu exposto 
e se alimentaram de grãos de pólen diretamente 
nas anteras. Nas flores com o gineceu exposto 
os Coleoptera caminhavam sobre os estigmas 
enquanto se alimentavam de pólen. Em todas as 
visitas de Coleoptera foi registrado a presença 
de pólen depositado no corpo dos visitantes. As 
visitações dos Coleoptera duraram um tempo 
superior aos intervalos de observação podendo, 
em alguns casos abranger período superior a quatro 
intervalos de observação (aproximadamente duas 
horas). Formicidae, Curculionidae e Orthoptera 
caminhavam sobre as flores porém não entraram 
em contato com o pólen nas anteras ou com partes 
reprodutivas femininas.

Discussão
A floração, frutificação e liberação de 

sementes de Jacquinia armillaris no período 
chuvoso, coincide com o padrão observado em 
diversas plantas não anemocóricas da restinga 
(Suizane et al. 2012; Zamith & Scarano 2004). 
A produção de flores e liberação de sementes da 
espécie também coincide com uma maior taxa de 
floração e frutificação de outras espécies resistentes 
a salinidades da formação halófila e psamófila 
reptante da área do PEPCV, estudada por Pereira 
et al. (1992). A persistência de plantas produzindo 
flores e frutos durante um período maior do que o 
pico de floração, também segue o padrão geral das 
plantas da restinga, que tendem a apresentar uma 
grande heterogeneidade na época e na duração da 
dispersão das sementes das espécies (Suizane et al. 
2012; Zamith & Scarano 2004). Para alguns autores 
essas seriam estratégias para as circunstâncias de 
grande imprevisibilidade ambiental das restingas 
(Scarano 2002), o que tende a produzir certa 
abundância de recursos durante todo o ano e 
garantir a presença de polinizadores e dispersores 
(Almeida et al. 2004).

A estrutura das flores de J. armillaris 
formando uma pequena câmara para abrigar 

polinizadores, acompanha padrões observados 
em 54 espécies de plantas, de 18 diferentes 
famílias, polinizadas por besouros (Bernhardt 
2000). Outras características relacionadas à 
síndrome de polinização por besouros (Faegri & 
Van Der Pijl 1980) também foram registradas em 
J. armillaris como: ovário súpero (Grant 1950); 
flores esbranquiçadas, presença de odor (Smith & 
Meeuse 1966) e a exposição em tempos diferentes 
de estruturas com diferentes funções sexuais na flor, 
conhecida como dicogamia (Bawa & Beach 1981). 

A dicogamia verificada em J. armillaris, 
difere do encontrado na bibliografia sobre a 
origem da dicogamia em plantas, que associa a 
polinização por besouros com a protoginia (Sargent 
& Otto 2004). A protoginia seria comum em 
cantarofilia pois evitaria a autopolinização causada 
pelo limitado deslocamento dos besouros e pelo 
tempo de residência dos besouros nas câmaras. 
Porém a evolução e ocorrência de protandria em 
espécies cantarófilas tem sido relacionada a casos 
específicos, relacionados à disposição e tempo 
das flores de diferentes sexos nas inflorescências 
e ao comportamento dos visitantes (Routley & 
Husband 2003), sendo comum a ocorrência desse 
tipo de dicogamia em flores que recebem pequenos 
insetos polinívoros que demoram um maior tempo 
na inflorescência e em espécies que apresentam 
somente flores femininas por um longo período, 
quando o pólen já foi praticamente removido das 
anteras (McKone et al. 1995). Esse seria o caso 
de J. armillaris, que são: visitadas por besouros 
tipicamente polinívoros (Tenhet & Howe 1939; 
Kirk-Spriggs 1996); apresentam flores dispostas 
em pequenas inflorescências; demoram mais de 
um dia para apresentar as peças florais femininas 
e ficam expostas por um longo período. Essas 
características garantem que as visitas durante a 
fase feminina ocorram após a retirada de grande 
parte do recurso pólen, o que pode aumentar as 
taxas de cruzamento, porém em valores inferiores 
à obtida em espécies protogínicas (McKone et al. 
1995). 

A taxa de formação de frutos nos eventos de 
polinização natural (46 %) pode ser considerada 
baixa se comparado aos 72,5 % (+ 12,5) encontrado 
por Sutherland & Delph (1984), como valor médio 
para 129 plantas autocompatíveis. Faria et al. 
(2006) descreve a polinização nos ambientes de 
restinga como limitada por rigores intrínsecos 
desse ecossistema, o que gera irregularidades na 
taxa de produção (Scarano 2002; Scarano et al. 
2005; Faria et al. 2006). No caso de J. armillaris, 
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cujas populações são polinizadas por besouros, que 
promovem limitado fluxo gênico (Young 1986), 
os eventos de baixa produção de frutos podem se 
tornar mais comuns caso o quadro de fragmentação 
amplie a distância entre remanescentes cada vez 
menores (Fahrig 2003; Hobbs & Yates 2003). 

Em J. armillaris os valores obtidos pelo 
índice de auto-incompatibilidade (superior ao limite 
de 0,25 definido por Bullock 1985), a formação de 
frutos nos tratamentos de polinização cruzada e a 
não produção de frutos em eventos de polinização 
espontânea sugere que a população de J. armillaris 
estudada é autocompatível e que depende da 
polinização promovida pelos visitantes florais. 
Diversos autores têm relacionado a ocorrência 
de autocompatibilidade aos ambientes onde a 
polinização é incerta (Motten 1986; Silvertow 
& Doust 1993; Nason et al. 1996; James et al. 
1998). Na restinga, como uma faixa territorial 
de origem geológica recente, seria esperado que 
espécies autocompatíveis tivessem maior sucesso 
na colonização destes ambientes ainda carentes 
de polinizadores, conforme lei de Baker (Baker 
1955; Cheptou 2012). No caso de J. armillaris 
a autopolinização seria uma vantagem para a 
colonização das faixas mais litorâneas e mais 
recentes e também aos seus polinizadores que 
tendem a promover uma limitada dispersão de 
pólen, realizando autocruzamentos (Motten 1986; 
Silvertow & Doust 1993; Nason et al. 1996; James 
et al. 1998). 

Apesar da razão pólen viável/óvulo ser 
um índice que apresenta grande variação entre 
espécies e populações, os valores encontrados para 
a população estudada foram inferiores ao registrado 
em por Cruden (1977) em 20 espécies com 
autogamia facultativa distribuídas em 11 Famílias 
e 7 Ordens diferentes, que apresentaram valores 
médios de polén/óvulo de 162,5 (+ 22,1) (ver 
também Cruden, 2000; Jürgens et al. 2002). Essa 
pequena viabilidade polínica precisa ser avaliada 
juntamente com a questão do pequeno número de 
óvulos, descrita por Mez (1903) para populações 
por ele consideradas como J. brasiliensis, isso 
porque mutações ou rearranjos que afetam a taxa de 
formação de gametas viáveis e, consequentemente, 
o sucesso reprodutivo individual têm, naturalmente, 
grande dificuldade de se estabelecerem e/ou fixarem 
em populações que se reproduzem sexuadamente, 
ocorrendo somente em pequenas populações 
com altas taxas de cruzamento parental e estando 
relacionados a eventos especiação (Rieseberg 2001; 
Husband 2004). 

Por fim, a baixa taxa de produção observada 
em J. armillaris pode ser resultado de um ano 
com baixas taxas de visitação e/ou polinizações 
e fertilizações, conforme descrito para outras 
espécies de restinga (Faria et al. 2006). Em J. 
armillaris a pequena taxa de produção ainda precisa 
ser considerada no contexto de baixos níveis de 
produção e disponibilidade de pólen no sistema 
além do fato da espécie ser polinizada por besouros. 
Ainda é importante considerar que J. armillaris está 
associada a faixas costeiras sujeitas a processos 
naturais de fragmentação pela erosão costeira 
(Dennison 2008; Silva 2008). Evidentemente que 
essas características podem ter sido assimiladas pela 
evolução de características distintas nas diferentes 
populações, como a autocompatibilidade, que pode 
ser um caráter importante se considerado a baixa 
razão pólen viável/óvulo (Cruden 2000; Zhao & 
Sun 2009). Diante de um quadro de fragmentação 
de habitat pela ação antrópica verifica-se ainda a 
necessidade de estudos genéticos de J. armillaris, 
visando dimensionar a variabilidade que ainda resta 
na espécie, e ainda, subsidiar decisões taxonômicas 
relacionadas ao grupo, diminuindo dúvidas sobre 
a taxonomia e origem de J. armillaris.
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Resumo 
Campylocentrum micranthum é uma espécie amplamente distribuída pelo Brasil. A biologia reprodutiva de 
C. micranthum foi estudada no município de São Simão, no noroeste do estado de São Paulo. A vegetação 
da região é caracterizada por florestas semideciduais, matas palustres e cerrado. Na área de estudo C. 
micranthum floresce no verão. A população estudada é formada por mais de 35 indivíduos distribuídos 
em uma área de mata palustre. As plantas são epífitas, e as flores são ressupinadas e de coloração creme. 
Cada flor possui um nectário tubuloso na base que produz em média 0,053 µL de néctar. As atividades dos 
polinizadores se iniciam por volta das 07:30 e as visitas se estendem até 13:00 h. Os polinizadores de C. 
micranthum são abelhas dos gêneros Lophopedia e Ceratina. A espécie autocompatível e não autógama. 
No entanto, necessita de polinizadores para a transferência de pólen. Nos experimentos de polinização 
cruzada à formação de frutos foi de 3,17%, enquanto no tratamento de autopolinização manual foi obtido 
16% de frutificação. Em condições naturais a taxa de frutificação foi de 36,4%.
Palavras-chave: Angraecinae, biologia reprodutiva, Campylocentrum, Orchidaceae, polinização.

Abstract 
Campylocentrum micranthum is widely distributed throughout Brazil. The reproductive biology of C. 
micranthum was studied in the municipality of São Simão, state of São Paulo, Brazil. The vegetation of 
the region is characterized by semi-deciduous forests, swamp forests and cerrado. In the study area, C. 
micranthum blooms in summer. The study population consists of more than 35 individuals distributed in 
a swamp forest area. The plants are epiphytes and the flowers are resupinate and creamy in colour. Each 
flower has a tubular nectary at the base of the labellum that produces 0.053 µL of nectar on average. 
The activity of the pollinator on flowers occurs from 07:30 to 13:00. The pollinators of C. Micrantum 
are bees of the genera Lophopedia and Ceratina. Campylocentrum micranthum is self-compatible, but 
dependent on a biotic pollinator for pollen transference. In the treatment of cross-pollination, fruit set 
was 3.17%, while in the experiment of manual self-pollination 16% fructification was recorded. Under 
natural conditions (open pollination)  fruit set was 36.4%.
Key words: Angraecinae, reproductive biology, Campylocentrum, Orchidaceae, pollination.
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Introdução
Angraecinae Summerh. é uma subtribo dentro 

da subfamília Epidendroideae com cerca de 18 
gêneros e aproximadamente 408 espécies (Dressler 
1993). Entre esses gêneros está Campylocentrum 
Benth., com cerca de 60 espécies distribuídas 
pelo México até o sul do Brasil, Bolívia e Caribe 
(Todzia 1980; Carlsward et al. 2003), sendo um dos 
gêneros de orquídeas mais heterogêneos em relação 

à morfologia vegetativa (Hoehne 1949). O Brasil 
possui 36 espécies de Campylocentrum (Barros et 
al. 2012), e a região sul do país é considerada como 
o principal centro de distribuição para o gênero 
(Todzia 1980; Carlsward et al. 2003). No interior 
do estado de São Paulo o gênero está representado 
por 10 espécies, incluindo Campylocentrum 
micranthum (Lindl.) Rolfe (Pansarin & Pansarin 
2008,2010; Ferreira et al. 2010). Campylocentrum 
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micranthum está amplamente distribuída pelo 
Brasil, não ocorrendo apenas na região sul do país 
(Pabst & Dungs 1977; Pansarin & Pansarin 2010; 
Barros et al. 2012).

E s t u d o s  s o b r e  p o l i n i z a ç ã o  d e 
Campylocentrum são escassos. No entanto, de 
acordo com Bogarín & Pupulin (2010), as flores 
alaranjadas, amarelas ou rosas, a produção de 
fragrâncias, a presença de nectários, entre outras 
características, comuns em muitas espécies desse 
grupo sugerem polinização por agentes bióticos, 
incluindo micro lepidópteros e abelhas. Segundo 
Van der Pijl & Dodson (1966), os Himenópteros, 
principalmente as abelhas, têm sido reconhecidos 
como o grupo mais importante de polinizadores em 
Orchidaceae, sendo responsável pela polinização 
de cerca de 60% das espécies de orquídeas. Estudos 
realizados por Singer & Coccuci (1999) no sul do 
Brasil indicam que as flores de Campylocentrum 
aromaticum Barb. Rodr. são polinizadas por 
abelhas Halictidae e C. burchellii Cogn. é 
polinizado por abelhas da tribo Meliponini. Na 
Costa Rica, Borgarín & Pupulin (2010), em um 
estudo com Campylocentrum sp., não observaram 
polinizadores para espécie. Segundo Damon & 
Salas-Reblero (2007), em um estudo realizado 
no México, observaram que Campylocentrum 
micranthum se reproduz por autogamia, sendo 
observado alto índice de frutificação em condições 
naturais. No Brasil, até onde é conhecido, não 
existe nenhum estudo sobre a biologia reprodutiva 
envolvendo C. micranthum.

O presente trabalho teve como objetivos 
estudar a biologia reprodutiva de Campylocentrum 
micranthum, analisando os aspectos da fenologia, 
morfo-anatomia floral, seus polinizadores e 
mecanismos de polinização, bem como o sucesso 
reprodutivo da espécie em condições naturais.

Material e Métodos
A biologia reprodutiva de Campylocentrum 

micranthum (Lindl.) Rolfe foi estudada no 
município de São Simão (aproximadamente 
21°29’S e 47°36’O), no noroeste do estado de 
São Paulo, sudeste do Brasil. A vegetação da 
região é caracterizada por florestas estacionais 
semideciduais, matas palustres, cerrado e campo-
cerrado. As áreas de vegetação nativa da região 
vêm sofrendo constantes intervenções antrópicas 
relacionadas aos ciclos econômicos de extração 
de areia, agricultura e pecuária. O município 
de São Simão é caracterizado por altitudes que 
variam entre 620 e 700 m com temperaturas 

médias mensais entre 17,6 °C no mês mais frio 
(julho), e 23,5 °C no mês mais quente (fevereiro). 
A precipitação média anual é de 1478 mm 
(CEPAGRI 2012). O clima da região enquadra-se 
na categoria “Cwa”, segundo a classificação de 
Köppen (1948), ou seja, temperado, macrotérmico, 
moderadamente chuvoso e com inverno seco não 
rigoroso. A população estudada é formada por 
mais de 35 indivíduos distribuídos em uma área 
de mata palustre.

Para acompanhamento da fenologia de 
Campylocentrum micranthum foram realizadas 
visitas mensais a população de estudo, entre 
outubro de 2010 e outubro de 2011, para 
verificação da produção e desenvolvimento das 
inflorescências, período de antese, fenecimento 
das flores e deiscência dos frutos. As observações 
sobre o período de antese foram realizadas no 
período entre as 7 h e 18 h.

Os estudos sobre morfologia floral foram 
realizados utilizando 30 flores frescas. Suas 
estruturas foram observadas utilizando um 
microscópio estereoscópico binocular e medidas 
com um paquímetro.  

Para caracterizar a estrutura anatômica 
das áreas produtoras de recursos, flores foram 
fixadas em FAA 50% e FNT por 48 h e estocadas 
em etanol 70%. Posteriormente as flores foram 
desidratadas em série butílica (Johansen 1940), 
incluídas em parafina e seccionadas (transversal e 
longitudinalmente) em micrótomo rotativo (cortes 
com espessura entre 10–12 μm). Os cortes foram 
corados com Safranina O e Azul de Astra (Gerlach 
1969) e as lâminas permanentes foram montadas 
com resina sintética.

Para calcular o volume do néctar foram 
obtidas medidas da coluna do néctar acumulado 
no interior do nectário de 30 flores, utilizando 
a fórmula universal para cálculo de cilindro V = 
π.r2.h, onde h = altura da coluna de néctar e r = 
raio do lúmen do nectário.

As observações dos visitantes florais e dos 
mecanismos de polinização de Campylocentrum 
micranthum foram realizadas no município de São 
Simão, entre 14–19 e 21–27 de janeiro de 2011, 
totalizando 94 horas de observação. O período de 
observação entre os dias14–19 aconteceu das 7 
h 30 min às 17 h 30 min, enquanto entre os dias 
21–27 as observações ocorreram das 7 h 30 min 
às 14 h 30 min. Para detectar a possível ocorrência 
de polinizadores noturnos flores (n = 30) foram 
marcadas ao final de cada dia de observação e 
conferidas na manhã do dia seguinte.
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Os tratamentos para verificação do sistema 
reprodutivo de Campylocentrum micranthum 
foram realizados a partir de indivíduos coletados 
na área de estudo e cultivados no Orquidário 
do Laboratório de Biologia Molecular e 
Biossistemática de Plantas (LBMBP) da 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 
USP, Ribeirão Preto, estado de São Paulo, 
Brasil (21º10’S e 47º48’O). Os indivíduos 
foram coletados em diferentes forófitos. 
Foram utilizados 30 indivíduos, os quais foram 
submetidos aos tratamentos de autopolinização 
manual, polinização cruzada e emasculação 
(teste para apomixia), além de observações sobre 
a ocorrência de autopolinização espontânea, 
sendo utilizadas de duas a três inflorescências 
de cada indivíduo nos tratamentos, que foram 
feitos a partir de flores do primeiro dia de antese. 
O número de flores usadas em cada tratamento 
foi de 50 para autopolinização manual, 30 para 
emasculação e 63 para polinização cruzada. 
Para os testes sobre polinização espontânea 
foram usadas 82 flores. As repetições foram 
realizadas de forma que todos os indivíduos 
utilizados pudessem receber todos os tipos de 
tratamentos. Devido ao tamanho muito reduzido 
das flores os tratamentos foram realizados 
sob o microscópio estereoscópico binocular. 
Para que isso fosse possível, as plantas foram 
removidas dos vasos e replantadas após as 
manipulações. Os indivíduos utilizados nos 
tratamentos foram mantidos no orquidário que 
apresenta toda estrutura revestida com tela 50% 
de sombreamento que funciona como barreira 
contra ação de eventuais visitantes florais. As 
informações sobre a taxa de desenvolvimento de 
frutos em condições naturais (polinização aberta) 
foram obtidas no município de São Simão, em 
março de 2011. Foram utilizados 30 indivíduos 
contando-se o número de flores produzidas e o 
número de frutos desenvolvidos. Um indivíduo 
Campylocentrum micranthum foi coletado como 
material testemunho (Brasil, São Paulo, São 
Simão, 24/I/2010, Col. E.R. Pansarin, LBMBP 
460) e depositado no Orquidário do Laboratório 
de Biologia Molecular e Biossistemática de 
Plantas (<http://splink.cria.org.br/manager/
detail?setlang=pt&resource=LBMBP>). Os 
insetos foram coletados utilizando uma rede 
entomológica, para posterior identificação 
e depositado como material testemunho na 
Coleção Entomológica da Universidade de 
Brasília (UNB).

Resultados
Na área estudada os indivíduos de 

Campylocentrum micranthum florescem no verão 
(dezembro-fevereiro). A maioria dos indivíduos 
florescem entre o final de dezembro e janeiro, 
com alguns poucos florescendo em fevereiro. As 
plantas são epífitas, monopodiais e produzem até 
seis inflorescências laterais. As inflorescências 
são racemosas e cada uma produz até 12 flores 
(Fig. 1a). As flores são ressupinadas de coloração 
predominantemente creme. A sépala dorsal (ca. 3–4 
× 1 mm) é elíptica e as laterais medem ca. 3–4,5 
× 1 mm e são lanceoladas a elíptico-lanceoladas 
com ápice acuminado. As pétalas (ca. 3–4 × 1 mm) 
são lanceoladas. O labelo é 3-lobado (ca. 3–3,5 
× 1 mm), e de coloração marrom do meio para 
a base e branco em direção ao ápice. A coluna é 
branca, mede ca. 1 × 1 mm, apresenta estigma (ca. 
0,4 mm diâm.) circular e antera (ca. 0,4–0,5 mm 
compr.) oval. O polinário (ca. 0,5 mm compr.) é 
formado por duas polínias ovais, amarelas e que 
medem ca. 0,2 mm compr. Na base do labelo há um 
nectário cilíndrico e que produz em média 0,053 μL 
(0,046–0,061 μL) de néctar (Figs. 1b,c). O néctar 
é secretado pelas células epidérmicas da parede 
interna do nectário, que é lisa, não apresentando 
tricomas ou papilas. As células do parênquima 
nectarífero tiveram o protoplasto bem corado, 
que possivelmente também estejam envolvidas 
no processo de secreção (Figs. 1d,e). As flores de 
Campylocentrum micranthum apresentam antese 
diurna e se abrem em sucessão, da base para o ápice 
da inflorescência. A cada dia 4 a 6 flores iniciam a 
antese. A cada flor intacta dura de oito a nove dias.

A s  f l o r e s  d e  C a m p y l o c e n t r u m 
micranthumforam visitadas e polinizadas por 
abelhas do gênero Lophopedia pygmaea Schrottky 
1902, L. nigrispinis Vachal 1909 (Apidae, 
Tapinotaspidini; Fig. 1f), e Ceratina sp. (Apidae, 
Xylocopinae). As atividades dos polinizadores 
às flores se iniciam por volta das 7 h 30 min e se 
estendem até às 13 h. As visitas ocorreram apenas 
em dias ensolarados. Cada abelha visitou de uma 
a quatro flores por inflorescência, e cada uma 
delas com duração de cerca de 1–8 segundos. A 
visita se iniciou com a abelha pousando sobre a 
inflorescência. Em seguida, a abelha introduziu 
a glossa no nectário para acessar o néctar. Nesse 
momento a porção dorsal das estruturas entra 
em contato com o viscídio do polinário, que é 
removido, ficando preso as peças bucais das 
abelhas. O polinário foi removido com ou sem 
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Figura 1 – Campylocentrummicranthum – a. inflorescência; b. flor em vista lateral mostrando o nectário tubular na base 
do labelo; c. nectário em vista lateral evidenciando a coluna de néctar; d. corte longitudinal do nectário mostrando o 
lúmen e a superfície secretora (setas); e. epiderme secretoras do interior do nectário (seta); f. Lophopedianigrispinis com 
polinário aderido às peças bucais (seta). Barras de escala: a = 5 mm; b = 1 mm; c-d = 0,5 mm; e = 100 μm; f = 0,5 mm.
Figure 1 – Campylocentrummicranthum – a. inflorescence; b. flower in lateral view showing the tubular nectary of the base of the lip; 
c. detail of the nectary in lateral view evidencing the nectar column; d. longitudinal section of the nectary showing the lumen and the 
secretory surface (arrows); e. detail of the secretory epidermis if the inner nectary (arrow); f. Lophopedianigrispiniswith a pollinarium 
attached on their mouthparts (arrow). Bars: a = 5 mm; b = 1 mm; c-d = 0.5 mm; e = 100 μm; f = 0.5 mm.

a b

c d

e f

0,053 μL
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a antera, que cai espontaneamente longo em 
seguida. A polinização ocorreu quando uma 
abelha carregando um polinário visitou outra 
flor. Normalmente apenas uma das duas polínias 
foi depositada na cavidade estigmática a cada 
evento de polinização. Através da conferência 
das flores marcadas não foram detectados 
visitantes noturnos para indivíduos da população 
de Campylocentrummicranthum.

Os indivíduos estudados nessa população 
d e  C a m p y l o c e n t r u m  m i c r a n t h u m  s ã o 
autocompatíveis, porém não autógamas e 
necessitaram de polinizadores para a transferência 
do pólen entre as plantas. Os indivíduos em 
que as flores foram emasculadas e submetidas 
à autopolinização espontânea (flores intactas), 
não desenvolveram frutos. Em flores submetidas 
à polinização cruzada manual, a formação de 
frutos foi de 3,17%, enquanto 16% das flores 
autopolinizadas manualmente resultaram em 
frutos. Isso pode estar relacionado com a limitação 
de recursos ou estresse causado devido à alta taxa 
de frutificação a que foram submetidos e também 
devido ao estresse causado pelo transplante 
dos indivíduos no processo de realização dos 
experimentos. Em condições naturais a população 
estudada apresentou uma taxa de frutificação de 
36,4% (Tab. 1).

Discussão
Na área de estudo os indivíduos de 

Campylocentrum micranthum florescem no verão, 
entre dezembro e fevereiro, período no qual as 
chuvas são mais intensas no interior do estado 
de São Paulo e muitas espécies são encontradas 

em flor (Pansarin & Pansarin 2008, 2010; Ferreira 
et al. 2010; Aguiar et al. 2012). Em Chiapas, no 
México, C. micranthum floresce entre abril e maio, 
e em novembro (Damon & Salas-Roblero 2007). A 
ocorrência de diferenças nos períodos de floração 
é comum em espécies de ampla distribuição e tem 
sido documentada para orquídeas que ocorrem desde 
a América Central até o interior do estado de São 
Paulo (Pansarin & Amaral 2008; Aguiar et al. 2012).

As características morfológicas aqui descritas 
para Campylocentrum micranthum são comumente 
encontradas em espécies de Angraecinae (Dressler 
1981, 1993; Nilsson et al. 1985, 1987). A presença de 
um nectário na base do labelo, por exemplo, no qual 
é produzido néctar, é uma característica comumente 
encontrada em representantes da subtribo (Dressler 
1981). 

O nectár io  presente  nas  f lores  de 
Campylocentrum micranthum apresenta a epiderme 
lisa e as células parenquimáticas da parede interna 
do nectário parecem estar envolvidas no processo de 
secreção. Entre as orquídeas do interior do estado 
de São Paulo, esse mesmo padrão de tecido secretor 
foi documentado para Oeceoclades maculata 
(Lindl.) Lindl. (Aguiar et al. 2012). No entanto, 
em O. maculata o nectário apresenta tricomas 
na porção apical, onde o néctar fica acumulado 
(Aguiar et al. 2012). Em Orchidaceae, é comum 
que o néctar produzido seja secretado para o lúmen 
do nectário, assim como ocorre em C. micranthum. 
Todavia, algumas vezes o néctar não fica exposto, 
e o polinizador necessita romper a cutícula das 
papilas para poder acessá-lo, como documentado 
para Epidendrum densiflorum Hook. (como E. 
paniculatum Ruiz & Pavón; Pansarin 2003).

Tabela 1 – Resultados dos testes sobre o sistema de reprodução de Campylocentrummicranthum: número de frutos 
formados em cada um dos tratamentos realizados e em condições naturais (polinização aberta) no município de São 
Simão, estado de São Paulo, Brasil. Os números entre parênteses indicam a porcentagem de frutos formados.
Table 1 – Results of the reproductive system of Campylocentrummicranthum: percentage of fruit set per treatment performed and under 
natural conditions (open pollination) in the municipality of São Simão, state of São Paulo, southeastern Brazil. The numbers in brackets 
indicates the percentage of fruit set.

Tratamento Flores Frutos

Autopolinização espontânea 82 -

Autopolinização manual 50 8 (16 %)

Emasculação 30 -

Polinização cruzada 63 2 (3,17 %)

Condições naturais 998 364 (36,4 %)
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Baseado em características florais, membros 
das Angraecinae tem sido consideradas como 
sendo polinizados principalmente por mariposas 
(Dressler 1981, 1993). De fato, os primeiros 
estudos sobre biologia da polinização para a 
tribo foram realizados em Madagascar, onde o 
gênero Angraecum é bem representado. Darwin 
(1862) já havia postulado que A. sesquipedale 
Thouars seria polinizado por mariposas da família 
Sphingidae, baseado no comprimento do nectário, 
que pode chegar a 30 cm. O provável polinizador 
de A. sesquipedale (Xanthopanmorgani Walker) 
foi descrito 41 anos após a predição de Darwin 
(Rothschild & Jordan 1903). Ainda em Madagascar, 
Nilsson et al. (1985, 1987), também observaram 
mariposas Sphingidae atuando como polinizadoras 
de orquídeas deste gênero. Entretanto, não apenas 
mariposas são consideradas polinizadores para o 
gênero Angraecum. Pássaros Zosteropidae foram 
observados polinizando Angraecum striatum Thouars 
(Micheneau et al. 2008b), e grilos (Orthoptera) foram 
documentados como polinizadores de A. cadetii 
Bosser (Micheneau et al. 2010). Como reportado 
aqui, as flores de Campylocentrum micranthum 
foram visitadas e polinizadas exclusivamente por 
abelhas (Lophopedia pygmaea, L. nigrispinis e 
Ceratina sp.) na população estudada. Em outras 
duas espécies estudadas no Brasil, abelhas também 
foram documentadas como polinizadores. Em 
C. aromaticum, abelhas Pseudoaugochloropisis 
graminea (Fabricius 1804), Agochlorella cf. eusticta 
Moure, Augochlora amphitrite (Schrotthy 1909) e 
Augochlora sp. (Hymenoptera, Halictidae) foram 
observadas atuando como polinizadores (Singer 
& Cocucci 1999). Em Campylocentrum burchellii 
abelhas Trigonaspinipes (Fabricius 1793) e Plebeia 
amerina (Friese1900) (Apidae: Meliponini) foram 
observadas visitando as flores de indivíduos desta 
espécie (Singer & Cocucci 1999).

As atividades dos polinizadores nas flores de 
Campylocentrum micranthum se iniciam por volta 
das 7 h 30 min e se estendem até às 13 h, com as 
visitas ocorrendo somente em dias ensolarados. Em 
C. aromaticum as atividades por parte das abelhas 
iniciaram por volta de 8 h 45 min e se estenderam 
até 13 h, porém, com maior frequência entre 11 h e 
13 h (Singer & Cocucci 1999). Segundo Camargo 
& Mazucato (1984), abelhas Apidae e Halictidae 
(Hymenoptera) normalmente apresentam um 
período maior de atividade entre 9 h e 15 h. Este 
período está relacionado com temperaturas (20 ºC–
30 ºC) apropriadas para atividades de forrageamento 
das abelhas (Linsley 1958; Hilário et al. 2001).

O comportamento das abelhas durante o 
processo de polinização de Campylocentrum 
micranthum é semelhante ao encontrado por Singer 
& Cocucci (1999) para C. aromaticum. No entanto, 
em C. micranthum a deposição do polinário ocorre 
na porção dorsal da glossa e não na face ventral, 
como documentado para C. aromaticum (Singer & 
Cocucci 1999) e em Angraecum (e.g., Nilsson et 
al. 1985, 1987). Durante as observações às flores 
de C. micranthum, foi observado que opolinário 
geralmente é removido junto com o capuz da antera. 
A retenção do capuz da antera pelas polínias é um 
fenômeno conhecido e tem sido documentado 
para várias espécies de orquídeas como um 
mecanismo floral que tende a evitar a ocorrência 
de autopolinização (e.g., Catling & Catling 1991b; 
Singer & Cocucci 1999; Borba & Semir 2001; 
Mickeliunas et al. 2006).

A partir dos tratamentos para verificação 
dos sistemas de reprodução de Campylocentrum 
micranthum foi observado que a espécie 
é autocompatível e não autógama, uma vez 
que as flores tenham originado frutos somente 
nos tratamentos de autopolinização manual e 
polinização cruzada. Na subtribo Angraecinae a 
autocompatibilidade é uma característica comum, 
e tem sido documentada em várias outras espécies 
desse grupo (e.g., Nilsson 1988; Dressler 1993; Luyt 
& Johnson 2001; Micheneau et al. 2006, 2008a,b; 
Martins & Johnson 2007). Já as flores submetidas 
ao tratamento de emasculação ou à autopolinização 
espontânea não desenvolveram frutos. Geralmente, 
em Orchidaceae, as flores apresentam barreiras 
mecânicas que são eficientes para evitar a ocorrência 
de autopolinizações em ambiente natural (Van der 
Pijl & Dodson 1966; Catling & Catling 1991a).

No presente estudo as flores autopolinizadas 
e submetidas ao tratamento de polinização cruzada 
desenvolveram poucos frutos em relação à quantidade 
de flores utilizadas em cada tratamento. A alta taxa de 
aborto dos frutos em Campylocentrum micranthum 
pode estar relacionada com a limitação de recursos 
e estresse devido à alta taxa de frutificação a que 
foram submetidas às inflorescências e também 
devido ao transplante dos indivíduos, uma vez que os 
experimentos foram feitos sob o estereomicroscópio 
e, para que isso fosse possível, as plantas foram 
removidas dos vasos e novamente plantadas ao final 
das manipulações. Dados similares relacionados ao 
aborto de frutos em tratamento manuais têm sido 
documentados em várias outras espécies de orquídeas 
(e.g., Montalvo & Ackerman 1987; Ackerman 1989; 
Zimmerman & Aide 1989; Borba & Semir 1998).
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Os dados apresentados no presente estudo 
mostram que a taxa de frutificação em condições 
naturais para Campylocentrum micranthum (36,4%) 
pode ser considerada elevada quando comparados 
com outras espécies de orquídeas autocompatíveis e 
não autógamas que ocorrem no interior do estado de 
São Paulo. (e.g., Mickeliunas et al. 2006; Pansarin 
et al. 2006; Pansarin 2008; Pansarin & Amaral 
2008). Estudos têm mostrado que orquídeas, cujas 
flores oferecem néctar como recurso apresentam 
maior sucesso reprodutivo em relação às espécies 
que produzem qualquer outro tipo de recurso 
ou são polinizadas por engano (Tremblay et al. 
2005). De fato, no interior do estado de São Paulo 
flores nectaríferas de diversas espécies, como 
Cyclopogon congestus (Vell.) Hoehne, Mesadenella 
cuspidata (Lindl.) Garay (Pansarin & Pansarin 2010) 
apresentam maior taxa de frutificação em relação 
às espécies que oferecem outros tipos de recursos, 
como óleos comestíveis (e.g., Mickeliunas et al. 
2006) e fragrâncias (e.g., Pansarin et al. 2006), ou 
são polinizadas por engano (e.g., Pansarin 2008).
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Resumo 
Cipura paludosa está inserida na família Iridaceae a qual se destaca pela grande diversidade de sistemas de 
polinização, ofertando recursos como néctar, pólen e óleo. Esse estudo foi conduzido em um fragmento de 
Mata Atlântica em área urbana, em Recife, Pernambuco. O trabalho teve como objetivo investigar a biologia 
floral e reprodutiva da herbácea C. paludosa. Foi avaliado o período de abertura floral, receptividade estigmá-
tica, deiscência das anteras, número de grãos de pólen e óvulos por flor, morfometria floral, experimentos de 
autopolinização espontânea e de polinização natural, além da observação de visitantes florais. Cipura paludosa 
é melitófila, autocompatível, oferece pólen e óleo (produzido em elaióforos tricomados) como recursos e 
recebe visitas de Plebeia sp. e Augochlora thalia. Por formar poucos frutos espontaneamente, C. paludosa se 
beneficia dos serviços de polinização para o seu sucesso reprodutivo. A ocorrência de abelhas não especialis-
tas na coleta de óleo pode levar a má qualidade nos serviços de polinização, reduzindo a aptidão da espécie.
Palavras-chave: Elaióforos tricomados, serviços de polinização, abelhas não especializadas, autocompati-
bilidade, Mata Atlântica.

Abstract 
Cipura paludosa is taxonomically placed in the Iridaceae family which is notable for the diversity of polli-
nation systems, offering resources such as nectar, pollen and oil. The study was conducted within a fragment 
of Atlantic Forest in Recife, Pernambuco, to investigate the floral and reproductive biology of C. paludosa. 
The floral opening period, stigmatic receptivity, anther dehiscense, number of pollen grains, ovules per 
flower and floral morphology were evaluated; experiments regarding to the reproductive system and flower 
visitor observations were performed. Cipura paludosa is a herbaceous plant with melittophilous and self-
-compatible flowers, visited by Plebeia sp. and Augochlora thalia. The flower resources produced by C. 
paludosa were pollen and oil (produced in trichomal elaiophores). To ensure reproductive success Cipura 
paludosa benefits from pollination services since it produces only a few fruits spontaneously. The presence 
of bees not specialized in oil collecting may result in poor quality pollination services consequently reducing 
the species reproductive output.
Key words: Trichomal elaiophores, pollination services, non-specialist bees, self- compatibility, Atlantic forest.
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Introdução
Iridaceae apresenta grande diversidade 

de sistemas de polinização e os visitantes 
florais incluem diferentes espécies das ordens 
Hymenoptera  (pr incipalmente abelhas) , 
Coleoptera (besouros), Diptera (moscas), 
Lepidoptera (borboletas e mariposas), Dermaptera 

e Homoptera ou aves (Nectarinidae) (Goldblatt & 
Manning 2006; Vitali et al. 1995). Tais sistemas 
são constituídos predominantemente por animais 
especialistas, e a diversidade destes visitantes está 
relacionada à complexidade floral e aos diversos 
tipos de recursos florais ofertados (Goldblatt & 
Manning 2006). 
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Os óleos produzidos por elaióforos 
tricomáticos ou epiteliais, constituem o terceiro 
recurso mais comumente observado nas 
Angiospermas, ficando atrás de néctar e pólen 
(Buchmann 1987; Vogel 1990b; Machado 
2004; Goldblatt & Manning 2006; Alves dos 
Santos et al. 2007). Tal grupo de substâncias é 
produzido por 11 famílias de angiospermas, sendo 
classificadas como recurso alimentar, quando 
destinado à nutrição das larvas em uma mistura 
enriquecida com grãos de pólen, ou não-alimentar 
quando é utilizado na impermeabilização de 
ninhos (Vogel 1990a, 1990b; Michener 2000; 
Machado 2004; Alves dos Santos et al. 2007).  Os 
óleos não voláteis foram registrados em Iridaceae 
como recurso, juntamente com o néctar e o pólen 
(Goldblatt & Manning 2006).

De forma geral, flores de óleo recebem visitas 
de abelhas especializadas na coleta deste recurso. 
Estes animais, geralmente fêmeas, utilizam 
estruturas semelhantes a pentes, localizadas em 
suas pernas, para pressionar as glândulas e retirar 
o óleo, que é então armazenado nas escopas das 
pernas posteriores (Vogel 1990b; Buchmann 1987; 
Machado 2004; Alves dos Santos et al. 2007).

Iridaceae compreende cerca de 1800 
espécies incluídas em 88 gêneros (Hilu et al. 2003) 
e possuem distribuição cosmopolita (Capellari 
Júnior 2000). A região Neotropical é considerada o 
segundo maior centro de diversidade, apresentando 
aproximadamente 30 gêneros e 250 espécies. 
No Brasil, foram registrados 20 gêneros e 168 
espécies (Judd et al. 2009; Capellari Junior 2000). 
Apesar da grande representatividade do grupo, 
poucos são os estudos acerca da ecologia da 
reprodução e polinização de Iridaceae. Destacam-
se os estudos que avaliaram a radiação dos 
sistemas de polinização de Iridaceae (Goldblatt 
& Manning 2006), a entomofauna visitante de 
Belamcanda chinensis (L.) Redouté (Vitali et al. 
1995) e os recursos florais utilizados por insetos 
em uma comunidade campestre no sul do Brasil 
(Pinheiro et al. 2008).

Cipura paludosa Aubl. é uma espécie 
herbácea que se distribui amplamente na América 
tropical, desde o sul do México até o sudeste do 
Brasil (Goldblatt & Henrich 1987). No Brasil tem 
maior ocorrência no norte, nordeste e no centro-
oeste, ocorrendo preferencialmente em solos 
arenosos sujeitos a alagamentos e a baixas altitudes, 
onde forma pequenas populações (Chukr 1992). 
Distingue-se facilmente de outras espécies de 
Iridaceae por suas folhas dísticas e inflorescências 

axilares complexas (Chukr 1992; Espejo-Serna et 
al. 1996; Goldblat & Henrich 1987). 

Este trabalho teve como objetivo descrever 
a biologia floral de Cipura paludosa, bem como 
analisar o comportamento dos insetos visitantes 
e o sistema reprodutivo da espécie. 

Materiais e métodos
Área de estudo 
O estudo foi realizado no período de agosto 

a outubro de 2009 em um fragmento urbano de 
floresta atlântica do Parque Estadual de Dois 
Irmãos, Recife, Pernambuco, Brasil (8º7’30”S 
e 34º52’30”W). Com uma extensão de cerca de 
370 ha, o fragmento ocupa uma área com relevo 
levemente ondulado e altitudes que variam de 30 a 
80 m (Machado et al. 1998). O clima enquadra-se 
no tipo As’ na classificação de Köppen (Andrade 
& Lins 1965), com precipitação pluviométrica 
anual média em torno de 2.200 mm (Fidem 1987). 

Biologia floral
Foram tomadas medidas das estruturas do 

perianto (comprimento de tépalas externas e 
altura do tubo formado pelas tépalas internas) e 
das estruturas reprodutivas (altura de estames e 
estigma). A duração das flores foi determinada 
por meio da observação dos horários de abertura 
e senescência das mesmas. A verificação da 
receptividade do estigma foi realizada através da 
atividade peroxidásica (Dafni 1992) e a deiscência 
das anteras pela observação direta das mesmas, 
ambas realizadas no momento da abertura das 
flores.  O número de grãos de pólen e óvulos por 
flor foi obtido a partir da contagem direta sob 
microscopia óptica utilizando-se um contador 
manual. Para estimar a razão pólen/óvulo foi 
utilizada a metodologia de Cruden (1977).  A 
viabilidade dos grãos de pólen foi verificada 
através da técnica de coloração do citoplasma 
pelo carmim acético (Dafni 1992). Foi avaliada 
a ocorrência de glândulas de odor por meio do 
uso de solução aquosa de vermelho-neutro (Vogel 
1978). Para todas as análises realizadas foram 
utilizados 10 botões em pré-antese ou flores 
distribuídas em 10 indivíduos de duas populações.

Visitantes florais
Foram realizadas 26 horas de observações 

focais, durante toda a manhã, para identificar 
os visitantes florais, avaliar seu comportamento 
(contato com elementos reprodutivos, recurso 
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coletado) e sua freqüência de visitas às flores. 
Os visitantes foram documentados com uso de 
registros fotográficos, capturados, montados 
e identificados no laboratório de Ecologia 
Reprodutiva de Angiospermas, no Departamento 
de Biologia da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco.

Sistema reprodutivo
Para  ver i f icação  da  ocorrência  de 

autopolinização espontânea, 26 botões em pré-
antese foram marcados e ensacados (com sacos 
de “voil”) durante o seu período funcional. 
Para verificar a formação natural de frutos, 30 
flores foram marcadas e deixadas expostas à 
ação dos polinizadores. Para o tratamento de 
autopolinização espontânea e para a polinização 
natural foi utilizada apenas uma flor ou botão por 
indivíduo. Ocorrendo a formação de frutos, os 
mesmos foram coletados e levados ao laboratório 
para contabilização do número de sementes. As 
sementes com deformações foram consideradas 
abortadas e por esse motivo sem viabilidade.

Análise estatística
Foi utilizado o teste G para comparar o 

número de frutos e sementes formados após a 
autopolinização espontânea e polinização natural 
foram usados, respectivamente, os testes G e 
ANOVA, no programa BioEstat 5.0 (Ayres et 
al. 2007).

Resultados
Biologia floral 
Cipura paludosa ocorre em locais úmidos 

e sombreados da mata do Parque Estadual de 
Dois Irmãos, formando pequenos agrupamentos 
de indivíduos, os quais emitem escapos florais 
e parte vegetativa relativamente inconspícua a 
partir de seus bulbos. Produz até quatro flores 
por inflorescência, as quais são subtendidas por 
brácteas tectrizes. Cada uma das inflorescências 
possui uma unidade básica do tipo ripídio, 
sendo que apenas uma única flor por planta abre 
diariamente.

As flores são hermafroditas, actinomorfas, 
trímeras,  com perigônio mais ou menos 
campanulado composto por seis tépalas azuis e 
guias de recurso floral (óleo) de coloração amarela, 
dispostos na região central das tépalas internas 
juntamente com os elaióforos tricomados (Fig. 
1). O verticilo externo diferencia-se do interno na 
forma e no tamanho (tépalas externas são maiores; 
Tab. 1), sendo que as tépalas externas são patentes 
e as tépalas internas são eretas e formam um tubo 
que envolve completamente o gineceu e androceu.

O androceu possui três estames férteis com 
anteras rimosas que produzem 4721 ± 66 grãos de 
pólen; encontram-se opostos às tépalas externas, 
em torno do gineceu, muito próximo e no mesmo 
nível do estigma (Tab. 1). As anteras estão situadas 
próximas aos estiletes. O gineceu possui três 
estiletes parcialmente unidos formando uma coluna 

Figura 1 – Flor de Cipura paludosa em um fragmento de Floresta Atlântica de Pernambuco, nordeste do Brasil – a. flor 
completamente aberta, mostrando as tépalas internas (tubo) e externas (plataforma de pouso); b. detalhe dos elaióforos 
tricomados com guias de recurso floral.
Figure 1 – Flower of Cipura paludosa in an Atlantic Forest area in Pernambuco, northeast Brazil – a. completely open flower, showing 
the internal tepals (tube) and external tepals (landing platform); b. detail of trichomal elaiophores with floral resource guides.

ba
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cilíndrica, bastante elaborados pela redução dos 
lacínios apicais e estigma truncado, ligeiramente 
lobado; o ovário é ínfero, tricarpelar, trilocular, 
pluriovulado (63 ± 0,7 óvulos) e com placentação 
axial. O fruto é uma cápsula loculicida com coloração 
verde durante todo o desenvolvimento, tornando-se 
castanho próximo à liberação das sementes.

As flores iniciam a abertura por volta das 
5 h, abrindo-se completamente por volta das 6 h, 
horário em que as anteras apresentam-se deiscentes 
e o estigma receptivo. As flores começam a murchar 
por volta das 11 h e completam a senescência em 
torno de 12 h 30 min. Após a antese, as tépalas se 
enrolam umas nas outras e persistem assim até o 
dia seguinte. As flores não exalam odor perceptível 
ao olfato humano, apesar de apresentarem regiões 
emissoras de odor no ápice das tépalas internas 
(tubo), na zona próxima aos guias de recurso, nos 
filetes e no estigma.

Cipura paludosa apresentou alta viabilidade 
polínica (98 ± 0,74%) e elevada quantidade de grãos 
de pólen em relação ao número de óvulos, resultando 
em uma razão P/O de 75 ± 1,1.

Visitantes florais
Foram observadas abelhas das espécies Plebeia 

sp. (Apidae) e Augochlora thalia (Halictidae) 
visitando as flores de C. paludosa. Os visitantes 
coletaram pólen e o óleo das flores com picos de 
atividade por volta das 8 h da manhã, realizando uma 

média de duas e três visitas diárias, respectivamente. 
No momento da visita, pousavam nas flores 
utilizando as tépalas externas como plataforma de 
pouso, entravam completamente na flor através 
do tubo formado pelas tépalas internas e se 
movimentavam sobre as estruturas florais. Durante 
a visita encostavam simultaneamente a cabeça e a 
região ventral nas anteras e no estigma. Em Plebeia 
sp. o pólen era armazenado nas pernas posteriores, 
na região da corbícula, e em Augochlora thalia o 
mesmo era armazenado no ventre.

Ambas as espécies foram observadas raspando 
a porção interior das tépalas internas, especificamente 
na região dos elaióforos, efetuando a coleta do óleo 
e misturando-o ao pólen para armazená-lo na 
corbícula no caso de Plebeia sp. e no ventre no caso 
de A. thalia.

Abelhas do gênero Eufriesia e vespas do 
gênero Pepsis se aproximaram da planta, mas não 
chegaram a tocar nas estruturas reprodutivas das 
flores. 

Sistema reprodutivo
A polinização natural resultou na maior 

produção de frutos comparando-se com a 
autopolinização espontânea (G = 4.609; Gl = 1; p = 
0.0318; Tab. 2). O número de sementes produzidas 
por fruto não diferiu significativamente entre as duas 
condições (Tab. 2). Foi observado elevado número de 
sementes abortadas na autopolinização espontânea.

Tabela 1 – Dimensões das estruturas florais de Cipura paludosa em uma área de Floresta Atlântica de Pernambuco, 
nordeste do Brasil.
Table 1 – Size of the floral structures of Cipura paludosa in an Atlantic Forest area in Pernambuco, northeast Brazil.

Caracteres florais (cm; n = 10) Média (DP)
Comprimento da tépala externa 2,1 (0,12)
Altura da tépala interna (tubo) 1,2 (0,07)
Comprimento do gineceu 0,7 (0,08)
Comprimento do estame 0,7 (0,08)

Tratamento % Fruto (flor) Semente / Fruto Média (DP)
Autopolinização espontânea 19a (26) 30a (5,4)
Polinização natural 50b (30) 41a (3,0)

Tabela 2 – Resultados dos experimentos do Sistema reprodutivo em Cipura paludosa, em uma área de Floresta 
Atlântica em Pernambuco, nordeste do Brasil. Números seguidos pela mesma letra na coluna são estatisticamente 
semelhantes; Teste G (frutos) e ANOVA (sementes).
Table 2 – Results of the breeding system experiments in Cipura paludosa, in an Atlantic Forest area in Pernambuco, northeast Brazil. 
Numbers followed by the same letter in a column are statistically similar; Test G (fruits) and ANOVA (seeds).
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Discussão
Cipura paludosa possui atributos florais 

supostamente atrativos às abelhas, tais como 
antese diurna, presença de áreas de emissão de 
odor, cor lilás, plataforma de pouso (tépalas), guia 
indicadores de recurso e centro floral diferenciado 
das demais partes da flor (Faegri & Van der Pijl 
1979; Biesmeijer et al. 2005). Apesar do conceito 
de sindromes ser discutível, e sua utilização está 
relacionada a possível predição da existência de 
grupos principais de polinizadores (Rosas-Guerrero 
et al. 2014 mas ver Ollerton et al. 2011), para C. 
paludosa a ocorrência de abelhas como únicos 
polinizadores corroboraram com as características 
florais observadas. O período de antese relativamente 
curto (7 h) de Cipura paludosa coincide com outras 
espécies de Iridaceae (Eggers 2008), o que pode 
evidenciar uma estratégia reprodutiva semelhante 
para estas espécies.

A produção elevada de grãos de pólen por 
flores justifica-se pelo fato dos visitantes florais 
utilizarem o pólen como recurso floral, o que 
diminuiria as chances da ocorrência de limitação 
polínica (Ashman et al. 2004). De acordo com 
Carmo et al. (2002), essa pode ser uma estratégia 
para aumentar as chances dos grãos chegarem aos 
estigmas, mesmo se houver grandes perdas, já que o 
pólen é utilizado tanto pela planta, na polinização e 
fecundação, quanto pelo polinizador como alimento 
para as larvas (Buchmann 1983; Nadia et al. 2005). 
Henriques (1999) afirma que espécies que fornecem 
pólen como recompensa floral também apresentam 
alta viabilidade polínica, para compensar a oferta aos 
visitantes, corroborando com os nossos resultados. 
Outro mecanismo de redução de perdas de pólen 
utilizado por espécies que ofertam este recurso 
aos visitantes (flores de pólen; Vogel 1978), é a 
heteranteria, caracterizada por flores que apresentam 
anteras com diferentes funções (alimentação e 
polinização) e muitas vezes diferentes tamanhos, 
posicionamentos e/ou coloração (Buchmann 
1983; Vallejo-Marín et al. 2009). Contudo, em C. 
paludosa, as anteras, além de não apresentarem 
diferenciação morfológica e função, possuem cores 
sóbrias, não são visíveis externamente, uma vez que 
estão encobertas pelas tépalas internas, afastando a 
possibilidade do enquadramento destas flores como 
flores de pólen (Vogel 1978).

A presença de elaióforos tricomados 
caracteriza as flores produzidas por C. paludosa 
como flores de óleo (Vogel 1990b). A presença de 
estruturas glandulares unicelulares já foi relatada 
para essa espécie por Chauveau et al. (2012). 

Flores de óleo comumente recebem visitas de 
abelhas especializadas na coleta deste recurso. Nos 
Neotrópicos os visitantes normalmente pertencem 
aos gêneros Centris e Epicharis, predominando 
abelhas solitárias do sexo feminino e de médio a 
grande porte (Vogel 1990b; Alves dos Santos et 
al. 2007; Bezerra 2008). Cipura paludosa recebeu 
visitas de Augochlora thalia e Plebeia sp., abelhas 
não especialistas na coleta de óleo, o que pode 
resultar em má qualidade nos serviços de polinização 
(Ashman et al. 2004). Contudo, estas espécies 
apresentaram comportamento semelhante de coleta 
já relatado para abelhas especialistas, que consiste 
em raspar os elaióforos com as pernas anteriores 
(Vogel 1990b; Alves dos Santos et al. 2007; Bezerra 
2008). Assim, tais espécies podem ser consideradas 
importantes polinizadores da espécie na área de 
estudo, já que a formação natural de frutos foi maior 
do que aquela após a autopolinização. Apesar de C. 
paludosa formar frutos espontaneamente, a espécie 
necessita da ação dos polinizadores para elevação do 
seu sucesso reprodutivo. Entretanto, a ocorrência de 
visitantes não específicos para a coleta do principal 
recurso, o óleo, pode ocasionar redução do valor 
adaptativo pelo menor número de frutos e sementes 
produzidas (Schlindwein 2000).

A formação de frutos espontaneamente em 
Cipura paludosa deve-se à disposição das estruturas 
reprodutivas em suas flores o que favorece a 
autopolinização, em função da proximidade das 
anteras em relação à região estigmática. A formação 
de frutos após autopolinização espontânea já havia 
sido descrita para Belamcanda chinensis (Vitali 
et al. 1995), da mesma família, em taxa similar 
(15,8%). Contudo, como não realizamos testes para 
a verificação da apomixia, não podemos descartar 
a ocorrência de frutos e sementes formadas por 
este mecanismos, ou seja sem a necessidade de 
fecundação.

Mesmo formando frutos espontaneamente, 
C. paludosa demonstrou ser preferencialmente 
xenógama, pelo alto valor da razão P/O (Cruden 
1977) e maior formação de frutos na polinização 
natural, dependendo assim da ação de visitantes 
para a elevação do seu sucesso reprodutivo. 
A formação espontânea, ainda que em baixa 
quantidade verificada em Cipura paludosa pode 
ser um indicativo de uma estratégia de segurança 
reprodutiva (Baker 1955, 1967). Essa mesma 
estratégia é normalmente reportada para espécies 
colonizadoras de ambientes, podendo também ser 
aplicada a espécies habitantes de ilhas e invasoras 
(Anderson et al. 2001; Rambuda & Johnson 2004). 
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Estas espécies apresentam sistemas reprodutivos 
simples, com a capacidade de formar frutos 
espontaneamente, na maioria dos casos (Baker 
1955; Jaimes & Ramirez 1999). Para C. paludosa, 
o potencial de colonização é elevado por ser uma 
espécie bulbosa com capacidade de reprodução 
vegetativa. Contudo, a oferta de óleo como recurso 
demonstra certo grau de especialização, o que 
pode reduzir o sucesso reprodutivo uma vez que, a 
espécie recebe visitas de abelhas não especialistas 
e pode ser o indicativo também de que embora 
garantida pela formação espontânea de frutos, a 
reprodução de C. paludosa pode receber benefícios 
significativos do fluxo gênico promovido pelas 
abelhas coletoras de óleo.
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Resumo 
No Brasil, ocorrem 120 espécies do gênero Pseudobombax em diferentes formações vegetacionais. Espécies 
de Bombacoideae apresentam flores com antese noturna, visitadas por morcegos e esfingídeos. Objetivou-se 
investigar a biologia reprodutiva de P. marginatum, e conhecer relações entre planta e visitantes. O estudo 
foi desenvolvido em uma área de caatinga, no município de Afrânio, Pernambuco. Analisou-se a fenologia, 
biologia floral, comportamento dos visitantes e sistema reprodutivo. P. marginatum apresenta características 
de flores quiropterófilas, apesar de não receber visitas de morcegos, parecendo estar relacionado ao processo 
de fragmentação florestal ocorrente na área de estudo. A espécie floresceu entre maio e julho, recebendo visitas 
de esfingídeos, abelhas, vespas e aves. A produção de néctar foi elevada com baixa concentração de açúcares. 
Apenas na polinização cruzada obteve-se sucesso, devido à presença de mecanismos de incompatibilidade. 
P. marginatum apresenta-se em situação crítica quanto à sua regeneração, devido à carência de serviços de 
polinização eficientes, provavelmente ocasionados pela perturbação na área e ausência de quirópteros visitantes. 
Palavras-chave: fragmentação florestal, serviço de polinização, mecanismos de incompatibilidade.

Abstract 
In Brazil, the genus Pseudobombax is represented by some 120 species occurring in different vegetation types.  
Bombacoideae species have nocturnal flowers and are bat and hawkmoth visited. The aim of the work was to 
investigate the reproductive biology of P. marginatum, and to describe the plant-floral visitors relationships. 
The study was carried out in a Caatinga area in Afrânio municipality, Pernambuco state. Phenology, floral 
biology, flower-visitor behavior and reproductive system were analyzed. P. marginatum has chiropterophilous 
flowers, although it is not visited by bats, a fact possibly related to the forest fragmentation process in the 
study area. The flowering period of the species was from May to July, - floral visitors were hawkmoths, bees, 
wasps and birds. Nectar production was high with low sugar concentration. Reproductive success was obtained 
only in cross pollination, due to the incompatibility mechanism. P. marginatum presents a critical situation 
for regeneration  due to the lack of efficient pollination services, caused probably by  forest fragmentation in 
the study area and the lack of chiropterans visitors.  
Key words: forest fragmentation, pollination service, incompatibility mechanism.
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Introdução
A subfamília Bombacoideae está amplamente 

distribuída nas regiões tropicais, com 30 gêneros 
agrupando cerca de 200 espécies (Robyns 1963; 
Baum et al. 2004). No Brasil está representada 
por 14 gêneros com cerca de 120 espécies, 
ocorrentes em diferentes formações vegetacionais 
(Barroso et al. 1978), com centros de diversidade 

nas regiões Norte e Nordeste (Robyns 1963). 
Atualmente, Bombacoideae está inserida na família 
Malvaceae s.l. (Alverson et al. 1999; Carvalho-
Sobrinho & Queiroz 2011; Souza & Lorenzi 2012) 
e morfologicamente caracteriza-se pelo porte 
predominantemente arbóreo, folhas palmadamente 
compostas e digitadas e pelos frutos do tipo cápsula 
(Carvalho-Sobrinho & Queiroz 2011). 
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Pseudobombax Dugand  é um gênero 
Neotropical (Robyns 1963) representado por 
27 espécies, principalmente em áreas sob clima 
estacional nos Biomas Cerrado e Caatinga. 
Na região do semiárido nordestino, o gênero 
Pseudobombax é o mais representativo da 
subfamília em número de espécies (Carvalho-
Sobrinho & Queiroz 2011). 

Estudos sobre sistema de polinização 
envolvendo espécies de Pseudobombax foram 
realizados em diversos ecossistemas com P. 
ellipticum (H.B.K.) Dugand na Floresta baixa 
caducifólia no México (Eguiarte et al. 1987), 
P. tomentosum (Mart. & Zucc.) A. Robyns em 
área de Cerrado (Gribel 1988), P. grandiflorum 
(Cav.) A. Robyns em Mata atlântica (Fischer et 
al. 1992) e P. munguba (Mart. et Zucc.) Dugand 
na Amazônia (Gribel & Gibbs 2002). No entanto, 
apesar da representatividade do grupo no semiárido 
não existem registros na literatura sobre o estudo 
da biologia floral e reprodutiva de representantes 
do gênero na Caatinga. 

Características da biologia floral, polinização 
e sistema reprodutivo observadas para a espécie 
estudada, são comuns para espécies da subfamília 
Bombacoideae. Estudos relacionados a biologia 
floral das espécies do gênero Pseudobombax, 
mostram que as mesmas apresentam como atributos 
comuns flores grandes com antese noturna, 
variando de alvas a lilases, com hercogamia 
pronunciada e ausência de guias de néctar e até 
mesmo de néctar, como é o caso de P. munguba 
(Baker et al. 1998; Eguiarte et al. 1987; Faegri & 
Pijl 1979; Fischer et al. 1992; Gribel 1988; Gribel 
& Gibbs 2002; Silva & Peracchi 1995; Yamamoto 
et al. 2007; Teixeira 2010; Zortéa 2003). Estas 
características são comuns a espécies esfingófilas 
e quiropterófilas, o que corrobora com o observado 
em estudos com espécies de Pseudobombax 
(Eguiarte et al. 1987; Gribel 1988; Fischer et al. 
1992; Silva & Peracchi 1995; Gribel & Gibbs 2002; 
Zortéa 2003; Yamamoto et al. 2007; Teixeira 2010).

O estudo e consequente conhecimento da 
biologia reprodutiva de espécies vegetais são 
de fundamental importância em programas de 
conservação e manejo das mesmas, principalmente 
quando estas espécies estão expostas a pressões 
impostas pela fragmentação do hábitat como 
carência de polinizadores específicos e redução no 
número de indivíduos da população, que podem 
levar a limitação polínica (Harder & Aizen 2010; 
Freitas et al. 2010). Estudos demonstram efeitos 
negativos destas pressões nas interações entre 

plantas e animais, e consequentemente no sucesso 
reprodutivo das espécies vegetais (Lennartsson 
2000; Aizen & Feinsinger 2003).

O presente estudo teve como objetivos, 
descrever a biologia floral e fenologia de floração, 
investigar aspectos da biologia reprodutiva de P. 
marginatum, e estudar a interação entre esta espécie 
vegetal e seus visitantes florais, em um ambiente 
de caatinga fragmentado. 

Material e métodos 
Local de estudo 
Os estudos de campo foram desenvolvidos 

durante os períodos de fevereiro 2006 a agosto de 
2007 e maio de 2008 a novembro de 2008 no povoado 
de Caboclo (8º28’56,4’’S, 40º56’6,9’’W, 588 m de 
altitude), município de Afrânio, Pernambuco. As 
observações foram feitas mensalmente durante 
todo o estudo, sendo os indivíduos acompanhados 
diariamente durante o período de floração.

A área de estudo apresenta vegetação de 
Caatinga com clima predominantemente quente e 
semiárido, precipitação anual variando entre 500 e 
800 mm (Velloso et al. 2002), solos do tipo Neossolo 
e Argissolo Vermelho (Embrapa 1999). A área está 
inserida na porção “Oeste de Pernambuco”, que 
é considerada de alta importância biológica para 
conservação da Caatinga, em razão da ocorrência 
de espécies vegetais e animais endêmicas e 
ameaçadas de extinção (MMA 2002). 

Espécie estudada
Pseudobombax marginatum apresenta porte 

arbóreo medindo entre 6 e 14 m e tronco com 
estrias longitudinais esverdeadas (Siqueira-Filho 
et al. 2009). Possui flores do tipo pincel, com 
antese noturna. Estudos realizados anteriormente 
na área mostram que a floração de P. marginatum 
ocorre entre os meses de maio e agosto e a 
frutificação entre agosto e novembro (Siqueira-
Filho et al. 2009).

O material botânico coletado foi incorporado 
ao Herbário da Universidade Federal do Vale do 
São Francisco (HVASF-282). 

Fenologia e biologia floral 
Durante o período de estudo, os indivíduos de 

P. marginatum foram observados mensalmente (n = 
10 indivíduos), acompanhados diariamente durante 
a floração (n = 23 indivíduos) e semanalmente 
durante a frutificação (n = 23 indivíduos). Em 
campo, foram registradas informações como cor 
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e odor das flores, duração e período de antese, 
receptividade do estigma, volume e concentração de 
néctar e disponibilidade de pólen, através inspeções 
visuais no campo. As flores coletadas (n = 15) foram 
levadas ao laboratório, onde o número, disposição 
das peças florais e tamanho das estruturas, 
utilizando paquímetro digital (0005”/0,01 mm), 
foram avaliados. Seguindo as classificações de 
Faegri & Pijl (1979), foi determinada a síndrome 
floral da espécie e o padrão fenológico foi inferido 
conforme as classificações de Gentry (1974) e 
Newstrom et al. (1994).

Os botões em pré-antese foram isolados 
com sacos de “voile” por cerca de 12 horas (18 
h – 8 h), para quantificar o volume acumulado e 
a concentração de açúcares no néctar. Para isso 
foram utilizados, respectivamente, microsseringas 
(Hamilton ® 50 μl) e refratômetro de bolso (escala 
0 – 32%). 

A receptividade do estigma foi testada com 
H2O2 (Peróxido de Hidrogênio), ao longo da antese 
e observada em campo com o auxílio de uma lente 
de aumento (Galen & Plowright 1987). 

Visitantes florais 
Foram registrados o horário, a duração, 

a freqüência, número de visitas e resultado 
das visitas (polinização, quando os visitantes 
contatavam anteras e estigmas no momento da 
visita; ou pilhagem, quando não havia contato 
com anteras e estigma). Estas observações foram 
realizadas em indivíduos focais, durante 20 dias 
não consecutivos, resultando em 60h de esforço, 
além de observações ocasionais em períodos de 
realização dos tratamentos do sistema reprodutivo 
e análise fenológica. Os principais visitantes 
foram fotografados e/ou capturados para posterior 
identificação por especialistas.

Os insetos foram montados a seco e 
depositados na Coleção do Laboratório de Botânica 
e Conservação da Biodiversidade - UNIVASF. 

Sistema reprodutivo
Foram realizados os tratamentos de 1) 

polinização cruzada: em flores emasculadas (n 
= 16) nas quais foram realizadas as polinizações 
manuais com pólen originado de outro indivíduo, e 
subseqüente isolamento; 2) Agamospermia: botões 
em pré-antese (n = 16) foram emasculados e em 
seguida isolados; 3) Autopolinização espontânea: 
botões isolados (n = 25) durante a pré-antese; 4) 
Autopolinização manual: flores isoladas (n = 15) 
durante a pré-antese e polinizadas manualmente, 

com pólen produzido pela própria flor, no momento 
da abertura (Goldenberg & Shepherd 1998). As flores 
foram isoladas com sacos de “voile”, amarrados nas 
extremidades com fio de náilon, de forma a permitir 
a abertura natural da flor. Para obtenção do número 
de frutos formados naturalmente (controle) as flores 
(n = 30) foram expostas a ação dos visitantes durante 
o período de antese.

Posteriormente, havendo formação de frutos, 
os mesmos foram contabilizados bem como as 
sementes.

Resultados 
Fenologia e biologia floral 
Os indivíduos de Pseudobombax marginatum 

estudados apresentam porte arbóreo, com cinco a 
sete metros de altura. Apresentam inflorescências 
com flores solitárias ou em cimeiras 3-flores, 
dispostas no ápice dos ramos. As flores são 
actinomorfas, monóclinas, polistêmones, do tipo 
pincel (Fig. 1a). O receptáculo floral é formado 
por glândulas nectaríferas dispostas em um anel 
contínuo de coloração rósea na sua face externa. 
A porção interna do cálice forma a câmara 
nectarífera, resultado da união das sépalas em 
tubo. As pétalas apresentam face interna alva, com 
tricomas simples e a face externa amarronzada, 
com tricomas tufosos. Os estames se dispõem de 
forma hemisférica, conados em um tubo estaminal 
e as anteras apresentam deiscência longitudinal. O 
gineceu possui ovário súpero, sincárpico, 5-carpelar, 
subereto, persistente. O estigma é 5-lobado e 
localiza-se acima do nível das anteras de modo 
a provocar uma separação espacial entre estas 
estruturas, caracterizando a hercogamia. Os frutos 
são do tipo cápsula lenhosa 5-valvar. As sementes 
são numerosas, medindo entre seis e sete mm (n 
= 30) de comprimento, ovais, marrom-escuras, 
com estrias longitudinais brancas, e apresentam 
aderida a elas uma paina que varia de esbranquiçada 
a dourada. Dados acerca das dimensões das 
estruturas florais (androceu, gineceu, tubo estaminal 
e glândulas nectaríferas) de P. marginatum 
encontram-se na Tabela 1.

Pseudobombax marginatum apresentou o 
padrão de floração anual (Newstron et al. 1994) e 
estratégia fenológica do tipo disponibilidade regular 
(Gentry 1974), florescendo entre os meses de maio e 
julho, período de transição entre as estações chuvosa 
e seca, perdendo as folhas imediatamente antes da 
floração. As flores apresentaram antese noturna, em 
número de 14,9 ± 11,25 flores/dia (n = 15), com as 
pétalas se retorcendo no início da antese. 
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Figura 1 – Visitantes florais de Pseudobombax marginatum em uma área de Caatinga em Caboclo, Afrânio, Pernambuco 
– a. Protambulix strigilis (Sphingidae); b. Camponotus sp. (Formicidae), patrulhando botões florais; c. Apis mellifera 
(Apidae), pilhando pólen; d. Xylocopa (Neoxylocopa) grisescens (Apidae), coletando pólen; e. Agrius cingulata 
(Sphingidae); f. Trigona spinipes (Apidae). Fotos: a, c, d, e por J.A. Siqueira Filho; b, f por F.S.E. Santo.
Figure 1 – Floral visitors of Pseudobombax marginatum in an área of Caatinga in Caboclo, Afrânio, Pernambuco – a. Protambulix strigilis (Sphingidae); 
b. Camponotus sp. (Formicidae), patrolling flower buds; c. Apis mellifera (Apidae), pollen thieve; d. Xylocopa (Neoxylocopa) grisescens (Apidae), 
collecting pollen;e. Agrius cingulata (Sphingidae); f. Trigona spinipes (Apidae). Photos: a, c, d, e by J.A. Siqueira Filho; b,f by F.S.E. Santo.

Tabela 1 – Número e dimensões das flores e estruturas florais de Pseudobombax marginatum (A. St.-Hil., Juss. & 
Cambess.) A. Robyns (Malvaceae), em Caboclo, Afrânio, Pernambuco.
Table 1 – Number and size of flowers and floral structures of Pseudobombax marginatum (A. St.-Hil., Juss. & Cambess.) A. Robyns 
(Malvaceae), in Caboclo, Afrânio, Pernambuco.

Estruturas
Número e dimensões

Nº Comprimento (cm) Diâmetro (mm)
Flor - 14,85 ± 0,78 -
Receptáculo (glândulas nectaríferas) 12 ± 0,48 - -
Cálice (tubo) 20,19 ± 1,45 21 ± 2,27
Androceu 442 ± 29,01 - -
Estames - 9,36 ± 1,98 -
Tubo estaminal - 12,45 ± 2,05 10,97 ± 1,96
Gineceu - 14,97 ± 1,08 -

A antese das flores é explosiva de P. 
marginatum é explosiva e iniciou-se por volta das 
18 h, com o afastamento das pétalas de modo a 
torná-la convexa, propiciando a liberação inicial 
dos estames menores. A antese se prolongou até 
às 9 h do dia seguinte, horário em que todas as 
flores já se apresentavam murchas. O estigma 
permaneceu receptivo e as anteras funcionais, com 
pólen exposto durante todo o período da antese. O 
volume acumulado de néctar aferido foi de 293,22 

μL ± 149,36 (n = 10) por flor e a concentração 
média de açúcares foi de 14,57 % ± 3,08 (n = 10). 
As flores, ao receber qualquer agitação, liberaram 
uma “nuvem” de pólen que se depositava nas 
pétalas, cálice e filetes. 

Ao final da antese, as flores apresentaram-se 
esmaecidas, com estigma e anteras apresentando 
coloração amarronzada e o androceu desprendendo-
se do receptáculo. O odor das flores é forte e 
desagradável.

a b c

d e f
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Visitantes florais 
As flores dos indivíduos de P. marginatum 

receberam visitas de himenópteros, lepidópteros 
e aves (Tab. 2).

Durante as observações noturnas foram 
registradas visitas dos esfingídeos Agrius cingulata 
(Fabricius 1775) e Protambulyx strigilis (Linnaeus 
1771) e pequenas mariposas da Família Noctuidae. 

No período diurno, foram registradas 
visitas das abelhas das espécies Trigona spinipes 
(Fabricius 1793), Apis mellifera (Linnaeus 1758) 
e Xylocopa (Neoxylocopa) grisescens (Lepeletier 
1841), vespas da espécie Polybia ruficeps xanthops 
(Richards 1978) e o beija-flor Eupetomena 
macroura (Gmelin 1788).

F o r m i g a s  d o  g ê n e r o  C a m p o n o t u s 
patrulharam as flores e botões florais durante todo 
período da antese realizando apenas pilhagem de 
néctar (Fig. 1b).

A visita do beija-flor Eupetomena macroura 
foi registrada apenas uma vez durante o estudo, 
próximo ao anoitecer. Na ocasião contatou apenas 
uma flor abordando-a frontalmente, não sendo 
registrada a deposição de pólen no corpo. 

As abelhas A. mellifera e T. spinipes 
realizaram suas visitas entre 7 h e 8 h da manhã, 
abordando as flores frontalmente, agarrando-se 
nas anteras e coletando pólen e néctar (Fig. 1c,f). 
Apesar da coleta de pólen ser feita frontalmente, 
em nenhum momento foi registrado o contato das 
abelhas ao estigma. Durante as visitas, T. spinipes 
utilizou suas mandíbulas para realizar perfurações 
nas pétalas e cortar alguns estames para facilitar o 
acesso à câmara nectarífera (Fig. 1f).

Xylocopa (Neoxylocopa) grisescens iniciou 
as visitas por volta das 4 h 20 min, tendo a última 
visita registrada às 8 h. Contactou cerca de quatro 
flores por visita. Na coleta de pólen, agarraram-se 
às anteras e com as pernas traseiras realizaram 
movimentos de raspagem. Na coleta de néctar 
introduziram a cabeça entre os filetes para acessar 
o nectário, e nas duas ocasiões em que isto ocorreu, 
tocaram esporadicamente o estigma promovendo a 
polinização (Fig. 1d).

Agrius cingulata e P. strigilis, dentre os 
visitantes florais, foram os mais freqüentes às 
flores de P. marginatum (Fig. 2). Ambos iniciaram 
as visitas por volta das 17 h 50 min, sendo a última 
visita registrada às 23 h. Contataram cerca de 
seis flores de um mesmo indivíduo por visita. Ao 

Tabela 2 – Visitantes florais de Pseudobombax marginatum (A. St.-Hil., Juss. & Cambess.) A. Robyns (Malvaceae), em 
Caboclo, Afrânio, Pernambuco. Comportamento: PE - Polinizador Efetivo, PO - Polinizador Ocasional e PI - Pilhador.
Table 2 – Floral visitors of Pseudobombax marginatum (A. St.-Hil., Juss. & Cambess.) A. Robyns (Malvaceae), in Caboclo, Afrânio, 
Pernambuco. Behavior: PE - Effective Pollinator, PO - Casual Pollinator and PI- Lacernists.

Família Espécie Comportamento
Sphingidae Agrius cingulata (Fabricius, 1775) PE

Protambulyx strigilis (Linnaeus, 1771) PE
Noctuidae Indeterminada PI
Apidae Apis mellifera (Linnaeus, 1758) PI

Trigona spinipes (Fabricius, 1793) PI
Xylocopa (Neoxylocopa) grisescens (Lepeletier, 1841) PO/PI

Formicidae Camponotus sp. PI
Vespidae Polybia ruficeps xanthops (Richards, 1978) PI
Ave Eupetomena macroura (Gmelin, 1788) PI

Figura 2 – Frequência de visitantes florais de 
Pseudobombax marginatum (A. St.-Hil., Juss. & 
Cambess.) A. Robyns (Malvaceae), em Caboclo, 
Afrânio, Pernambuco.
Figure 2 – Frequency of floral visitors Pseudobombax 
marginatum (A. St.-Hil., Juss. & Cambess.) A. Robyns 
(Malvaceae), in Caboclo, Afrânio, Pernambuco.
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abordar as flores em visitas legítimas, introduziam-
se entre os estames para acessar o nectário, dessa 
forma contataram ligeiramente os estames e 
estigma (Fig. 1a,e). O pólen liberado foi depositado 
na parte ventral do corpo destes visitantes. 

Sistema reprodutivo 
Apenas no tratamento de polinização cruzada 

ocorreu formação de frutos (37,5%; n = 16), com 
257,5 ± 101,12 sementes/fruto (Tab. 3). Apesar 
da produção de frutos observada sob condições 
naturais, 17,04 ± 17,92 frutos/indivíduo (n = 23 
indivíduos), com 217,44 ± 51,47 sementes/frutos 
(n = 10), não foi observado formação de frutos no 
teste controle (n = 30). Nos demais tratamentos, 
também não houve formação de frutos, sugerindo 
que a espécie é auto-incompatível (Tab. 3). 

Discussão
A floração anual e estratégia fenológica 

do tipo disponibilidade regular (Gentry 1974) 
observadas em Pseudobombax marginatum, são 
típicas de plantas quiropterófilas, sendo também 
observado em P. grandiflorum (Cav.) A. Robyns 
e Pachira calophylla (K.Schum.) Fern. Alonso 
(Fischer et al. 1992), ambas Bombacoideae.  
Essa estratégia pode aumentar a reprodução de 
Pseudobombax marginatum, pois no período do 
estudo não foi observada nenhuma espécie de 
antese noturna em floração. Desta maneira, esta 
espécie caracterizava a única fonte de recursos no 
período para os animais visitantes, sendo a possível 
consequência dos processos de evitar a competição 
com outras plantas por polinizadores, ou até mesmo 
pela escassez de recursos necessários a floração de 
outras espécies. 

O expressivo volume e a baixa concentração 
de néctar produzido por P. marginatum também 
foi observado em outras espécies da subfamília 

Bombacoideae, como  Ceiba petandra, Pachira 
calophylla ,  Pseudobombax grandiflorum, 
Pseudobombax ellipticoideum e Pseudobombax 
marginatum (Eguiarte et al. 1987; Fischer et al. 
1992; Gribel et al. 1999), Alta produção de néctar e 
a baixa concentração do mesmo podem resultar em 
um maior número de visitas a flores de indivíduos 
distintos, uma vez que a maior obtenção de energia 
pelo seu consumo dependerá da ingestão de um 
maior volume, consequentemente levando a um 
maior sucesso na polinização da espécie (Fischer 
& Leal 2006).  Estas características na produção 
e concentração do néctar estão associadas a 
polinização por morcegos (Faegri & Pijl 1979). 

Além das características da produção e 
concentração do néctar, citadas anteriormente, os 
atributos florais de Pseudobombax marginatum, 
tais como, flores grandes, com antese noturna, 
cores alvas, ausência de guias de néctar e 
distanciamento entre as anteras e a fonte de néctar, 
são comuns a flores de espécies quiropterófilas e 
esfingófilas (Faegri & Pijl 1979). Contudo, algumas 
características como expressiva quantidade 
de néctar e pólen, odor desagradável, flores 
grandes com antese explosiva e néctar de baixa 
concentração, trazem a possibilidade de morcegos 
serem os polinizadores naturais de Pseudobombax 
marginatum, apesar de neste estudo esses visitantes 
não terem sido observados (Baker et al. 1998; 
Faegri & Pijl 1979). A imediata produção de néctar 
associado ao forte odor liberado pelas flores de 
Pseudobombax marginatum, permite a criação de 
rotas de forrageamento “trap lining”, que estão 
também relacionadas à polinização por morcegos, 
contudo a produção de várias flores por dia pode 
diminuir a distância das rotas de forrageamento 
dos morcegos (Gribel et al. 1990), uma vez que 
flores de um mesmo indivíduo podem ser visitadas 
várias vezes. 

Experimento Flores (n) Frutos (n) / % Sementes / Frutos (n)
Controle 30 0 0
Pol. Cruzada 16 6 / 37,5 257,5
Agamospermia 30 0 0
Autopol. espontânea 16 0 0
Autopol. manual 15 0 0

Tabela 3 – Resultados dos experimentos do Sistema reprodutivo em Pseudobombax marginatum (A. St.-Hil., Juss. & Cambess.) A. 
Robyns (Malvaceae), em uma área de Caatinga em Caboclo, Afrânio, Pernambuco.
Table 3 – Results of the breeding system experiments in Pseudobombax marginatum (A. St.-Hil., Juss. & Cambess.) A. Robyns 
(Malvaceae), in an area of Caatinga in Caboclo, Afrânio, Pernambuco.
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A ausência de visita de quirópteros às flores 
de P. marginatum na localidade de Caboclo, 
pode estar relacionada à fragmentação florestal 
observada no local do estudo, uma vez que 
morcegos, depois de mamíferos não voadores, são 
o grupo de polinizadores com maior fragilidade 
ao processo de modificação da paisagem natural 
(Renner 1998; Aizen & Feinsinger 2003; Fahrig 
2003; Cavallero et al. 2013). Quesada et al. 
(2003) demonstraram o efeito da fragmentação 
florestal sobre árvores isoladas apontando como 
principal causa da redução do número de visitas 
dos polinizadores de espécies de Bombacoideae. 
Estudos apontam que esse processo é a principal 
causa da diminuição da riqueza e abundância 
de espécies polinizadoras, e consequentemente 
redução da qualidade dos serviços de polinização, 
alterando a guilda de polinizadores e diretamente 
prejudicando o fluxo gênico em populações de 
plantas (Aizen & Feinsinger 1994; Machado et 
al. 1998; Johnson et al. 2004; Siqueira Filho & 
Machado 2006; Sabatino et al. 2010), o que pode 
estar ocorrendo com P. marginatum na área. Este 
argumento ganha forças com a observação dos 
resultados obtidos neste estudo da baixa formação 
de frutos por polinização natural, provavelmente 
relacionada a carência de polinizadores específicos, 
neste caso os morcegos.

Apesar das características florais favorecerem 
a visita de animais de hábitos noturnos, foram 
observados também animais diurnos visitando as 
flores de P. marginatum. Este fato já foi reportado 
para espécies de Bombacoideae e outras espécies 
arbóreas de antese noturna que apresentam em 
comum flores do tipo pincel, que apresentam 
morfologia permissiva, podendo levar a um maior 
espectro de visitantes (Kuhlmann & Kuhn 1947; 
Gribel et al. 1999; Duarte 2006; Cruz-Neto et al. 
2007; Amorim et al. 2013; Barros et al. 2013; Avila 
et al. 2015).  Essa estratégia favoreceu algumas 
espécies em outros estudos, uma vez que a extensão 
da antese e oferta de recurso por longos períodos 
deve aumentar o espectro de animais visitantes, 
consequentemente elevar o sucesso reprodutivo 
(Oliveira et al. 1992; Gribel et al. 1999; Barros 
et al. 2013), não sendo possível afirmar o mesmo 
para P. marginatum.

O comportamento dos visitantes em visitar 
várias flores de um mesmo indivíduo, eleva a 
geitonogamia, que geneticamente assemelha-se 
a autogamia (Bawa 1974), e consequentemente 
contribui com a baixa formação de frutos por P. 
marginatum, por ser autoincompatível. A deposição 

de pólen incompatível no estigma através dos 
polinizadores faz com que a planta selecione 
geneticamente grãos compatíveis e descarte as 
flores que receberam grãos das próprias flores 
e de doadores parentais próximos (Barros et al. 
2013). Neste sentido, a ausência de morcegos 
como polinizadores pode estar ocasionando a baixa 
formação de frutos em P. marginatum, uma vez 
que este grupo de polinizadores podem apresentar 
comportamento de forrageio do tipo trap-lining, 
evitando ou diminuindo as taxas de geitonogamia, 
diferentemente de esfingídeos, abelhas e vespas 
que apresentam rotas de forrageio mais curtas 
(Koptur 1984; Richards 1997; Cruz-Neto et al. 
2007; Barros et al. 2013).

A autoincompatibilidade encontrada para 
P. marginatum já havia sido observada em outras 
espécies de Bombacoideae, como Ceiba speciosa 
(A.St.-Hil.) Ravenna (Gibbs & Bianchi 1993) 
e Ceiba pentandra (Lobo et al. 2005). Esse 
mecanismo pode ter contribuído para a baixa 
frutificação natural, já que obrigatoriamente 
deveria ocorrer a xenogamia, aumentando ainda 
mais a dependência da eficiência dos serviços de 
polinização. Segundo Bawa & Webb (1984) a baixa 
formação de frutos é um fenômeno aparentemente 
comum nas angiospermas, tendo como uma das 
hipóteses a ausência de polinizadores eficientes 
causando a limitação polínica, o que pode estar 
ocorrendo com P. marginatum, já que a formação 
de frutos no tratamento de polinização cruzada 
foi maior que o observado na polinização natural 
(Harder & Aizen 2010; Freitas et al. 2010). 

A ausência de morcegos, indicados pelas 
características morfológicas das flores como 
polinizadores efetivos, unida a ocorrência de um 
sistema reprodutivo dependente do polinizador e 
presença de mecanismos de incompatibilidade, 
podem contribuir ainda mais para a diminuição 
do sucesso reprodutivo de P. marginatum, por 
conduzirem a espécie a limitação polínica (Faegri 
& Pijl 1979; Ashman et al. 2004; Harder & Aizen 
2010; Freitas et al. 2010). Isto aliado ao processo 
de fragmentação florestal ocorrente na área 
de estudo colocam a espécie em uma situação 
crítica quanto à manutenção e regeneração de 
suas populações naturais, uma vez que esta 
modificação na paisagem natural tende a reduzir 
populações de polinizadores adequados, neste caso 
os morcegos, que apresentam grande sensibilidade 
a este processo (Renner 1998; Aizen & Feinsinger 
2003; Fahrig 2003; Quesada et al. 2003; Cavallero 
et al. 2013).
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Resumo 
O conhecimento sobre a ocorrência de espécies ameaçadas de extinção é fundamental para o planejamento 
da conservação da biodiversidade. Neste estudo, atualizamos as informações referentes a dois dos 11 critérios 
utilizados para a elaboração da lista de espécies da flora ameaçada de extinção no estado de São Paulo, referentes 
à: i) ocorrência desconhecida e ii) ocorrência exclusiva da espécie em unidades de conservação (UC). Fizemos o 
levantamento da ocorrência das espécies de plantas vasculares nas UCs consultando os registros on-line de material 
depositado em herbário e revimos a necessidade de alteração na categoria de ameaça ou de exclusão de espécies 
da lista atual. Registramos 4846 espécies em 59 UCs. Nossos resultados apontam a necessidade de exclusão de 
148 espécies da lista, das quais 82 não atendem mais ao critério de ocorrência desconhecida e 66 não obedecem 
mais o critério de ocorrência exclusiva em UCs. Outras 55 espécies deverão sofrer alteração em sua categoria de 
ameaça e 39 permanecerão inalteradas. Embora cerca de 60% das espécies da flora paulista já estejam em unidades 
de conservação, é urgente a necessidade de se estabelecer estratégias para proteger os 40% restantes, criando novas 
UCs de proteção integral ou ampliando as já existentes.
Palavras-chave: áreas protegidas, conservação da biodiversidade, espécies ameaçadas, flora paulista, lista vermelha.

Abstract 
Information regarding the occurrence of threatened species is essential when developing plans for the conservation 
of biodiversity. In this study, we gathered updated information regarding two out of 11 criteria of the plant species 
red list in São Paulo state, related to: i) unknown occurrence and ii) exclusive occurrence of the species in protected 
areas (PA). We carried out a survey on the occurrence of vascular plant species in protected areas by consulting 
online herbarium records and reviewed the necessity to change the category of threat or to exclude the species 
from the current list. We recorded 4846 species in 59 protected areas. Our results showed that 148 species should 
be excluded from the list, 82 of which no longer meet the criterion for unknown occurrence and 66 that no longer 
meet the criterion of exclusive occurrence in PAs. Additionally, the threat category should be altered for 55 species 
and 39 must remain unchanged. Although around 60% of the plant species found in São Paulo state are already 
currently in PAs, it is urgent to establish strategies to protect the remaining 40% by creating new protected areas 
or expanding the existing ones.
Key words: protected areas, biodiversity conservation, threatened species, São Paulo State flora, red list.
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Introdução 
O conhecimento sobre a ocorrência e a 

distribuição das espécies é fundamental para o 
estabelecimento de estratégias para a conservação 
da biodiversidade (Rodrigues et al. 2006; Giam et 

al. 2010; Norris 2012). É também extremamente útil 
para o desenvolvimento de estudos taxonômicos e 
pesquisas relacionadas à ecologia populacional, além 
de servir como instrumento de suporte à avaliação 
dos serviços ecossistêmicos (Rivers et al. 2010; 
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Norris 2012). Em razão das particularidades de cada 
espécie e das diferentes respostas às pressões às quais 
estão submetidas, a constante atualização dessas 
informações é essencial para consolidar sua eficácia 
como subsídio à proposição de políticas públicas para 
o planejamento da conservação, especialmente no 
caso das espécies ameaçadas de extinção.

As listas de espécies ameaçadas, também 
chamadas de “listas vermelhas” (red lists), têm 
como um dos principais objetivos alertar para 
os riscos de extinção das espécies de modo a 
possibilitar a realização de ações conservacionistas 
direcionadas (Baillie et al. 2004; Rivers et al. 2010; 
Martins et al. 2015). Essas listas são elaboradas 
em diferentes escalas e adaptadas de acordo com 
o nível geográfico com base nas informações 
específicas de cada situação. Na escala mundial, 
esse trabalho é realizado pela União Internacional 
para a Conservação da Natureza (International 
Union for Conservation of Nature - IUCN), 
sendo esta a lista mais utilizada como base para 
a definição de espécies ameaçadas em diversos 
países (Syfert et al. 2014). Para isso, a IUCN usa 
evidências quantitativas relacionadas basicamente 
ao tamanho e dinâmica populacional, ao grau 
de fragmentação, de isolamento e à extensão de 
ocorrência das populações (IUCN 2014). Para 
a elaboração da lista nacional, o Brasil adotou 
oficialmente as categorias da IUCN na avaliação 
do risco de extinção (MMA 2014). No caso de 
algumas listas estaduais, como as de São Paulo, 
Minas Gerais e Rio Grande do Sul, as categorias 
de risco estabelecidas pela IUCN foram utilizadas 
como referência para definir o grau de ameaça 
das espécies nas respectivas escalas (Biodiversitas 
2007; Souza et al. 2007; SEMA 2014). 

A inclusão de uma espécie na lista vermelha 
e a determinação de seu grau de ameaça são feitas 
seguindo uma combinação de critérios baseados 
nas informações sobre as espécies. Um dos maiores 
desafios nesse processo é justamente a obtenção 
dessas informações, sobretudo em regiões de alta 
diversidade biológica. Dados sobre a ocorrência 
e abundância das espécies nem sempre existem 
ou não estão sistematizados em bancos de 
dados submetidos a procedimentos contínuos de 
atualização. Além disso, ainda existem registros de 
coleta que não estão disponíveis on-line, de modo 
que o acesso a eles é limitado.

No estado de São Paulo, a lista mais recente 
de espécies da flora ameaçada (“lista vermelha”) 
foi lançada há mais de uma década (SMA 2004) 
e, embora sua atualização tenha sido prevista para 

ocorrer a cada cinco anos (Mamede et al. 2007), isso 
não se concretizou. Desde então, houve crescimento 
expressivo do número de coletas botânicas e da 
disponibilização de dados on-line (INCT 2014; BFG 
2015; Prado et al. 2015), resultantes do aumento nos 
investimentos do setor público para financiamento 
das pesquisas e da criação de programas específicos 
de incentivo ao conhecimento da biodiversidade. De 
janeiro de 2004 a janeiro de 2014, por exemplo, o 
registro de espécies de plantas no banco de dados 
do Herbário Virtual da Flora e dos Fungos (INCT 
2014) passou de aproximadamente 56.000 para mais 
de 3,5 milhões, contribuindo substancialmente para 
a ampliação do conhecimento sobre a ocorrência 
das espécies no país. Outra mudança significativa 
nesse período se refere às alterações realizadas 
na circunscrição das famílias e gêneros (APG II 
2003; APG III 2009). Diante desse cenário de 
ampliação do número de coletas botânicas, do maior 
acesso aos registros dos herbários e das alterações 
taxonômicas e nomenclaturais ocorridas na última 
década, a revisão da lista de espécies ameaçadas é 
extremamente necessária, e a sistematização das 
informações acumuladas desde a sua publicação 
pode trazer grande contribuição nesse processo.

A lista vermelha do estado de São Paulo 
apresenta 1086 espécies ameaçadas que foram 
classificadas em categorias de ameaça definidas de 
acordo com onze critérios de inclusão. Dentre eles, 
estão a “ocorrência desconhecida em unidades de 
conservação” (critério 4) e a “distribuição exclusiva 
em áreas de conservação” (critério 5) (Mamede 
et al. 2007). Considerando que as unidades de 
conservação - UC são áreas criadas com o objetivo 
de assegurar a proteção dos recursos naturais (Brasil 
2000), é possível afirmar que a presença da espécie 
dentro de uma UC contribui para a redução do grau 
de ameaça potencialmente incidente sobre ela, 
podendo ser considerada como um fator positivo 
para sua conservação. Por outro lado, espécies que 
não estão protegidas em UCs estão mais suscetíveis 
às perturbações antrópicas e correm maior risco de 
sofrer alterações populacionais, podendo, em última 
instância, ser levadas à extinção.

Diante da importância das unidades de 
conservação para a proteção das espécies ameaçadas, 
o objetivo deste trabalho foi sistematizar as 
informações referentes à ocorrência de espécies de 
plantas vasculares nas UCs do estado de São Paulo 
e revisar aquelas que atendiam aos critérios 4 e 5 da 
lista vermelha, de forma a validar a permanência das 
espécies na lista e avaliar a necessidade de alteração 
de sua categoria de ameaça.
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Material e métodos
Inicialmente elaboramos uma lista de 

todas as espécies de plantas (ameaçadas ou não) 
presentes nas unidades de conservação do estado 
de São Paulo, que serviu de base para as etapas 
de análise específica dos critérios “ocorrência 
desconhecida em unidades de conservação” 
(critério 4) e “distribuição exclusiva em áreas 
de conservação” (critério 5). Seguindo o método 
proposto por Mamede et al. (2007) na elaboração 
da lista vermelha, consideramos como unidades de 
conservação somente as áreas de proteção integral 
(Parques Nacionais, Parques Estaduais, Estações 
Ecológicas, Reservas Biológicas, Monumentos 
Naturais e Refúgios de Vida Silvestre), além 
das Reservas Particulares do Patrimônio Natural 
(RPPNs), que são unidades de uso sustentável.

Para obter a relação de todas as UCs do estado 
utilizamos como base a lista de UCs disponível 
em Xavier et al. (2008), além de informações 
das páginas da Secretaria do Meio Ambiente do 
estado de São Paulo (Instituto Florestal 2014; 
Fundação Florestal 2014). Especificamente para 
as RPPNs, consultamos também o Anuário das 
RPPNs da Secretaria do Meio Ambiente do estado 
de São Paulo (Fundação Florestal 2013) e a página 
do Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade - ICMBio (<http://sistemas.icmbio.
gov.br/simrppn/publico>).

Para obter a lista de todas as espécies 
presentes nas UCs nós utilizamos a base de dados 
do Herbário Virtual da Flora e dos Fungos (INCT 
2014), que contém os registros das coletas de 
material botânico depositado nos herbários de 
todo o país. Com a ferramenta de busca do sistema 
speciesLink (<http://splink.cria.org.br/tools>), 
selecionamos o reino “Plantae” e inserimos o 
nome de cada UC individualmente, utilizando 
diversas combinações de nomes e da forma mais 
genérica possível para ampliar ao máximo as 
chances de obtenção de informações. Para as UCs 
subdivididas em “Núcleos” ou “Bases”, realizamos 
a busca também pelos nomes das subdivisões. Nos 
casos em que as UCs sofreram alteração de nome 
ou rearranjo, como, por exemplo, o “Mosaico de 
unidades de conservação do Jacupiranga”, fizemos 
a busca tanto pelos nomes antigos quanto pelos 
atuais. Cientes da existência de divergências em 
alguns registros com relação ao estado em que a 
coleta foi feita, deixamos o campo “estado” em 
aberto e verificamos caso a caso as incoerências 
entre o nome da UC e o estado mencionado. Para 
as RPPNs, fizemos a pesquisa utilizando o nome da 

RPPN ou também o município, verificando, neste 
caso, a localização específica com as coordenadas 
geográficas informadas para avaliar se o local da 
coleta estava ou não dentro da RPPN considerada. 
Os levantamentos foram realizados entre fevereiro 
de 2014 e maio de 2015.

Após a obtenção da lista de coletas em cada 
UC, fizemos uma verificação para confirmar a 
localidade de cada registro. Como a busca foi feita 
de forma bastante abrangente, grande parte dos 
registros não correspondiam a nenhuma UC, mas 
sim a localidades com algum nome em comum à 
lista de UCs do levantamento. Em outros casos, 
por exemplo, o nome da UC não correspondia ao 
município descrito, indicando a existência de erro 
em um desses dois campos. Quando isso ocorreu, 
buscamos informações sobre a existência da UC 
com o mesmo nome no referido município; havendo 
de fato uma UC com o mesmo nome, verificamos 
a localização correta por meio das coordenadas 
geográficas; quando essa informação não estava 
disponível, não sendo possível verificar a validade 
do registro, o dado foi descartado. Algumas áreas 
protegidas são conhecidas por um único nome, 
embora sejam constituídas por duas categorias 
distintas de unidade de conservação, como, por 
exemplo, a “Estação Ecológica e Experimental de 
Itirapina”. Nessa e em diversas outras UCs, parte 
da área pertence à Estação Ecológica (unidade de 
proteção integral englobada no presente estudo) e 
parte à Estação Experimental (não contemplada 
neste estudo). Em muitos casos, essa delimitação 
não existe fisicamente, de forma que em campo 
não é possível saber em que parte da UC está 
sendo realizada a coleta. Mesmo para as UCs em 
que as áreas são claramente delimitadas (a Estação 
Ecológica de um lado da rodovia e a Experimental 
de outro, por exemplo), muitos dos registros de 
coleta trazem como descrição da localidade o 
nome “completo” da unidade, não sendo possível 
identificar com precisão onde a coleta foi feita. 
Assim, nesses casos em que as informações 
eram imprecisas, os registros também foram 
desconsiderados. Por outro lado, quando algum dos 
autores do presente estudo tinha conhecimento de 
grande quantidade de coletas em determinada UC, 
que por algum motivo apareceram incorretamente 
nos registros, estes foram mantidos.

Concluída a confirmação das localidades e 
a exclusão dos dados inadequados ou duvidosos, 
fizemos a filtragem dos registros com foco nas 
informações sobre os espécimes. Excluímos 
os fungos que ainda constavam na lista por 
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algum equívoco, as algas, as briófitas, além das 
espécies consideradas exóticas, naturalizadas, 
subespontâneas ou com ocorrência registrada 
apenas fora do estado de São Paulo segundo o 
Herbário Virtual da Flora e dos Fungos (INCT 
2014). Também desconsideramos os registros que 
não apresentavam o nome completo da espécie ou 
que não tinham a identificação confirmada (e.g., 
espécies identificadas como affinis ou conferatum), 
de modo que nossa lista final fosse baseada somente 
nos registros com binômio completo.

Finalizada essa etapa, aplicamos um filtro 
para a obtenção de apenas um registro por espécie 
para cada UC. A partir daí iniciamos o processo 
de correção de erros de digitação (e.g., excesso 
de espaços entre epítetos), grafia e verificação 
de sinonímias para cada espécie. O critério que 
utilizamos para a conferência dos nomes das 
espécies foi sistemático e seguiu uma ordem de 
verificação, na qual adotamos os seguintes passos, 
conforme necessário: (1) busca da espécie no 
banco de dados da Lista de Espécies da Flora do 
Brasil (<http://www.floradobrasil.jbrj.gov.br>); 
(2) busca da espécie no banco de dados The Plant 
List (<http://www.theplantlist.org>); (3) busca no 
banco de dados Tropicos®, do Missouri Botanical 
Garden (<http://www.tropicos.org>); (4) consulta 
à bibliografia especializada (livros e revisões 
taxonômicas); (5) consulta ao especialista do 
grupo em questão. Após a correção dos nomes, 
geramos uma matriz de espécies por UC. (veja 
material suplementar em http://dx.doi.org/10.6084/
m9.figshare.3145828)

Critérios usados para a elaboração da 
lista vermelha
A lista de espécies ameaçadas de extinção 

do estado de São Paulo foi elaborada com base 
em um critério de exclusão e 11 critérios de 
inclusão de espécies, sendo os critérios de inclusão 
numerados de 1 a 11 e definidos da seguinte forma: 
1 - Ausência de novos registros nos últimos 50 
anos, inclusive em condição ex-situ; 2 - Registro 
nos últimos 50 anos apenas em condições ex-situ; 
3 - Distribuição geográfica restrita no estado de São 
Paulo; 4 - Ocorrência desconhecida em unidades de 
conservação; 5 - Distribuição exclusiva em áreas 
de conservação; 6 - Baixa densidade populacional; 
7 - Espécies em relação às quais a coleta predatória 
está causando ou pode causar o declínio das 
populações naturais; 8 - Dispersão ou polinização 
por espécies da fauna ameaçada de extinção; 9 - 
Espécies que ocorrem exclusivamente em um tipo 

de formação vegetal; 10 - Espécies que ocorrem 
exclusivamente no noroeste paulista; 11 - Espécies 
arbóreas com registro histórico de exploração 
predatória intensiva. Esses critérios foram aplicados 
de modo que diferentes combinações definem a 
categoria de ameaça das espécies (para maiores 
detalhes consultar Mamede et al. 2007), a saber: 
“presumivelmente extinta” (quando a espécie 
atende ao critério 1); “presumivelmente extinta na 
natureza” (critério 2); “em perigo crítico” (critérios 
3, 4 e mais dois); “em perigo” (critérios 3 e 4, 
mais um; ou também critérios 3 ou 4, e mais dois); 
“vulnerável” (três ou mais critérios, excluídas as 
demais combinações).

Neste estudo, avaliamos as espécies 
que atenderam aos critérios 4 e 5. Segundo 
as combinações estabelecidas, nota-se que a 
ocorrência desconhecida da espécie dentro de 
UCs (critério 4) teve grande peso na definição das 
categorias “em perigo” e “em perigo crítico”. O 
critério 5, por sua vez, fez parte da combinação que 
classifica as espécies como vulneráveis. 

Encontramos algumas inconsistências na 
correspondência entre os critérios e as respectivas 
categorias de ameaça das espécies apresentadas 
no Anexo I da lista vermelha. Há casos, por 
exemplo, em que a espécie foi categorizada 
como “em perigo”, sendo que, de acordo com 
a combinação categoria-critério pré-definida, 
deveria ter sido classificada como “vulnerável”. 
Para que pudéssemos apresentar a proposta de 
reclassificação das espécies com base em nossos 
resultados, assumimos que a coluna com os critérios 
atendidos por cada espécie constantes do Anexo 
I estava correta e que o erro residia, portanto, na 
coluna que informava a categoria correspondente. 
No universo do nosso estudo (critérios 4 e 5), apenas 
seis espécies apresentaram problemas desse tipo.

Ocorrência desconhecida da espécie 
em unidades de conservação
Para verificar se as espécies da lista vermelha 

relatadas com ocorrência desconhecida em UCs 
ainda atendiam a esse critério, nós comparamos 
a lista geral das espécies obtida anteriormente 
com a lista vermelha, fazendo o cruzamento das 
informações com o software Microsoft Access. 
Uma vez que a lista vermelha se encontrava 
disponível apenas na forma impressa, foi necessário 
transformá-la em arquivo digital, além de corrigir 
alguns nomes que originalmente apresentavam 
erros de grafia e adicionar os nomes atualizados 
para cada espécie.
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O resultado do cruzamento dessas duas 
listas deu suporte para validar a manutenção desse 
critério no conjunto de critérios atribuídos a cada 
espécie, permitindo uma análise da permanência 
das espécies na lista vermelha e da necessidade 
alteração da categoria de ameaça.

Distribuição exclusiva da espécie em 
unidades de conservação
Para o levantamento da lista referente às 

espécies com distribuição exclusiva em unidades 
de conservação, consultamos a base de dados do 
INCT (2014) para a flora paulista, procurando 
algum registro cujo local de coleta não fosse uma 
UC e que, portanto, indicasse a ocorrência da 
espécie também fora de áreas protegidas. Fizemos 
esse procedimento manualmente, analisando cada 
espécie da lista vermelha e todos os seus sinônimos. 
Desconsideramos os registros de plantas cultivadas 
ou de locais que indicassem essa possibilidade (e.g., 
jardins botânicos, praças, quintais, áreas urbanas 
etc.). Nos casos de coletas com a localidade ambígua 
(e.g., nome semelhante a uma UC ou localidade 
provável dentro de UC), entramos em contato com 

os coletores para confirmar a localidade. Quando 
não houve retorno, indicamos a impossibilidade 
de avaliar com precisão a ocorrência da espécie e 
não indicamos nenhum procedimento com relação 
à permanência da espécie na lista ou alteração de 
sua categoria de ameaça.

Resultados 
O levantamento das unidades de conservação 

resultou em um total de 115 UCs, sendo 43 RPPNs, 
32 Parques Estaduais, 29 Estações Ecológicas e 
oito Reservas Biológicas. As categorias Parque 
Nacional, Monumento Natural e Refúgio de Vida 
Silvestre apresentaram uma unidade cada (Tab. 
1). Para a apresentação da lista de espécies por 
UC, as espécies presentes no Parque Estadual 
Caverna do Diabo, Parque Estadual Jacupiranga, 
Parque Estadual do Lagamar de Cananéia e Parque 
Estadual do Rio Turvo foram unificadas em uma 
única unidade denominada Mosaico de unidades de 
conservação do Jacupiranga, atual denominação da 
UC após o rearranjo instituído pela Lei Estadual 
12.810 de 21 de fevereiro de 2008.

Tabela 1 – Número total de espécies de plantas vasculares e de espécies ameaçadas segundo a lista de espécies 
vegetais ameaçadas de extinção (SMA 2004) presentes nas unidades de conservação (UC) do estado de São Paulo. 
Table 1 – Total number of vascular plant species and threatened species according to the official red list (SMA 2004) 
occurring in the protected areas (UC) of São Paulo state, Brazil.

Unidade de conservação Sigla Área (ha) Total de 
espécies

Espécies 
ameaçadas

Estação Ecológica Banhados de Iguape EEBI 14.461,75 - -
Estação Ecológica de Angatuba EEAN 1.394,15 233 10
Estação Ecológica de Assis EEAS 1.760,64 141 2
Estação Ecológica de Avaré EEAV 709,02 61 3
Estação Ecológica de Bananal EEBA 884 423 33
Estação Ecológica de Chauás EECH 2.699,6 134 5
Estação Ecológica de Ibicatu EEIB 76,4 9 0
Estação Ecológica de Itaberá EEITB 180 70 2
Estação Ecológica de Itapeti EEITT 89,47 5 1
Estação Ecológica de Itapeva EEITV 106,77 172 8
Estação Ecológica de Itirapina EEITI 2.300 206 4
Estação Ecológica de Jataí EEJA 9.074,63 164 3
Estação Ecológica de Juréia-Itatins EEJI 92.223 1028 45
Estação Ecológica de Marília EEMA 607,14 60 1
Estação Ecológica de Paranapanema EEPA 635,2 358 11
Estação Ecológica de Paulo de Faria EEPF 435,73 222 10
Estação Ecológica de Ribeirão Preto EERP 154,16 47 2
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Unidade de conservação Sigla Área (ha) Total de 
espécies

Espécies 
ameaçadas

Estação Ecológica de Santa Bárbara EESB 4.371,97 290 9
Estação Ecológica de Santa Maria EESM 113,05 - -
Estação Ecológica de São Carlos EESC 75,26 - -
Estação Ecológica de Valinhos EEV 16,94 35 1
Estação Ecológica de Xituê EEX 3.095 16 0
Estação Ecológica do Barreiro Rico EEBR 292,82 - -
Estação Ecológica do Noroeste Paulista EENP 168,63 212 7
Estação Ecológica dos Caetetus EEC 2.178,84 321 6
Estação Ecológica Mogi-Guaçu EEMG 980,71 67 2
Estação Ecológica Sebastião Aleixo da Silva (Bauru) EEB 287,98 75 2
Estação Ecológica Tupinambás EETB 2.445,2 1 0
Estação Ecológica Tupiniquins EETN 1.780 1 0
Monumento Natural Geiseritos de Anhembi MNGA 150 - -
Mosaico de unidades de conservação do Jacupiranga1 MOJAC 154.872,17 735 26
Parque Estadual Aguapeí PEA 9.043,97 - -
Parque Estadual Alberto Löfgren PEAL 174 138 6
Parque Estadual Assessoria da Reforma Agrária (ARA) PEARA 64,3 19 0
Parque Estadual Campina do Encantado PECE 2.359,5 54 3
Parque Estadual Campos do Jordão PECJ 8.341 362 33
Parque Estadual Carlos Botelho PECB 37.644 1070 47
Parque Estadual Chácara da Baronesa PEBR 34,09 - -
Parque Estadual da Cantareira PEC 7.900 588 19
Parque Estadual da Serra do Mar PESM 315.000 1965 131
Parque Estadual Fontes do Ipiranga PEFI 543 823 32
Parque Estadual Furnas do Bom Jesus PEFBJ 2.069,06 351 20
Parque Estadual Ilha Anchieta PEIA 828 449 18
Parque Estadual Ilha do Cardoso PEIC 13.600 1199 45
Parque Estadual Ilhabela PEIB 27.025 31 1
Parque Estadual Intervales PEI 41.704 379 25
Parque Estadual Itaberaba PEITB 15.113,11 - -
Parque Estadual Itapetinga PEITP 10.191,63 2 0
Parque Estadual Itinguçu PEIT 8.148 - -
Parque Estadual Jaraguá PEJ 488,84 352 14
Parque Estadual Juquery PEJQ 1.927,7 176 8
Parque Estadual Jurupará PEJP 26.250,47 129 3
Parque Estadual Mananciais de Campos do Jordão PEMCJ 502,96 19 0
Parque Estadual Morro do Diabo PEMD 34.441,08 526 12
Parque Estadual Nascentes do Paranapanema PENP 22.268,94 31 3
Parque Estadual Nascentes do Tietê PENT 134,75 37 3
Parque Estadual Porto Ferreira PEPF 611,55 292 4
Parque Estadual Prelado PEPR 4.681 - -
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Unidade de conservação Sigla Área (ha) Total de 
espécies

Espécies 
ameaçadas

Parque Estadual Rio do Peixe PERP 7.720 - -
Parque Estadual Turístico do Alto do Ribeira PETAR 35.712 378 23
Parque Estadual Vassununga PEV 1.675,32 184 3
Parque Estadual Xixová-Japuí PEXJ 901 291 10
Parque Nacional Serra da Bocaina PNSB 104.000 272 18
Refúgio de Vida Silvestre Abrigo e Guaritama RVSAG 480 - -
Reserva Biológica Alto da Serra de Paranapiacaba RBASP 336 753 45
Reserva Biológica Andradina RBA 168 59 1
Reserva Biológica Experimental Mogi-Guaçu RBEMG 470,4 352 11
Reserva Biológica Pindorama RBP 128 59 2
Reserva Biológica Sertãozinho RBS 720 - -
Reserva Biológica Tamboré RBT 367,34 - -
Reserva Biológica Vila Facchini2 PEFI 515,25 - -
Reserva Biológica da Serra do Japi RBSJ 2.071,2 384 5
RPPN Águas Claras RPAC 14,43 - -
RPPN Carbocloro S/A RPCC 0,7 - -
RPPN Cava II RPCV 40,95 - -
RPPN Centro de Vivência com a Natureza RPCVN 28,4 - -
RPPN Cruz Preta RPCP 45,98 - -
RPPN Ecoworld RPEW 51,38 - -
RPPN Estância Jatobá RPEJ 26,67 11 0
RPPN Fazenda Bela Aurora RPBA 86,14 - -
RPPN Fazenda HorII RPFH 34,4 - -
RPPN Fazenda Palmira RPFP 242 - -
RPPN Fazenda Relógio Queimado RPRQ 111,44 - -
RPPN Fazenda San Michele RPSMI 40,97 - -
RPPN Fazenda Serrinha RPFS 15 - -
RPPN Fazenda Silvo Agro-Pastoril Gonçalves RPSAG 60,91 - -
RPPN Floresta Negra RPFN 7 - -
RPPN Meandros RPM1 111,3 - -
RPPN Meandros II RPM2 145,2 - -
RPPN Meandros III RPM3 72,6 - -
RPPN Morro do Curussu Mirim RPMCM 22,8 - -
RPPN Parque das Nascentes RPNA 69,25 - -
RPPN Parque dos Pássaros RPPP 174,9 - -
RPPN Parque Florestal São Marcelo RPSM 187,63 - -
RPPN Reserva Ecológica Amadeu Botelho RPAB 142,88 4 1
RPPN Reserva Rizzieri RPRR 12,82 - -
RPPN Rio dos Pilões RPRP 560,02 - -
RPPN Rio Vermelho RPRV 22,91 - -
RPPN Sítio Capuavinha RPCA 5 - -
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A busca inicial pelas coletas realizadas nessas 
UCs retornou aproximadamente 253.000 registros. 
Com a eliminação dos dados incorretos ou duvidosos 
em relação às localidades, dos registros de espécies 
não pertencentes ao grupo das plantas vasculares, e 
das espécies com identificação incompleta, restaram 
61.443 registros distribuídos em 59 UCs, das quais 
26 eram Parques Estaduais, 25 Estações Ecológicas, 
cinco Reservas Biológicas, duas RPPNS e um 
Parque Nacional. O Monumento Natural e o Refúgio 
de Vida Silvestre não apresentaram nenhum registro 
de coleta. Após a exclusão dos dados inconsistentes, 
das espécies exóticas, naturalizadas, subespontâneas 
ou com ocorrência registrada apenas fora do estado 
de São Paulo, e da verificação das sinonímias dos 
nomes científicos, restaram cerca de 19.000 registros 
de coleta, correspondendo a um total de 4846 
espécies, 1219 gêneros e 204 famílias (Material 
suplementar).

Ocorrência desconhecida da espécie 
em unidades de conservação
Dentre as espécies da lista vermelha descritas 

com ocorrência desconhecida em UCs (448 
espécies), encontramos 140 espécies (~31%) com 

1 O Parque Estadual de Jacupiranga foi transformado no Mosaico de unidades de conservação do Jacupiranga em 2008, que engloba várias unidades de conservação 
de diferentes categorias, das quais três são de proteção integral: Parque Estadual Caverna do Diabo, Parque Estadual do Rio Turvo e Parque Estadual do Lagamar de 
Cananéia. Para os fins deste estudo, a lista de espécies para essas unidades foi apresentada conjuntamente, correspondendo à sigla MOJAC.
2 A Reserva Biológica de Vila Facchini integra a área do Parque Estadual Fontes do Ipiranga (PEFI) sendo sempre citada indistintamente do Parque nos registros 
encontrados, motivo pelo qual as duas unidades foram consideradas como apenas uma, com a sigla PEFI.

Unidade de conservação Sigla Área (ha) Total de 
espécies

Espécies 
ameaçadas

RPPN Sítio Curucutu RPCU 10,89 - -
RPPN Sítio do Cantoneiro RPSC 8,7 - -
RPPN Sítio do Jacu RPJA 1,59 - -
RPPN Sitio Palmital RPPA 24,3 - -
RPPN Sítio Pithon RPPI 26 - -
RPPN Sítio Primavera RPPR 19,3 - -
RPPN Sítio Ryan RPRY 19,47 - -
RPPN Sítio Sabiúna RPSA 50 - -
RPPN Toque Toque Pequeno RPTTP 2,7 - -
RPPN Travessia RPT 255 - -
RPPN Trilha Coroados - FB RPTC 52,4 - -
RPPN Vale do Corisco RPVC 137,9 - -
RPPN Vista Bonita RPVB 1.069,1 - -
RPPN Voturuna RPV1 66,55 - -
RPPN Voturuna II RPV2 58,45 - -
RPPN Voturuna V RPV5 56,85 - -

registro de coleta dentro de UCs, sendo 10 em 
perigo crítico, 49 em perigo e 81 vulneráveis (Tab. 
2). Com base em nossos resultados, 82 espécies 
não possuirão mais a combinação de critérios 
necessários para permanecerem na lista vermelha, 
55 espécies deverão sofrer alteração de categoria 
e três espécies não serão alteradas. Com relação 
às mudanças de categoria, 45 espécies passarão 
de “em perigo” para “vulnerável”, nove deverão 
passar de “em perigo crítico” para “em perigo” e 
uma espécie passará de “em perigo crítico” para 
“vulnerável” (Tab. 2).

Distribuição exclusiva da espécie em 
unidades de conservação
Dentre as espécies relacionadas na lista 

vermelha com ocorrência exclusiva em UCs 
(183 espécies), registramos 156 espécies (~85%) 
que ocorreram em áreas não protegidas (Tab. 
3). Nove dessas espécies estavam classificadas 
como “em perigo” (EN) e 147 como “vulnerável” 
(VU). Após a revisão do conjunto de critérios, 66 
espécies deverão ser excluídas da lista vermelha 
por não atenderem mais à combinação de critérios 
e categorias e 38 permanecem na lista. Destas, 36 
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Família Espécie
Categoria 
anterior

Nova 
categoria

Amaryllidaceae Hippeastrum psittacinum Herb. VU -
Apiaceae Eryngium eriophorum Cham. & Schltdl. EN VU*
Apocynaceae Aspidosperma quirandy Hassl. EN VU
Apocynaceae Aspidosperma riedelii Müll.Arg. EN VU
Apocynaceae Aspidosperma spruceanum Benth. ex Müll.Arg. CR EN
Araceae Anthurium longifolium (Hoffmanns.) G.Don VU -
Asclepiadaceae Matelea glaziovii (E.Fourn.) Morillo VU -
Asclepiadaceae Matelea marcoassisi Fontella VU -
Asclepiadaceae Oxypetalum regnellii (Malme) Malme VU -
Asteraceae Calea cymosa Less. EN -
Asteraceae Neocabreria malachophylla (Klatt) R.M.King & H.Rob. VU -
Asteraceae Raulinoreitzia leptophlebia (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob. VU -
Asteraceae Stevia camporum Baker EN VU*
Asteraceae Verbesina floribunda Gardner VU -
Begoniaceae Begonia piresiana Handro VU -
Bromeliaceae Aechmea vanhoutteana (Van Houtte) Mez VU -
Bromeliaceae Nidularium bocainense Leme VU -
Bromeliaceae Nidularium marigoi Leme VU -
Burseraceae Protium kleinii Cuatrec. VU -
Capparaceae Crateva tapia L. VU -
Campanulaceae Lobelia anceps L.f. VU -
Celastraceae Maytenus ligustrina Reissek 1 EN VU*
Convolvulaceae Evolvulus fuscus Meisn. EN VU*
Cunoniaceae Lamanonia cuneata (Cambess.) Kuntze EN VU*
Cyperaceae Eleocharis bonariensis Nees VU -
Ericaceae Gaylussacia rhododendron Cham. & Schltdl. VU -
Erythroxylaceae Erythroxylum coelophlebium Mart. VU -
Erythroxylaceae Erythroxylum speciosum O.E.Schulz 2 EN VU*
Euphorbiaceae Croton glechomifolius Müll.Arg. EN VU*
Gelsemiaceae Mostuea muricata Sobral & Lc.Rossi EN VU*
Gesneriaceae Nematanthus crassifolius (Schott) Wiehler VU -
Gesneriaceae Sinningia canescens (Mart.) Wiehler CR EN

Tabela 2 – Espécies de plantas vasculares presentes na lista vermelha e que apresentam registro de ocorrência em 
unidades de conservação no estado de São Paulo (critério 4). Categorias de ameaça: CR – Em perigo crítico; EN – Em 
perigo; VU – Vulnerável. A “Categoria anterior” corresponde àquela descrita originalmente na lista vermelha. Quando 
não mencionada a nova categoria, a espécie não atende mais aos critérios de suporte definidos na lista vermelha para 
se enquadrar em qualquer categoria de ameaça, devendo, assim, ser excluída da lista. A circunscrição taxonômica 
das espécies e famílias não foi atualizada, sendo mantida como originalmente apresentada na lista vermelha.
Table 2 – Vascular plant species occurring on the red list and having records in protected areas in São Paulo State (criteria #4). Categories 
of threat: CR - Critically endangered; EN - Endangered; VU – Vulnerable. The “Categoria anterior” (previous category) corresponds 
to that originally mentioned on the red list. When the “Nova categoria” (new category) is not mentioned, this implies that the species 
no longer belongs to any category according to the set of criteria required to be considered threatened, and hence, should be excluded 
from the red list. Taxonomic circumscription of the species and families was not updated, being as originally presented in the red list.
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Família Espécie
Categoria 
anterior

Nova 
categoria

Gesneriaceae Sinningia glazioviana (Fritsch) Chautems VU -
Gesneriaceae Sinningia magnifica (Otto & A.Dietr.) Wiehler VU -
Hippocrateaceae Tontelea leptophylla A.C.Sm. VU -
Hippocrateaceae Tontelea martiana (Miers) A.C.Sm. VU -
Hymenophyllaceae Trichomanes ovale (E.Fourn.) Wess.Boer 3 EN VU
Iridaceae Neomarica imbricata (Hand.-Mazz.) Sprague VU -
Lauraceae Nectandra cissiflora Nees EN VU*
Lauraceae Ocotea beyrichii (Nees) Mez CR EN
Lauraceae Ocotea mosenii Mez CR EN
Leguminosae Andira vermifuga (Mart.) Benth. EN VU*
Leguminosae Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F.Macbr. EN VU*
Leguminosae Centrosema molle Mart. ex Benth. 4 CR EN
Leguminosae Clitoria epetiolata Burkart EN VU*
Leguminosae Clitoria laurifolia Poir. VU -
Leguminosae Dalbergia nigra (Vell.) Allemão ex Benth. EN VU*
Leguminosae Hymenaea martiana Hayne EN VU
Leguminosae Myroxylon peruiferum L.f. VU -
Leguminosae Senna angulata (Vogel) H.S.Irwin & Barneby VU -
Leguminosae Zollernia splendens Wied-Neuw. & Nees 5 EN VU*
Lentibulariaceae Utricularia longifolia Gardner EN VU*
Loganiaceae Spigelia reitzii L.B.Sm. EN VU*
Lythraceae Cuphea lutescens Koehne CR EN
Lythraceae Diplusodon ovatus Pohl VU -
Lythraceae Diplusodon villosissimus Pohl EN VU*
Malpighiaceae Camarea ericoides A.St.-Hil. EN VU*
Malpighiaceae Heteropterys crinigera Griseb. VU -
Malpighiaceae Pterandra pyroidea A.Juss. 6 EN -
Malpighiaceae Stigmaphyllon angustilobum A.Juss. VU -
Malvaceae Abutilon costicalyx K.Schum. ex C. Takeuchi & G.L. Esteves EN VU*
Malvaceae Gaya domingensis Urb. VU -
Malvaceae Hibiscus bifurcatus Cav. EN VU*
Malvaceae Hibiscus furcellatus Desr. EN VU*
Malvaceae Pavonia garckeana Gürke VU -
Malvaceae Pavonia hexaphylla (S.Moore) Krapov. VU -
Malvaceae Pavonia reticulata Garcke VU -
Malvaceae Sida acrantha Link EN VU
Melastomataceae Lavoisiera phyllocalycina Cogn. 7 EN VU*
Melastomataceae Lavoisiera pulchella Cham. EN VU*
Melastomataceae Miconia polyandra Gardner VU -
Melastomataceae Tibouchina candolleana (Mart. ex DC.) Cogn. VU -
Meliaceae Trichilia hirta L. VU -
Monimiaceae Macrotorus utriculatus (Mart.) Perkins 8 CR VU*
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Família Espécie
Categoria 
anterior

Nova 
categoria

Monimiaceae Mollinedia blumenaviana Perkins 9 VU VU*
Monimiaceae Mollinedia gilgiana Perkins 9 VU VU*
Monimiaceae Mollinedia salicifolia Perkins EN VU*
Myrtaceae Eugenia brunoi Mattos EN VU*
Myrtaceae Campomanesia sessiliflora (O.Berg) Mattos CR EN
Myrtaceae Myrcia crassifolia Kiaersk. 10 EN VU*
Myrtaceae Myrcia oblongata DC. VU -
Myrtaceae Myrcia variabilis DC. CR EN
Myrtaceae Psidium sartorianum (O.Berg) Nied. VU -
Nyctaginaceae Guapira asperula (Standl.) Lundell 11 EN VU*
Nyctaginaceae Guapira hoehnei (Standl.) Lundell 12 VU -
Orchidaceae Brachionidium restrepioides (Hoehne) Pabst VU -
Orchidaceae Cirrhaea saccata Lindl. 13 VU -
Orchidaceae Cyrtopodium pallidum Rchb.f. & Warm. VU VU*
Orchidaceae Epidendrum addae Pabst VU -
Orchidaceae Epidendrum hololeucum Barb.Rodr. VU -
Orchidaceae Epidendrum magalhaesii Schltr. 14 VU -
Orchidaceae Maxillaria valenzuelana (A.Rich.) Nash. 15 EN VU*
Orchidaceae Lepanthopsis floripecten (Rchb.f.) Ames VU -
Orchidaceae Promenaea fuerstenbergiana Schltr. 16 VU -
Orchidaceae Octomeria alexandri Schltr. VU -
Orchidaceae Oncidium donianum Bateman ex W.H.Baxter 17 VU -
Orchidaceae Oncidium fimbriatum Lindl. VU -
Piperaceae Peperomia mandioccana Miq. VU -
Piperaceae Peperomia trinervis Ruiz & Pav. VU -
Piperaceae Piper lanceolatum Ruiz & Pav. VU -
Poaceae Apoclada simplex McClure & L.B.Sm. VU -
Poaceae Aulonemia aristulata (Döll) McClure VU -
Poaceae Ctenium cirrhosum (Nees) Kunth VU -
Poaceae Diandrolyra tatianae Soderstr. & Zuloaga VU -
Poaceae Eragrostis neesii Trin. VU -
Poaceae Merostachys abadiana Spreng. 18 EN -
Poaceae Merostachys scandens Send. VU -
Poaceae Merostachys skvortzovii Send. VU -
Poaceae Paspalum stellatum Humb. & Bonpl. ex Flüggé EN VU*
Poaceae Pharus latifolius L. VU -
Poaceae Sporobolus camporum Swallen EN -
Poaceae Streptochaeta spicata Schrad. ex Nees VU -
Polygalaceae Polygala brasiliensis L. VU -
Polygalaceae Polygala nudicaulis A.W.Benn. EN VU*
Polygalaceae Polygala pulchella A.St.-Hil. & Moq. EN VU*
Pteridaceae Cheilanthes regnelliana Mett. EN VU*
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Rhamnaceae Gouania inornata Reissek VU -
Rubiaceae Bathysa cuspidata (A.St.-Hil.) Hook.f. ex K.Schum. 19 VU -
Rubiaceae Borreria remota (Lam.) Bacigalupo & E.L.Cabral EN VU*
Rubiaceae Galianthe vaginata E.L.Cabral & Bacigalupo VU -
Rubiaceae Hillia ulei K.Krause VU -
Rubiaceae Psychotria capitata Ruiz & Pav. EN VU*
Rubiaceae Psychotria cupularis (Müll.Arg.) Standl. VU -
Rubiaceae Rudgea nobilis Müll.Arg. VU -
Rubiaceae Rudgea triflora Benth. VU -
Rubiaceae Sabicea grisea Cham. & Schltdl. VU -
Rutaceae Zanthoxylum petiolare A.St.-Hil. & Tul. VU -
Sapindaceae Cupania furfuracea Radlk. EN VU*
Sapotaceae Pouteria glomerata (Miq.) Radlk. EN VU*
Sapotaceae Pouteria oxypetala T.D.Penn. CR EN
Scrophulariaceae Agalinis communis (Cham. & Schltdl.) D’Arcy EN VU*
Scrophulariaceae Buchnera longifolia Kunth EN VU*
Simaroubaceae Simaba insignis A.St.-Hil. & Tul. VU -
Smilacaceae Smilax goyazana A.DC. VU -
Tiliaceae Triumfetta grandiflora Vahl VU -
Triuridaceae Sciaphila schwackeana Johow VU -
Turneraceae Turnera capitata Cambess. EN VU*
Turneraceae Turnera hilaireana Urb. VU -
Valerianaceae Valeriana glaziovii Taub. EN VU*
Vitaceae Cissus serroniana (Glaz.) Lombardi VU -

VU* - Neste caso, a espécie será considerada vulnerável somente se o número de critérios necessários para o enquadramento nessa categoria for de dois, e não três, como descrito 
em Mamede et al. (2007). Essa decisão foi tomada por haver forte indício de que a necessidade de três critérios tenha sido mencionada equivocadamente pelos autores, visto que 
84% das espécies nessa categoria atendem apenas a dois critérios em vez de três. Contudo, caso a definição correta seja o atendimento a apenas dois critérios, a espécie deverá ser 
excluída da lista vermelha.
1 Maytenus ligustrina Reissek é sinônimo de Maytenus brasiliensis Mart.
2 Erythroxylum speciosum O.E.Schulz é sinônimo de Erythroxylum pulchrum A.St.-Hil.
3 Trichomanes ovale (E.Fourn.) Wess.Boer é sinônimo de Didymoglossum ovale E.Fourn.
4 Centrosema molle Mart. ex Benth. é sinônimo de Centrosema pubescens Benth.
5 Zollernia splendens Wied-Neuw. & Nees é sinônimo de Zollernia glabra (Spreng.) Yakovlev
6 Esta espécie foi classificada erroneamente como “em perigo” na lista vermelha. Segundo a combinação de critérios e categorias estabelecidos por Mamede et al. (2007), ela deveria 
ser considerada “vulnerável”.
7 Lavoisiera phyllocalycina Cogn. é sinônimo de Lavoisiera imbricata (Thunb.) DC.
8 Esta espécie foi classificada erroneamente como “em perigo crítico” na lista vermelha. Segundo a combinação de critérios e categorias estabelecidos por Mamede et al. (2007), a 
espécie deveria ser considerada “em perigo”.
9 Esta espécie foi classificada erroneamente como “vulnerável” na lista vermelha. Segundo a combinação de critérios e categorias estabelecidos por Mamede et al. (2007), a espécie 
deveria ser considerada “em perigo”.
10 Myrcia crassifolia Kiaersk. é sinônimo de Myrcia obovata (O.Berg) Nied.
11 Guapira asperula (Standl.) Lundell é sinônimo de Guapira hirsuta (Choisy) Lundell
12 Guapira hoehnei (Standl.) Lundell é sinônimo de Guapira nitida (Mart. ex J.A.Schmidt) Lundell
13 Cirrhaea saccata Lindl. é sinônimo de Cirrhaea fuscolutea Lindl.
14 Epidendrum magalhaesii Schltr. é sinônimo de Epidendrum secundum Jacq.
15 Maxillaria valenzuelana (A.Rich.) Nash. é sinônimo de Heterotaxis valenzuelana Ojeda & Carnevali
16 Promenaea fuerstenbergiana Schltr. é sinônimo de Promenaea xanthina (Lindl.) Lindl.
17 Oncidium donianum Bateman ex W.H.Baxter é sinônimo de Coppensia doniana (Batem. ex W.Baxter) Campacci
18 Esta espécie foi classificada erroneamente como “em perigo” na lista vermelha, devendo ser considerada “vulnerável” somente se o número de critérios necessários para o 
enquadramento nessa categoria for de dois, e não três, como descrito em Mamede et al. (2007). Isto porque existem fortes indícios de que a necessidade de três critérios tenha sido 
mencionada equivocadamente pelos autores, visto que 84% das espécies nessa categoria atendem apenas a dois critérios em vez de três. Contudo, caso a definição correta seja o 
atendimento a apenas dois critérios, a espécie deveria ter sido ser excluída da lista vermelha.
19 Bathysa cuspidata (A.St.-Hil.) Hook.f. ex K.Schum. é sinônimo de Schizocalyx cuspidatus (A.St.-Hil.) Kainul. & B.Bremer
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deverão se manter na mesma categoria, (cinco “em 
perigo” e 31 “vulnerável”) e duas deverão passar 
de “em perigo” para “vulnerável”.

Para 45 das 183 espécies não havia 
informações seguras sobre o local da coleta 
e, portanto, não foi possível confirmar sua 
permanência na lista ou indicar a necessidade 
alteração de categoria. A principal dificuldade 
na análise desses registros foi a imprecisão da 
descrição da localidade. Em muitos casos, a 
informação fazia referência apenas ao município, 
sem mencionar o local específico (se em UC ou área 
particular) ou o ambiente (mata nativa, área urbana 
etc.). Muitos registros não possuíam coordenadas 
geográficas, o que impediu a verificação do local 
de coleta. Além dessas espécies, outras sete não 

apresentaram nenhum registro no estado de São 
Paulo segundo o Herbário Virtual da Flora e dos 
Fungos (INCT 2014).

Discussão
Considerando que analisamos apenas dois 

dos onze critérios estabelecidos na elaboração da 
lista vermelha, o número de espécies que sofreriam 
algum tipo de alteração em uma eventual revisão 
(~32%) pode ser considerado expressivo. Cerca de 
150 espécies deverão ser excluídas da lista e outras 
57 passarão por alguma alteração na categoria de 
ameaça. Essas mudanças têm implicações diretas 
sobre as políticas públicas voltadas à conservação, 
como, por exemplo, a realização de alterações na 
legislação ambiental, a indicação de locais para 

Família Espécie Categoria 
anterior

Nova 
categoria

Amaryllidaceae Griffinia hyacinthina Ker Gawl. VU VU*
Annonaceae Duguetia salicifolia R.E.Fr. VU VU*
Annonaceae Guatteria clavigera R.E.Fr. VU VU*
Arecaceae Acrocomia hassleri (Barb.Rodr.) W.J.Hahn EN EN
Aspleniaceae Asplenium austrobrasiliense (Christ) Maxon VU -
Aspleniaceae Asplenium campos-portoi Brade1 VU -
Aspleniaceae Asplenium muellerianum Rosenst. VU -
Aspleniaceae Asplenium wacketii Rosenst. VU -
Begoniaceae Begonia dentatiloba A.DC.1 VU NA
Begoniaceae Begonia hispida Schott VU VU
Begoniaceae Begonia organensis Brade1 VU NA
Begoniaceae Begonia paranaensis Brade VU -
Begoniaceae Begonia salesopolensis S.J.Gomes da Silva & Mamede VU -
Begoniaceae Begonia toledoana Handro1 VU NA
Blechnaceae Blechnum organense Brade1 VU NA

Tabela 3 – Espécies de plantas vasculares presentes na lista vermelha e que apresentam registro de ocorrência fora 
de unidades de conservação no estado de São Paulo (critério 5). Categorias de ameaça: CR - em perigo crítico; EN 
- em perigo; VU - vulnerável; NA - não avaliada (não foi possível avaliar, neste estudo, a necessidade de alteração 
de categoria por não haver dados suficientes); SR - sem registros para o estado de São Paulo. A “Categoria anterior” 
corresponde àquela descrita originalmente na lista vermelha. Quando não mencionada a nova categoria, a espécie não 
atende mais aos critérios de suporte definidos na lista vermelha para se enquadrar em qualquer categoria de ameaça, 
devendo, assim, ser excluída da lista. A circunscrição taxonômica das espécies e famílias não foi atualizada, sendo 
mantida como originalmente apresentada na lista vermelha.
Table 3 – Vascular plant species occurring on the red list and having records outside protected areas in São Paulo State (criteria #5). 
Categories of threat: CR - critically endangered; EN - endangered; VU - vulnerable; NA - not assessed (it was not possible to assess 
the need of a category change in the present study, since there are insufficient data for these species); SR - there are no records of the 
species in São Paulo State. The “Categoria anterior” (previous category) corresponds to that originally mentioned on the red list. When 
the “Nova categoria” (new category) is not mentioned, this implies that the species no longer belongs to any category according to the 
set of criteria required to be considered threatened, and hence, should be excluded from the red list. Taxonomic circumscription of the 
species and families was not updated, being as originally presented in the red list.
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Blechnaceae Blechnum pennamarina (Poir.) Kuhn1 VU NA
Bromeliaceae Aechmea gamosepala Wittm. VU -
Bromeliaceae Aechmea gracilis Lindm. VU -
Bromeliaceae Dyckia encholirioides (Gaudich.) Mez VU -
Bromeliaceae Neoregelia bahiana (Ule) L.B.Sm.1 VU NA
Bromeliaceae Neoregelia hoehneana L.B.Sm. VU -
Bromeliaceae Nidularium microps E.Morren ex Mez1 VU NA
Bromeliaceae Nidularium minutum Mez1 VU NA
Bromeliaceae Tillandsia mallemontii Glaz. ex Mez VU -
Bromeliaceae Vriesea flava A.F. Costa, H. Luther & Wand. VU -
Bromeliaceae Vriesea hoehneana L.B.Sm. VU -
Bromeliaceae Vriesea minarum L.B.Sm.1 VU NA
Cactaceae Hatiora herminiae (Porto & Castell.) Backeb. ex Barthlott1 VU NA
Cactaceae Schlumbergera opuntioides (Loefgr. & Dusén) D.R.Hunt VU VU*
Chrysobalanaceae Licania gardneri (Hook.f.) Fritsch*** EN VU*
Culcitaceae Culcita coniifolia (Hook.) Maxon**1 EN NA
Cunoniaceae Weinmannia organensis Gardner VU VU*
Cyatheaceae Alsophila capensis subsp. polypodioides (Sw.) D.S.Conant EN VU*
Cyatheaceae Cyathea glaziovii (Fée) Domin VU -
Dennstaedtiaceae Blotiella lindeniana (Hook.) R.M.Tryon2 VU SR
Dioscoreaceae Dioscorea aesculifolia R.Knuth VU -
Dioscoreaceae Dioscorea kunthiana Uline1 VU NA
Dryopteridaceae Ctenitis anniesii (Rosenst.) Copel. VU -
Dryopteridaceae Ctenitis eriocaulis (Fée) Alston1 VU NA
Dryopteridaceae Elaphoglossum amplissimum (Fée) Christ1 VU NA
Dryopteridaceae Elaphoglossum edwallii Rosenst. VU VU*
Dryopteridaceae Elaphoglossum gardnerianum (Kunze ex Fée) T. Moore VU -
Dryopteridaceae Elaphoglossum gayanum (Fée) T. Moore VU -
Dryopteridaceae Elaphoglossum herminieri (Bory & Fée) T.Moore1 VU NA
Dryopteridaceae Elaphoglossum hymenodiastrum (Fée) Brade VU -
Dryopteridaceae Elaphoglossum iguapense Brade VU -
Dryopteridaceae Elaphoglossum insigne (Fée) Brade1 VU NA
Dryopteridaceae Elaphoglossum jamesonii (Hook. & Grev.) T.Moore2,3 VU SR
Dryopteridaceae Elaphoglossum langsdorffii (Hook. & Grev.) T.Moore1 VU NA
Dryopteridaceae Elaphoglossum longifolium (C. Presl) J. Sm.4 VU NA
Dryopteridaceae Elaphoglossum macahense (Fée) Rosenst.1 VU NA
Dryopteridaceae Elaphoglossum organense Brade1 VU NA
Dryopteridaceae Elaphoglossum strictum (Raddi) T.Moore VU VU*
Dryopteridaceae Elaphoglossum tamandarei Brade1 VU NA
Dryopteridaceae Elaphoglossum tectum (Humb. & Bonpl. ex Willd.) T.Moore1 VU NA
Dryopteridaceae Elaphoglossum villosum (Sw.) J. Sm.5 VU NA
Dryopteridaceae Elaphoglossum wettsteinii Christ VU -
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Dryopteridaceae Eriosorus biardii (Fée) A.F.Tryon2 VU SR
Dryopteridaceae Megalastrum wacketii (Rosenst. ex C.Chr.) A.R.Sm. & R.C.Moran1 VU NA
Dryopteridaceae Polybotrya speciosa Schott VU -
Fabaceae Galactia benthamiana Micheli VU VU*
Fabaceae Swartzia simplex (Sw.) Spreng. VU VU*
Hymenophyllaceae Hymenophyllum fragile (Hedw.) C.V.Morton VU -
Hymenophyllaceae Hymenophyllum rufum Fée1 VU NA
Hymenophyllaceae Trichomanes lucens Sw.1 VU NA
Iridaceae Neomarica humilis (Klatt) Capell.1 VU NA
Lauraceae Aiouea acarodomatifera Kosterm. VU VU*
Lauraceae Nectandra paranaensis Coe-Teix.6 EN EN
Lauraceae Ocotea basicordatifolia Vattimo-Gil EN EN
Lauraceae Ocotea daphnifolia (Meisn.) Mez EN EN
Lauraceae Ocotea vaccinioides (Meisn.) Mez EN EN
Lauraceae Persea obovata Nees & Mart. VU VU*
Lauraceae Urbanodendron bahiense (Meisn.) Rohwer VU VU*
Lentibulariaceae Utricularia erectiflora A.St.-Hil. & Girard VU -
Lentibulariaceae Utricularia hydrocarpa Vahl1 VU NA
Lentibulariaceae Utricularia tridentata Sylvén2 VU SR
Loganiaceae Strychnos trinervis (Vell.) Mart. VU VU*
Lycopodiaceae Huperzia biformis (Hook.) Holub VU -
Lycopodiaceae Huperzia christii (Silveira) Holub VU -
Lycopodiaceae Huperzia hexasticha B.Øllg. & P.G.Windisch VU -
Lycopodiaceae Huperzia mollicoma (Spring) Holub1 VU NA
Lycopodiaceae Huperzia nuda (Nessel) B.Øllg. & P.G.Windisch1 VU NA
Malpighiaceae Barnebya dispar (Griseb.) W.R.Anderson & B.Gates VU -
Malpighiaceae Byrsonima rigida A.Juss. VU VU*
Malpighiaceae Camarea hirsuta A.St.-Hil.1 VU NA
Malpighiaceae Heteropterys patens (Griseb.) A.Juss.1 VU NA
Malpighiaceae Heteropterys thyrsoidea A.Juss. VU -
Malvaceae Malachra radiata (L.) L. VU VU*
Martyniaceae Craniolaria integrifolia Cham. VU VU*
Menispermaceae Chondrodendron platiphyllum (A.St.-Hil.) Miers1 VU NA
Menispermaceae Cissampelos pareira L. VU -
Myrtaceae Calyptranthes dryadica M.L.Kawas.1 VU NA
Myrtaceae Calyptranthes fusiformis M.L.Kawas. VU VU*
Myrtaceae Calyptranthes grammica (Spreng.) D.Legrand VU -
Myrtaceae Campomanesia schlechtendaliana (O.Berg) Nied. VU VU*
Myrtaceae Eugenia bocainensis Mattos VU -
Myrtaceae Eugenia brasiliensis Lam. VU -
Myrtaceae Eugenia burkartiana (D.Legrand) D.Legrand VU VU*
Myrtaceae Eugenia copacabanensis Kiaersk. VU -
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Myrtaceae Eugenia disperma Vell. VU VU*
Myrtaceae Eugenia hermesiana Mattos VU -
Myrtaceae Eugenia klotzschiana O.Berg VU -
Myrtaceae Eugenia peruibensis Mattos1 VU NA
Myrtaceae Eugenia santensis Kiaersk. VU -
Myrtaceae Eugenia velutiflora Kiaersk. VU VU*
Myrtaceae Gomidesia flagellaris D.Legrand VU -
Myrtaceae Gomidesia tijucensis (Kiaersk.) D.Legrand VU -
Myrtaceae Marlierea suaveolens Cambess. VU -
Myrtaceae Myrceugenia bracteosa (DC.) D.Legrand & Kausel VU VU*
Myrtaceae Myrceugenia gertii Landrum VU VU*
Myrtaceae Myrceugenia hoehnei (Burret) D.Legrand & Kausel1 VU NA
Myrtaceae Myrceugenia kleinii D.Legrand & Kausel VU -
Myrtaceae Myrcia bicarinata (O. Berg.) D.Legrand VU -
Myrtaceae Myrcia diaphana (O.Berg) N.Silveira VU VU*
Myrtaceae Myrcia dichrophylla D.Legrand VU -
Myrtaceae Myrcia hexasticha Kiaersk. VU -
Myrtaceae Myrcia hispida O.Berg VU VU*
Myrtaceae Myrcia ovata Cambess. VU -
Myrtaceae Myrcia stictophylla (O.Berg) N.Silveira VU VU*
Myrtaceae Plinia edulis (Vell.) Sobral VU VU*
Myrtaceae Psidium giganteum Mattos VU -
Myrtaceae Siphoneugena kuhlmannii Mattos VU VU*
Myrtaceae Siphoneugena reitzii D.Legrand VU VU*
Oleandraceae Oleandra articulata (Sw.) C.Presl1 EN NA
Orchidaceae Habenaria leucosantha Barb.Rodr.1 VU NA
Piperaceae Ottonia macrophylla Kunth VU -
Piperaceae Peperomia gracilis Dahlst. VU -
Piperaceae Peperomia schwackei C.DC. VU -
Piperaceae Peperomia serpens (Sw.) Loudon VU -
Piperaceae Piper kuhlmannii Yunck. VU -
Piperaceae Piper scutifolium Yunck. VU -
Piperaceae Piper xylosteoides (Kunth) Steud. VU -
Plagiogyriaceae Plagiogyria fialhoi (Fée & Glaz.) Copel. VU -
Polypodiaceae Grammitis fluminensis Fée2 VU SR
Polypodiaceae Lellingeria brasiliensis (Rosenst.) Labiak1 VU NA
Polypodiaceae Lellingeria limula (Christ) A.R.Sm. & R.C.Moran VU -
Polypodiaceae Lellingeria suspensa (L.) A.R.Sm. & R.C.Moran2 VU SR
Polypodiaceae Lellingeria tamandarei (Rosenst.) A.R.Sm. & R.C.Moran1 VU NA
Polypodiaceae Melpomene peruviana (Desv.) A.R.Sm. & R.C.Moran1 VU NA
Polypodiaceae Terpsichore chrysleri (Copel.) A.R.Sm. VU -
Polypodiaceae Terpsichore taxifolia (L.) A.R.Sm. VU -
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Proteaceae Euplassa cantareirae Sleumer VU -
Pteridaceae Adiantum mynsseniae J.Prado1 VU NA
Pteridaceae Anetium citrifolium (L.) Splitg. VU -
Pteridaceae Doryopteris rediviva Fée VU -
Pteridaceae Polytaenium feei (W.Schaffn. ex Fée) Maxon2 VU SR
Quiinaceae Quiina magallano-gomesii Schwacke VU VU*
Sapindaceae Allophylus semidentatus (Miq.) Radlk. VU -
Sapindaceae Serjania deflexa Gardner VU -
Sapindaceae Urvillea glabra Cambess. VU -
Selaginellaceae Selaginella tenuissima Fée1 VU NA
Selaginellaceae Selaginella valida Alston VU -
Thelypteridaceae Thelypteris angustifolia (Willd.) Proctor VU -
Thelypteridaceae Thelypteris hatschbachii A.R.Sm. VU -
Thelypteridaceae Thelypteris leprieurii (Hook.) R.M. Tryon var. leprieuri1 VU NA
Thismiaceae Thismia hyalina (Miers) F.Muell.1 VU NA

VU* - Neste caso, a espécie será considerada vulnerável somente se o número de critérios necessários para o enquadramento nessa categoria for de dois, e não três, como 
descrito em Mamede et al. (2007). Essa decisão foi tomada por haver forte indício de que a necessidade de três critérios tenha sido mencionada equivocadamente pelos 
autores, visto que 84% das espécies nessa categoria atendem apenas a dois critérios em vez de três. Contudo, caso a definição correta seja o atendimento a apenas dois 
critérios, a espécie deverá ser excluída da lista vermelha.
** Esta espécie foi classificada erroneamente como “em perigo” na lista vermelha, devendo ser enquadrada na categoria “vulnerável” ou ser excluída da lista, conforme 
explicação acima.
*** Esta espécie foi classificada erroneamente como “em perigo” na lista vermelha. Segundo a combinação de critérios e categorias estabelecidos por Mamede et al. 
(2007), ela deve ser considerada “vulnerável”.
1 Não encontramos registros específicos para o estado de São Paulo, ou encontramos apenas registros antigos (anteriores à criação de unidades de conservação na região), 
ou ainda registros sem informações detalhadas sobre a localidade e/ou sem coordenadas geográficas específicas do local de coleta, não sendo possível fazer uma avaliação 
precisa sobre a ocorrência da espécie fora de UC.
2 Não encontramos nenhum registro para o estado de São Paulo.
3 Segundo a Lista de Espécies da Flora do Brasil on-line, esta espécie não ocorre no Brasil. Entretanto, consultando o voucher mencionado na versão impressa (Forzza 
et al. 2010), a espécie que aparece no registro é Elaphoglossum montanum Kieling-Rubio & P.G.Windisch, cuja coleta foi feita em Santa Catarina. Além disso, não há 
registros de E. montanum para o estado de São Paulo, o que sugere a exclusão dessa espécie da lista vermelha.  
4 E. longifolium não consta na Lista de Espécies da Flora do Brasil, embora haja registro de coleta em área fora de UC (Coletor: Salino, A. 15619, 27/03/2013; BHCB-SL 
163098). Entretanto, trata-se de nome válido de espécie com registro em outros países segundo o banco de dados Tropicos (<http://www.tropicos.org>).
5 Segundo o banco de dados Tropicos (<http://www.tropicos.org>), Elaphoglossum villosum é sinônimo de E. moritzianum (Klotzsch) T. Moore, sendo que nenhum 
deles consta na Lista de Espécies da Flora do Brasil, embora tenham sido encontradas quatro registros de coletas de Brade (1924-1925) no Herbário Virtual da Flora e 
dos Fungos (INCT 2014).
6 Embora os dados sobre a ocorrência fora de UC para essa espécie sejam inconclusivos, mesmo se não ocorrer exclusivamente em UC, ela ainda atenderá ao conjunto 
de critérios que a mantém na categoria “em perigo”.

a criação de novas UCs, e a definição de áreas 
prioritárias para conservação e para pesquisa. 
Essas mudanças influenciam também outras ações 
práticas, como a elaboração dos planos de manejo e 
o uso de espécies em projetos de restauração. Além 
disso, as atividades de manejo e licenciamento 
ambiental também são afetadas, uma vez que 
muitas das autorizações de supressão da vegetação 
e a proposição de compensação dos danos são 
norteadas, entre outras coisas, pela existência de 
espécies ameaçadas nos remanescentes naturais.

O resultado do levantamento das espécies 
presentes nas UCs reforça o valor dessas áreas 

protegidas para a conservação da biodiversidade. 
Considerando que a flora paulista contém 7878 
espécies de plantas vasculares (Prado & Hirai 
2011; Wanderley et al. 2011), podemos afirmar 
que 61% das espécies ocorrem em unidades de 
conservação de proteção integral. Apesar do 
número significativo, seria desejável, do ponto 
de vista da conservação, que todas as espécies 
conhecidas estivessem presentes nas UCs, uma 
vez que estas áreas são o último refúgio de 
preservação frente ao cenário de degradação 
ambiental dos dias atuais. Portanto, não se pode 
desconsiderar que ainda quase 40% das espécies 
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ocorrem apenas fora de UCs de proteção integral, 
estando dispersas em propriedades particulares ou 
em unidades públicas que pertencem a categorias 
de proteção menos restritivas. Esse cenário nos 
permite afirmar que, embora o estado de São Paulo 
já tenha delimitado mais de 930 mil hectares para 
proteger a biodiversidade em unidades de proteção 
integral (Governo do estado de São Paulo 2013), a 
área conservada é ainda insuficiente para proteger 
todas as espécies de plantas vasculares, evidenciando 
a necessidade da criação de novas áreas protegidas 
ou da ampliação das UCs de proteção integral já 
existentes. Além disso, é importante considerar 
que a ocorrência de apenas um indivíduo ou 
uma população de determinada espécie em uma 
UC pode não ser suficiente para assegurar sua 
conservação. Isto porque a manutenção das espécies 
depende tanto de características do habitat quanto 
de características populacionais, como densidade, 
interação com polinizadores e dispersores, sucesso 
reprodutivo, diversidade genética, entre outros 
(Wilcock & Neiland 2002; Honnay & Jacquemyn 
2007; Ozinga et al. 2009; Potts et al. 2010). Por 
essa razão, é fundamental conhecer a autoecologia 
das espécies e avaliar a necessidade de traçar planos 
específicos, sobretudo para as espécies com maior 
grau de ameaça, de modo a garantir a eficácia das 
ações de conservação.

Para que a criação de novas UCs seja eficaz 
no sentido de ampliar o número de espécies 
protegidas, é recomendado aplicar o princípio 
da complementaridade na escolha das áreas que 
formarão a futura UC. Este princípio já vem sendo 
empregado na escala de paisagem (Metzger & 
Cassatti 2006; Metzger et al. 2008) e pode ser 
utilizado também para as espécies, buscando áreas 
que contemplem espécies ainda não presentes nas 
UCs já existentes. Para que isso seja possível, 
é fundamental que a riqueza de espécies dos 
remanescentes naturais seja amplamente conhecida 
e que esse conhecimento seja de fácil acesso. Por 
isso, a realização de levantamentos em áreas com 
lacunas de coleta é imprescindível (Giulietti et 
al. 2005), assim como o depósito dos materiais 
coletados em herbário e a alimentação constante do 
Herbário Virtual.

É importante destacar que o número de 
espécies presentes nas UCs apresentado em nosso 
estudo é certamente subestimado em decorrência 
de algumas características do método utilizado 
para o levantamento. Ao contrário do procedimento 
utilizado na elaboração da lista vermelha (Mamede 
et al. 2007), não incluímos estudos florísticos 

e fitossociológicos em nosso levantamento por 
considerar que os maiores herbários do país já 
estariam inseridos no Herbário Virtual. Com isso, o 
número de registros ainda não disponíveis on-line e 
não contemplados na busca seria mínimo na escala 
do estudo. Acreditamos também que a existência 
de material depositado nos herbários conferiria 
maior segurança e credibilidade ao levantamento, 
além de permitir a verificação direta do material 
coletado caso necessário, diferentemente dos 
levantamentos fitossociológicos, nos quais grande 
parte das identificações é feita com base em material 
vegetativo que não possui voucher. Por outro lado, 
as espécies sem coleta de material reprodutivo não 
foram contempladas em nossa pesquisa e estarão 
ausentes da lista aqui apresentada.

Problemas encontrados durante a busca e 
a filtragem dos registros também merecem ser 
mencionados, pois causaram grande perda na 
obtenção dos dados. Um dos principais aspectos 
se refere às informações fornecidas pelos coletores 
sobre o local de coleta. Foram inúmeros os registros 
que tiveram que ser descartados pela ausência 
ou imprecisão das informações. Para evitar esse 
problema, é fundamental que todos os detalhes sobre 
a coleta sejam incluídos nas etiquetas das exsicatas. 
Dados sobre os locais devem ser informados da 
maneira mais completa possível, contendo o nome 
(nome e tipo de propriedade, UC com especificação 
do núcleo e base quando for o caso etc.), município, 
estado, além de detalhes sobre o ambiente (trilha, tipo 
de vegetação, habitat etc.). Todos os nomes devem 
ser preferencialmente escritos por extenso e erros de 
digitação devem ser cuidadosamente verificados, de 
modo a permitir que os registros sejam encontrados 
nas buscas. Em nosso levantamento, observamos 
que os erros de digitação foram muito comuns não 
apenas na descrição da localidade e do município, 
mas também no nome da espécie. Neste caso, muitos 
dos registros tiveram que ser descartados por não ser 
possível assumir qual o nome correto da espécie ou 
verificar a sinonímia. 

Notamos ainda algumas incongruências entre 
as informações que constam no banco de dados 
on-line e os dados reais da exsicata. Em alguns 
casos, embora as informações sobre a localidade 
estivessem presentes na ficha da exsicata, tais 
informações não constavam exatamente da mesma 
forma no Herbário Virtual, estando ausentes ou 
resumidas. Esta constatação foi feita por meio da 
consulta direta ao material em herbário ou com 
base nas imagens das exsicatas disponíveis on-line e 
indica a existência de alguma falha na transferência 
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das informações dos herbários para o banco de 
dados do Herbário Virtual. Por isso, é importante 
que tanto os curadores dos herbários quanto os 
administradores da plataforma do banco de dados 
investiguem e eliminem essas divergências para que 
todas as informações constantes na exsicata estejam 
de fato disponíveis para consulta.

Outra característica do nosso estudo é o fato de 
não termos avaliado a confiabilidade da identificação, 
aceitando os registros independentemente do 
determinador da espécie. Entretanto, sabemos que há 
uma proporção significativa de erros de identificação 
nos materiais, sendo que grande parte é passível 
de correção somente por especialistas. Assim, os 
resultados aqui apresentados devem passar por 
uma análise minuciosa dos especialistas de cada 
grupo para que sejam usados com mais segurança 
na revisão da lista de espécies ameaçadas.

Nossos resultados reforçam a relevância das 
coletas botânicas para a produção de conhecimento 
e a necessidade da constante atualização das 
informações sobre os registros de ocorrência de 
espécies. Nesse contexto, é necessário direcionar 
esforços para pesquisas nas RPPNs, já que 95% 
delas não possuem coletas depositadas em herbários. 
Uma reflexão sobre a inclusão de outras categorias 
de UCs de uso sustentável no levantamento além das 
RPPNs também deve ser feita, uma vez que essas 
UCs, ainda que menos restritivas, podem contribuir 
para a conservação das espécies dependendo do 
zoneamento e usos definidos no plano de manejo. 
Além disso, fica evidente a importância dos bancos 
de dados on-line, como os herbários virtuais, para 
a realização de levantamentos extensos com maior 
eficiência e menor tempo. A manutenção de outras 
plataformas on-line, como a Flora do Brasil, também 
é essencial para a verificação e padronização 
da classificação taxonômica, permitindo que a 
sistematização de dados seja cada vez mais robusta. 
A colaboração dos especialistas e da comunidade 
científica para manter as bases de dados sempre 
atualizadas e legítimas é extremamente necessária 
(Forzza et al. 2012) e deve ser incentivada, 
assim como a criação de linhas de financiamento 
específicas para ampliar o conhecimento da 
biodiversidade não apenas no estado de São Paulo, 
mas em todo o país.

Agradecimentos
Agradecemos ao CNPq (Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) 
e à FUNDAP (Fundação do Desenvolvimento 
Administrativo), as bolsas concedidas.

Referências
APG II (Angiosperm Phylogeny Group II). 2003. An update 

of the Angiosperm Phylogeny Group classification for 
the orders and families of flowering plants: APG II. 
Botanical Journal of the Linnean Society 141: 309-436.

APG III (Angiosperm Phylogeny Group III). 2009. 
An update of the Angiosperm Phylogeny Group 
Classification for the orders and families of flowering 
plants: APG III. Botanical Journal of the Linnean 
Society 161: 105-121.

Baillie, J.E.M.; Hilton-Taylor, C. & Stuart, S.N. 2004. 
2004 IUCN red list of threatened species. A Global 
Species Assessment. IUCN, Gland, Switzerland and 
Cambridge. 215p. 

BFG. 2015. Growing knowledge: an overview of Seed Plant 
diversity in Brazil. Rodriguésia 66: 1085-1113.

Biodiversitas. 2007. Revisão da lista da flora ameaçada de 
extinção de Minas Gerais. Disponível em <http://www.
biodiversitas.org.br/listas-mg/default.asp>. Acesso em 
1 julho 2015.

Brasil. 2000. Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000. Institui 
o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 
Natureza e dá outras providências. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9985.
htm>. Acesso em 15 março 2010.

Forzza, R.C.; Baumgratz, J.F.A.; Bicudo, C.E.M.; Canhos, 
D.A.L.; Carvalho Jr., A.A.; Coelho, M.A.N.; Costa, 
A.F.; Costa, D.P.; Hopkins, M.G.; Leitman, P.M.; 
Lohmann, L.G.; Lughadha, E.N.; Maia, L.C.; 
Martinelli, G.; Menezes, M.; Morim, M.P.; Peixoto, 
A.L.; Pirani, J.R.; Prado, J.; Queiroz, L.P.; Souza, S.; 
Souza, V.C.; Stehmann, J.R.; Sylvestre, L.S.; Walter, 
B.M.T. & Zappi, D.C. 2012. New brazilian floristic 
list highlights conservation challenges. BioScience 
62: 39-45.

Fundação Florestal. 2013. Anuário das reservas particulares 
do patrimônio natural instituídas pela Secretaria do 
Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Disponível 
em <http://www.ambiente.sp.gov.br/wp-content/
uploads/2013/06/rppn-2013.pdf>. Acesso em 5 abril 
2014.

Fundação Florestal. 2014. UCs. Disponível em <http://
fflorestal.sp.gov.br>. Acesso em 20 janeiro 2014.

Giam, X.; Bradshaw, C.J.A.; Tan, H.Y.W. & Sodhi, N.S. 
2010. Future habitat loss and the conservation of plant 
biodiversity. Biological Conservation 143: 1594-1602.

Giulietti, A.M.; Harley, R.M.; Queiroz, L.P.; Wanderley, 
M.G.L. & van den Berg, C. 2005. Biodiversidade e 
conservação das plantas no Brasil. Megadiversidade 
1: 52-61.

Governo do Estado de São Paulo. 2013. Plano de ação de 
São Paulo - Metas de Aichi 2020: implementação no 
Estado de São Paulo. Secretaria do Estado do Meio 
Ambiente de São Paulo, São Paulo. (versão resumida). 
64p. Disponível em <http://portaldabiodiversidade.
sp.gov.br/files/2014/02/Aichi_impressao_06_02_14_
pdf_final.pdf>. Acesso em 20 maio 2015.



424 Colli-Silva, M. et al.

Rodriguésia 67(2): 405-425. 2016

Honnay, O. & Jacqemyn, H. 2007. Susceptibility 
of common and rare plant species to the 
genetic consequences of habitat fragmentation. 
Conservation Biology 21: 823-831.

INCT - Herbário Virtual da Flora e dos Fungos. 2014. 
Disponível em <http://inct.splink.org.br>. Acesso 
contínuo desde fevereiro 2014 .

Instituto Florestal. 2014. Áreas protegidas. Disponível 
em <http://iflorestal.sp.gov.br/areas-protegidas>. 
Acesso em 15 janeiro 2014.

IUCN (International Union for Conservation of 
Nature) Standards and petitions subcommittee. 
2014. Guidelines for using the IUCN red list 
categories and criteria. Version 11. Disponível 
em <http://www.iucnredlist.org/documents/
RedListGuidelines.pdf>. Acesso em 18 março 
2015.

Mamede, M.C.H.; Souza, V.C.; Prado, J.; Barros F.; 
Wanderley, M.G.L. & Rando, J.G. 2007. Livro 
vermelho das espécies vegetais ameaçadas de 
extinção no estado de São Paulo. Instituto de 
Botânica, São Paulo. 165p.

Martins, E.M.; Loyola, R.; Messina, T.; Avancini, R. 
& Martinelli, G. 2015. Tree red listing in Brazil: 
lessons and perspectives. Botanic Gardens 
Conservation International Journal 12: 8-11.

Metzger, J.P. & Casatti, L. 2006. From diagnosis to 
conservation: the state of the art of biodiversity 
conservation in the BIOTA/FAPESP program. 
Biota Neotropica. Disponível em <http://www.
biotaneotropica.org.br/v6n2/pt/abstract?pointof-
view+bn00106022006>. Acesso em 7 maio 2015.

Metzger, J.P.; Ribeiro, M.C.; Ciocheti, G. & Tambosi, 
L. 2008. Uso de índices de paisagem para a 
definição de ações. In: Rodrigues, R.R. & Bononi, 
V.L.R. Diretrizes para conservação e restauração 
da biodiversidade no Estado de São Paulo. 
Instituto de Botânica, São Paulo. Pp. 122-129. 

MMA - Ministério do Meio Ambiente. 2014. Portaria 
MMA no 443, de 17 de dezembro de 2014. Lista 
nacional oficial de espécies da flora ameaçadas 
de extinção. Disponível em <http://cncflora.jbrj.
gov.br/portal/static/pdf/portaria_mma_443_2014.
pdf>. Acesso em 20 dezembro 2014.

Norris, K. 2012. Biodiversity in the context of 
ecosystem services: the applied need for systems 
approaches. Philosophical transactions of the royal 
society. Biological Sciences 367: 191-199.

Ozinga, W.A.; Romermann, C.; Bekker, R.M.; 
Prinzing, A.; Tamis, W.L.M.; Schamine, J.H.J.; 
Hennekens, S.M.; Thompson, K.; Poschlod, P.; 
Kleyer, M.; Bakker, J.P. & van Groenendae, J.M. 
2009. Dispersal failure contributes to plant losses 
in NW Europe. Ecology Letters 12: 66-74.

Potts, S.G.; Biesmeijer, J.C.; Kremen, C.; Neumann, 
P.; Schweiger, O. & Kunin, W.E. 2010. Global 
pollinator declines: trends, impacts and drivers. 
Trends in Ecology and Evolution 25: 345-353.

Prado, J. & Hirai, R.Y. 2011. Checklist das licófitas 
e samambaias do estado de São Paulo, Brasil. 
Biota Neotropica. Disponível em <http://www.
biotaneotropica.org.br/v10n4a/pt/abstract?inven
tory+bn0121101a2011>. Acesso em 17 maio 2015.

Prado, J.; Sylvestre, L.S.; Labiak, P.H.; Windisch, P.G.; 
Salino, A.; Barros, I.C.L.; Hirai, R.Y.; Almeida, 
T.E.; Santiago, A.C.P.; Kieling-Rubio, M.A.; 
Pereira, A.F.N.; Øllgaard, B.; Ramos, C.G.V.; 
Mickel, J.T.; Dittrich, V.A.O.; Mynssen, C.M.; 
Schwartsburd, P.B.; Condack, J.P.S.; Pereira, 
J.B.S.& Matos, F.B. 2015. Diversity of ferns and 
lycophytes in Brazil. Rodriguésia 66: 1073-1083. 

Rivers, M.C.; Bachman, S.P.; Meagher, T.R.; Lughadha, 
E.N. & Brummitt, N.A. 2010. Subpopulations, 
locations and fragmentation: applying IUCN 
red list criteria to herbarium specimen data. 
Biodiversity Conservation 19: 2071-2085.

Rodrigues, A.S.L.; Pilgrim, J.D.; Lamoreux, J.F.; 
Hoffmann, M. & Brooks, T.M. 2006. The value 
of the IUCN red list for conservation. Trends in 
Ecology and Evolution 21: 71-76.

SEMA - Secretaria do Estado do Meio Ambiente do 
Rio Grande do Sul. 2014. Decreto no 52.109, de 
1º de dezembro de 2014. Declara as espécies da 
flora nativa ameaçadas de extinção no Estado do 
Rio Grande do Sul. Disponível em <http://www.
sema.rs.gov.br/conteudo.asp?cod_menu=4&cod_
conteudo=8991>. Acesso em 1 julho 2015.

SMA - Secretaria do Estado do Meio Ambiente de 
São Paulo. 2004. Lista oficial das espécies da 
flora do Estado de São Paulo ameaçadas de 
extinção. Resolução no 48, de 22 de setembro 
de 2004. Disponível em <http://botanica.sp.gov.
br/files/2014/02/resolu%C3%A7%C3%A3o_-
sma48.pdf>. Acesso em 29 janeiro 2015.

Souza, V.C.; Mamede, M.C.H.; Cordeiro, I; Prado, J.; 
Barros, F.; Wanderley, M.G.L.; Kageyama, P.Y.; 
Ceccantini, G. & Rando, J.G. 2007. Critérios 
utilizados na elaboração da lista oficial de espécies 
da flora ameaçadas de extinção no Estado de São 
Paulo. In: Mamede, M.C.H.; Souza, V.C.; Prado, 
J.; Barros F.; Wanderley, M.G.L. & Rando, J.G. 
Livro vermelho das espécies vegetais ameaçadas 
de extinção no estado de São Paulo. Instituto de 
Botânica, São Paulo. Pp.15-20.

Syfert, M.M.; Joppa, L.; Smith, M.J.; Coomes, D.A.; 
Bachman, S.P. & Brummitt, N.A. 2014. Using 
species distribution models to inform IUCN red list 
assessments. Biological Conservation 177: 174-184.

Wanderley, M.G.L.; Shepherd, G.J.; Martins, S.E.; 
Duque Estrada, T.E.M.; Romanini, R.P.; Koch, 
I.; Pirani, J.R.; Melhem, T.S.; Harley, A.M.G.; 
Kinoshita, L.S.; Magenta, M.A.G.; Wagner, 
H.M.L.; Barros, F.; Lohmann, L.G.; Amaral, 
M.C.E.; Bianchini, R.S. & Aragaki, S. 2011. 
Checklist das Spermatophyta do estado de São 
Paulo, Brasil. Biota Neotropica 11. Disponível em 



Flora vascular nas unidades de conservação do estado de São Paulo

Rodriguésia 67(2): 405-425. 2016

425

<http://www.biotaneotropica.org.br/v11n1a/pt/ab
stract?inventory+bn0131101a2011>. Acesso em 
17 maio 2015.

Wilcock, C. & Neiland, R. 2002. Pollination failure in 
plants: why it happens and when it matters. Trends 
in Plant Science 7: 270-277.

Xavier, A.F.; Bolzani, B.M. & Jordão, S. 2008. Unidades 
de conservação da natureza no estado de São Paulo. 
In: Rodrigues, R.R. & Bononi, V.L.R. Diretrizes 
para conservação e restauração da biodiversidade 
no Estado de São Paulo. Instituto de Botânica, São 
Paulo. Pp. 23-42.

Artigo recebido em 07/10/2015. Aceito para publicação em 02/04/2016.





Abstract 
The presence of peltate foliar trichomes is one of the main anatomical characteristic of Bromeliaceae. 
These complex structures are adapted to compensate water and nutrient absorption in species that have 
reduced or substrate and light-reflection independent roots. They have enabled species’ survival in diverse 
and extreme environments contributing to the wide distribution of this family. In the present work, we 
analyzed the peltate trichomes’ characteristics in three taxa of Vriesea (Tillandsioideae): Vriesea platynema 
var. platynema, V. platynema var. variegata and V. tijucana. Leaves in different developmental stages 
were analyzed with histochemical tests and Transmission Electron Microscopy. Main results include the 
presence of cytoplasmic content in the wing peripheral cells, as well as in mature leaves. This is the first 
register of the presence of such feature in this family, which brings the possibility of discussing how 
water can be absorbed by these cells.
Key words: Anatomy, Tillandsioideae, absorptive trichomes.

Resumo 
Uma das principais características anatômicas de Bromeliaceae é a presença de tricomas foliares peltados. 
Estas complexas estruturas adaptadas à compensação da absorção de água e alimento em espécies com 
raízes reduzidas ou independentes do substrato e reflexão da luz, possibilitaram a vida em ambientes 
diversos e extremos, contribuindo para a ampla distribuição desta família. Neste estudo são analisadas 
as características dos tricomas peltados de três espécies do gênero Vriesea (Tillandsioideae): Vriesea 
platynema var. platynema, V. platynema var. variegata e V. tijucana. Folhas em diferentes fases de 
desenvolvimento foram analisadas com testes histoquímicos e de Microscopia Eletrônica de Transmissão. 
Destacam-se a presença de citoplasma evidente em células periféricas da ala, inclusive em folhas maduras, 
característica esta, inédita evidenciada pela primeira vez para a família, possibilitando a discussão da 
absorção de água por estas células.
Palavras-chave: Anatomia, Tillandsioideae, tricomas absorventes.

Are the wing’s cells alive? Study case in Vriesea trichomes
As células da ala são vivas? Estudo de caso em tricomas de Vriesea

Vanessa Koza Kowalski1,2, Pamella Paula Diniz Alves Pereira1, Fernanda Maria Cordeiro de Oliveira1, 

Maria Eugênia Costa1 & Rosangela Capuano Tardivo1

Rodriguésia 67(2): 427-435. 2016

http://rodriguesia.jbrj.gov.br
DOI: 10.1590/2175-7860201667213

1 Universidade Estadual de Ponta Grossa, Campus Uvaranas, Av. General Carlos Cavalcanti 4748, 84030-900, Ponta Grossa, PR, Brazil.
2 Author for correspondence: vanessakkowalski@gmail.com

Introduction
Bromeliaceae Juss. is one of the most striking 

families in the tropical forests of the American 
continent (Benzing 2000; Martinelli et al. 2008). 
It comprises 58 genera and 3,352 currently known 
species (Luther 2012), which are distributed in 
three major regions: the Atlantic Forest along the 
eastern coast of Brazil, the Guyana Highlands, 
and from the northern Andes to Mexico and the 
Antilles. Evolutionary aspects, such as leaves 
arranged in a rosette enabling rainwater capture 
and storage, as well as the absorptive trichomes in 

leaves have enabled survival in diverse and extreme 
environments, contributing to the wide distribution 
of the family (Benzing 2000). 

Hypotheses on the evolution of epiphytism 
in Bromeliaceae, which is mainly observed in 
Tillandsioideae have been put forth by a number of 
authors. According to Schimper (1888), epiphytes 
evolved from terrestrial species found in rainforests 
growing apart from their usual source of water, the 
soil. Tietze (1906) states that the likely ancestor 
of Bromeliaceae would be a xerophytic plant, 
similar to the species of Pitcairnioideae. This 
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subfamily has foliar trichomes that potentially 
perform the function of absorbing water given 
their contact with the mesophyll, despite a low 
degree of organization. In contrast, trichomes 
in Bromelioideae and Tillandsioideae have a 
greater degree of organization and constitute an 
efficient water and nutrient absorption system. The 
hypothesis proposed by Pittendrigh (1948) is in 
partial agreement with the one proposed by Tietze 
(1906), in which the likely ancestor is a terrestrial 
plant from dry environments. However, the 
ascendance to Pitcairnioideae suggested by Tietze 
(1906) is doubtful. Pittendrigh (1948) suggests that 
formation of the leaf rosette is involved in water 
and humus capturing through the leaves’ bases and 
states that the absorbent foliar trichome system 
has enabled the existence of epiphytic species in 
Bromeliaceae.   

Anatomically, Bromeliaceae has typical 
characteristics such as: epidermal cells with sinuous 
walls containing silica bodies (Smith & Downs 
1974; Tomlinson 1969), and peltate trichomes on 
the leaves which are adapted to water and nutrient 
absorption in species with short roots and roots that 
do not depend on substrate or light reflection. The 
latter is considered to be an apomorphic feature for 
the family (Gilmartin & Brown 1987).

The pedicel connects the trichomes to the 
remaining epidermis and the wing in order to 
capture and transport water and nutrients. The 
wing is positioned in parallel to the leaf surface 
and is composed of a central disc and a peripheral 
wing, which vary in number and position according 
to each subfamily in response to the evolutional 
pattern (Strehl 1983). 

Anatomical studies in Bromeliaceae have 
been carried out with different goals, such 
as the characterization of its subfamilies, the 
understanding of the plant-environment relationship 
and taxonomic classifications. 

Specific studies addressing absorbent peltate 
trichomes have been conducted since the 19th 
century traditionally analyzing three subfamilies: 
Bromelioideae, Pitcairnioideae and Tillandsioideae. 
Mez (1896) accounts the structure of trichomes and 
Krauss (1949) detailed their ontogeny, but neither 
of them pointed out details of cell’s content.  
Tomlinson (1969), Benzing (1976), Braga (1977) 
and Strehl (1983) have detailed the structure, the 
number and the shape of cells. These authors have 
described the structure of wing cells, also known 
as shield cells, to be dead, losing cell content when 
trichomes reach their full developed. These authors 

have also described the basal stalk and the dome-
cells with densely cytoplasmic contents.  Recently, 
studies elaborated by Proença & Sajo (2004, 2007); 
Mantovani & Iglesias (2005); Scatena  & Segecin 
(2005); Souza, Estelita & Wanderley (2005); 
Pereira et al. (2011); Silva & Scatena (2011); 
and Silva, Oliveira & Scatena (2011) described 
the trichome structure in different genera of 
Bromeliaceae, but made no reference to either the 
presence or absence of content within the cells.

Considering the works mentioned above, 
the present study aimed to describe the structure 
of peltate trichomes in three taxa of Vriesea Lindl. 
(Tillandsioideae): Vriesea platynema Gaudich. 
var. platynema, V. platynema var. variegata 
(Guillon) Reitz, and V. tijucana E. Pereira, offering 
a discussion on the cytoplasmic content in the 
wings’ peripheral cells  of the peltate trichomes in 
Bromeliaceae.

Material and Methods
The taxa analyzed here are all epiphytic 

ones. They bear their leaves arranged in a rosette 
that forms a basal tank for capturing water and 
nutrients. Sampling was carried out at different 
sites in Paraná State (Brazil), comprising regions of 
mixed rainforest, dense rainforest and grasslands. 
Part of the sampled material was deposited at the 
Herbarium of Universidade Estadual de Ponta 
Grossa (Brazil) under the following numbers: 
Vriesea platynema Gaudich. var. platynema  (V. 
Kowalski 22, 58, 59), Vriesea platynema var. 
variegata (Guillon) Reitz (V. Kowalski 09, 28, 
34), and Vriesea tijucana E. Pereira (V. Kowalski 
17, 48, 55). The remaining material was fixed in 
formaldehyde-ethanol-acetic acid 50% (FAA50) for 
24 hours (Johansen 1940) and stored in 70% ethyl 
alcohol. In addition, living plants were cultivated 
for histochemical tests. 

Three plants of each species were selected 
from different sites as a means to ensure the 
analysis of individuals with different genotypes. 
According to their position within the rosette, 
young, mature and old leaves were selected and 
sectioned at the half portion of the leaf blade and 
also at the half portion of the leaf sheath.

Paradermal, transverse and longitudinal 
sections were produced by free hand sectioning 
using razor blades.  The sections were stained with 
safranin, basic fuchsine, Astra blue and Toluidine 
Blue (Kraus & Arduin 1997). Glycerinated gelatin 
was used as the mounting medium (Kaiser 1880). 
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The sections were submitted to histochemical 
analysis with phloroglucin solution in an acid 
medium for the detection of lignin (Berlyn & 
Miksche 1976). Parts of fresh samples were 
submitted to the tetrazolium test in order to 
determine the vitality of the peltate trichomes’ wing 
cells. The tetrazolium test indicates the presence 
of living tissue by binding to respiration enzymes 
inside these cells. When in contact with tetrazolium, 
these enzymes produce trifenilformazan, which 
gets colored in red (Brasil 2009). For this test 
the leaf sheath was lightly scraped with the aid 
of a razor blade. Along with the transverse and 
paradermal sections (Brasil 2009), the material was 
bathed in a 1% tetrazolium solution and maintained 
in an incubator at 30ºC for 24 hours. In order to 
produce control slides, the same procedure was 
carried out without the addition of the reagent.

Another portion of the fresh material was 
submitted to Evan’s Blue solution (Baker & Mock 
1994). In case of vacuolization and membrane 
rupture, this stain permeates through the disrupted 
plasma membrane, thus coloring the interior of the 
cell in blue (Baker & Mock 1994).

A third part of the fresh material was 
submitted to Neutral Red solution, a vital dye that 
passes through the cell membrane and reacts with 
lysosomes. If the membrane cell is damaged the 
dye cannot enter the cell and reacts with lysosomes 
(Ruzin 1999). 

All slides were mounted with distilled water. 
They were analyzed under a light microscope and 
photographed with a digital camera (Olympus, 
CX21 series) coupled to the microscope. 

For the analysis using Scanning Electron 
Microscopy (SEM), the material was previously 
fixed in glutaraldehyde and stored in alcohol 
50%. Subsequently the material was dehydrated 
in increasing concentrations of ethanol, submitted 
to CO2 critical point and gold sputtered in vacuum. 
The analyses were performed using the SSX-550 
scanning electron microscope at the Department 
of Material Engineering, at Universidade Estadual 
de Ponta Grossa. 

For the analysis using Transmission Electron 
Microscopy (TEM), the material was previously 
fixed in 1% glutaraldehyde in 0.1M phosphate 
buffer for 24 hours and post-fixed in 1% osmium 
tetroxide (OsO4) in the same buffer for two hours. 
Subsequently the material was dehydrated in 
ethanol/acetone series and embedded in Spurr’s 
epoxy resin (Spurr 1969). Semithin sections 1µm 
thick were cut for light microscopy with a Reichert 

Ultracut S microtome and stained with Toluidine 
Blue (O’Brien et al. 1964). Ultrathin sections were 
stained with uranyl acetate (Gibbons & Grimstone 
1960) followed by lead citrate (Reynolds 1963). 
The material was analyzed using Zeiss EM900 
microscope at the Microscopy Center of the 
University of São Paulo. 

Results
Although we analyzed three different stages 

of expanded leaves, we did not find different results 
regarding the trichome structure in each taxa. The 
trichomes were observed to be partially lined in the 
analyzed leaves of Vriesea. Regarding the trichome 
distribution, they were unevenly distributed on 
both faces of the sheath and organized between 
the bundles on the leaf blade. 

The trichomes are peltate and made up of 
a wing that is attached to a depression in the leaf 
epidermis by a multicellular pedicel and two basal 
cells. In frontal view, the wing shows a regular 
shape and is composed of three concentric rings: 
a central ring, with four cells; a pericentral ring, 
with eight cells; and a symmetrical ring, with 
radially arranged elongated peripheral cells (Fig. 
1a). The walls of the central and pericentral cells 
are uniformly thin (Figs. 1b,d,f). The walls of the 
wing cells are generally thick. Although, these wall 
are thin in the region adjacent to the pericentral 
cells resembling conspicuous pits (Figs. 1b,d,f). 
The walls of these cells were slightly stained by 
fuchsine, but they did not react with phloroglucin. 
One possible explanation to this selective staining 
would be that the fuchisine could have reacted with 
the polysaccharides present in the wing cell’s wall. 

In Vriesea tijucana, the wing of the trichomes 
has a peacock-tail-like appearance, as the walls 
exhibit an abrupt thinning in the median or basal 
portion, rendering a rounded appearance to 
this region (Fig. 1g). The cytoplasmic content 
is evident in these cells (Figs. 1d,e). On the 
other hand, the wing cells of the trichomes in 
V. platynema var. platynema and V. platynema 
var. variegata do not exhibit this feature (Figs. 
1b,d). Cytoplasmic content is also evident for all 
three taxa in some central and pericentral cells as 
observed in longitudinal view (Figs. 1c,e,h). The 
wing comprises a variable amount of cells; the 
approximate amount observed were 54, 64 and 
74 in V. tijucana, V. platynema var. platynema 
and V. platynema var. variegata, respectively 
(Figs. 1b,d,f).
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Figure 1 – Trichomes – a-c. Vriesea platynema var. variegata (Guillon) Reitz– a. SEM; b. Front view of trichome; 
c. longitudinal section of trichome. d-e. Vriesea platynema Gaudich. var. platynema- d. Front view of trichome; e. 
longitudinal section of trichome. f-h. Vriesea tijucana E. Pereira- f. Front view of trichome; g. Front view of trichome, 
highlighting cytoplasmic content; h. longitudinal section of trichome. B = basal cells; C = central cells; Pc = pericentral 
cells; Wc = wing cells; asterisks indicate cytoplasmic content (c, e-h); arrows indicate cells of pedicel (c,e,h).
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Figure 2 – Histochemical analysis, front view of trichomes – a-d. Vriesea tijucana – a. tetrazolium test; b. neutral 
red test; c. Toluidine Blue test; d. Evan’s Blue test. e-f. Vriesea platynema var. platynema – e. neutral red test; f. 
transmission electron microscopy of the trichome wing cells showing the presence of endoplasmatic reticulum 
(arrowhead). Asterisks indicate cytoplasmic content (a-c).

Considering the histochemical tests, the 
same result was obtained for the three stages of 
expanded leaves (young, mature and old leaves) 
in all three taxa. The tetrazolium test showed 
that these cells are weakly stained red, which 
indicates these cells are actually alive (Fig. 2a). 

The reaction with neutral red showed these cells 
strongly colored in red, thus corroborating the 
result of tetrazolium test (Figs. 2b,e). A further 
corroboration was obtained by submitting 
paradermical sections to Evan’s Blue reagent, once 
no reaction was observed between the reagent and 
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these wing cells. This also indicates that the cells 
didn’t show membrane fragmentation, e.g., they 
were alive (Fig. 2d). In addition, we could see the 
nuclei slightly stained in purple, indicating that 
these cells were not empty. Blue toluidine test 
highlighted the cytoplasmic content present in the 
cells (Fig. 2c). The results of the above mentioned 
tests are summarized in Table 1.

In longitudinal view, the trichome is observed 
to be inserted in a depression in the epidermis 
and to be supported by a single-series pedicel 
that emerges from two basal cells anticlinally 
juxtaposed. The apical cell of the pedicel is bigger 
than the others and has a triangular to rounded 
shape. The intermediate cells are periclinally 
flat, their periclinal cellulosic walls are slightly 
thinner, and the cytoplasmic content is present. 
The basal cells have a regular shape and are 
slightly periclinally elongated in a transverse view 
of the leaf. The number of cells in the pedicel 
ranges from three to five in Vriesea platynema 
var. platynema and in V. platynema var. variegate, 
and from five to six in V. tijucana (Figs. 1c,e,h).  

With the use of Transmission Electron 
Microscopy (TEM), we could analyze the wing’s 
trichome cell content at its maturity. At this stage, 
endoplasmic reticulum (ER) is present in wing 
trichome cells, indicating that these cells are alive 
(Fig. 2f). Using TEM, we could also observe 
that the walls of wing’s trichome cell have only 
a primary thickening, which supports the results 
obtained with acid phoroglucin reaction. 

Discussion
Studies on Bromeliaceae reveal that the 

system of foliar trichomes is fundamental for the 
absorption of water and nutrients in plants with 
small roots, and it is also an essential characteristic 
to the success of epiphytes (Pittendrigh 1948). 
Tillandsioideae has specialized trichomes divided 
into mesophytic and atmospheric forms. The 

frequency of trichomes in Tillandsioideae 
is nearly fourfold greater when compared 
to other subfamilies. The diameter of the 
trichome’s pedicel is nearly twofold greater in 
the atmospheric form (Benzing 1976). According 
to Tomlinson (1969), species that have a larger 
number of wing cells and larger trichome wings 
are more specialized for epiphytism, especially 
those with a lateral, asymmetric prolongation, 
known as a “dew tongue”. This structure 
was described in atmospheric species of the 
genus Tillandsia L. that do not have a rosette 
(Tomlinson 1969). The trichomes observed in the 
genus Vriesea are those of the mesophytic form, 
in which the wings are circular. This form of 
trichome is considered to be an ancestor form on 
the phylogenetic scale in relation to atmospheric 
trichomes (Tomlinson 1969). 

The taxa studied here are epiphytes that 
show a well-developed rosette and primarily 
fixating roots. It is therefore believed that the 
absorptive function of the peltate trichomes 
is fundamental to the nutrition of the plant. 
According to Benzing, Seemann & Renfrow 
(1978), peltate trichomes also perform the function 
of reflecting light, which is associated with their 
flexibility: When positioned flat on the leaf surface 
in a humid environment, the reflective capacity is 
low, but when the wing cells are flexed upwards 
in a dry environment, they have a high capacity 
for dispersing light, thereby diminishing the plant 
transpiration.

Benzing et al. (1976), Tomlinson (1969) 
and Strehl (1983) state that the Tillandsioideae 
trichomes are organized and symmetrical when 
observed in front view. The authors also state 
that Tillandsioideae trichomes have four central 
cells and eight pericentral cells, and may or 
may not have a subperipheral ring. Moreover, 
the cell number of the wing ranges from 32 to 
64. According to Haberlandt (1914), Tomlinson 

V. tijucana V. platynema var. platynema V. platynema var. variegata
Tetrazolium test Weakly red Weakly red Weakly red
Neutral red Red Red Red
Evan’s Blue Negative Negative Negative
Fuchsine Slightly fucsin Slightly fucsin Slightly fucsin
Phloroglucin Negative Negative Negative

Table 1 – Histochemical tests in trichome wing cells of Vriesea.
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(1969) and Benzing et al. (1976), all wing cells are 
devoid of living content. However, Strehl (1983) 
states that the central cells of the disk are alive and 
the other cells of the wing are dead. In a recent 
study, Derwidueé & Gonzales (2010) analyzed 
the leaf anatomy and ontogeny of trichomes in 
31 species of Bromeliaceae, including species 
of the genus Vriesea, and found that the cells 
of the peltate portion undergo apoptosis when 
mature and the wing cells are the first to become 
dehydrated and collapse. In the present study, 
cytoplasmic content was found in the wing cells 
of Vriesea tijucana. The positive result for the 
tetrazolium test and negative result for Evan’s 
Blue test indicated that the cells are alive. Some 
central and pericentral cells also exhibited 
cytoplasmic content.

Regarding the water absorption process 
in Tillandsioideae, Benzing et al. (1976) and 
Benzing (1976) affirm that water fills the cells 
of the wing, straightening the lateral walls 
of the four central cells and forcing the outer 
tangential wall upwards, thereby allowing the 
cell cavity to expand. Following the swelling of 
the central cells, the wing cells of the trichome 
are flexed downwards against the leaf surface. 
This combination of central cell expansion and 
downward flexion of the wing cells produces 
suction, thereby draining more water under the 
wing to the central cells. The water is transported 
by osmosis, passing through the cells of the 
pedicel and reaching the mesophyll.

Studies carried out by Dolzmann (1964, 
1965), as cited by Benzing et al. (1976), describe 
the elaborate ultrastructure of the apical cell 
of the trichome’s pedicel in Tillandsioideae, 
including an invaginated plasma membrane and 
numerous mitochondria, suggesting an absorptive 
function. The same has not been described in other 
subfamilies. 

In a study on the ontogeny of the trichomes 
observed in Aechmea nudicaulis (L.) Griseb., 
Neoregelia cruenta (Graham) L.B.Sm. and 
Vriesea neoglutinosa Mez, Mantovani & Iglesias 
(2005) report that the cells of the disc and scales 
of the wing are dead and empty when completely 
formed. According to these authors, these dead 
cells perform capillary action, storing water in 
their lumens, which then comes into contact with 
the leaf surface. 

Papini et al. (2010) studied the development 
of trichomes in Tillandsia aeranthos (Loiseleur) 
L.B.Sm. with the use of Scanning Electron 

Microscopy (SEM) and Transmission Electron 
Microscopy (TEM). They observed that close 
to its maturity, these cells appeared to be empty 
and to have pores on their walls. In the species 
of Vriesea studied here, we were able to observe 
content inside these cells by using optical 
microscopy. The negative results for Evan’s Blue 
test show that the membrane is not fragmented and 
the cell wall does not have pores. Additionally, 
due to the results obtained through TEM analysis 
showing the presence of ER in the wing cells of 
the trichome we can infer that these cells are alive.

Recent studies carried out by Aoyama 
& Sajo (2003), Proença & Sajo (2004, 2007), 
Scatena & Segecin (2005), Souza et al. (2005), 
Monteiro, Forzza & Mantovani (2011), Silva, 
Oliveira & Scatena (2011) and Mantovani et al. 
(2012) describe absorbent peltate trichomes in 
different genera of Bromeliaceae, but make no 
reference to the content of these cells. Moreover, 
an anatomic study on species of the genus Vriesea 
carried out by Arruda & Costa (2003) mentioned 
the presence of cytoplasm in the wing cells. 
However, the authors do not discuss this feature 
and its implications.

As the absorption model proposed by 
Benzing et al. (1976) considers the cells of the 
wing to be dead, further studies are needed in order 
to determine whether the presence of living cells 
in the wing exerts an influence on the absorption 
dynamics. These cells could absorb water from the 
environment and transmit it cell to cell by osmosis. 
However, more studies need to be undertaken in 
order to elucidate these mechanism. 
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Resumen 
Galianthe (Rubiaceae: Spermacoceae) es un género con los subgéneros Galianthe y Ebelia, éste último comprende 
11 especies neotropicales, con centro de diversidad se encuentra en Brasil. El análisis panbiogeográfíco enfatiza 
la importancia de la dimensión espacial de la biodiversidad  para generar una comprensión más adecuada de 
los patrones y procesos evolutivos y enfoca los eventos vicariantes como la mayor fuerza de la fragmentación 
de biotas. Son escasos los estudios biogeográficos de Galianthe, por lo que el objetivo del presente trabajo es 
establecer los patrones de distribución de Ebelia mediante un análisis de trazos. Las especies poseen distribución 
mesoamericana, andina y chaqueña, cuatro de estas últimas son exclusivas de Brasil. Siete especies conforman un 
único trazo generalizado denominado “Paraná”, que conecta las provincias biogeográficas Cerrado y Chaco del 
dominio Chaqueño y Atlántica, Bosque Paraná y Bosque de Araucaria, pertenecientes al dominio Paraná, ambos 
dominios se hallan íntegramente dentro de la subregión Chaqueña, región Neotropical. Debido a que el origen 
de la tribu Spermacoceae se ha establecido durante el Eoceno, la aridificación de Sudamérica generada por los 
eventos vicariantes como la orogenia andina e introgresiones marinas, posiblemente han favorecido la radiación 
adaptativa  del subgénero Ebelia dentro de la subregión Chaqueña.
Palabras clave: panbiogeografía, región Neotropical, Spermacoceae, subregión Chaqueña.

Abstract 
Galianthe (Rubiaceae: Spermacoceae) is a genus composed by the subgenus Galianthe and Ebelia, the latter includes 
11 Neotropical species with a center of diversity located in Brazil. The panbiogeographic analysis emphasizes the 
importance of the spatial dimension of biodiversity to generate a better understanding of both, evolutionary patterns 
and processes. Panbiogeography focuses on vicariant events as the greatest force for the fragmentation of biota. There 
are few studies leading with the biogeography of Galianthe, so the aim of this study is to establish the distribution 
patterns of subgenus Ebelia by track analysis. The species belonging to Ebelia have Mesoamerican, Andean and 
Chacoan distribution, with four of the species endemic of Brazil. Seven species form a unique generalized track 
called “Parana”, which connects the biogeographic provinces Cerrado and Chaco of Chacoan dominion, and 
Atlantic, Parana and Araucaria Forest, belonging to the Parana dominion. Both dominions belong to the Chacoan 
subregion of the Neotropical region. Because the origin of the Spermacoceae tribe has been established during 
the Eocene, the aridification of South America, generated by the vicariant events as Andean orogeny and marine 
introgression have possibly favoured the adaptive radiation of the subgenus Ebelia within the Chacoan subregion.
Key words: panbiogeography, Neotropical region, Spermacoceae, Chacoan subregion.
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Introducción
El género Galianthe Griseb. pertenece a la 

familia Rubiaceae, tribu Spermacoceae, la cual tiene 
una distribución pantropical y cuenta con alrededor de 
61 géneros y 1235 especies (Groeninckx et al. 2009). 
Galianthe es considerado un taxón monofilético con 

límites morfológicos bien definidos y de reciente 
revisión taxonómica (Cabral & Bacigalupo 1997; 
Cabral 2009); se caracteriza por tener inflorescencias 
laxas, flores heterostiladas, estigma bífido, granos de 
polen con doble retículo, frutos 1-seminados y número 
básico X=8 (Cabral 2009); estos estados de caracteres 
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indican una posición basal en Spermacoceae s.s. 
(Robbrecht 1988; Salas et al. 2015). Es un género 
exclusivo del Neotrópico y está constituido por 50 
especies divididas en dos subgéneros: 1) Galianthe 
subgen. Galianthe, exclusivamente sudamericano 
con 39 especies, y 2) Galianthe subg. Ebelia (Rchb.) 
E.L. Cabral & Bacigalupo, cuya sinapomorfía es 
la presencia de mericarpos indehiscentes. Este 
subgénero está conformado por 11 especies, de las 
que se conoce someramente dos áreas de distribución, 
una sudamericana desde Bahía hasta Río Grande 
do Sul en Brasil, Paraguay, Uruguay y la rivera 
bonaerense en Argentina. La otra área de distribución 
está comprendida por México (Chiapas), Belice, 
Guatemala, Colombia, Ecuador y Perú (Cabral 2002). 
Las especies habitan principalmente en formaciones 
abiertas de pastizales, localmente nombradas como 
campos rupestres, campos bajos, distintos tipos de 
cerrado, campos de altitud, entre otras (Cabral & 
Salas 2012). 

La panbiogeografía es uno de los programas 
de investigación más importantes de la biogeografía 
actual, que enfatiza la importancia de la dimensión 
espacial (geográfica) de la biodiversidad, para 
permitir una comprensión más adecuada de los 
patrones y procesos evolutivos a partir de las 
distribuciones geográficas. El análisis básicamente 
consiste en marcar en mapas las localidades de 
distribución de los grupos monofiléticos y luego 
unir las localidades de registro de las especies 
mediante líneas de distancia menor, las cuales se 
denominan trazos individuales. Una vez obtenidos 
los trazos individuales, estos al superponerse indican 
la existencia de biotas ancestrales, que han sido 
fragmentadas por eventos vicariantes geológicos, 
tectónicos o climáticos. Cuando dos o más trazos 
generalizados confluyen en una misma área, ésta 
se considera un nodo, que se interpreta como una 
zona de convergencia tectónica y biótica (Christian 
et al. 2011; Grehan 2001; Hull 1988; Loaiza & 
Morrone 2011; Morrone 2015). Los nodos pueden 
presentar alto endemismo y diversidad taxonómica, 
limites distribucionales, ausencia de ciertos taxones, 
incongruencia y convergencia de caracteres, e 
híbridos inusuales, entre otros atributos, por lo que 
su conocimiento es una de las contribuciones más 
importantes de la panbiogeografía (Morrone & 
Escalante 2009).

Son escasos los estudios enfocados en la 
biogeografía de la tribu Spermacoceae, en especial de 
las especies de Galianthe; el único trabajo disponible 
es el de Iganci et al. (2011), en el que se analizaron los 
endemismos de los pastizales subtropicales de altura 

del sur de Brasil y encontraron en ellos a 3 especies de 
Galianthe: G. elegans E.L. Cabral, G. latistipula E.L. 
Cabral y G. reitzii E.L. Cabral, todas pertenecientes 
al subgénero Galianthe. Esto resalta una notable 
escasez en los conocimientos biogeográficos en 
Galianthe, en especial del subgénero Ebelia, por lo 
que el objetivo del presente trabajo es establecer los 
patrones de distribución de las especies de Galianthe 
subgénero Ebelia, mediante un análisis de trazos, 
en un marco panbiogeográfico, para establecer la 
homología biogeográfica primaria, que representa 
una hipótesis acerca de una historia biótica común de 
los taxones involucrados, basada en la congruencia 
distribucional.

Materiales y Métodos 
Para establecer la distribución de las especies 

pertenecientes al subgénero Ebelia, se reunió 
la información proveniente de antecedentes 
bibliográficos, particularmente la revisión del 
genero Galianthe (Cabral 2002) y además se 
analizaron varios especímenes (más de 1200 
entradas) conservados en los siguientes herbarios  
(acrónimos de acuerdo al Index Herbariorum): 
CORD, CTES, RCV, SI, HUFU, RB, UEC, HUCS, 
NY, HUEM, MO, HEPH, UB, ICN, MBM, FUEL, 
BHCB, SP, F, ESA, CEN, IAC, SPSF, HUEF. Para 
cada ejemplar se tomaron los datos provenientes 
de las etiquetas y se georreferenciaron cada uno de 
los especímenes, utilizando la herramienta Google 
Earth (2015). 

Los datos obtenidos fueron volcados en planillas 
especialmente diseñadas para este fin, se tomaron los 
datos de localidad (en caso de tener con coordenadas), 
fenología (flor, fruto, fecha), ambiente (margen de 
río, interior de bosque, sotobosque, etc.), hábito, 
coleccionista, numero de colección y determinador. 
Dicha información se trasladó a una planilla de datos 
(Microsoft Office Excel). Para graficar los trazos 
individuales se utilizó el software  DIVA-Gis Versión 
4, Sistema de Información Geográfica para el Análisis 
de Datos de Distribución de Especies (Hijmans 2013), 
a partir de los datos georreferenciados se graficaron 
los trazos de acuerdo al criterio de distancia mínima. 
A partir de la superposición de los trazos individuales 
se establecieron los trazos generalizados y los 
nodos, los que fueron georreferenciados utilizando 
el mismo programa. Luego se superpusieron los 
trazos generalizados en un mapa representando el 
esquema delas provincias biogeográficas de la región 
Neotropical propuesto por Morrone (2006, 2014b). 
Los mapas resultantes fueron editados mediante Corel 
Photo Paint®.
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Resultados
En los patrones de distribución de Galianthe 

subgénero Ebelia, conformado por 11 especies de 
distribución exclusivamente americana, se observa 
que sólo una, Galianthe angulata (Benth.) Borhidi 
(Fig. 1a), posee una distribución esencialmente 
mesoamericana, fuera de Sudamérica, en el sur 

de México, Guatemala y Belice (Cabral 2002). 
Las demás especies poseen una distribución 
esencialmente sudamericana, con tres especies 
restringidas al sector andino: G. bogotensis (Kunth) 
E.L. Cabral (Fig. 1b) y G. dichotoma (Willd. 
ex Roem. & Schult.) E.L. Cabral & Bacigalupo 
(Fig. 1c) en las provincias biogeográficas Cauca 

Figura 1 – Trazos individuales de las especies de Galianthe subgénero Ebelia – a. G. angulata; b. G. bogotensis; c. 
G. dichotoma; d. G. boliviana; e. G. vaginata; f. G. humilis.
Figure 1 – Individual tracks of the species of Galianthe subgenus Ebelia – a. G. angulata; b. G. bogotensis; c. G. dichotoma; d. G. 
boliviana; e. G. vaginata; f. G. humilis.
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y Magdalena, del  Dominio Pacífico y en la 
provincia del Páramo, de la Zona de Transición 
Sudamericana, y G. boliviana E.L. Cabral, 
endémica de la provincia biogeográfica Puna, a 

partir de los 1800 s.m. (Fig. 1d). Las siete especies 
restantes son exclusivas de la Subregión Chaqueña: 
G. vaginata E.L. Cabral & Bacigalupo (Fig. 1e), 
G. humilis E.L. Cabral & Bacigalupo (Fig. 1f), G. 

Figura 2 – Trazos individuales de las especies de Galianthe subgénero Ebelia – a. G. cymosa; b. G. hispidula; c. G. 
brasiliensis; d. G. polygonoides; e. G. dichasia; f. trazo generalizado "Paraná".
Figure 2 – Individual tracks of the species of Galianthe subgenus Ebelia – a. G. cymosa; b. G. hispidula; c. G. brasiliensis; d. G. 
polygonoides; e. G. dichasia; f. "Paraná" generalized track.
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cymosa (Cham.) E.L. Cabral & Bacigalupo (Fig. 
2a), G. hispidula (A. Rich. ex D.C.) E.L. Cabral & 
Bacigalupo (Fig. 2b), G. brasiliensis  (Spreng.) E.L. 
Cabral & Bacigalupo (Fig. 2c), G. polygonoides 
E.L. Cabral & Bacigalupo (Fig. 2d) y G. dichasia 
(Sucre & C.G. Costa) E.L. Cabral (Fig. 2e), de las 
cuales G. polygonoides es una entidad endémica de 
la región de Rio de Janeiro, entre los 750–800 m 
s.m., caracterizada por el hábito trepador y una vaina 
estipular tubulosa, similar a una ocrea.

De acuerdo con la superposición gráfica de 
los trazos individuales, se puede observar un patrón 
distribucional principal formando un único trazo 
generalizado denominado “Paraná” (Fig. 2f), que 
conecta las siguientes provincias biogeográficas: 
Cerrado y Chaco del dominio Chaqueño y 
Atlántica, Bosque Paraná y Bosque de Araucaria, 
pertenecientes al dominio Paraná, ambos dominios 
se hallan íntegramente dentro de la subregión 
Chaqueña, región Neotropical. Es de destacar la 
ausencia de nodos, lo que indica que en la provincia 
biogeográfica Bosque Paraná no hay convergencia 
de biotas ancestrales del subgénero Ebelia.

Discusión 
El patrón distribucional de Galianthe 

subgénero Ebelia establecido, que denominamos 
“Paraná”, ya que queda incluido en su mayor parte 
en la provincia biogeográfica Bosque Paraná con 
pequeño sectores en el sur y sureste dentro de las 
provincias Cerrado y Chaco (dominio Chaqueño) y 
Atlántica y Bosque de Araucaria (dominio Paraná) 
dentro de la subregión Chaqueña. Este patrón 
distribucional principal posee un componente 
biótico formado por las especies: G. vaginata, G. 
humilis, G. cymosa y G. dichasia, características 
de las sabanas con árboles aislados que pertenecen 
a las provincias biogeográficas mencionadas, 
mientras que  G. hispidula y G. brasiliensis habitan 
el interior de bosques y selvas debido a su forma 
de vida umbrófila. Este patrón distribucional es el 
reflejo de una única biota ancestral en esta área.

En el enfoque de la Panbiogeografía, los 
eventos tectónicos (vicarianza tectónica) y 
climáticos (vicariaza dinámica) constituyen 
la mayor fuerza de los cambios geográficos y 
fragmentación de las biotas ancestrales (Echeverry 
& Morrone 2013). Las relaciones distribucionales 
de la biota del Cono Sur se vieron afectadas 
principalmente por fenómenos climáticos y 
geomorfológicos, que comenzaron durante la 
segunda parte del Neógeno (Crisci et al. 2001 & 
Ponce et al. 2002). Durante el Cenozoico Tardío, 

el levantamiento de los Andes y el desarrollo 
de corrientes frías marítimas (en especial la de 
Humboldt) se han asociado con la diversificación 
de hábitats y oportunidades evolutivas para la 
biota (Axelrod et al. 1991). A partir del Mioceno 
y hasta el Plioceno, el clima se fue haciendo más 
árido debido al lento levantamiento de los Andes y 
a la corriente fría de Humboldt. La última fase de 
la orogenia andina en el Plioceno superior causó el 
solevantamiento de diversos sistemas serranos como 
las Sierras Pampeanas y Subandinas (Taylor 1991). 

Se ha demostrado que previamente había una 
conexión entre las áreas selváticas sudamericanas, 
que conformaban una superficie boscosa continua 
(Nores 1992; Prado 1993; Prado & Gibbs 1993; 
Pennington et al. 2000; Ganem et al. 2007; Arana 
et al. 2012; Yañez et al. 2014; Garcia et al. 2014) 
de la cual los bosques en galería a lo largo de los 
cursos de agua, por ejemplo de los ríos Bermejo, 
Pilcomayo, Paraguay y Paraná, constituirían 
relictos de una distribución más amplia de las 
selvas durante los períodos interglaciares del 
pasado reciente (Pleistoceno y Holoceno). En los 
períodos interglaciares, 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 la diagonal árida conformada por 
una gran planicie de bosques xerófilos chaqueños, 
provocando la consecuente vicarianza dinámica de 
los taxones que componen estos bosques húmedos 
subtropicales, que ocupan dos áreas disyuntas 
entre los 23oS y 29oS, fragmentadas entre sí por el 
dominio Chaqueño (Morrone & Coscarón 1996; 
Pennington et al. 2000; Katinas & Crisci 2008), 
que habría sido más húmedo que actualmente (Van 
der Hammen 1974; Bigarella & de Andrade-Lima 
1982; Pennington et al. 2000). Esta secuencia de 
eventos está sustentada además por evidencias 
paleontológicas, paleoclimatológicas y geológicas 
que indican que un clima templado prevaleció en 
Sudamérica durante el Paleógeno 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). Estos patrones de distribución están 
estrechamente ligados con las glaciaciones del 
Pleistoceno, que afectaron unos dos tercios de los 
bosques de América del Sur austral, produciendo 
desplazamientos, compresión y extinciones de las 
biotas (Villagrán & Hinojosa 1997). El dominio 
Chaqueño es una gran cuenca sedimentaria limitada 
por los Andes y el cratón brasileño, comprende 
un área de aproximadamente 840.000 km2, la que 
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puede ser definida como una serie de grandes 
abanicos aluviales generados por los ríos que la 
atraviesan (Iriondo 1993; Argollo Bautista & Iriondo 
2008). Geomorfológicamente, esta Región es el 
resultado de una masiva acumulación de sedimentos 
cuaternarios sobre el hundido escudo Precámbrico 
Brasileño (Prado 1993). Asimismo, a lo largo 
del Cuaternario Superior, ocurrieron importantes 
cambios climáticos, pasando desde climas fríos y 
secos como en el Último Máximo Glaciar (UMG), 
hasta climas más subtropicales y tropicales (Iriondo 
& García 1993). En consecuencia, esta región tuvo 
un tiempo de formación breve, con un crecimiento 
derivado de continuos aportes superficiales de 
materiales transportados en su mayoría por el viento, 
con modificaciones fluviales (Molina 2006). 

Desde un punto de vista biogeográfico evolutivo, 
el Dominio Chaqueño puede ser considerado un 
ambiente secundario. Considerando que los patrones 
climáticos actuales de Sudamérica comenzaron a 
establecerse a partir del Mioceno, se ha postulado 
una edad pliocena para la identidad biogeográfica 
del Chaco (Iriondo 1992). A lo largo de la llanura 
chaqueña, en correlación con la aridez climática 
y edáfica, la vegetación cambia desde bosques 
xerofíticos y matorrales en el noreste (Caatingas, 
Cerrado), a bosques semideciduos entremezclados 
con extensas sabanas y palmares en el sureste 
(Pampa). La vegetación de la orilla de los principales 
ríos y sus afluentes occidentales es, generalmente, un 
bosque en galería (Morello 1967; Morello & Adamoli 
1968, 1974; Prado 1993). Se ha sugerido que el 
patrón de la vegetación Chaqueña es el resultado de 
la dinámica aluvial durante el Pleistoceno-Holoceno 
de la Región, la migración intensiva de los cinturones 
fluviales de los ríos principales (Iriondo 1995; Morelo 
& Matteucci 1999) y la gran introgresión marina del 
Mioceno formada por el Mar Paranaense, controlada 
por eventos tectónicos (Hernandez et al. 2005; 
Lovejoy et al. 2006).

Debido a que el origen de la tribu Spermacoceae 
se ha establecido hace unos 44,3 millones de años 
atrás (Bremer & Eriksson 2009), durante el Eoceno 
del período Paleógeno (Era Cenozoica), los 
eventos vicariantes mencionados previamente muy 
posiblemente han favorecido la radiación adaptativa 
dentro de las unidades biogeográficas de la Subregión 
Chaqueña (Werneck 2011), como podría ser el caso 
de las especies de Galianthe, en los dominios 
Chaqueño y Parana; ya que son plantas que poseen 
adaptaciones a ambientes xéricos y suelos arenosos, 
lateríticos o con afloramientos rocosos y pastizales 
abiertos, como ser la presencia de xilopodio, cutícula 

gruesa y pequeña superficie foliar, lo que les permitió 
prosperar en los ambientes cuaternarios abiertos, 
xéricos y cálidos de la Subregión Chaqueña. Esta 
conexión del trazo generalizado vinculando los 
dominios Chaqueño y Paraná apoya lo obtenido 
por otros autores mediante un análisis cladístico de 
áreas utilizando diversos taxones, como artrópodos, 
vertebrados y otras angiospermas y cuya vicarianza 
se produjo principalmente durante el Paleoceno 
(Nihei et al. 2004; Morrone 2014a). Por otra parte, 
las zonas montañosas y serranas contribuyen al 
establecimiento y supervivencia de las poblaciones 
de plantas en general por la gran heterogeneidad de 
hábitats y microclimas que generan (Morán 1995; 
Arcand & Ranker 2008), teniendo en cuenta la 
particularidad de los microambientes de las serranías 
inmersas en la Subregión Chaqueña, las mismas se 
desempeñarían como islas biogeográficas dentro de 
la gran planicie formada por la cuenca sedimentaria 
chaqueña, lo que favorecería la vicarianza y 
especiación dentro del género Galianthe (y la tribu 
Spermacoceae en general), ya que se han encontrado 
taxones endémicos de esta región, como Galianthe 
polygonoides, que en general habita en pastizales 
y campos abiertos de altura, a partir de los 750 m 
s.m. Aunque algunos autores (Costa 2003; Nihei 
& Carvalho 2007) expresan que no es posible 
postular una única hipótesis sobre la distribución 
de la biota Neotropical, el patrón biogeográfico 
de Ebelia obtenido, combinado con la edad de 
aparición del grupo al que pertenece, obtenida 
por análisis moleculares y calibración con fósiles 
(Bremer & Eriksson 2009), está acorde con la 
secuencia de eventos vicariantes que se ha propuesto 
previamente como procesos que han conducido 
a la diversificación de la biota Neotropical, y 
apoya la regionalización biogeográfica propuesta 
por Morrone (2014a,b), sobre la base de análisis 
biogeográficos cladísticos utilizando otros taxones, 
en donde el dominio Paraná y Chaqueño están 
estrechamente relacionados y pertenecen a la 
subregión Chaqueña.
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Resumo 
A família Melastomataceae possui 22 gêneros e 150 espécies no estado do Paraná. Tratamentos com descrições 
e chaves de identificação já foram publicados para 17 destes gêneros. Neste trabalho, são apresentados os 
tratamentos taxonômicos dos cinco gêneros faltantes, com nove espécies: Behuria insignis, Bertolonia 
acuminata, B. margaritacea, B. mosenii, B. paranaensis, Cambessedesia espora, C. hilariana, Huberia 
semiserrata e Mouriri chamissoana. Também é apresentada uma chave de identificação para os gêneros de 
Melastomataceae ocorrentes no Paraná, além de ilustrações dos gêneros apresentados neste trabalho.
Palavras-chave: Angiospermas, flora, Salpinga, taxonomia.

Abstract 
Melastomataceae has 22 genera and 150 species in the state of Paraná. Treatments with descriptions and 
identification keys have already been published for 17 genera. In this work, we presented a monograph for 
the last five genera, with nine species: Behuria insignis, Bertolonia acuminata, B. margaritacea, B. mosenii, 
B. paranaensis, Cambessedesia espora, C. hilariana, Huberia semiserrata and Mouriri chamissoana. We 
also present an identification key for all the genera of Melastomataceae occurring in Paraná.
Key words: Angiosperms, flora, Salpinga, taxonomy.
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Introdução
A família Melastomataceae possui 22 gêneros 

e 150 espécies no Paraná (Goldenberg 2014; 
Meyer & Goldenberg 2014), ocorrentes em 
praticamente todos os tipos de vegetação do estado. 
Estas espécies vêm sendo objeto de estudo há 
cerca de 10 anos, e destes gêneros, 17 já tiveram 
monografias publicadas ou em vias de publicação 
(Goldenberg 2004; Goldenberg et al. 2005; Camargo 
& Goldenberg 2007; Camargo et al. 2009; Meyer 
et al. 2010; Meyer & Goldenberg 2012; Meyer et 
al. 2012; Goldenberg et al. 2012a; Goldenberg et 
al. 2015). Os gêneros que faltam para completar 
os estudos para a família são cinco: Mouriri Aubl., 
Bertolonia Raddi, Behuria Cham., Cambessedesia 
DC. e Huberia DC. À exceção dos três últimos, 
estes gêneros não têm relações próximas entre si, e 
a opção por publicá-los em conjunto é meramente 
de ordem prática.

Mouriri é o único gênero no estado pertencente 
à subfamília Olisbeoideae (Stone 2006), previamente 
citada como subfamília Memecyloideae (Cogniaux 
1891; Morley 1976) ou mesmo como uma família, 
Memecylaceae, distinta de Melastomataceae 
(Renner 1993; Clausing & Renner 2001). Difere das 
plantas pertencentes a Melastomoideae (i.e., todas as 
demais Melastomataceae ocorrentes no estado) pelas 
folhas com venação não acródroma, e pela presença 
de uma glândula no dorso da antera (Morley 1976). 
Estas glândulas produzem óleo, e estão relacionadas 
à polinização por abelhas (Buchmann 1987).

Bertolonia é um gênero de plantas herbáceas, 
que apresentam frutos obtriquetras (i.e., com ápice 
anguloso, triangular; Baumgratz 1990). Outros 
gêneros de plantas herbáceas com frutos obtriquetras, 
como Salpinga Mart. ex DC., Monolena Triana 
ex Benth. & Hook.f. e Triolena Naudin foram 
tradicionalmente considerados como relacionados a 
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Bertolonia (Clausing & Renner 2001), mas trabalhos 
sobre filogenia com marcadores moleculares vêm 
mostrando que Bertolonia pertence a uma linhagem 
distinta das demais (Goldenberg et al. 2012b; 
Goldenberg et al., in press). Salpinga margaritacea 
(Naudin) Triana é a única espécie de Salpinga 
que vem sendo registrada para a Mata Atlântica 
(Goldenberg et al. 2009; Baumgratz 2015) e, mais 
recentemente, para o Paraná (Meyer et al. 2012), 
mas as mesmas referências sobre filogenia mostram 
que esta espécie não tem relação com as demais 
de Salpinga. Considerando as evidências de que 
Salpinga margaritaceae é relacionada a espécies 
de Bertolonia, e não de Salpinga, esta espécie 
será tratada, neste trabalho, como pertencente a 
Bertolonia. 

Cambessedesia, Behuria e Huberia pertencem 
a um clado para o qual ainda não há designação 
de tribo (Goldenberg et al. 2012b). Este clado é 
formado por gêneros pequenos a médios, todos do 
leste do Brasil, até agora sem evidências de uma 
sinapomorfia morfológica. Cambessedesia era 
tradicionalmente posicionado na tribo Microlicieae 
mas não está filogeneticamente relacionado a esta 
(Fritsch et al. 2004; Rodrigues 2009). Os dois 
últimos eram tradicionalmente incluídos na tribo 
Merianieae (Baumgratz 2004; Tavares 2005), 
juntamente com Dolichoura Brade e Merianthera 
Kuhlm. (Renner 1993), mas não tem relação 
filogenética próxima com os demais gêneros da 
tribo, como Meriania Sw., Graffenrieda DC. e 
Adelobotrys DC., todos estes com diversidade mais 
pronunciada na Amazônia e Andes (Goldenberg et 
al. 2012b; Schulman & Hyvonen 2003).

Neste trabalho é apresentada uma chave de 
identificação para gêneros de Melastomataceae 
ocorrentes no Paraná, e o tratamento taxonômico 
com chaves de identificação, descrições dos gêneros 
e espécies, comentários, distribuição geográfica, 
listagens de materiais examinados e ilustrações para 
todas as espécies dos gêneros Behuria, Bertolonia, 
Cambessedesia, Huberia e Mouriri no estado.

Materiais e Métodos
As exsicatas analisadas neste trabalho 

foram provenientes dos herbários FUEL,  MBM 
e UPCB (siglas segundo Thiers, continuamente 
atualizado). As amostras listadas como “material 
selecionado” ou “material examinado” foram 
exclusivamente provenientes do estado do Paraná 
e serviram de base para as descrições. O material 
foi selecionado quando havia mais de uma coleta no 
município. Neste caso, todas as amostras podem ser 
conferidas na lista de exsicatas, ao final do trabalho. 
As amostras listadas como “material adicional 
examinado” foram provenientes de outros estados, 
quando houve necessidade de mais materiais para 
complementar as descrições. 

A chave de gêneros foi baseada em trabalhos 
previamente publicados. Chaves de identificação 
de espécies e descrições para Aciotis, Acisanthera, 
Marcetia, Microlepis, Pterolepis e Siphanthera 
podem ser encontradas em Meyer & Goldenberg 
(2012), para Chaetostoma, Lavoisiera, Microlicia, 
Rhynchanthera e Trembleya em Goldenberg et 
al. (2015), para Clidemia, Pleiochiton e Ossaea 
em Goldenberg et al. (2005), para Leandra em 
Camargo & Goldenberg (2007) e Camargo et al. 
(2009), para Miconia em Goldenberg (2004), e para 
Tibouchina em Meyer et al. (2010).

Para mais informações sobre os táxons 
tratados aqui, como listagens de sinonímias 
e tipos, ver Morley (1976), Tavares (2005), 
Baumgratz (1990), Baumgratz (2004) e Rodrigues 
(2009). Estes mesmos autores, e mais Martins 
et al. (2009), e Baumgratz et al. (2015) foram 
consultados para informações sobre distribuição 
geográfica. Os dados sobre fenologia foram 
obtidos a partir de exemplares de herbário, e 
apenas aqueles coletados no Paraná. Para dados 
sobre o ambiente físico e vegetação do Paraná, 
ver Maack (2012) e Labiak (2014).

Resultados e Discussão

Chave de identificação de gêneros de Melastomataceae no estado do Paraná 

1. Folhas com venação broquidódroma; estame com conectivo provido de uma glândula no dorso; fruto 
baga  ............................................................................................................................................ Mouriri

1’. Folhas com venação acródroma; estame com conectivo desprovido de glândula; fruto cápsula ou baga.
2. Ovário livre no interior do hipanto; fruto cápsula.

3. Cápsula obtriquetra ................................................................................................Bertolonia 
3’. Cápsula de outra forma, não obtriquetra.

4. Flores isostêmones, estames férteis 4–5 (mais 5 estaminódios em Rhynchanthera).
5. Flores 4-meras ......................................................................................Siphanthera
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5’. Flores 5-meras .................................................................................................Rhynchanthera
4’. Flores diplostêmones, estames férteis 8–12.

6. Flores com pétalas amarelas ou vermelho-alaranjadas com base amarela .............................  
 ........................................................................................................................ Cambessedesia

6’. Flores com pétalas brancas, rosadas, lilases ou roxas, nunca amarelas ou vermelho-alaranjadas.
7. Estames com conectivo dorsalmente apendiculado.

8. Flores 4-meras ............................................................................................Huberia
8’. Flores 6-meras ............................................................................................ Behuria

7’. Estames com conectivo inapendiculado ou ventralmente apendiculado.
9. Hipanto externamente com uma coroa de tricomas no ápice .............Chaetostoma
9’. Hipanto externamente destituído de uma coroa de tricomas no ápice.

10. Ápice da antera rostrado; sementes oblongas, ovóides, não cocleadas.
11. Folhas com pontuações translúcidas; ovário 3-locular ........... Microlicia 
11’. Folhas sem pontuações translúcidas; ovário 4-6-locular.

12. Folhas 5–15 × 3–7 mm; flores geralmente 6-meras (raramente 
5-meras); pétalas lilases ou magentas.............................Lavoisiera

12’. Folhas 23–50 × 6–16 mm; flores 5-meras; pétalas brancas ou 
rosadas ............................................................................ Trembleya

10’. Ápice da antera atenuado, subulado, truncado, obtuso ou arredondado, não 
rostrado; sementes cocleadas.
13. Ovário com ápice glabro.

14. Conectivo inapendiculado ....................................................Aciotis
14’. Conectivo apendiculado.

15. Folhas planas; estames antessépalos com conectivo longamente 
prolongado abaixo das tecas .................................Acisanthera 

15’. Folhas assoveladas; estames dos dois ciclos com conectivo 
curtamente prolongado abaixo das tecas ...................Marcetia

13’. Ovário com ápice coroado por indumento. 
16. Hipanto externamente com projeções vascularizadas e ramificadas, 

com tricomas simples ......................................................Pterolepis
16’. Hipanto externamente sem projeções vascularizadas e ramificadas, 

glabro ou com tricomas simples, estrelados ou dendríticos. 
17. Estames com anteras de ápice subulado combinadas com 

conectivos com apêndices subulados .....................Microlepis
17’. Estames com anteras de ápice subulado combinadas com 

conectivos com apêndices curtos, com ápice obtuso ou anteras 
de ápice truncado combinadas com conectivos com apêndices 
subulados ............................................................... Tibouchina 

2’. Ovário adnato ao hipanto, total ou parcialmente; fruto baga.
18. Plantas epífitas ou terrestres, neste caso trepadeiras .....................................................Pleiochiton 
18’. Plantas terrestres e eretas ou cespitosas, nunca trepadeiras.

19. Botões com ápice agudo; pétalas com ápice agudo ou acuminado.
20. Inflorescências axilares ou caulifloras ................................................................. Ossaea
20’. Inflorescências terminais ou pseudo-axilares (terminais quando jovens, mas ultrapassadas 

em tamanho por ramos laterais, quando em frutos) ...........................................Leandra
19’. Botões com ápice arredondado; pétalas com ápice obtuso, arredondado ou emarginado.

21. Inflorescências axilares ou pseudo-axilares (terminais quando jovens, mas ultrapassadas 
em tamanho por ramos laterais, quando em frutos); cálice com dentes externos muito 
desenvolvidos, mais longos do que os lobos internos ...................................... Clidemia

21’. Inflorescências terminais, às vezes com ramos adicionais axilares; cálice com dentes 
externos ausentes ou pouco desenvolvidos, mais curtos do que os lobos internos .........
 ............................................................................................................................Miconia
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Figura 1 – a-q. Behuria, Bertolonia, Cambessedesia, Huberia e Mouriri no Paraná. a-c. Mouriri chamissoana Cogn. – a. ramo 
fértil; b. folha, face abaxial; c. estame (Hatschbach 20358). d-f. Bertolonia mosenii Cogn. – d. ramo fértil; e. fruto, vista lateral; f. 
fruto, vista apical (Caddah 705). g-h. Cambessedesia espora (A.St.-Hil. ex Bonpl.) DC. – g. ramo fértil; h. estame (Hatschbach 
13965). i-m. Behuria insignis Cham. – i. ramo fértil; j. botão floral; k. flor; l. estame antessépalo; m. estame antepétalo (Souza 
474). n-q. Huberia semiserrata DC. – n. ramo fértil; o. botão floral; p. estame antessépalo; q. estame antepétalo (Meirelles 419).
Figure 1 – a-q. Behuria, Bertolonia, Cambessedesia, Huberia and Mouriri in Paraná. a-c. Mouriri chamissoana Cogn. – a. fertile branch; b. leaf, 
abaxial surface; c. stamen (Hatschbach 20358). d-f. Bertolonia mosenii Cogn. – d. fertile branch; e. fruit, lateral view; f. fruit, apical view (Caddah 
705). g-h. Cambessedesia espora (A.St.-Hil. ex Bonpl.) DC. – g. fertile branch; h. stamen (Hatschbach 13965). i-m. Behuria insignis Cham. – i. 
fertile branch; j. flower bud; k. flower; l. antesepalous stamen; m. antepetalous stamen (Souza 474). n-q. Huberia semiserrata DC. – n. fertile 
branch; o. flower bud; p. antesepalous stamen; q. antepetalous stamen (Meirelles 419).
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1. Behuria Cham., Linnaea 9: 376. 1834.
Arbustos com tricomas glandulares, 

glabrescentes. Folhas com venação acródroma. 
Inflorescências tirsóides, curtas, apicais. Flores 
6-meras, diplostêmones; hipanto glanduloso-
pontuado; cálice simples (desprovido de dentes 
externos); pétalas brancas, com ápice arredondado; 
estames 12, conectivo desprovido de glândula no 
dorso, com apêndice dorso-basal único, filiforme, 
antera com ápice atenuado. Ovário parcialmente 
súpero, com ápice lobado revestido por tricomas 
glandulares. Frutos capsulares; sementes piramidais.

Behuria é um gênero exclusivo do Brasil, 
com 15 espécies (Tavares 2005; Baumgratz & 
Chiavegatto 2015). Tem distribuição restrita ao 
domínio de Mata Atlântica no Espírito Santo, Minas 
Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. No 
Paraná é representado por uma espécie.

1.1 Behuria insignis Cham., Linnaea 9: 377. 1834.
 Fig 1i-m

Arbustos 1,5–3 m alt. Folhas com pecíolo 
0,5–1,5 mm compr.; lâmina 4–9 × 2–3 cm, 
lanceoladas, base aguda a agudo-atenuada, ápice 
agudo ou acuminado, margem ciliada. Tirsóides 
4,4–6,5 cm compr., apicais. Flores com pedicelo 
1–2,5 cm compr.; hipanto 3,5–4 mm compr.; cálice 
com lobos ca. 5 mm compr., persistentes; pétalas 
12–14,5 × 10 mm, brancas, obovadas ou oblongas, 
ápice arredondado; estames subisomorfos, com 
filetes ca. 4 mm compr. (antepétalos) ou ca. 6 mm 
compr. (antessépalos), anteras ca. 4,5 mm compr., 
apêndice ca. 2,5 mm compr.; ovário 4 × 2,2 mm, 
4-locular., estilete ca. 10 mm compr. Cápsula 4 × 6,2 
mm compr.; sementes ca. 1,5–2 mm compr.
Material examinado: Antonina, 6.I.1992, G. Hatschbach 
56161 (MBM); 25.I.1993, G. Hatschbach 58254 (MBM); 
14.I.2014, F.R. Maia 110 (UPCB); 26.I.2015, T. Bochorny 
127 (MBM).

Behuria insignis é encontrada somente em 
São Paulo e Paraná (Tavares 2005; Baumgratz & 
Chiavegatto 2015). No Paraná ocorre em floresta 
pluvial, em encosta de morro, e dela se conhece 
apenas uma população. Coletada com flores 
e frutos em janeiro. Behuria insignis pode ser 
reconhecida pelas flores 6-meras, com pétalas 
brancas e estames amarelos, estes com apêndices 
dorsais filiformes.

2. Bertolonia Raddi, Mem. Mat. Soc. Ital. Sci. 
Modena, Pt. Mem. Fis. 18: 384. 1820.

Ervas ou subarbustos, terrestres, rupícolas 
ou hemiepífitos, geralmente rizomatosos, 
glandulosos, glabrescentes, raro glabros. Folhas 
com venação acródroma. Inflorescências 
cimosas, escorpioides ou trifloras, longas, 
apicais. Flores 5-meras, diplostêmones; hipanto 
glanduloso-pontuado ou com tricomas simples 
sobre as costelas; cálice bilobado ou simples 
(desprovido de dentes dorsais); pétalas brancas 
a róseas, com ápice acuminado a arredondado; 
estames 10, conectivo desprovido de glândula 
no dorso, com um ou mais apêndices dorsais 
arredondados ou bilobados, antera com ápice 
arredondado. Ovário parcialmente súpero, 
com ápice glabro ou revestido por tricomas 
glandulares. Frutos do tipo cápsula obtriquetra, 
ápice do eixo principal triangular; sementes 
clavadas ou obovadas.

Bertolonia é um gênero exclusivo do Brasil, 
com 19 espécies (Baumgratz 2015a; Meyer et 
al. 2012). Tem distribuição restrita ao domínio 
de Mata Atlântica no Rio Grande do Norte, 
Pernambuco, Alagoas, Bahia, Minas Gerais, 
Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná 
e Santa Catarina (Baumgratz 2015). No Paraná é 
representado por quatro espécies.

Chave de identificação para as espécies de Bertolonia no estado do Paraná

1. Lâmina foliar densamente pilosa, face adaxial com tricomas 6–12 mm compr. ....................................  
 .................................................................................................................... 2.4. Bertolonia paranaensis

1’. Lâmina foliar esparsamente pilosa ou glabra, face adaxial com tricomas de comprimento menor que o 
anterior.
2. Lâmina 1,8–8 × 1–5,2 cm; antera com ápice fendido em 2 lobos arredondados ............................  

 ....................................................................................................................2.3. Bertolonia mosenii
2’. Lâmina 5–15,5 × 2,4–7,5 cm; antera com ápice inteiro não fendido.

3. Folhas com base aguda a obtusa e margem serrulada-ciliada; anteras deiscentes por um poro 
introrso .......................................................................................... 2.1. Bertolonia acuminata

3’. Folhas com base cordada e margem suavemente crenulada; anteras deiscentes por um poro 
extrorso ..................................................................................... 2.2. Bertolonia margaritacea 
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2.1 Bertolonia acuminata Gardner, London J. Bot. 
2: 344. 1843.

Ervas 20–50 cm alt. Folhas com pecíolos 2–7 
cm compr.; lâmina 5,7–15,5 × 2,4–6,6 cm, elíptica a 
lanceolada, base aguda a obtusa, ápice acuminado, 
margem serrulado-ciliada, ambas as faces com 
tricomas simples curtos (0,05–2,3 mm compr.). 
Panículas de cimeiras escorpioides 4–12,5 cm 
compr., terminais. Flores com pedicelo 0,5–1,3 mm 
compr.; hipanto 1,2–4 mm compr.;  lobos do cálice 
1,3–2,6 mm compr.; pétalas 7–10,5 × 4,4–7,5 mm, 
alvas, largamente ovadas, ápice agudo; estames 
isomorfos, com filetes 2,2–3 mm compr., anteras 
1,4–2,5 mm compr., ápice não fendido, deiscentes 
por um poro introrso, apêndice 0,1–0,5 mm compr., 
bilobado ou trilobado com ápice arredodado; ovário 
1,6–2,5 mm compr., 3-locular, estilete 4–6,5 mm 
compr. Fruto 6–8,2 × 6–9 mm.
Material selecionado: Adrianópolis 9.I.2000, I. 
Isernhagen 238 (MBM, UPCB); Antonina, 9.XII.1998,  
A.C. Cervi 6579 (UPCB); Guaraqueçaba, 20.III.1999, 
A.L.S. Gatti 162 (UPCB); Guaratuba, 19.XII.1968, G. 
Hatschbach 20638 (FUEL, MBM, UPCB); Morretes, 
26.X.2005, R. Goldenberg 810 (MBM, UPCB); 
Paranaguá, 11.I.2002, O.S. Ribas 4243 (MBM); 
Piraquara, 20.I.1970, G. Hatschbach 23375 (MBM); 
Quatro Barras, 21.II.1968, C. Koczicki 58 (MBM); 
São José dos Pinhais, 23.VII.1998, J. Carneiro 512 
(MBM).

Bertolonia acuminata ocorre no Rio de 
Janeiro, Paraná e Santa Catarina (Baumgratz 
2015a). Coletada com flores entre dezembro e 
março, e frutos em março, abril, outubro, novembro 
e dezembro. A espécie é morfologicamente 
semelhante a B. paranaensis, porém a segunda 
apresenta tricomas com 6–12 mm compr. na face 
adaxial das folhas, enquanto B. acuminata possui 
tricomas de até 2,3 mm compr.

2.2 Bertolonia margaritacea Naudin, Ann. Gén. 
Hort. 16: 165. 1867.

Ervas ca. 30 cm alt. Folhas com pecíolos 
1–5,5 cm compr.; lâmina 5–12,5 × 2,5–7,5 cm, 
oval ou oval-oblonga, base cordada, ápice agudo, 
margem suavemente crenulada; face adaxial glabra, 
geralmente provida de manchas ocelares brancas, 
face abaxial com projeções glandulares pouco 
conspícuas. Panículas de cimeiras escorpioides 
ca. 10 cm compr., terminais ou axilares. Flores 
com pedicelo 1,5–3 mm compr.; hipanto ca. 3 mm 
compr.; lobos do cálice ca. 4 mm compr.; pétalas 
11 × 4,5 mm, alvas, obovadas, ápice acuminado; 
estames isomorfos, com filetes ca. 4 mm compr., 
anteras 2,5–3 mm compr., ápice não fendido, 

deiscentes por um poro extrorso, apêndice dorsal 
bilobado, um lobo ascendente ca. 0,6 mm compr., 
ápice obtuso, outro lobo descendente clavado 
estreitamente cônico ca. 0,5 mm compr., ápice 
agudo; ovário ca. 2,3 mm compr., 3-locular, estilete 
3–6 mm compr. Fruto ca. 4,8 × 8 mm.
Material examinado: Guaraqueçaba 19.I.1998, G. Gatti 
et al. 234 (UPCB). 
Material adicional examinado: BRASIL. Santa 
Catarina: Brusque, 5.XII.2009, T.J. Cadorin 532 
(UPCB).

Bertolonia margaritacea é encontrada no 
Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina 
(Baumgratz 2015b). Coletada com flores em 
dezembro e frutos em janeiro. A espécie pode ser 
reconhecida pela face adaxial da lâmina foliar 
glabra e geralmente com manchas ocelares brancas.

2.3 Bertolonia mosenii Cogn., Fl. bras. 14(4): 
55. 1886.

Ervas 8,3–30 cm alt. Folhas com pecíolos 
0,7–5 cm compr.; lâmina 1,8–8 × 1–5,2 cm, 
elíptica a ovada, base aguda a obtusa, ápice agudo 
a acuminado, margem serrulado-ciliada, ambas 
as faces com tricomas simples curtos (ca. 1 mm 
compr.). Panículas de cimeiras escorpioides 2,3–13 
cm de compr., terminais. Flores com pedicelo 
0,6–3 mm compr.; hipanto 1,5–4 mm compr.; 
lobos do cálice 0,5–2,2 mm compr.; pétalas 5,7–10 
× 2,4–6,3 mm, alvas, elípticas a obovadas, ápice 
agudo; estames isomorfos, com filetes 2–5,5 mm 
compr., anteras 1,2–2,5 mm compr., ápice fendido 
em dois lobos arredondados, deiscentes por dois 
poros extrorsos, apêndice 0,2–0,5 mm compr., 
arredondado; ovário ca. 3 mm compr., 3-locular, 
estilete 6,5–8 mm compr. Fruto 3–7,7 × 3,3–10 mm.
Material selecionado: Adrianópolis, 17.I.2000 
O.S. Ribas 3006 (MBM); Antonina, 26.VIII.1981, 
G. Hatschbach 43972 (MBM); Campina Grande 
do Sul, 12.XI.1968, G. Hatschbach 20299 (MBM); 
Guaraqueçaba, 16.XI.1993, R.X. Lima 159 (UPCB); 
Guaratuba, 29.XII.1971, G. Hatschbach 28597 (MBM); 
Morretes, 26.X.2005, R. Goldenberg 804 (MBM, 
UPCB); Paranaguá, 10.I.2002, O.S. Ribas 4229 (MBM); 
Quatro Barras, 14.I.1987, R. Kummrow 2846 (MBM); 
Sete Barras, 12.I.1999, R. Goldenberg 469 (UPCB); 
Tunas do Paraná, 21.IV.2007, E. Camargo 104 (UPCB).

Bertolonia mosenii é encontrada no Rio 
Grande do Norte, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São 
Paulo, Paraná e Santa Catarina (Baumgratz 2015a). 
Coletada com flores entre setembro e março e 
com frutos de maio a janeiro. A espécie possui as 
menores dimensões foliares (1,8–8 × 1–5,2 cm) 
entre as espécies do gênero que ocorrem no Paraná 
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e pode ser facilmente reconhecida pelas anteras 
com ápice fendido em dois lobos arredondados.

2.4 Bertolonia paranaensis (Wurdack) Baumgratz, 
Arq. Jard. Bot. Rio de Janeiro 30: 140. 1990.

Ervas 11–26,5 cm alt. Folhas com pecíolos 
0,5–5 cm compr.; lâmina 4,1–13,5 × 2–6,4 cm, 
elíptica, às vezes lanceolada, base aguda a obtusa, 
ápice acuminado, margem serrulada-ciliada, 
face adaxial com tricomas simples longos (6–12 
mm compr.), face abaxial com tricomas simples 
densos. Panículas de cimeiras escorpioides, 4–12 
cm compr., terminais. Flores com pedicelos 0,5–
1,7 mm compr.; hipanto 1,8–4 mm compr.; lobos 
do cálice 1,1–2,5 mm compr.; pétalas 7,5–11,4 × 
4–6,5 mm, alvas, elípticas, ápice agudo; estames 
isomorfos, com filetes 3–4,2 mm compr., anteras 
1,7–2,6 mm compr., ápice não fendido, deiscentes 
por um poro extrorso, apêndice 0,3–0,4 mm 
compr., obtuso ou trilobado; ovário 2,1–2,3 mm 
compr., 3-locular, estilete 5,2–5,4 mm compr. 
Fruto 4,2–5,6 × 7,1–7,9 mm.
Material selecionado: Antonina, Guaraqueçaba, 
7.I.1970, G. Hatschbach 23306 (MBM); 11.IV.2015, 
L.F. Bacci 154 (UPCB).

Bertolonia paranaensis é encontrada em São 
Paulo e no Paraná (Baumgratz 2015). Coletada 
com flores entre novembro e janeiro e frutos 

em maio e junho. Recentemente encontrada em 
algumas localidades de Antonina, a espécie não 
era coletada há 45 anos. Ver comentários em B. 
acuminata.

3. Cambessedesia DC., Prodr. 3: 110. 1828.
Subarbustos com tricomas glandulares 

ou glabros. Folhas com venação  acródroma. 
Inflorescências paniculadas, dicásio simples 
ou reduzidas a uma ou duas flores isoladas, 
longas, apicais ou axilares. Flores 5-meras, 
diplostêmones; hipanto glabro ou com emergências 
vascularizadas; cálice simples (desprovido de 
dentes externos); pétalas completamente amarelas 
ou vermelho-alaranjadas com base amarela, 
ovais, ápice acuminado; estames 10, conectivo 
desprovido de glândula no dorso, inapendiculado, 
antera com ápice atenuado. Ovário súpero, com 
ápice revestido por tricomas glandulares. Frutos 
capsulares; sementes depresso-ovais.

Cambessedesia é um gênero exclusivo do 
Brasil, com 23 espécies (Silva-Gonçalves et al. 
2015). Ocorre geralmente em domínio de cerrado, 
em campos rupestres, desde Tocantins, Bahia, 
Pernambuco, Piauí, Distrito Federal, Goiás, 
Mato Grosso, Espírito Santo, Minas Gerais até o 
Paraná (Silva-Gonçalves et al. 2015). No Paraná 
é representado por duas espécies.

Chave de identificação para as espécies paranaenses de Cambessedesia DC.

1. Folhas cordadas ou ovais; pétalas amarelas .................................................3.1. Cambessedesia espora 
1’. Folhas lanceoladas; pétalas vermelho-alaranjadas com base amarela ....................................................  

 ..................................................................................................................3.2. Cambessedesia hilariana

3.1 Cambessedesia espora (A.St.-Hil. ex Bonpl.) 
DC., Prodr. 3: 111. 1828. Fig 1g-h

Subarbusto 0,3–0,7 m alt. Folhas com pecíolo 
ca. 0,6 mm compr.; lâmina 0,5–0,7 × 0,3–0,6 
cm, oval ou cordada, base arredondada, ápice 
acuminado, margem inteira ou denteada. Panículas 
com raques reduzidas a flores isoladas 4,5–13,3 cm 
compr., apicais ou axilares. Flores com pedicelo ca. 
3 mm compr.; hipanto 2,8–3,9 mm compr.; lobos 
do cálice ca. 1 mm compr., persistentes; pétalas 
3,3–4,2 × 1,6–1,9 mm, completamente amarelas; 
estames subisomorfos, com filetes 2,9–4,1 mm 
compr. (antepétalos) ou 2,9–3,4 mm compr. 
(antessépalos), anteras ca. 3,5 mm compr.; ovário 
2–2,5 × 1,5–2 mm, 3-locular, estilete 6,9–9,8 mm 
compr. Cápsula 3,3–3,9 mm compr.; sementes 
0,3–0,4 mm compr. 

Material selecionado: Almirante Tamandaré, 27.II.1982, 
G. Hatschbach 44598 (MBM); Arapoti, 20.XI.1976, G. 
Hatschbach 39303 (MBM); Bocaíuva do Sul, 19.III.1999, 
J.M. Silva 2907 (MBM); Jaguariaíva, 3.III.1966, G. 
Hatschbach 13965 (MBM, UPCB); Sengés, 28.II.1972, 
G. Hatschbach 29259 (MBM, UPCB).
Material adicional examinado: BRASIL, Minas 
Gerais: Buenópolis, 09.VI.2004, G. Hatschbach et al. 
77643 (UPCB); Conceição do Ibitipoca, 16.XI.2001, 
F.R.G. Salimena 956 (UPCB); Ressaquinha, 12.IX.1964, 
E. Pereira. 9156 (UPCB);

Cambessedesia espora é encontrada em 
Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais, Rio de 
Janeiro, São Paulo e Paraná (Silva-Gonçalves et al. 
2015). No Paraná ocorre em formações campestres 
e cerrado. Coletada com flores entre novembro 
e março, com frutos de fevereiro a março. Suas 
pétalas inteiramente amarelas distinguem-na 
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de C. hilariana e de todas demais espécies de 
Melastomataceae no estado.

3.2 Cambessedesia hilariana (Kunth) DC., Prodr. 
3. 111. 1828.

Subarbusto 0,2–0,6 m alt. Folhas com pecíolo 
0,4 mm compr.; lâmina 0,6–0,8 × 0,2–0,5 cm, 
lanceoladas, base atenuada, ápice acuminado, 
margem inteira ou denteada. Dicásio simples a flores 
isoladas ca. 4 cm compr., axilares. Flores com pedicelo 
0,7–2 mm compr.; hipanto 4,2–4,8 mm compr.; lobos 
do cálice ca. 1,6 mm compr., persistentes; pétalas 
5,5–5,8 × 2,6–2,8 mm, vermelho-alaranjadas com 
base amarela; estames subisomorfos, com filetes 
4,6–4,8 mm compr. (antepétalos) ou 3,7–4,8 mm 
compr. (antessépalos), anteras ca. 6 mm compr.; 
ovário 3,1–3,7 × 1,8–2 mm, 3–4-locular, estilete ca. 
10 mm compr. Cápsula 5–5,6 mm compr.; sementes 
ca. 0,7 × 0,4 mm compr. 
Material examinado: Sengés, 10.X.1958, G. Hatschbach 
5072 (UPCB); 7.III.1990, G. Hatschbach et al. 54071 
(MBM). 
Material adicional examinado: BRASIL, Minas 
Gerais: Grão Mogol, 13.VI.1990, G. Hatschbach et al. 
54236 (MBM); 13.IV.2006, C.V. Vidal 126 (UPCB); 
Joaquim Felício, 21.X.1999, G. Hatschbach et al. 69443 
(UPCB); Ouro Branco, 02.II.2011, F.A. Michelangeli et 
al. 1569 (UPCB); Presidente Kubitchek, 17.III.1987, G. 
Hatschbach et al. 51032 (UPCB); Santana do Riacho-
Cardeal, 03.XI.1997, M.A. Farinaccio et al. 91 (UPCB). 
São Paulo: Itapeva, 29.X.2009, R. Cielo-Filho 1032 
(UPCB); Itararé, 13.I.2010, W.S. Mancinelli et al. 1127 
(UPCB).

Cambessedesia hilariana é encontrada em 
Tocantins, Piauí, Pernambuco, Bahia, Goiás, Distrito 
Federal, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, 
São Paulo e Paraná (Silva-Gonçalves et al. 2015). No 
Paraná ocorre em cerrado. Coletada com flores em 
outubro e frutos em março. Suas pétalas vermelho-
alaranjadas, com a base amarela, distinguem-na 
de C. hilariana e de todas demais espécies de 
Melastomataceae no estado.

4. Huberia DC., Prodr. 3: 167. 1828.
Árvores com tricomas glandulares. Folhas com 

venação acródroma. Inflorescências cimosas, curtas, 
apicais. Flores 4-meras, diplostêmones; hipanto 
glanduloso-pontuado; cálice simples (desprovido 
de dentes externos); pétalas brancas, com ápice 
acuminado; estames 8, conectivo desprovido de 
glândula no dorso, com apêndice dorso-basal 
único, filiforme, antera com ápice atenuado. Ovário 
parcialmente súpero, com ápice glabro. Frutos 
capsulares; sementes alongadas.

Huberia ocorre no Peru, Equador e Brasil, 
com 16 espécies (Baumgratz 2004). No Brasil 
tem distribuição restrita ao domínio de Mata 
Atlântica, desde Pernambuco até o Rio Grande do 
Sul (Baumgratz & Chiavegatto 2015). No Paraná é 
representado por uma espécie.

4.1 Huberia semiserrata DC., Prodr. 3: 167. 1828.
 Fig 1n-q

Árvores 2–4 m alt. Folhas com pecíolo 1–2 
mm compr.; lâmina 3–7 × 1–3 cm, ovadas, obovadas 
ou elípticas, base aguda, ápice agudo ou acuminado, 
margem serrulada ou serreada. Cimeiras reduzidas 
2–2,8 cm compr., apicais. Flores com pedicelo 
1,2–1,7 cm compr.; hipanto 8–10 mm compr.; lobos 
do cálice  ca. 6 mm compr., persistentes; pétalas 
25–18 × 10–15 mm, brancas, obovadas, ápice agudo; 
estames subisomorfos, com filetes 9–11 mm compr. 
(antepétalos) ou 8–10 mm compr. (antessépalos), 
anteras ca. 7,5 mm compr., apêndice 3–6 mm compr.; 
ovário 4,9–5,0 × 2–2,5 mm, 4-locular, estilete ca. 10 
mm compr. Frutos não vistos. 
Material selecionado: Antonina, 13.XII.1967, G. 
Hatschbach 18104 (MBM); Guaratuba, 22.XI.1967, G. 
Hatschbach 17918 (UPCB); 12.XII.1993, J.M. Silva 1286 
(UPCB); 13.XII.2009, J. Meirelles 419 (UPCB); Paranaguá, 
2.I.1967, G. Hatschbach 15608 (MBM, UPCB).

Huberia semiserrata é encontrada em São 
Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul 
(Baumgratz 2004). No Paraná ocorre em floresta 
pluvial, na planície litorânea. Coletada com flores 
entre novembro e janeiro. Huberia semiserrata 
pode ser reconhecida pelas flores 4-meras e flores 
com pétalas brancas e estames amarelos, estes com 
apêndice dorsal alongado.

5. Mouriri Aubl.,  Hist. Pl. Guiane 1: 452. 1775.
Árvores glabras. Folhas com venação 

broquidódromas. Inflorescências racemosas, curtas, 
axilares. Flores 5-meras, diplostêmones; hipanto 
glabro; cálice simples (desprovido de dentes 
externos); pétalas brancas, com ápice acuminado; 
estames 10, conectivo provido de uma glândula no 
dorso, com apêndice dorso-basal único, arredondado, 
antera com ápice arredondado. Ovário ínfero, com 
ápice glabro. Frutos bacáceos; sementes subesféricas.

Mouriri é um gênero Neotropical, com 86 
espécies (Morley 1976; Goldenberg et al. 2013), das 
quais 54 ocorrem no Brasil (Goldenberg 2015). Tem 
distribuição predominante na Amazônia, ocorrendo 
também em Cerrado e Mata Atlântica (incluindo 
Restinga), com limite ao sul em Santa Catarina. No 
Paraná é representado por uma espécie.
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5.1 Mouriri chamissoana Cogn. in Mart. & Eichl., 
Fl. bras. 14(4): 573. 1888. Fig 1a-c

Árvores 7–10 m alt. Folhas com pecíolo 
1–2 mm compr.; lâmina 4–9 × 2-4 cm, oblongas 
a lanceoladas, base arredondada a cordada, ápice 
acuminado, margem inteira ou ondulada. Racemos 
1–3,5 cm compr. Flores com pedicelo 6–10 mm 
compr.; hipanto 2,5–3 mm compr.; com lobos do 
cálice ca. 1 mm compr., persistentes; pétalas 4–5 × 
2–3 mm, ovais; estames subisomorfos, com filetes 
3–6 mm compr., anteras ca. 2 mm compr., apêndice 
ca. 0,5 mm compr., glândula ca. 0,2 mm compr., 
tecas ca. 1 mm compr.; ovário 5–6 × 2–2,5 mm, 
5-locular., estilete ca. 10 mm compr. Frutos 10–15 
mm diam.; sementes 7–9 mm diam. 
Material selecionado: Antonina, 30.XI.1983, G. 
Hatschbach 47169 (MBM); Guaraqueçaba, 21.XI.1968, 
G. Hatschbach 20358 (MBM); Guaratuba, 4.XI.2004, 
A.C. Cervi 8733 (UPCB); Morretes, 23.XI.1984, 
F.C. Silva (UPCB 13102); Paranaguá, 2.XI.1965, G. 
Hatschbach 13081 (MBM, UPCB). 

Mouriri chamissoana é encontrada na Bahia, 
Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná 
e Santa Catarina (Goldenberg 2009, 2015). No 
Paraná ocorre em floresta pluvial, em encostas da 
Serra do Mar. Coletada com flores em novembro 
e frutos em fevereiro. Esta espécie é prontamente 
reconhecida, dentre as Melastomataceae ocorrentes 
no estado, pela nervação broquidródoma. De fato, 
Mouriri chamissoana pode ser mais facilmente 
confundida com espécies de Myrtaceae, do que 
com Melastomataceae. Os estames em número 
relativamente pequeno (10), providos de glândula 
no dorso, distinguem Mouriri das espécies de 
Myrtaceae ocorrentes no Paraná.
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Resumo 
Senecioneae está representada em Minas Gerais por oito gêneros e 41 espécies (Dendrophorbium 
3 spp., Emilia 2 spp., Erechtites 3 spp., Graphistylis 5 spp., Hoehnephytum 1 sp., Pentacalia 1 sp., 
Pseudogynoxys 1 sp. e Senecio 25 spp.). Três espécies são culvitadas como ornamentais: Curio 
rowleyanus, Senecio flaccidus e S. tamoides. Seis espécies são novas ocorrências para o estado: 
Dendrophorbium fastigiaticephalum, Graphistylis argyrotricha, Senecio paulensis, S. paucijugus, 
S. pseudostigophlebius e S. stigophlebius. São apresentadas chaves de identificação para os gêneros 
e espécies, descrições, comentários sobre a taxonomia, distribuição geográfica e habitat, além de 
ilustrações das espécies estudadas.
Palavras-chave: Biodiversidade, Compositae, flora, Senecio.

Abstract 
Senecioneae is represented in Minas Gerais, Southeastern Brazil, by eight genera and 41 species 
(Dendrophorbium 3 spp., Emilia 2 spp., Erechtites 3 spp., Graphistylis 5 spp., Hoehnephytum 1 
sp., Pentacalia 1 sp., Pseudogynoxys 1 sp., and Senecio 25 spp.). Three species are cultivated as 
ornamental: Curio rowleyanus, Senecio flaccidus and S. tamoides. Six species are new occurrences: 
Dendrophorbium fastigiaticephalum, Graphistylis argyrotricha, S. paulensis, S. paucijugus, S. 
pseudostigophlebius and S. stigophlebius. Identification key of genera and species from Minas 
Gerais, descriptions, and comments on the taxonomy, geographical distribution and habitats, besides 
illustrations are given.
Key words: Biodiversity, Compositae, flora, Senecio.
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Introdução
Senecioneae Cass. é a maior tribo em 

número de espécies entre as Asteraceae, com 
cerca de 3.500 espécies agrupadas em 150 
gêneros (Nordenstam et al. 2009), sendo que 
aproximadamente um terço destas ocorrem 
no Novo Mundo (Hind 1993). Além de ser a 
maior tribo, ainda abriga o maior gênero da 
família em número de espécies, Senecio L., com 
aproximadamente 1250 espécies (Bremer 1994; 
Nordenstam 2007). 

A tribo Senecioneae é praticamente 
cosmopoli ta ,  com exceção dos pólos,  e 
concentram-se predominante na América do Sul 
e Central, África do Sul e tropical, além da porção 
central e oriental da Ásia e são bastante variáveis 

em hábito, podendo ser encontradas ervas, 
subarbustos, arbustos, lianas e árvores (Bremer 
1994). Em relação aos tipos de habitats, as 
espécies podem ser encontradas, desde ambientes 
aquáticos até desérticos, de baixas altitudes a 
comunidades alpinas, e desde regiões árticas até 
tropicais (Bremer 1994; Pelser et al. 2007). 

No Brasil, são encontradas 95 espécies 
distribuídas em oito gêneros: Dendrophorbium 
(Cuatrec.) C. Jeffrey, Emilia (Cass.) Cass., 
Erechti tes  Raf. ,  Graphistyl is  B. Nord. , 
Hoehnephytum Cabrera, Pentacalia Cass., 
Pseudogynoxys (Greenm.) Cabrera e Senecio 
(BFG 2015) e estudos taxonômicos com a tribo 
são escassos, podendo-se citar os trabalhos de 
Baker (1884), Cabrera (1957), Cabrera & Klein 
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(1975), Matzenbacher (1998) e Teles & Stehmann 
(2011). A partir do trabalho de Cabrera (1957), 
novos táxons foram descritos (e.g., Zardini 1979; 
Robinson 1980; Matzenbacher 1996, 2009; Teles 
et al. 2006, 2009; Teles & Meireles 2010; Teles 
& Freitas 2013), combinados (e.g., Nordenstam 
1994; Matzenbacher & Baptista 1997; Teles 2010) 
e acrescidos à lista da flora brasileira.

No presente trabalho é apresentado o 
tratamento taxonômico para as espécies de 
Senecioneae ocorrentes no estado de Minas 
Gerais, com a apresentação de chaves e descrições 
para a identificação de gêneros e espécies, além 
de comentários sobre taxonomia e distribuição 
geográfica de cada táxon, bem como ilustrações.

Material e Métodos
O presente trabalho teve como fonte os 

materiais depositados nos herbários ALCB, 
BHCB, CESJ, ESA, HRB, HUEFS, HUFU, ICN, 
K, MBM, MBML, P, PAMG, RB, SPF e UEC 
(Thiers 2015). As informações obtidas a partir 
da análise de exsicatas foram complementadas 
com coletas e observações do primeiro autor. As 
coletas foram feitas ao longo de quatro anos em 
diversas localidades de Minas Gerais e seguiram o 
método de caminhamento (Filgueiras et al. 1994), 
com frequência e duração variáveis. Todo material 
coletado foi processado seguindo-se as técnicas 
usuais em taxonomia vegetal (Bridson & Forman 
1992) e incorporado ao acervo do herbário do 
Instituto de Ciências Biológicas da Universidade 
Federal de Minas Gerais (herbário BHCB).

As características descritas para a tribo 
foram baseadas em Nordenstam (2007), porém 
adaptadas para os táxons ocorrentes no Brasil, 
enquanto que as características genéricas e 
específicas dizem respeito a aquelas encontradas 
nas espécies examinadas procedentes de Minas 
Gerais. A análise morfológica baseou-se em 
material herborizado. As observações e medidas 
das estruturas florais foram feitas com o auxílio de 
estereomicroscópio, após reidratação do material 
por fervura em água. A análise micromorfológica 
(tricomas, células do colar da antera e do tecido 
endotecial, além do ápice dos ramos do estilete) 
foi feita a partir da reidratação por fervura, seguida 
de diafanização em hidróxido de sódio (NaOH) 
a 5 %. Após diafanizadas, as estruturas foram 
montadas em lâminas provisórias e analisadas em 
microscópio óptico.

A distribuição das espécies no Brasil está 
baseada em Belcher (1956), Cabrera (1957), 

Hind (1993, 1999), Matzenbacher (1998), 
Teles et al. (2006), Teles & Stehmann (2008), e 
complementada com as informações compiladas 
das fichas das exsicatas dos herbários visitados. 

Não foram levadas em consideração as 
categorias taxonômicas infraespecíficas, tais 
como variedades e formas; apenas são feitos 
comentários para os táxons que possuem essas 
categorias.

Resultados e Discussão
BFG (2015) reportam para o Brasil a 

ocorrência de 95 espécies de Senecioneae 
agrupadas em oito gêneros. Em Minas Gerais 
a tribo Senecioneae está representada por 
41 espécies agrupadas nos oito gêneros que 
são reportados para o país. Três espécies são 
cultivadas como ornamentais: Curio rowleyanus 
(H. Jacobsen) P.V. Heath, Senecio flaccidus Less. 
e S. tamoides DC.

Senecioneae Cass.
Ervas, arbustos, lianas ou árvores. Folhas 

alternas, em roseta ou ao longo dos ramos, sésseis 
ou pecioladas, inteiras ou variadamente sectadas. 
Capítulos radiados, disciformes ou discoides, 
heterógamos ou homógamos, flores com corola 
geralmente amarela, algumas vezes alvacenta, 
alaranjada, rosada, vermelha ou lilás. Capítulos 
solitários ou dispostos em capitulescências 
corimbiformes, paniculiformes ou tirsoides, 
terminais ou laterais. Invólucro unisseriado, 
campanulado, cilíndrico ou urceolado, caliculado 
ou ecaliculado. Brácteas involucrais livres ou 
conatas. Eixo da inflorescência, plano, convexo 
ou cônico, desprovido de projeções ou fimbriado a 
denticulado, piloso ou glabro, sólido ou fistuloso. 
Flores do raio pistiladas; corola liguliforme ou 
filiforme. Flores do disco perfeitas; corola tubulosa, 
5-lobada. Estames 5, anteras com apêndice do 
conectivo oblongo, base obtusa, sagitada ou 
caudada; tecido endotecial radial ou polarizado, 
raramente transicional; colar da antera reto, 
basalmente dilatado (balustriforme) com longas 
células. Estilete bífido, apicalmente truncado, 
obtuso, arredondado ou triangular, algumas 
vezes longamente acuminado com tricomas 
fusionados ou com distinto tufo de tricomas; áreas 
estigmáticas contínuas ou separadas. Cipselas 
costeladas, cilíndricas ou obovoides, glabras 
ou variavelmente pubescentes. Pápus cerdoso, 
1-multisseriado, cerdas persistentes ou caducas, 
finas, alvacentas, estramíneas, ou púrpuras.



Senecioneae em Minas Gerais

Rodriguésia 67(2): 455-487. 2016

457

Chave de identificação para os gêneros de Senecioneae ocorrentes em Minas Gerais

1.	 Capítulos	discoides;	brácteas	involucrais	e	flores	do	capítulo	em	número	de	5 .........5. Hoehnephytum
1’.	 Capítulos	disciformes,	radiados	ou	discoides,	porém,	se	discoides,	com	brácteas	involucrais	e	flores	do	

capítulo em número maior que 5.
2.	 Capítulos	disciformes,	flores	da	margem	com	corola	longamente	filiforme .............. 3. Erechtites
2’.	 Capítulos	radiados,	flores	do	raio	com	corola	distintamente	liguliforme,	e/ou	capítulos	discoides,	

com	todas	as	flores	de	corola	tubulosa.
3. Ramos do estilete com ápice truncado, convexo ou rômbico.

4. Capítulos discoides ..........................................................................................8. Senecio 
4’. Capítulos radiados.

5. Ramos do estilete com ápice convexo..................................... 1. Dendrophorbium
5’. Ramos do estilete com ápice rômbico ou truncado.

6. Plantas escandentes; ramos do estilete com ápice rômbico .......6. Pentacalia
6’. Plantas eretas, prostradas ou decumbentes; ramos do estilete com ápice 

truncado ...........................................................................................8. Senecio
3’. Ramos do estilete com ápice truncado, com conspícuo tufo de tricomas partindo do centro, 

ou apendiculado, longamente acuminado, com tricomas fusionados ou apêndice penicilado.
7. Ramos do estilete com ápice truncado, com conspícuo tufo de tricomas partindo do 

centro, circundado por coroa de tricomas curtos, divergentes ................ 4. Graphistylis
7’. Ramos do estilete com ápice apendiculado, longamente acuminado, com tricomas 

fusionados ou apêndice penicilado, sem coroa de tricomas divergentes.
8. Subarbustos a arbustos escandentes, perenes; capítulos radiados; invólucro 

caliculado; ramos do estilete com ápice longamente acuminado, com tricomas 
fusionados................................................................................... 7. Pseudogynoxys

8’. Ervas eretas, anuais; capítulos discoides; invólucro ecaliculado; ramos do estilete 
com ápice com apêndice  penicilado ........................................................ 2. Emilia

1. Dendrophorbium (Cuatrec.) C. Jeffrey, Kew 
Bull. 47: 65. 1992.

Ervas, subarbustos, arbustos ou raramente 
árvores, eretos ou raramente escandentes, perenes. 
Caule simples a escassamente ramificado. Lâminas 
foliares elípticas, lanceoladas, oblanceoladas, 
ovadas ou ovado-lanceoladas, ápice agudo ou 
acuminado, base atenuada, obtusa ou cordada, 
margem denticulada, serreada, ou inteira, 
peninérveas, pecíolos ocasionalmente alados. 
Capítulos heterógamos, radiados, dispostos em 
capitulescências fastigiadas ou paniculiformes. 
Invólucro campanulado, caliculado ou ecaliculado; 
brácteas involucrais 6–15. Flores do raio 4–8, 
pistiladas, corola liguliforme, amarelas. Flores do 
disco 6–17, perfeitas, corola tubulosa, amarela. 
Anteras com base obtusa, ecaudadas, raro 
caudadas. Ramos do estilete com ápice convexo, 

envolto por uma coroa de tricomas divergentes. 
Cipselas cilíndricas ou obcônicas, 8–10-costeladas, 
glabras. Pápus alvacento, caduco ou persistente.

D e n d r o p h o r b i u m  é  u m  g ê n e r o 
predominantemente andino (Jeffrey 1992), com 
aproximadamente 75 espécies que ocorrem 
na Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e 
Venezuela (Nordenstam 2007). As espécies de 
Dendrophorbium ocorrentes no Brasil foram 
agrupadas por Cabrera (1957) em Senecio sect. 
Myriocephalus Cabrera, porém Jeffrey (1992) 
quando elevou Dendrophorbium à categoria 
taxonômica de gênero subordinou a seção 
Myriocephalus à sinonímia de Dendrophorbium 
e propôs novas combinações no referido gênero. 
No Brasil o gênero está representador por 12 
espécies (Teles 2010; BFG 2015) e em Minas 
Gerais por três. 

Chave de identificação para as espécies de Dendrophorbium ocorrentes em Minas Gerais

1.	 Ervas	a	arbustos;	lâminas	foliares	glabras	na	face	abaxial;	flores	do	disco	6–11.
2. Folhas com margem serreada apenas na metade superior da lâmina; capitulescência densamente 

fastigiada;	flores	do	raio	4–5,	limbo	7–10	mm	compr. ......................... 1.1. D. fastigiaticephalum
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2’.	 Folhas	com	margem	inteira	ou	serreada	por	toda	a	extensão;	capitulescência	paniculiforme;	flores	
do raio 6–8, limbo 4–4,5 mm compr. ........................................................... 1.3. D. pellucidinerve

1’.	 Árvores;	 lâminas	 foliares	densamente	albo	ou	amarelo-tomentosas	na	 face	abaxial;	flores	do	disco	
12–17 ............................................................................................................................. 1.2. D. glaziovii

1.1 Dendrophorbium fastigiaticephalum (Cabrera) 
C. Jeffrey, Kew Bull. 47: 66. 1992.
 Fig. 1a

Ervas eretas, perenes, 0,5–1,5 m alt. Caule 
multisulcado, fistuloso, densamente folhoso por 
toda a extensão, glabro. Lâminas foliares 3,5–6,6 
× 0,5–1,2 cm, oblanceoladas a lanceoladas, ápice 
agudo, acuminado, base atenuada formando 
um pseudopecíolo, margem serreada na metade 
superior da lâmina, planas a revolutas, peninérveas 
em ambas as faces, nervuras secundárias finamente 
reticuladas na face adaxial, nervuras conspícuas, 
glabras em ambas as faces. Capitulescência 
densamente fastigiada, congesta. Capítulos com 
pedúnculos 8–12 mm compr., bracteolados, 
glabros; bractéolas lanceoladas, 2,8–3,5 mm 
compr., ciliadas. Invólucro 7–8 × 5–9 mm, 
ecaliculado; brácteas involucrais 7–8, lanceoladas, 
ápice agudo, piloso, margem escariosa, dorso 
glabro; eixo da inflorescência plano, alveolado. 
Flores do raio 4–5, corola amarela, tubo 3,5–5 
mm compr., limbo 7–10 × ca. 1,5 mm, 4-nervada, 
ápice 3-dentado, estilete ca. 7 mm compr., ramos 
do estilete ca. 1 mm compr. Flores do disco 8–11, 
corola 7–8 mm compr., 5-lobulada, lóbulos ca. 1 
mm compr., anteras ca. 1,6 mm compr., exsertas, 
apêndice do conectivo oblongo, ca. 0,5 mm compr.; 
estilete ca. 9 mm compr., ramos do estilete ca. 1 mm 
compr. Cipselas 2,2–2,5 mm compr., cilíndricas, 
8-costeladas, glabras; pápus 6–7 mm compr., 
persistente.
Material examinado: Catas Altas, Serra do Caraça, 
1816–1821, A. Saint-Hilaire 1379 (P). Poços de Caldas, 
Morro do Ferro, 24.III.1967, O. Leoncini 1022 (RB).

Ocorre em Minas Gerais e São Paulo em 
campo rupestre, entre 1.400 e 1.540 m.s.m. Fértil 
em março.

Dendrophorbium fastigiaticephalum foi 
considerado por Cabrera (1957) e Hind (1993) 
como endêmica para o estado de São Paulo, porém 
tivemos a oportunidade de examinar material 
proveniente de Catas Altas e de Poços de Caldas, 
registrando a espécie pela primeira vez para o 
estado de Minas Gerais. Ao que parece trata-se 
de uma espécie rara não apenas em Minas Gerais, 
mas também em São Paulo, uma vez que há 

poucas e antigas coletas da espécie encontradas 
nos herbários visitados. Esta espécie é bem distinta 
das demais espécies do gênero por apresentar 
capitulescência densamente fastigiada. 

1.2 Dendrophorbium glaziovii (Baker) C. Jeffrey, 
Kew Bull. 47: 67. 1992. Fig. 1b

Árvores, 4–9 m alt. Tronco ca. 30 cm diâm. 
Ramos densamente folhosos por toda a extensão, 
albo ou amarelo-tomentosos. Lâminas foliares 
12–25 × 6–12 cm, ovadas a elípticas, ápice 
agudo, acuminado, base obtusa, margem inteira 
a denticulada, peninérveas, glabrescentes na face 
adaxial, densamente albo ou amarelo-tomentosas na 
face abaxial; pecíolos 3–7 cm compr., densamente 
tomentosos. Capitulescência paniculiforme, laxa. 
Capítulos com pedúnculos 3–10 cm compr., 
tomentosos; bractéolas lanceoladas, 3–4 mm 
compr., tomentosas. Invólucro 5–6 × 3–5 mm, 
caliculado; brácteas do calículo 5, lanceoladas, 
3–5 mm compr., lanosas; brácteas involucrais 6–8, 
oblongas, ápice agudo, piloso, margem escariosa, 
dorso glabro; eixo da inflorescência plano, 
alveolado. Flores do raio 4–5, corola creme, tubo 
3–5 mm compr., limbo 2–3,5 × ca. 1 mm, 2-nervada, 
ápice 3–dentado, estilete ca. 8 mm compr., ramos 
do estilete ca. 2 mm compr. Flores do disco 12–17, 
corola 7–8 mm compr., 5-lobulada, lóbulos ca. 1,5 
mm compr., anteras ca. 2 mm compr., exsertas, 
apêndice do conectivo oblongo-deltóide, ca. 0,5 
mm compr.; estilete ca. 10 mm compr., ramos 
do estilete ca. 2 mm compr. Cipselas 2–2,5 mm 
compr., cilíndricas, 8-costeladas, glabras; pápus 
6–7 mm compr., persistente.
Material selecionado: Camanducaia, 22º42’50”S, 
45º56’12”W, 24.VIII.2000, L.H.Y. Kamino et al. 106 
(BHCB). Delfim Moreira, 1.500 m, 24.VIII.2005, 
F.A.R.D.P. Arzolla & J.B. Pinto 939 (UEC). Poços de 
Caldas, 21º50’20”S, 46º33’53”W, 4.IX.1980, H.F. Leitão 
Filho et al. 81 (UEC).

Ocorre em Minas Gerais, Rio de Janeiro e 
São Paulo em formações florestais ombrófilas 
montanas. Fértil de julho a outubro.

Dendrophorbium glaziovii é uma espécie 
bastante característica, talvez a única espécie 
de Senecioneae ocorrente no Brasil com hábito 
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Figura 1 – a. Dendrophorbium fastigiaticephalum – folha. b. Dendrophorbium glaziovii – folha. c-g. Dendrophorbium 
pellucidinerve – c. ramo florido; d. capítulo; e. flor do raio; f. flor do disco; g. ramos do estilete. h-i. Emilia sonchifolia – h. 
hábito; i. capítulo. j. Erechtites hieracifolius – folha. k. Erechtites ignobilis – hábito. l-m. Erechtites valerianifolius – l. folha; 
m. ramos do estilete. n. Graphistylis argyrotricha – folha. o. Graphistylis dichroa – folha. p. Graphistylis itatiaiae – folha. 
q. Graphistylis organensis – folha. r-s. Graphistylis riopretensis – r. ramo florido; s. ramos do estilete.
Figure 1 – a. Dendrophorbium fastigiaticephalum – leaf. b. Dendrophorbium glaziovii – leaf. c-g. Dendrophorbium pellucidinerve – c. flowering 
branch; d. capitula; e. ray floret; f. disc floret; g. style branches. h-i. Emilia sonchifolia – h. habit; i. capitula. j. Erechtites hieracifolius – leaf. k. 
Erechtites ignobilis – habit. l-m. Erechtites valerianifolius – l. leaf; m. style branches. n. Graphistylis argyrotricha – leaf. o. Graphistylis dichroa 
– leaf. p. Graphistylis itatiaiae – leaf. q. Graphistylis organensis – leaf. r-s. Graphistylis riopretensis – r. flowering branch; s. style branches.
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arbóreo. Além do hábito, difere das demais 
espécies  pelas  folhas  a lbo ou amarelo-
tomentosas abaxialmente, característica essa 
compartilhada apenas com D. brachycodon 
Baker (Baker) C. Jeffrey, ocorrente em São 
Paulo e no Paraná.

1.3 Dendrophorbium pellucidinerve (Sch. Bip. 
ex Baker) C. Jeffrey, Kew Bull. 47: 68. 1992.
 Fig. 1c-g

Subarbus tos  a  a rbus tos  e re tos  ou 
escandentes, perenes, 0,5–1 m alt. Caule 
multisulcado, meduloso, densamente folhoso 
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por toda a extensão, glabro. Lâminas foliares 
2,5–9 × 0,8–4,5 cm, ovadas ou elípticas, ápice 
agudo, acuminado, base obtusa, margem inteira a 
serreada, peninérveas, nervuras terciárias finamente 
reticuladas, glabras em ambas as faces; pecíolos 1–2 
cm compr., glabros. Capitulescência paniculiforme, 
congesta. Capítulos com pedúnculos 3–13 mm 
compr., lanuginosos; bractéolas lanceoladas, 3–4 
mm compr., glabras. Invólucro 5–6 × ca. 5 mm, 
caliculado; brácteas do calículo 4, ca. 2,5 mm 
compr., lanceoladas; brácteas involucrais 7–8, 
oblongas, ápice agudo, piloso, margem escariosa, 
dorso glabro; eixo da inflorescência plano, 
alveolado. Flores do raio 6–8, corola amarela, 
tubo 2–3 mm compr., limbo 4–4,5 × 1,5 mm, 
4-nervada, ápice 2–3-dentado, estilete 4–4,5 mm 
compr., ramos do estilete ca. 1,5 mm compr. Flores 
do disco 6–9, corola ca. 6 mm compr., 5-lobulada, 
lóbulos ca. 1,5 mm compr., anteras ca. 2,5 mm 
compr., exsertas, apêndice do conectivo ca. 0,5 mm 
compr., oblongo-deltoide; estilete ca. 5 mm compr., 
ramos do estilete ca. 2 mm compr. Cipselas ca. 1,5 
mm compr., cilíndricas a obcônicas, 8-costeladas, 
glabras; pápus 4–5 mm compr., persistente.
Material selecionado: Itamonte, 2.100 m, 22º22’17,4”S, 
44º47’24,3”W, 20.VII.2005, L.D. Meireles et al. 1859 
(BHCB, UEC). Lima Duarte, 1.670 m, 21º40’44”S, 
43º52’59”W, 11.VIII.2005, R.C. Forzza et al. 4153 
(BHCB, RB). Rio Preto, 21.VIII.2004, C.N. Matozinhos 
et al. 42 (BHCB, CESJ).

Ocorre no Rio de Janeiro e São Paulo, em 
campos rupestres com afloramentos quartzíticos 
e em campos de altitude, de 1.300 a 2.100 m.s.m. 
Fértil de maio a outubro.

Dendrophorbium pellucidinerve caracteriza-
se pelas folhas com lâminas foliares ovadas a 

elípticas, conspicuamente pecioladas e com finas 
nervuras reticuladas. 

2. Emilia (Cass.) Cass., Dict. Sc. Nat. 34: 393. 
1825.

Ervas eretas, anuais. Caule simples. 
Lâminas foliares ovadas, obovado-lanceoladas ou 
lanceoladas, ápice agudo a obtuso; base atenuada 
ou cordada, margem denteada, peninérveas, 
sésseis ou pecioladas, pecíolos ocasionalmente 
alados. Capítulos homógamos, discoides, 
dispostos em capitulescências corimbiformes. 
Invólucro urceolado, ecaliculado, brácteas 
involucrais 6–14, conatas. Flores 15–50, 
perfeitas, corola estreitamente tubulosa, com leve 
dilatação apical, vermelhas ou róseas. Anteras 
com base obtusa. Ramos do estilete com ápice 
com apêndice penicilado. Cipselas cilíndricas, 
10-costeladas, híspidas entre as costelas. Pápus 
alvacento, persistente.

Emilia é reconhecível pelos capítulos 
discoides com flores vermelhas ou róseas, 
pelo invólucro de brácteas involucrais conatas 
e pela ausência de calículo. As folhas são 
bastante variáveis, mas geralmente as basais 
são pecioladas, enquanto as caulinares são 
sésseis, algumas vezes invaginantes (Nicolson 
1980). O gênero conta com cerca de 100 
espécies distribuídas principalmente na África 
(Nordenstam 2007). No Brasil são encontradas 
apenas duas espécies que possuem distribuição 
pantropical: Emilia fosbergii Nicolson e E. 
sonchifolia (L.) DC., (BFG 2015), ambas 
encontradas em Minas Gerais.

Chave de identificação para as espécies de Emilia ocorrentes em Minas Gerais

1. Folhas basais com lâmina obovada a obovado-lanceolada; brácteas involucrais 10–14; corola 
avermelhada; lóbulos da corola 1–1,5 mm compr. ........................................................2.1. E. fosbergii

1’. Folhas basais com lâmina lirado-lobada; brácteas involucrais 6–8; corola rosada; lóbulos da corola 
0,5–0,7 mm compr. ....................................................................................................2.2. E. sonchifolia

2.1 Emilia fosbergii Nicolson, Phytologia 32: 
34. 1975.

Ervas eretas, anuais, 0,2–1 m alt. Caule 
liso, meduloso, densamente folhoso na porção 
basal, laxamente folhoso na porção apical, glabro 
ou esparsamente pubescente. Folhas basais com 
lâmina 3–15 × 1–6,5 cm, obovada a obovado-
lanceolada, ápice obtuso a arredondado, 

base atenuada, margem fortemente denteada, 
pecioladas, glabra a esparsamente pubescente em 
ambas as faces. Folhas apicais gradativamente 
menores, lâmina lanceolada, ápice agudo, base 
cordada ou sagitada, amplexicaules, glabra 
a esparsamente pubescente em ambas as 
faces. Capítulos com pedúnculos 0,6–5,5 cm 
compr., ebracteolados, glabros a esparsamente 



Senecioneae em Minas Gerais

Rodriguésia 67(2): 455-487. 2016

461

pubescentes. Invólucro 7–15 × 5–9 mm, 
largamente cilíndrico; brácteas involucrais 10–
14, lineares, ápice agudo, glabro ou piloso, dorso 
glabro; eixo da inflorescência plano, alveolado. 
Flores 20–50, corola vermelha, ca. 7 mm compr., 
5-lobuladas, lóbulos 1–1,5 mm compr.; anteras 
ca. 1,5 mm compr., inclusas, apêndice do 
conectivo ca. 0,3 mm compr., oblongo; estilete 
ca. 7,5 mm compr., ramos do estilete ca. 1 mm 
compr. Cipselas 2–4 mm compr., híspidas entre 
as costelas; pápus 6–7 mm compr.
Material selecionado:  Brumadinho, 20º06’S, 
43º59’W, 1.400 m, 14.III.1999, V.M. Silveira 179 
(BHCB). Januária,  15º09’04”S, 44º13’58”W, 
16.II.1998, J.A. Lombardi & L.G. Temponi 2217 
(BHCB). São Gonçalo do Rio Preto, 18º05’28”S, 
43º20’32”W, 7.IV.2000, J.A. Lombardi & A.C.M. 
Lara 3747 (BHCB).

Espécie amplamente distribuída nos 
neotrópicos e recentemente introduzida na região 
do Pacífico (Pruski 1997). No Brasil ocorre em 
todos os estados como ruderal. Fértil durante 
todo o ano.

Emilia fosbergii difere da sua espécie 
mais próxima (E. sonchifolia) principalmente 
pelas flores vermelhas (versus róseas) e pelas 
flores que geralmente são excertas em relação 
ao invólucro do capítulo.

Iconografias em Nicolson (1980: 393, fig. 
2), Pruski (1997: 270, fig. 226) e Moraes & 
Monteiro (2006: 45, fig. 5).

Nomes vernaculares: emília, falsa-serralha, 
pincel, pincel-de-estudante, serralha.

2.2 Emilia sonchifolia (L.) DC., Contr. Bot. 
India 24. 1834. Fig. 1h-i

Ervas eretas, anuais, 0,1–0,5 m alt. Caule 
liso, meduloso, densamente folhoso na porção 
basal, laxamente folhoso na porção apical, glabro 
ou esparsamente pubescente. Folhas basais 
com lâmina 2–4 × 10,9–2 cm, lirado-lobada, 
ápice obtuso a arredondado, base atenuada 
em pseudopeciolo, glabra a esparsamente 
pubescente em ambas as faces. Folhas apicais 
gradativamente menores, lâmina lanceolada a 
deltoide, ápice agudo, base cordada ou sagitada, 
amplexicaule, glabra a esparsamente pubescente 
em ambas as faces. Capítulos com pedúnculos 
0,2–1,5 cm compr., ebracteolados, glabros a 
esparsamente pubescentes. Invólucro 5–10 
× 2–3 mm, estreitamente cilíndrico; brácteas 
involucrais 6–8, lineares, ápice agudo, glabro 
ou piloso, dorso glabro; eixo da inflorescência 
plano, alveolado. Flores 40, róseas, ca. 8,5 mm 

compr., 5-lobuladas, lóbulos 0,5–0,7 mm compr.; 
anteras ca. 1 mm compr., inclusas, apêndice do 
conectivo ca. 0,2 mm compr., oblongo; estilete 
ca. 7 mm compr., ramos do estilete ca. 1 mm 
compr. Cipselas ca. 3 mm compr., híspidas entre 
as costelas; pápus 7–8 mm compr.
Material selecionado: Carangola, 20º43’S, 42º29’W, 
1.400 m, 5.VI.1988, L.S. Leoni 2 (RB). Conceição 
do Mato Dentro, 800 m, 16.VII.1977, G. Martinelli 
& A. Távora 2592 (RB). Ituiutaba, 30.IV.1944, A. 
Macedo 357 (RB).

Espécie pantropical (Nicolson 1980; Pruski 
1997). No Brasil, ocorre como ruderal por todas 
as Regiões Sudeste, Norte e principalmente 
Nordeste. Fértil de abril a julho.

Emilia sochifolia caracteriza-se pelas 
flores róseas que geralmente são do mesmo 
comprimento que o invólucro do capítulo. 
Nicolson (1980) cita a existência de duas 
variedades para a espécie, a variedade típica e 
E. sonchifolia var. javanica (N. Burm.) Mattf., 
a primeira com distribuição pantropical e a 
segunda encontrada da Ásia à Oceania.

3. Erechtites Raf., Fl. Ludov. 65. 1817.
Ervas anuais ou perenes. Caule ramificado. 

Lâminas foliares lanceoladas, oblanceoladas, 
oblongo-lanceoladas,  obovadas,  ovadas, 
oblongo-ovadas ou ovado-lanceoladas, ápice 
agudo ou acuminado, base atenuada, margem 
denteada, lobada, serreada ou pinatilobada a 
pinatissectas, sésseis ou subpecioladas, raramente 
pecioladas. Capítulos heterógamos, disciformes, 
dispostos em capitulescências corimbiformes. 
Invólucro cilíndrico; brácteas involucrais 12–14. 
Flores marginais 1-multisseriadas, pistiladas, 
às vezes com rudimento de estames; corola 
longamente filiforme, amarelas, alvacentas ou 
esverdeadas. Flores centrais perfeitas; corola 
tubulosa, amarela, alvacentas ou esverdeada. 
Anteras com base obtusa, auriculadas. Ramos 
do estilete com ápice truncado, apêndice de 
tricomas papilosos fusionados, envoltos por 
uma coroa de tricomas divergentes. Cipselas 
cilíndricas a obcônicas, 10-costeladas, pilosas 
ou seríceas; pápus alvacento ou purpúreo, 
persistente.

Erechtites diferencia-se dos demais gêneros 
de Senecioneae ocorrentes no Brasil pelos 
capítulos disciformes e pelas flores marginais 
possuírem corola filiforme. O gênero possui 
cinco espécies (Belcher 1956; Nordenstam 
2007), as quais foram agrupadas por Belcher 
(1956) em duas seções, E. sect. Hieraciifoliae 



462 Teles, A.M. & Stehmann, J.R.

Rodriguésia 67(2): 455-487. 2016

3.1 Erechtites hieracifolius (L.) Raf. ex DC., Prodr. 
6: 294. 1838. Fig. 1j

Ervas eretas, anuais, 0,2–1,5 m alt. Caule 
herbáceo, multisulcado, meduloso, densamente 
folhoso na porção basal, laxamente folhoso na 
porção apical, esparsamente piloso. Lâmina 
foliar 2,5–16 × 0,5–3 cm, inteira, lanceolada 
a oblongo-lanceolada, ápice agudo, margem 
irregularmente serreada, denteada ou lobada, 
peninérvea, séssil, glabra a esparsamente pilosa 
em ambas as faces. Capitulescência laxa a 
congesta. Capítulos com pedúnculos 2–15 mm 
compr., glabros a esparsamente pilosos; bractéolas 
lanceoladas, 5–8 mm compr., ciliadas. Invólucro 
9–12 × 5–8 mm, caliculado; brácteas do calículo 
14, lineares, 4–4,5 mm compr., ciliadas; brácteas 
involucrais 12–14, lanceoladas a oblongas, ápice 
agudo, piloso, margem escariosa, 4-nervadas, 
glabras dorsalmente; eixo da inflorescência plano, 
alveolado. Flores marginais alvacentas, esverdeadas 
ou amareladas, multisseriadas, corola ca. 7 mm 
compr., 3–5-lobuladas, lóbulos ca. 0,5 mm compr., 
estilete ca. 7,5 mm compr., ramos do estilete ca. 0,5 
mm compr. Flores centrais alvacentas, esverdeadas 
ou amareladas, corola tubulosa, 8–8,5 mm compr., 
5-lobulada, lóbulos ca. 1 mm compr., anteras ca. 
1 mm compr., apêndice do conectivo oblongo, ca. 
0,5 mm compr., estilete ca. 8 mm compr., ramos do 
estilete ca. 0,5 mm compr. Cipselas 1–3 mm compr., 
pilosas; pápus 7–7,5 mm compr., alvacento.
Material selecionado: Diamantina, 18º15’01”S, 
43º39’08”W, 13.II.2001, J.R. Stehmann et al. 2723 

(BHCB). Januária, 15º39’59,5”S, 44º37’58,2”W, 
15.V.2002, J.A. Lombardi et al. 4758 (BHCB). Rio Preto, 
1.600 m, 21º58’31,4”S, 43º53’28,7”W, 9.IV.2007, A.M. 
Teles et al. 395 (CESJ).

Espécie amplamente distribuída por toda a 
América tropical, subtropical, África e Ásia (Belcher 
1956). Segundo Pruski (1997) a espécie é nativa do 
Novo Mundo, do Canadá à Argentina, e adventícia 
na Europa, Índia e China. Hind (1993) citou para o 
Brasil a ocorrência apenas de E. hieracifolius (L.) 
Raf. ex DC. var. cacalioides (Fish. ex Spreng.) 
Griseb. emend. Belcher, que é encontrada nos 
estados das Regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, 
Nordeste (Bahia, Ceará, Pernambuco e Sergipe) 
e Norte (Acre, Amazonas e Pará). Em Minas 
Gerais, ocorre em campos rupestres, em canga e 
ocasionalmente como ruderal em áreas antropizadas. 
Fértil de outubro a julho.

Erechtites hieracifolius diferencia-se de 
E. ignobilis, espécie morfologicamente afim, 
pelo menor comprimento do invólucro, e de E. 
valerianifolius pelas folhas com margem apenas 
irregularmente serreada, denteada ou lobada e pelo 
pápus alvacento (versus margem pinatilobada ou 
pinatissecta e pápus purpúreo). 

Nomes vernaculares: capiçoba, caruru-
amargoso, erva-gorda.

3.2 Erechtites ignobilis Baker, Fl. bras. 6(3): 299. 
1884. Fig. 1k

Subarbustos, perenes, 0,4–0,8 m alt. Caule 
multisulcado, meduloso, densamente folhoso na 
porção basal, laxamente folhoso na porção apical, 

(1956) e Hind (1993) citarem a ocorrência de E. 
goyazensis em Minas Gerais, dentre o material 
que nós examinamos não nos foi possível 
identificar essa espécie. Portanto, consideramos 
que em Minas Gerais o gênero está representado 
apenas por três espécies.

Chave de identificação para as espécies de Erechtites ocorrentes em Minas Gerais

1.	 Ervas	anuais;	invólucro	5–12	×	3–8	mm,	brácteas	involucrais	12–14;	corola	das	flores	centrais	8–10	
mm compr.
2. Folhas todas sésseis; folhas apicais com margem irregularmente serreada, denteada ou lobada; 

invólucro 9–12 × 5–8 mm; pápus alvacento ................................................... 3.1. E. hieracifolius
2’. Folhas basais pecioladas, pecíolos 0,7–2 cm compr., apicais sésseis; folhas apicais com margem 

pinatilobada a pinatissecta, lobos ou sectos oblongos ou lanceolados, serrados ou dentados; 
invólucro 5–8 × 3–4 mm; pápus purpúreo ................................................... 3.3. E. valerianifolius

1’.	 Subarbustos	perenes;	invólucro	18–25	×	9–12	mm,	brácteas	involucrais	15;	corola	das	flores	centrais	
16–18 mm compr. ..........................................................................................................3.2. E. ignobilis

[E. hieracifolius (L.) Raf. ex DC., E. missionum 
Malme e E. valerianifolius (Wolf) DC.] e E. 
sect. Goyazenses [E. goyazensis (Gardner) 
Cabrera e E. ignobilis Baker]. Borges & Teles 
(2015c) reportam para o Brasil a ocorrência das 
cinco espécies do gênero. Apesar de Belcher 
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glabro. Folhas basais com lâmina 7–10 × 1,2–2 
cm, inteira, obovada a oblanceolada, ápice agudo, 
margem denteada, dentes esparsos e conspícuos, 
subpeciolada, glabra em ambas as faces. Folhas 
apicais gradativamente menores, lâmina inteira, 
lanceolada, ápice agudo, margem denteada, glabra, 
sésseis. Capitulescência laxa, composta por 1–3 
capítulos. Capítulos com pedúnculos 1,5–11,3 cm 
compr., glabros; bractéolas linear-lanceoladas, 
3,5–6 mm compr., glabras. Invólucro 18–25 × 9–12 
mm, caliculado; brácteas do calículo 4, lineares, 
5–6,2 mm compr., glabras; brácteas involucrais 
15, lanceoladas, ápice agudo, piloso, margem 
escariosa, 4–5-nervadas, dorso glabro; eixo da 
inflorescência plano, alveolado. Flores marginais 
multisseriadas, corola ca. 10 × 15 mm compr., 
3–5-lobuladas, alvas. Flores centrais com corola 
16–18 mm compr., 5-lobulada, alvas. Cipselas 4–5 
mm compr., seríceas; pápus 15–25 mm compr., 
alvacento.
Material selecionado: Araxá, 2.II.1956, A. Macedo 4229 
(RB). Paracatú, 1.000 m, 8.II.1970, H.S. Irwin 26316 
(RB). Prata, 21.III.1963, F.M.R. Magalhães 56 (RB).

Segundo Belcher (1956) e Hind (1993) E. 
ignobilis ocorre no Brasil apenas no Paraná e em 
Minas Gerais, além de ocorrer no Paraguai. Ao que 
parece, E. ignobilis trata-se de uma espécie rara nos 
dois estados. Fértil de fevereiro a abril.

Erechetites ignobilis difere das demais 
espécies do gênero pelos capítulos com invólucro 
excepcionalmente maiores (18–25 × 9–12 mm 
versus 5–12 × 3–8 mm nas demais espécies).

3.3 Erechtites valerianifolius (Wolf) DC., Prodr. 
6: 295. 1837. Fig. 1l-m

Ervas eretas, anuais, até 2 m alt. Caule 
herbáceo, multisulcado, meduloso, densamente 
folhoso por toda a extensão, glabrescente. Folhas 
basais com lâmina 4–9 × 1,3–3 cm, inteira, ovado-
lanceolada, ápice agudo, margem irregularmente 
serreada ou denteada, peninérvea, glabrescente 
em ambas as faces; pecíolos 0,7–2 cm compr., 
glabrescentes. Folhas apicais com lâmina 4,5–23 
× 0,7–11 cm, ovada a oblongo-ovada, ápice 
agudo, margem pinatilobada a pinatissecta, lobos 
ou sectos oblongos ou lanceolados, serrados 
ou dentados, peninérvea, séssil, glabrescente 
em ambas as faces. Capitulescência congesta. 
Capítulos com pedúnculos 2–20 mm compr., 
glabrescentes; bractéolas 2–5 mm compr., 
lanceoladas, glabrescentes. Invólucro 5–8 × 
3–4 mm, caliculado; brácteas do calículo 7, 2–3 
mm compr., lineares, glabrescentes; brácteas 

involucrais 12–13, lanceoladas a oblongas, ápice 
agudo, glabro, margem escariosa, dorso glabro; 
eixo da inflorescência plano, alveolado. Flores 
marginais 1–2-seriadas, púrpuras, corola ca. 9 mm 
compr., 3–5-lobuladas, lóbulos ca. 0,5 mm compr., 
estilete ca. 9 mm compr., ramos do estilete ca. 
0,5 mm compr. Flores centrais com corola ca. 10 
mm compr., 5-lobulada, lóbulos ca. 1 mm compr., 
púrpuras, anteras ca. 1 mm compr., apêndice do 
conectivo oblongo, ca. 0,5 mm compr., estilete ca. 
9 mm compr., ramos do estilete ca. 0,5 mm compr. 
Cipselas 1–3 mm compr., pilosas; pápus 9–10 mm 
compr., purpúreo.
Material selecionado: Camanducaia, 22º42’27”S, 
45º56’56”W, 31.V.2001, J.A. Lombardi 4377 (BHCB).
Carmópolis de Minas, 24.I.2004, L. Echternacht 
& T. Dornelas 154 (BHCB). Gouveia, 18º25’35”S, 
43º41’30”W, 1.346 m, 22.I.2004, R. Mello-Silva et al. 
2444 (UEC).

Espécie amplamente distribuída por toda a 
América tropical e adventícia agressiva na Ásia 
tropical, ilhas do Pacífico e Norte da Austrália 
(Belcher 1956; Pruski 1997). No Brasil, ocorre nos 
estados das Regiões Sul, Sudeste e Nordeste (Bahia 
e Pernambuco). Em Minas Gerais, ocorre como 
ruderal em áreas antropizadas e como invasora de 
culturas. Fértil de setembro a maio.

Espécie facilmente difereciável das 
congenéricas pela lâmina foliar com margem 
pinatilobada a pinatissecta e pelo pápus purpúreo. 
Hind (1993) citou para o Brasil a ocorrência 
das quatro formas, sendo que destas apenas E. 
valerianifolius f. organensis, E. valerianifolius f. 
prenanthoides e E. valerianifolius f. valerianifolius 
ocorreriam em Minas Gerais.

Nomes vernaculares: berdoega, capiçoba, 
muxoco, caruru-amargoso.

4. Graphistylis B. Nord., Opera Bot. 44: 56. 1978.
Ervas a arbustos perenes. Caule simples 

a ramificado. Lâminas foliares elípticas a 
lanceoladas, ápice agudo, acuminado, base 
obtusa a aguda, margem inteira, serreada ou 
denticulada, pecioladas. Capítulos heterógamos 
radiados ou homógamos discoides [G. serrana 
(Zardini) B.Nord.], dispostos em capitulescências 
corimbiformes, paniculiformes ou panículado-
corimbiformes. Invólucro campanulado, brácteas 
involucrais 8–13. Flores do raio (3–)5–8, pistiladas, 
corola liguliforme, amarelas ou alvacentas. 
Flores do disco 15–28, perfeitas, corola tubulosa. 
Anteras com base obtusa, auriculadas. Ramos do 
estilete com ápice truncado, com conspícuo tufo 
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4.1 Graphistylis argyrotricha (Dusén) B. Nord., 
Opera Bot. 44: 58. 1978. Fig. 1n

Ervas a subarbustos eretos, perenes, 
rizomatosos, 1,5–2,5 m alt. Caule multisulcado, 
fistuloso, áfilo na porção basal, densamente 
folhoso na porsal apical, glabro. Folhas com 
lâmina 3–16 × 0,6–4,5 cm, lanceolada a oblongo-
lanceolada, ápice agudo, base atenuada, margem 
revoluta, serreada, dentes agudos, face adaxial 
esverdeada, peninérvea, nervuras inconspícuas, 
glabra, face abaxial densamente níveo-tomentosa, 
peninérvea, com finas nervuras reticuladas 
anastomosadas; pecíolos 0,2–3 cm compr., glabros 
ou às vezes esparsamente níveo-tomentosos. 
Capitulescência corimbiforme, congesta. 
Capítulos heterógamos, radiados; pedúnculos 
3–12 mm compr., argênteo-tomentosos; bractéolas 
4–7 mm compr., lanceoladas, níveo-tomentosas. 
Invólucro 6–10 × 4–8 mm, caliculado; brácteas do 
calículo 4, 4–5 mm compr., lanceoladas, glabras; 
brácteas involucrais 8, oblongo-lanceoladas, 
ápice agudo, piloso, margem escariosa, dorso 

glabro, eixo da inflorescência plano, alveolado. 
Flores do raio 5–7, corola amarela, tubo 5–6 
mm compr., limbo 8–11 × 3–3,5 mm, 4-nervada, 
ápice 3-dentado, estilete ca. 9 mm compr., ramos 
do estilete ca. 2 mm compr. Flores do disco 15, 
corola ca. 9 mm compr., 5-lobulada, lóbulos 
da corola ca. 2 mm compr., anteras ca. 2,5 mm 
compr., inclusas, apêndice do conectivo ca. 1 mm 
compr., oblanceolado; estilete ca. 10 mm compr., 
ramos do estilete ca. 2 mm compr. Cipselas 2,5–3 
mm compr., cilíndricas, glabras; pápus 8–8,5 mm 
compr.
Material selecionado: Alagoa, 2.376 m, 22º12’14”S, 
44º46’07”W, 10.XI.2007, P.L. Viana et al. 3261 
(BHCB). Itamonte, 2.000 m, 22º22’21”S, 44º49’02”W, 
13.III.2007, L.D. Meireles et al. 2808 (BHCB, UEC).

Graphistylis argyrotricha foi considerada 
por Barroso (1957), Cabrera (1957) e Hind (1993) 
como sendo endêmica do Maciço do Itatiaia, Rio 
de Janeiro. No entanto, examinaram-se coletas 
oriundas de Minas Gerais, nos municípios de 
Alagoa, Itamonte e Passa Quatro, tratando-se do 

de tricomas partindo do centro, circundado por 
coroa de tricomas curtos, divergentes. Cipselas 
cilíndricas a obcônicas, 10-costeladas, glabras. 
Pápus alvacento, persistente.

Graphistylis foi descrito por Nordenstam 
(1978) para abrigar as espécies de Senecio sect. 
Dichroa Cabrera. As espécies de Graphistylis 
são caracteristicas dos campos de altitude, onde 
ocorrem associadas a populações de Sphagnum 

L. e Chusquea Kunth, formando pequenos capões 
arbustivos. 

Todas as nove espécies do gênero são 
exclusivas das Regiões Sul e Sudeste do Brasil (BFG 
2015) e são facilmente reconhecíveis pelo ápice dos 
ramos do estilete que possuem um conspícuo tufo 
de tricomas partindo do centro, circundado por uma 
coroa de tricomas mais curtos. Em Minas Gerais, o 
gênero está representado por cinco espécies.

Chave de identificação para as espécies de Graphistylis ocorrentes em Minas Gerais

1. Lâmina foliar com a face abaxial densamente níveo-tomentosa ............................ 4.1. G. argyrotricha
1’. Lâmina foliar glabra em ambas as faces ou glabrescente sobre as nervuras na face abaxial ou glabra a 

hirsuta na face abaxial.
2. Lâmina foliar mais de quatro vezes mais longa que larga.

3.	 Lâmina	foliar	lanceolada	ou	obovada,	margem	denteada;	brácteas	involucrais	8;	flores	do	
raio	5–7,	limbo	4–9	×	1,5–3	mm;	flores	do	disco	com	corola	4–9	mm	compr. ......................  
 .........................................................................................................................4.2. G. dichroa

3’.	 Lâmina	foliar	oblanceolada,	margem	inteira	ou	serreada;	brácteas	involucrais	13;	flores	do	
raio	8,	limbo	ca.	13	×	6	mm;	corola	das	flores	do	disco	ca.	10	mm	compr. ............................  
 .................................................................................................................. 4.5. G. riopretensis

2’. Lâmina foliar menos de quatro vezes mais longa que larga.
4. Lâmina foliar normalmente verde concolor ou, menos comumente, com a face adaxial 

esverdeada e abaxial vinácea, margem inteira a crenada, revoluta; brácteas involucrais 11 ..
 ........................................................................................................................4.3. G. itatiaiae

4’. Lâmina foliar conspicuamente discolor, com face adaxial castanho escura e abaxial castanho 
clara, margem denteada, plana; brácteas involucrais 8–10 ........................4.4. G. organensis
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primeiro registro da espécie para Minas Gerais. 
Ocorre em campos de altitude, de 1.974 a 2.800 
m.s.m. Fértil de novembro a maio.

Espécie caracterizada por possuir a face 
abaxial da lâmina foliar densamente níveo-
tomentosa. Além de G. aryrotricha, somente G. 
toledoi Cabrera, endêmica da Serra da Bocaina 
no estado de São Paulo, possui lâmina foliar com 
a face abaxial densamente tomentosa, porém G. 
argyrotricha difere de G. toledoi pela lâmina foliar 
lanceolada a oblongo-lanceolada, níveo-tomentosa 
e denteada (versus lâmina foliar elíptica, gríseo-
tomentosa e serreada).

4.2 Graphistylis dichroa (Bong.) D.J.N. Hind, Kew 
Bull. 48(2): 285. 1993. Fig. 1o

Subarbustos eretos, perenes, rizomatosos, 1–3 
m alt. Caule multisulcado, fistuloso, densamente 
folhoso na porção basal, laxamente folhoso na 
porção apical, glabro a tomentoso. Folhas com 
lâmina 3–22 × 0,5–5,5 cm, lanceolada ou obovada, 
ápice agudo, base atenuada, margem revoluta, 
denteada, dentes largos a estreitos, ciliada, face 
adaxial esverdeada, peninérvea, com finas nervuras 
reticuladas anastomosadas, glabra, face abaxial 
variando de vinácea a verde, peninérvea, sem 
nervuras reticuladas anastomosadas, nervuras 
primárias e secundárias conspicuamente marcadas, 
hirsuta a glabra nas nervuras; pecíolos 0,3–5 cm 
compr., glabros ou hirsutos lateralmente na base. 
Capitulescência paniculado-corimbiforme, laxa. 
Capítulos heterógamos, radiados, pedunculados; 
pedúnculos 2–25 mm compr., bracteolados, hirsutos; 
bractéolas lanceoladas, 4–5 mm compr., hirsutas. 
Invólucro 7–9 × 3–9 mm, caliculado; brácteas do 
calículo 2–5, 3–5 mm compr., lanceoladas, ciliadas; 
brácteas involucrais 8, oblongo-lanceoladas, ápice 
agudo, glabro ou piloso, margem escariosa, glabras 
dorsalmente; eixo da inflorescência côncavo a 
convexo, alveolado. Flores do raio 5–7, pistiladas, 
corola amarela, tubo da corola 0,5–3 mm compr., 
limbo 4–9 × 1,5–3 mm, 4-nervada, ápice 3-dentado, 
estilete 6–6,5 mm compr., ramos do estilete ca. 1,5 
mm compr. Flores do disco 17–21, corola 4–9 mm 
compr., 5-lobulada, lóbulos 1–2 mm compr., anteras 
2–2,5 mm compr., inclusas, apêndice do conectivo 
0,7–1,2 mm compr., deltóide, base obtusa; estilete 
3–8 mm compr., ramos do estilete 1,5–1,7 mm 
compr. Cipselas 1–2 mm compr., cilíndricas a 
obcônicas, glabras; pápus 4–8 mm compr.
Material selecionado: Catas Altas, 5.IV.2007, A.M. 
Teles et al. 381 (BHCB). Passa Quatro, 2.500–2.547 m, 
22º25’25,5”S, 44º51’55,2”W, 22.VI.2007, L.D. Meireles 

et al. 3187 (BHCB, UEC). Rio Preto, 21º57’50,9”S, 
43º52’45,7”W, 10.IV.2007, A.M. Teles et al. 400 (BHCB).

Hind (1993) considerou a espécie como 
endêmica de Minas Gerais, no entanto, examinou-
se materiais provenientes do Rio de Janeiro, São 
Paulo e Santa Catarina [tratados por Cabrera (1957) 
e Cabrera & Klein (1975) como S. oreophilus 
Dusén]. Em Minas Gerais ocorre em campos 
de altitude ou em bordas de pequenos capões 
nebulares em altitudes que variam de 1.700 a 2.790 
m.s.m. Fértil de fevereiro a julho.

Graphistylis dichroa é caracterizada por 
apresentar lâminas foliares lanceoladas ou obovada, 
com ápice agudo, margem denteada, revoluta, e 
com nervuras conspícuas na face abaxial.

4.3 Graphistylis itatiaiae (Dusén) B. Nord., Opera 
Bot. 44: 58. 1978. Fig. 1p

Ervas a arbustos eretos, perenes, rizomatosos, 
até 2 m alt. Caule multisulcado, fistuloso, 
densamente folhoso na porção basal, laxamente 
folhoso na porção apical, glabro a tomentoso. 
Folhas com lâmina 2,5–15,5 × 1–5,5 cm, elíptica 
a obovada, ápice agudo, base atenuada, margem 
inteira a crenada, ciliada, revoluta, com finas 
nervuras reticuladas anastomosadas em ambas 
as faces, face adaxial esverdeada, peninérvea, 
glabra a esparsamente hirsuta, face abaxial 
variando de verde a vinácea, peninérvea, glabra 
a hirsuta; pecíolos 0,5–2 cm compr., tomentosos. 
Capitulescência paniculado-corimbiforme, laxa. 
Capítulos heterógamos, radiados; pedúnculos 
4–20 mm compr., tomentosos; bractéolas 4–5 mm 
compr., lanceoladas, hirsutas. Invólucro 10–11 
× 6–7 mm, caliculado; brácteas do calículo 6, 
lanceoladas, ciliadas; brácteas involucrais 11, 
oblongo-lanceoladas, ápice agudo, piloso, margem 
escariosa, dorso glabro; eixo da inflorescência 
convexo, alveolado. Flores do raio 5–8, corola 
amarela, tubo ca. 5 mm compr., limbo 6–8,5 × 
2,5–4 mm, 4-nervada, ápice 3-dentado, estilete 
8–9 mm compr., ramos do estilete 1–2 mm compr. 
Flores do disco 22–28, corola 8–8,5 mm compr., 
5-lobulada, lóbulos 1,5–2 mm compr., anteras ca. 2 
mm compr., inclusas, apêndice do conectivo 0,5–1 
mm compr., oblongo; estilete 9–10 mm compr. 
Cipselas 2–2,5 mm compr., cilíndricas, glabras; 
pápus 6–7 mm compr.
Material selecionado: Alto Caparaó, 23.XI.2006, A.M. 
Teles et al. 298 (BHCB). 20º25’54”S, 41º48’27”W, 
2.IX.1996, V.C. Souza et al. 12187 (ESA). Passa Quatro, 
2.481 m, 22º25’58”S, 44º53’20,6”W, 11.VI.2005, L.D. 
Meireles et al. 1833 (BHCB, UEC).
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Cabrera (1957) e Hind (1993) consideraram 
a espécie como ocorrente apenas em Minas Gerais 
e Rio de Janeio, porém examinou-se material 
proveniente do município de Queluz, São Paulo. 
Em Minas Gerais ocorre em campos de altitude 
(1.650 a 2.890 m.s.m.). Fértil de abril a novembro.

Graphistylys itatiaiae é uma das espécies 
mais variáveis morfologicamente, e tem G. 
organensis como espécie morfologicamente afim, 
porém difere desta pelas folhas com lâmina verde 
concolor ou, quando muito, verde adaxialmente 
e vinácea abaxialmente (versus castanho escura 
adaxialmente e castanho clara abaxialmente), 
pela margem inteira a crenada e revoluta (versus 
margem denteada e plana) e pelo número de 
brácteas involucrais que são em número de 11 
(versus 8–10).

4.4 Graphistylis organensis (Casar.) B. Nord., 
Opera Bot. 44: 58. 1978. Fig. 1q

Ervas a arbustos eretos, perenes, rizomatosos, 
até 2,5 m alt. Caule multisulcado, fistuloso, 
folhoso por toda a extensão, tomentoso a glabro. 
Folhas com lâmina 10–22 × 3–10 cm, obovada 
a oblanceolada, ápice agudo, base atenuada, 
margem denteada, ciliada, plana, conspicuamente 
discolor, com face adaxial castanho escura e 
abaxial castanho clara, peninérvea, com finas 
nervuras reticuladas na face abaxial, glabra em 
ambas as faces ou glabrescente sobre as nervuras 
na face abaxial; pecíolos 2–3 cm compr., glabros. 
Capitulescência paniculado-corimbiforme, laxa. 
Capítulos heterógamos, radiados; pedúnculos 10–
15 mm compr., glanduloso-pubescentes; bractéolas 
lanceoladas, 5–6 mm compr., ciliadas. Invólucro 
ca. 10 × 7–9 mm, caliculado; brácteas do calículo 
5, lineares, 5–6 mm compr., ciliadas; brácteas 
involucrais 8–10, lanceoladas, ápice agudo, piloso, 
margem escariosa, glabras dorsalmente; eixo da 
inflorescência convexo, alveolado. Flores do raio 
3–5, corola amarela, tubo ca. 6 mm compr., limbo 
7–10 × 3–3,5 mm, 8–9-nervada, ápice 3-dentado, 
estilete ca. 10 mm compr., ramos do estilete ca. 2 
mm compr. Flores do disco 17–25, corola ca.  8 
mm compr., 5-lobulada, lóbulos 1,5–2 mm compr., 
anteras ca. 2 mm compr., inclusas, apêndice do 
conectivo ca. 1 mm compr., oblongo; estilete ca. 
11 mm compr., ramos do estilete ca. 2 mm compr. 
Cipselas 2,5–4 mm compr., cilíndricas, glabras; 
pápus 6–8 mm compr.
Material selecionado: Alto Caparaó, 2.650 m, 
17.IX.1988, L. Krieger et al. FPNC 268 (CESJ). Passa 
Quatro, 2.664–2.792 m, 22º25’33,7”S, 44º50’31,8”W, 

22.VI.2007, L.D. Meireles et al. 3196 (BHCB, UEC). 
São Gonçalo do Rio Preto, 1.831 m, 18º12’28”S, 
43º18’38”W, 23.V.2007, V.T. Giorni et al. 20 (BHCB).

Ocorre em Minas Gerais, Espírito Santo, 
São Paulo e Santa Catarina, em campos de altitude 
localizados em altitudes superiores a 1.970 m.s.m. 
Fértil de abril a setembro.

Graphistylis organensis caracteriza-se pelas 
lâminas foliares conspicuamente discolores, 
peninérveas e com margem plana. Cabrera (1957) 
descreveu G. organensis f. albiflora, endêmica da 
Serra dos Órgãos, que difere da forma típica pelas 
flores radiais alvacentas.

4.5 Graphistylis riopretensis A. Teles & B. Nord., 
Comp. Newsl. 46: 76-82. 2008. Fig. 1r-s

Arbustos eretos, perenes, rizomatosos, ca. 
1,5 m alt. Caule multisulcado, meduloso, folhoso 
por toda a extensão, glabro. Folhas basais com 
lâmina 8–12 × 2–3 cm, oblanceolada, ápice agudo, 
base obtusa, margem serreada, dentes pequenos, 
esparsos, plana, concolor, verde, peninérvea, glabra 
na face adaxial, laxamente hirsuta na face abaxial; 
pecíolos 0,5–0,7 cm compr., laxamente hirsutos. 
Folhas apicais com lâmina 3–5 × 0,7–0,8 cm, 
oblanceolada, ápice agudo, base truncada, margem 
inteira ou serreada, dentes pequenos, esparsos, 
plana, concolor, verde, peninérvea, glabra na face 
adaxial, laxamente hirsuta na face abaxial, séssil. 
Capitulescência paniculiforme, ampla. Capítulos 
heterógamos, radiados; pedúnculos 2,5–4 cm 
compr., hirsutos; bractéolas 3–4 mm compr., 
lanceoladas, hirsutas. Invólucro 9–11 × 7–9 mm, 
caliculado; brácteas do calículo 5, 3–4,5 mm 
compr., lanceoladas, ciliadas; brácteas involucrais 
13, oblongas, ápice agudo, vináceo, penicelado, 
margem escariosa, hialina, dorso glabro; eixo da 
inflorescência plano, alveolado. Flores do raio 8, 
corola amarela, tubo ca. 5,5 mm compr., limbo ca. 
13 × 6 mm, 6-nervada, ápice 3-dentado, estilete ca. 
9 mm compr., ramos do estilete ca. 4 mm compr. 
Flores do disco 20, corola ca. 10 mm compr., 
5-lobulada, lóbulos 1,5–2 mm compr., anteras ca. 
2,5 mm compr., inclusas, apêndice do conectivo 
ca. 0,5 mm compr., deltóide; estilete ca. 11,5 
mm compr., ramos do estilete ca. 2,5 mm compr. 
Cipselas ca. 2,5 mm compr., cilíndricas, glabras; 
pápus 8–9 mm compr.
Material examinado: São Gonçalo do Rio Preto, Parque 
Estadual do Rio Preto, Pico Dois Irmãos, 10.VIII.2004, 
P.L. Viana & N.O.F. Mota 1825 (BHCB, holótipo).

Espécie  conhecida  a té  o  momento 
unicamente para o Pico Dois Irmãos, no Parque 
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Estadual do Rio Preto, município de São Gonçalo 
de Rio Preto, Minas Gerais. Como as demais 
espécies do gênero, G. riopretensis ocorre em 
campos de altitude, em altitudes que variam de 
1.800 a 1.830 m.s.m. Fértil em agosto.

Graphistylis riopretensis tem como espécie 
morfologicamente afim G. dichroa, porém difere 
pelas lâminas foliares oblanceoladas, com margem 
serreada (versus lâminas foliares lanceoladas 
a obovadas e com margem denteada) e pelas 
dimensões do limbo das flores do raio, maiores em 
G. riopretensis (ca. 13 × 6 mm) que em G. dichroa 
(4–9 × 1,5–3 mm). 

5. Hoehnephytum Cabrera, Brittonia 7: 53. 1950.
Hoehnephytum é endêmico do Brasil, com 

duas espécies distribuídas pelas Regiões Nordeste 
(Bahia), Centro-Oeste (Goiás) e Sudeste (Minas 
Gerais e São Paulo) (BFG 2015). O gênero foi 
segregado de Senecio s.l. por Cabrera (1950), 
com base no ápice dos ramos do estilete, que em 
Hoehnephytum é arredondado e pubérulo apenas 
dorsalmente, diferentemente de Senecio s.s., que 
possui o ápice dos ramos do estilete truncado e 
envolto por uma coroa de tricomas. Em Minas 
Gerais está representado por uma espécie.

5.1 Hoehnephytum trixoides (Gardner) Cabrera, 
Brittonia 7: 53. 1950. Fig. 2a-c

Subarbustos a arbustos eretos, perenes, 0,4–2 
m alt. Caule simples ou ramificado, multisulcado, 
meduloso, densamente folhoso por toda a extensão, 
glabro. Folhas com lâmina 0,8–5,5 × 0,4–3 cm, 
inteira, ovada a elíptica, ápice agudo a obtuso, 
margem inteira, base aguda, obtusa ou atenuada, 
triplinérvea a obscuramente peninérvea, glabra em 
ambas as faces, séssil a peciolada; pecíolos 1–8 mm 
compr., glabros. Capitulescência corimbiforme. 
Capítulos homógamos, discoides; pedúnculos 1–12 
mm compr., glabros; bractéolas lanceoladas, 2–5 
mm compr., glabras. Invólucro 6–10 × 3–5 mm, 
campanulado, ecaliculado; brácteas involucrais 5, 
oblongas, ápice agudo, piloso, margem escariosa, 
dorso glabro; eixo da inflorescência plano, fimbriado. 
Flores 5, andróginas, corola tubulosa, alvacenta a 
esverdeada, 7–9,5 mm compr., 5-lobulada, lóbulos 
ca. 3 mm compr., anteras 2–2,5 mm compr., exsertas, 
base obtusa, apêndice do conectivo ca. 0,5 mm 
compr., oblongo; estilete 6,5–11 mm compr., ramos 
do estilete ca. 2 mm compr., ápice arredondado, 
pubérulo apenas dorsalmente. Cipselas 1,5–3,5 mm 
compr., obcônicas, costeladas, hirsutas; pápus 5–8 
mm compr., alvacento, persistente.

Material selecionado: Moeda, 1.560 m, 20º20’9,4”S, 
43º56’17,1”W, 26.IV.2007, F.F. Carmo & R. Alves 444 
(BHCB). Rio Vermelho, 18º06’28”S, 43º02’20”W, 1.450 
m, 10.I.2006, P.L. Viana et al. 2413 (BHCB). Santana do 
Riacho, 20.X.2006, A.M. Teles 275 (BHCB).

Ocorre em Goiás, Bahia, Minas Gerais, São 
Paulo e no Distrito Federal, em campos rupestres 
com afloramentos quartzíticos ou graníticos, campo 
cerrado, campo limpo ou ainda crescendo sobre 
canga, de 800 a 1.600 m.s.m. Fértil de maio a janeiro.

Hind (1993) citou a ocorrência de H. 
imbricatum (Gardner) Cabrera e H. trixoides 
em Minas Gerais. No entanto, Borges & Teles 
(2015e) consideram H. imbricatum sinônimo de 
H. trixoides.

6. Pentacalia Cass., Dict. Sc. Nat. 48: 461. 1827.
O gênero Pentacalia foi revalidado por 

Robinson & Cuatrecasas (1978), porém incluído 
na sinonímia de Senecio (s.l.) por alguns autores 
como Barkley (1985). É um gênero americano com 
grande concentração de espécies especialmente 
nos Andes, porém está distribuído desde a 
América do Sul à América do Norte (México) 
(Nordenstam 2007). Possui cerca de 200 espécies 
que são caracterizadas principalmente pelas folhas 
conspicuamente coriáceas e pelo hábito escandente 
ou epifítico (Nordenstam 2007). No Brasil o gênero 
está representado por duas espécies (BFG 2015), 
sendo que em Minas Gerais ocorre apenas uma.

6.1 Pentacalia desiderabilis (Vell.) Cuatrec., 
Phytologia 52: 164. 1982. Fig. 2d-e

Arbustos escandentes até 20 m alt. Caule 
multisulcado, meduloso, laxamente folhoso 
por toda a extensão, glabrescente. Folhas com 
lâmina 2–9 × 0,7–5,5 cm, elíptica a ovada, ápice 
acuminado, base obtusa a aguda, margem inteira, 
glabra em ambas as faces; pecíolos 0,4–2,5 cm 
compr., glabrescentes. Capitulescência tirsiforme a 
paniculado-corimbiforme. Capítulos heterógamos, 
radiados; pedúnculos 2–13 mm compr., glabros ou 
laxamente lanuginosos; bractéolas 2–3 mm compr., 
lanceoladas, glabras ou laxamente lanuginosas. 
Invólucro 5–19 × 4–10 mm, campanulado, 
caliculado; brácteas 3–6, 1,5–4 mm compr., 
lanceoladas; brácteas involucrais 8, oblongas, 
ápice agudo, piloso, margem escariosa, dorso 
glabro; eixo da inflorescência plano a levemente 
convexo, alveolado. Flores do raio 5, pistiladas, 
corola liguliforme, amarela, tubo 3,5–4 mm 
compr., limbo 4–4,5 × 1–1,2 mm, 4-nervada, 
ápice 3-dentado, estilete 6,5–7 mm compr., ramos 
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Figura 2 – a-c. Hoehnephytum trixoides – a. ramo florido; b. capítulo; c. ramos do estilete. d-e. Pentacalia desiderabilis – 
d. folha; e. ramos do estilete. f-g. Pseudogynoxys cabrerae – f. folha; g. ramos do estilete. h. Senecio adamantinus – folha. 
i-k. Senecio albus – i. hábito; j. capítulo; k. ramos do estilete. l-o. Senecio altimonatnus – l. hábito; m. flor do raio; n. flor do 
disco; o. ramos do estilete. p. Senecio claussenii – folha. q. Senecio colpodes – folha. r. Senecio grandis – folha. s. Senecio 
hatschbachii – folha. t. Senecio icoglossus – folha. u. Senecio leptoschizus – folha. v. Senecio macrotis – folha. w. Senecio 
nemoralis – folha. x. Senecio oleosus – folha. y. Senecio pseudostigophlebius – folha. z. Senecio stigophlebius – folha.
Figure 2 – a-c. Hoehnephytum trixoides – a. flowering branch; b. capitula; c. style branches. d-e. Pentacalia desiderabilis – d. leaf; e. style 
branches. f-g. Pseudogynoxys cabrerae – f. leaf; g. style branches. h. Senecio adamantinus – leaf. i-k. Senecio albus – i. habit; j. capitula; k. style 
branches. l-o. Senecio altimonatnus – l. habit; m. ray floret; n. disc floret; o. style branches. p. Senecio claussenii – leaf. q. Senecio colpodes – leaf. 
r. Senecio grandis – leaf. s. Senecio hatschbachii – leaf. t. Senecio icoglossus – leaf. u. Senecio leptoschizus – leaf. v. Senecio macrotis – leaf. 
w. Senecio nemoralis – leaf. x. Senecio oleosus – leaf. y. Senecio pseudostigophlebius – leaf. z. Senecio stigophlebius – leaf.

do estilete ca. 1 mm compr. Flores do disco 16, 
perfeitas, corola tubulosa, ca. 5 mm compr., 
5-lobulada, lóbulos ca. 1 mm compr., anteras ca. 
2 mm compr., exsertas, base sagitada, apêndice 
do conectivo ca. 0,2 mm compr., oblongo; estilete 

ca. 6 mm compr., ramos do estilete ca. 1 mm 
compr., ápice rômbico, envolto por uma coroa 
de tricomas divergentes.  Cipselas 1,2–1,5 mm 
compr., obcônicas, 5-costeladas, glabras; pápus 
3–9 mm compr., alvacento, persistente.
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Material examinado: Lima Duarte, 1.650 m, 21º42’76”S, 
43º53’83”W, 11.VIII.2005, R.C. Forzza et al. 4148 
(BHCB, RB). Ouro Preto, 20º12’35”S, 43º34’27,5”W, 
1.904 m, 11.IX.2007, F.F. Carmo 1045, 1072 (BHCB).
Pains, 20º22’51”–20º23’32”S, 45º39’04”–45º38’42”W, 
700–750 m, 8.IV.2004, P.H. Melo & Leal 1144 (BHCB).

Ocorre em todos os estados das Regiões Sul 
e Sudeste do Brasil (Hind 1993), além da Bahia 
(Teles & Stehmann 2008). Em Minas Gerais, 
ocorre em bordas de capões de mata sobre campos 
rupestres, em bordas de matas de altitude e em 
florestas ombrófilas mistas, em altitudes entre 700 
e 2.220 m.s.m. Fértil de junho a setembro.

Pentacalia desiderabilis é facilmente 
reconhecível por ser uma das poucas espécies 
de Senecioneae nativas do Brasil com hábito 
escandente. As outras espécies ocorrentes no 
Brasil com esse hábito de crescimento são: 
Dendrophorbium pellucidinerve (ocasionalmente 
escandente), Pentacalia tropicalis (Cabrera) 
C.Jeffrey, Pseudogynoxys cabrerae H.Rob. & 
Cuatrec., P. chenopodioides (Kunth) Cabrera e P. 
lobata Pruski. Pentacalia desiderabilis difere da 
primeira pelas folhas com margem inteira, difere 
da segunda pelas flores do raio amarelas (versus 
flores do raio alvacentas), e difere das três espécies 
de Pseudogynoxys pelas flores do raio amarelas 
(versus alaranjadas a avermelhadas).

7. Pseudogynoxys (Greenm.) Cabrera, Brittonia 
7: 54. 1950.

Pseudogynoxys é um dos gêneros de 
Senecioneae com ocorrência restrita ao Novo 
Mundo (Hind 1992). Foi originalmente descrito 
por Greenman (1902) como um subgênero de 
Senecio, mas foi elevado à categoria genérica por 
Cabrera (1950) por apresentar o ápice dos ramos 
do estilete com características bem distintas das 
demais espécies de Senecio s.s. É um gênero cujas 
espécies chamam a atenção não apenas pelo hábito 
escandente, mas também pela beleza das cores dos 
capítulos, que apresentam flores do raio alaranjadas 
tendendo ao vermelho com o envelhecimento do 
capítulo. Robinson & Cuatrecasas (1977) citaram 
12 espécies, mas atualmente o gênero consta de 
13 espécies (Pruski 1996; Nordenstam 2007). 
Pseudogynoxys está representado no Brasil por três 
espécies (BFG 2015), sendo que em Minas Gerais 
ocorre apenas uma.

7.1 Pseudogynoxys cabrerae H. Rob. & Cuatrec., 
Phytologia 36: 182. 1977. Fig. 2f-g

Subarbustos a arbustos escandentes, perenes. 
Caule ramificado, multisulcado, meduloso, 

pubescente. Folhas com lâmina 3,8–8,5 × 3–4 cm, 
ovada, ápice agudo, curtamente acuminado, base 
cordada, margem serreada, peninérvea, ambas 
as faces pubescentes; pecíolos 1–3,5 cm compr., 
pubescentes. Capitulescência corimbiforme, 
terminal, laxa. Capítulos heterógamos, radiados; 
pedúnculos 4,5–10 cm compr., pubescentes; 
bractéolas 5–6 mm compr.,  lanceoladas, 
pubescentes. Invólucro 1–20 × 1,5–2,5 cm, 
campanulado, caliculado; brácteas do calículo 20–
30, 5–6 mm compr., lineares a linear-lanceoladas, 
pubescentes; brácteas involucrais 25–30, 
lanceoladas, ápice longo-atenuado, piloso, margem 
escariosa, dorso pubescente; receptáculo plano a 
convexo, glabro. Flores do raio 12–18, pistiladas, 
corola liguliforme, alaranjada a avermelhada, 
tubo da corola ca. 8 mm compr., limbo 13–15 × 
3–6 mm, 6–10-nervada, ápice 3-dentado. Flores 
do disco numerosas, perfeitas, corola tubulosa, 
alaranjada, 11–14 mm compr., 5-lobulada, lóbulos 
2–2,5 mm compr., anteras com base obtusa, 
apêndice do conectivo lanceolado; estilete ca. 8 mm 
compr., ramos do estilete com ápice longamente 
acuminado, com tricomas fusionados. Cipselas 
ca. 3 mm compr., cilíndricas, 10-costeladas, 
densamente pubescentes. Pápus 10–12 mm compr., 
alvacento, persistente.
Material selecionado: Serra do Cipó, 20.V.1997, I. 
Castellois 848 (PAMG). Belo Horizonte, 20.XII.1996, 
R.S. Oliveira LAS 109 (BHCB). Santa Rita do Sapucaí, 
15.III.1996, M. Brandão 24830 (PAMG).

Ocorre na Argentina, Paraguai e Brasil 
(Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, 
Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São 
Paulo). No Brasil, é encontrada como cultivada e 
subespontânea em bordas de florestas. Em Minas 
Gerais, a espécie é cultivada como ornamental em 
jardins externos e ocasionalmente encontrada como 
subespontânea. Fértil de outubro a maio.

Pseudogynoxys cabrerae tem como espécie 
afim P. chenopodioides (H.B.K.) Cabrera, porém 
difere pelo caule, folhas e brácteas involucrais 
pubescentes, enquanto P. chenopodioides apresenta 
esses órgãos glabros.

8. Senecio L., Sp. Pl. 2: 866. 1753.
Ervas a arbustos, eretos, prostrados ou 

decumbentes, anuais ou perenes. Caule simples 
ou ramificado. Lâminas foliares com formas 
variadas, ápice agudo a obtuso, base variável 
na forma, margem inteira, crenada, serreada, 
denteada, lobada ou variavelmente sectada, 
peninérveas ou uninérveas, sésseis ou pecioladas, 
pecíolos cilíndricos, algumas vezes invaginantes, 
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canaliculados ou alados. Capítulos homógamos, 
discoides, ou heterógamos, radiados, solitários 
ou em capitulescências terminais de tipos 
diversos. Invólucro campanulado, caliculado ou 
ecaliculado; brácteas involucrais 7–24. Capítulos 
discoides com flores 8–70, perfeitas, corola 
tubulosa, amarela, lilás ou alvacenta. Capítulos 
radiados com flores do raio 2–21, pistiladas, 
corola liguliforme, normalmente amarela, 
algumas vezes lilás ou raramente alvacenta; 
flores do disco 6–70, andróginas, corola tubulosa, 
amarela ou alvacenta. Anteras com base obtusa 
ou levemente aguda. Ramos do estilete com ápice 
truncado, envolto por uma coroa de tricomas 
divergentes. Cipselas cilíndricas a obcônicas, 
5–10-costeladas, glabras, seríceo-pubescentes, 
papilosas ou hirsutas. Pápus alvacento, caduco 
ou persistente.

Senecio é o décimo maior gênero de plantas 
vasculares (Frodin 2004), com aproximadamente 
1.250 espécies (Bremer 1994; Nordenstam et al. 
2009). O gênero foi tradicionalmente tratado 
por alguns autores (e.g., Baker 1884; Cabrera 
1950, 1957, 1974, 1978; Barkley 1985), com 
base em similaridades morfológicas, com uma 
ampla circunscrição, sendo divido em seções e 
compreendendo mais de 3.000 espécies (Jeffrey et 
al. 1977; Nordenstam 2007). No entanto, estudos 

posteriores (e.g., Vincent & Gentliffe 1992; 
Vincent 1996; Pelser et al. 2007) demonstraram 
ser esse arranjo artificial e que muitas das espécies 
tratadas como Senecio s.l. são filogeneticamente 
mais relacionadas com espécies de outros 
gêneros de Senecioneae (Pelser et al. 2007). 
Com isso, o gênero nos últimos anos tem tido 
a sua circunscrição completamente modificada 
com a segregação de novos gêneros a partir de 
Senecio s.l. [e.g., Graphistilys (Nordenstam 
1978), Hoehnephytum (Cabrera 1950), Pentacalia 
(Robinson & Cuatrecasas 1978), Pseudogynoxys 
(Cabrera 1950), dentre outros]. Pelser et al. (2007) 
demonstraram, a partir de análise filogenética 
utilizando marcadores moleculares, que muito 
desses gêneros são entidades monofiléticas e que 
muitos outros grupos infragenéricos que hoje são 
tratados como seções deverão ser segregados de 
Senecio s.l..

Senecio é cosmopoli ta ,  com maior 
concentração de espécies na América do Sul 
(Andes) e sul da África (Nordenstam et al. 2009). 
No Brasil, está representado por 60 espécies 
encontradas especialmente em áreas montanhosas 
das Regiões Sul e Sudeste (BFG 2015). Em Minas 
Gerais, está representado por 26 espécies nativas, 
das quais oito são endêmicas e duas cultivadas (S. 
flaccidus Less. e S. tamoides DC.).

Chave de identificação para as espécies de Senecio ocorrentes em Minas Gerais

1. Folhas basais distintamente pecioladas.
2. Capítulos radiados.

3.	 Folhas	basais	pecioladas,	sem	aurículas	na	base	do	pecíolo,	folhas	apicais	sésseis;	flores	do	
raio lilases.
4. Folhas basais com lâmina pinatissecta ........................................8.10. S. erisithalifolius
4’. Folhas basais com lâmina inteira ...................................................... 8.14. S. icoglossus

3’.	 Folhas	basais	e	apicais	pecioladas,	folhas	basais	auriculadas	na	base	do	pecíolo;	flores	do	raio	
amarelas.
5. Lâmina foliar inteira, ovada, margem crenado-denteada, densamente albo-tomentosa em 

ambas	as	faces;	pecíolos	com	aurículas	reniformes;	flores	do	disco	70;	cipselas	seríceo-
pubescentes .......................................................................................... 8.6. S. claussenii

5’. Lâmina foliar lirado-pinatissecta, elíptica ou obovado-elíptica, margem irregularmente 
denteada, glabra ou lanuginosa na face adaxial, densamente albo-tomentosa na face abaxial; 
pecíolos	com	aurículas	semi-circulares;	flores	do	disco	15–20;	cipselas	glabras ...............  
 ........................................................................................................... 8.25. S. stigophlebius

2’. Capítulos discoides.
6. Lâmina foliar 30–60 × 15–25 cm, inteira, ovado-oblonga, glabrescente na face adaxial, 

densamente albo-tomentosa a purpúreo-tomentosa na face abaxial; pecíolos 10–17 cm compr., 
canaliculados a estreitamente alados; cipselas glabras ..................................8.12. S. grandis

6’. Lâmina foliar (3–)4,7–26 × (1,1–)3,2–13,5 cm, lirado-pinatissecta ou inteira, neste caso, 
ovado-elíptica, laxamente lanosa na face adaxial e densamente albo-tomentosa na face abaxial 
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ou densamente albo-tomentosa em ambas as faces; pecíolos 0,8–8 cm compr., cilíndricos; 
cipselas seríceo-pubescentes ou papilosas.
7. Lâmina foliar discolor, lirado-pinatissecta, laxamente lanosa na face adaxial, densamente 

albo-tomentosa na face abaxial; pecíolos com um par de aurículas reniformes na base; 
cipselas papilosas ................................................................................. 8.18. S. macrotis

7’. Lâmina foliar concolor, inteira, ovado-elíptica, densamente albo-tomentosa em ambas 
as faces; pecíolos sem aurículas; cipselas seríceo-pubescentes ......................................  
 ........................................................................................................8.13. S. hatschbachii

1’. Todas as folhas sésseis.
8. Todas as folhas com lâmina inteira, margem inteira, crenado-denteada, crenado-lobada, denteada, 

lobada ou serreada completamente ou apenas na metade superior da lâmina.
9. Capítulos discoides.

10.	 Caule	pubescente,	flores	40–70.
11.	 Lâmina	foliar	pubescente	na	face	abaxial;	flores	40–50 ...................8.23. S. pohlii
11’.	 Lâmina	foliar	tomentosa	na	face	abaxial;	flores	70 ......................8.9. S. emiliopsis

10’. Caule densamente albo-tomentoso-aracnoideo ou densamente lanuginoso. Flores 9–35.
12. Invólucro 8–10 × 7–9 mm; brácteas involucrais 13, densamente lanuginosas no 

dorso;	flores	35;	cipselas	2,5–3,5	mm	compr.,	papilosas	nas	costelas ....................
 .............................................................................................................8.11 S. gertii

12’. Invólucro 5–7 × 3–4 mm; brácteas involucrais 7–8, glanduloso-pontuadas e 
glabrescentes	no	dorso;	flores	9–14;	cipselas	1,5–2	mm	compr.,	glabras ...............
 ............................................................................................................. 8.2. S. albus

9’. Capítulos radiados.
13. Brácteas involucrais 7–15.

14.	 Caule	densamente	folhoso	na	porção	basal;	flores	do	disco	6–20,	raro	40.
15.	 Brácteas	involucrais	7–8;	flores	do	raio	2–3;	flores	do	disco	6–9 ...................  

 ......................................................................................... 8.1. S. adamantinus
15’.	 Brácteas	involucrais	10–15;	flores	do	raio	6–8;	flores	do	disco	18–40.	

16. Caule hirsuto-glanduloso; lâmina foliar hirsuto-glandulosa na face adaxial 
e	densamente	 albo-tomentosa	na	 face	 abaxial;	 flores	 do	disco	18–20;	
cipselas glabras ...............................................................8.7. S. colpodes

16’. Caule densamente albo-lanoso; lâmina foliar albo-lanosa em ambas as 
faces;	flores	do	disco	40;	cipselas	papilosas ............................................  
 ....................................................................................8.8. S. dumetorum

14’.	 Caule	folhoso	por	toda	a	extensão	ou	esparsamente	folhoso	a	áfilo	na	porção	basal;	
flores	do	disco	40–50.
17. Caule folhoso por toda a extensão; lâmina foliar com margem serreada ou 

denteada, plana, peninérvea.
18.	 Caule	glabro;	lâmina	foliar	lanceolada;	flores	do	raio	7–8;	cipselas	hirsutas	

entre as costelas .......................................................... 8.19. S. nemoralis
18’.	 Caule	gríseo-lanoso;	lâmina	foliar	oblanceolada;	flores	do	raio	10–15;	

cipselas glabras ........................................................8.5. S. caparaoensis
17’.	 Caule	esparsamente	folhoso	a	áfilo	na	porção	basal;	lâmina	foliar	com	margem	

serreada na metade distal, revoluta, uninérvea ................ 8.3. S. altimontanus
13’. Brácteas involucrais 20–21.

19. Caule pubescente-glanduloso; lâmina foliar pubescente-glandulosa em ambas as 
faces;	invólucro	ca.	10	×	8–12	mm;	flores	do	raio	15–21;	flores	do	disco	60 ............
 .............................................................................................................8.20. S. oleosus

19’. Caule laxamente lanuginoso; lâmina foliar laxamente lanuginosa na face adaxial 
e	densamente	lanuginosa	na	face	abaxial;	invólucro	6–9	×	4–8	mm;	flores	do	raio	
10–12;	flores	do	disco	50 ................................................................. 8.15. S. lanifer
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8’. Folhas apicais com lâmina inteira e basais com lâmina pinatissecta ou todas as folhas com lâmina 
pinatissecta ou bipinatissecta, com margem inteira, ou pinatipartida com margem sinuada.
20. Folhas apicais com lâmina inteira e basais com lâmina pinatissecta e com margem inteira ..........  

 ...........................................................................................................................8.21. S. paucijugus
20’. Todas as folhas com lâmina pinatissecta ou bipinatissecta e com margem inteira ou pinatipartida 

e com margem sinuada.
21. Caule glabro; folhas com lâmina pinatissecta ou bipinatissecta e com margem inteira.

22. Folhas com lâmina bipinatissecta ........................................................8.22. S. paulensis
22’. Folhas com lâmina pinatissecta. 

23. Capítulos discoides; brácteas involucrais 8 .............................8.16. S. leptoschizus
23’. Capítulos radiados; brácteas involucrais 10–20.

24.	 Segmentos	da	lâmina	1,5–7	mm	larg.;	brácteas	involucrais	16–20;	flores	do	
raio	8;	flores	do	disco	35 ....................................................8.4. S. brasiliensis

24’.	 Segmentos	da	lâmina	0,5–1	mm	larg.;	brácteas	involucrais	10–12;	flores	do	
raio	4–6;	flores	do	disco	12 .............................................8.17. S. linearilobus

21’. Caule laxamente tomentoso; folhas com lâmina pinatipartida e com margem sinuada..........  
 ................................................................................................... 8.24. S. pseudostigophlebius

8.1 Senecio adamantinus Bong., Bull. Sci. Acad. 
Imp. Sci. Saint-Pétersbourg 5: 97. 1838.  
 Fig. 2h

Ervas eretas, perenes, 0,5–1 m alt. Caule 
multisulcado, fistuloso, densamente folhoso na 
porção basal, laxamente folhoso na porção apical, 
glabro a tomentoso, indumento persistente. Folhas 
basais com lâmina 6–17 × (0,2–)0,4–4,5 cm, 
inteira, obovada a oblanceolada, ápice agudo a 
obtuso, base atenuada, margem inteira, lobada 
ou denteada, esparsamente lanuginosa na face 
adaxial, densamente albo-tomentosa na face 
abaxial, peninérvea, sésseis. Folhas apicais com 
lâmina (1–)3–9 × (0,1–)0,2–1,7 cm, inteira, 
lanceolada a oblongo-obovada, ápice agudo a 
obtuso, base atenuada, margem inteira, lobada ou 
denteada, esparsamente lanuginosa na face adaxial, 
densamente albo-tomentosa na face abaxial, 
peninérvea, sésseis. Capitulescência corimbiforme, 
congesta. Capítulos heterógamos, radiados; 
pedúnculos 3–13 mm compr., lanuginosos; 
bractéolas lanceoladas, 3–4 mm compr., glabras. 
Invólucro 5–6 × 5 mm, caliculado; brácteas 
do calículo 4, ca. 2,5 mm compr., lanceoladas; 
brácteas involucrais 7–8, oblongas, ápice agudo, 
piloso, margem escariosa, dorso glabro; eixo da 
inflorescência plano, alveolado. Flores do raio 
2–3, corola amarela, tubo 2–3 mm compr., limbo 
4–4,5 × 1,5 mm, 4-nervada, ápice 2–3-dentado, 
estilete 4–4,5 mm compr., ramos do estilete ca. 1,5 
mm compr. Flores do disco 6–9, corola ca. 6 mm 
compr., 5-lobulada, lóbulos ca. 1,5 mm compr., 
anteras ca. 2,5 mm compr., exsertas, apêndice do 
conectivo ca. 0,5 mm compr., oblongo-deltóide, 

base obtusa; estilete ca. 5 mm compr., ramos do 
estilete ca. 2 mm compr. Cipselas ca. 1,5 mm 
compr., cilíndricas a obcônicas, 8-costeladas, 
glabras; pápus 4–5 mm compr., persistente.
Material selecionado: Diamantina, 18º15’01”S, 
43º39’08”W, 13.II.2001, J.R. Stehmann et al. 2715 
(BHCB). Lima Duarte, 21º41’03”S, 43º53’01”W, 
5.II.2004, R.C. Forzza 2660 (BHCB, RB). Ouro Preto, 
1.807 m, 20º13’7,7”S, 43º34’52,2”W, 12.VII.2007, A.M. 
Teles et al. 486 (BHCB).

Espécie muito comum nos estados da região 
Sudeste do Brasil, ocorrendo desde Minas Gerais 
até Santa Catarina, tendo provavelmente o norte de 
Santa Catarina como o limite austral de distribuição 
(Cabrera & Klein 1975). Ocorre em campos limpos 
brejosos, campos rupestres, campos arenosos 
úmidos e campos de altitude, em altitudes que 
variam de 700 a 2.000 m.s.m. Fértil de setembro 
a fevereiro.

Senecio adamantinus pertence à seção 
Adamantina (Cabrera 1957) e tem como espécie 
morfologicamente mais próxima S. colpodes, 
porém diferencia-se desta pelo número de brácteas 
involucrais que são 7–8 (versus 10–12) e pelo 
número de flores do raio que são de 2–3 (versus 
7–8). Difere ainda de S. pseudostigophlebius pela 
margem foliar inteira, lobada ou denteada (versus 
pinatiloba ou pinatipartida) e pelo número de flores 
do raio 2–3 (versus 6–10). Baker (1884) e Cabrera 
(1957) reconheceram duas variedades para essa 
espécie, a variedade típica e S. adamantinus var. 
integrifolius Baker, que diferencia-se da variedade 
típica por possuir folhas inteiras ou escassamente 
denteadas, especialmente as basais (Cabrera 1957).
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8.2 Senecio albus J.N. Nakaj. & A. Teles, Kew 
Bull. 64: 161-165. 2009. Fig. 2i-k

Ervas perenes, ca. 1,5 m alt. Raízes fibrosas. 
Caule simples, estriado, meduloso, densamente 
folhoso na porção basal, laxamente folhoso na 
porção apical, densamente albo-tomentoso-
aracnoideo. Folhas gradativamente menores 
apicalmente, lâmina 3,5–10,8 × 1,2–3,4 cm, 
inteira, elíptico-lanceolada a lanceolada, ápice 
obtuso, base auriculada, margem esparsamente 
crenado-denteada, dentes obtusos, nervuras 
secundárias reticuladas na face abaxial, densamente 
albo-tomentosa em ambas as faces, peninérvea, 
sésseis, semi-amplexicaules. Capitulescência 
terminal, paniculiforme, eixos corimbiformes, 
denso albo-tomentosos. Capítulos homógamos, 
discoides; pedúnculos 1–4 mm compr., albo-
tomentosos; bractéolas 3–4 mm compr., lanceoladas 
a linear-lanceoladas, densamente albo-tomentosas. 
Invólucro 5–7 × 3–4 mm, caliculado; brácteas 
do calículo  4, 3–3,5 mm compr., lanceoladas; 
brácteas involucrais 7–8, lanceoladas, ápice agudo, 
penicelado, margem escariosa, dorso glanduloso-
pontuado e glabrescente; eixo da inflorescência 
plano, piloso. Flores 9–14, corola 6–6,5 mm 
compr., 5-lobulada, lóbulos ca. 1,5 mm compr., 
anteras 1,5–1,7 mm compr., exsertas, apêndice 
do conectivo 0,3–0,5 mm compr., oblongo, base 
obtusa; estilete 6–6,5 mm compr., ramos do estilete 
ca. 2 mm compr. Cipselas 1,5–2 mm compr., 
cilíndricas, 10-costeladas, glabras, setoso; pápus 
5–5,5 mm compr., caduco.
Material examinado: Delfinópolis, 20º20’33”S, 
46º46’02”W, alt. 996 m, 6.XII.2002, J.N. Nakajima et 
al. 3385 (HUFU, S). São Roque de Minas, 28.VI.1994, 
R. Romero & J.N. Nakajima 1069 (HUFU, holótipo; S, 
isótipo).

Ocorrência conhecida até o momento apenas 
para Minas Gerais, onde é encontrada no Parque 
Nacional da Serra da Canastra, município de São 
Roque de Minas, e em Delfinópolis, em campo 
úmido após queimada. Fértil em junho e dezembro.

Senecio albus pertence à seção Adamantina 
Cabrera e tem como espécie morfologicamente 
afim S. gertii, diferindo desta pelo menor número 
de brácteas involucrais e pelo indumento que 
as revestem (7–8, glanduloso-pontuadas e 
glabrescentes versus 12–13, densamente albo-
tomentosas). Além disso, S. albus possui 9–14 
flores, enquanto que S. gertii possui 35. Senecio 
albus, juntamente com S. gertii, são as únicas 
espécies dessa seção que possuem capítulos 
discoides; as demais espécies da seção possuem 

capítulos radiados. Senecio dumetorum pode ser 
confundida com S. albus, pelo aspecto vegetativo, 
porém difere pelos capítulos radiados.

8.3 Senecio altimontanus A. Teles & L.D. 
Meireles, Brittonia 62(2): 178-182. 2010 
 Fig. 2l-o

Ervas a subarbustos perenes, 38–55 cm 
alt. Caule avermelhado, normalmente simples 
a raramente ramificado, cicatricoso, meduloso, 
densamente folhoso na porção apical, esparsamente 
folhoso a áfilo na porção basal, glabro. Folhas com 
lâmina 1,7–4 × 0,3–0,8 cm, inteira, oblanceolada, 
ápice agudo, base atenuada, não auriculada, 
margem serreada na metade distal, revoluta, 
esparsamente vilosa na face adaxial, glabra 
na face abaxial, uninérvea, sésseis. Capítulos 
solitários ou 3–5, agrupados em capitulescência 
corimbiforme. Capítulos heterógamos, radiados; 
pedúnculos 10–25 mm compr., tomentosos; 
bractéolas lanceoladas, 0,5–1,5 mm compr., 
glabras. Invólucro 10–11 × 12–15 mm, caliculado; 
brácteas do calículo 7, linear-lanceoladas, 8–9 mm 
compr.; brácteas involucrais 10, lanceoladas, ápice 
agudo, penicelado, margem escariosa, glabras, 
dorso 3-nervado; eixo da inflorescência convexo, 
alveolado. Flores do raio 12–14, corola amarela, 
tubo 4 mm compr., limbo ca. 14 × 4 mm, 4-nervada, 
ápice 3-dentado, estilete ca. 7 mm compr., ramos 
do estilete ca. 2 mm compr. Flores do disco 50, 
corola 6–7 mm compr, 5-lobulada, lóbulos ca. 1,5 
mm compr., anteras 2–2,5 mm compr., exsertas, 
apêndice do conectivo 0,5–1 mm compr., oblongo, 
base obtusa; estilete ca. 7 mm compr., ramos do 
estilete ca. 2 mm compr. Cipselas cilíndricas, 3–3,5 
mm compr., 10-costeladas, glabras; pápus 5–6 mm 
compr., persistente.
Material selecionado: Passa Quatro, 2.664–2.792 m, 
22º25’33,7”S, 44º50’31,8”W, 7.VI.2006, L.D. Meireles 
et al. 2396 (UEC, holótipo; BHCB, RB, S, isótipos). 
523 m, 22º54’40,9”S, 44º50’6,8”W, 31.VIII.2007, L.D. 
Meireles et al. 3300 (BHCB, UEC). 2.498–2.612 m, 
22º25’16,3”S, 44º50’52,2”W, 15.V.2005, L.D. Meireles 
et al. 1657 (BHCB, UEC).

Ocorre em Minas Gerais e São Paulo, em 
campos de altitude acima de 2.500 m.s.m. Fértil 
de fevereiro a julho.

Senecio altimontanus pertence à seção 
Corymbocephalus Cabrera subseção Simplices. 
Dentre as espécies encontradas em Minas Gerais, 
S. altimontanus assemelha-se mais a S. apensis 
Cabrera, espécie encontrada no Paraguai e no 
Brasil (Mato Grosso e Mato Grosso do Sul). No 
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entanto, difere desta em vários aspectos, tais como 
forma da lâmina foliar oblanceolada e serreada 
na metade superior da lâmina (versus lanceolada 
e uniformemente serreada na margem), tamanho 
das folhas 1,7–4 × 0,3–0,8 cm (versus 6–12 × 1–3 
cm), número de brácteas involucrais 10 (versus 
20) e no indumento das cipselas (glabra versus 
papilosa-seríceas).

8.4 Senecio brasiliensis (Spreng.) Less., Linnaea 
6: 249. 1831.

Ervas a arbustos eretos, perenes, até 2 m 
alt. Caule multisulcado, fistuloso, densamente 
folhoso por toda a extensão, glabro. Folhas 
com lâmina 4–18 × 0,2–8 cm, pinatissecta, 
segmentos 2–7-jugos, 15–60 × 1,5–7 mm, lineares 
a linear-lanceolados, ápice agudo, base atenuada, 
não amplexicaule, margem inteira, glabros na 
face adaxial, albo-tomentosos na face abaxial, 
peninérveos, sésseis. Capitulescência paniculado-
corimbiforme, laxa. Capítulos heterógamos, 
radiados, pedunculados; pedúnculos 0,7–4 cm 
compr., glabros; bractéolas 2–3 mm compr., 
lanceoladas, glabras. Invólucro 10–11 × 5–6 mm, 
caliculado; brácteas do calículo 7, lanceoladas, 2–3 
mm compr.; brácteas involucrais 16–20, oblongas, 
ápice agudo a obtuso, glabro, margem escariosa, 
dorso glabro; eixo da inflorescência plano, 
fimbriado. Flores do raio 8, corola amarela, tubo 
ca. 6 mm compr., limbo ca. 7 × 3 mm, 4-nervada, 
ápice 3-dentado, estilete 7–8 mm compr., ramos 
do estilete ca. 2,5 mm compr. Flores do disco 35, 
corola 8,5–9 mm compr, 5-lobulada, lóbulos ca. 1 
mm compr., anteras ca. 2,5 mm compr., exsertas, 
apêndice do conectivo ca. 0,5 mm compr., oblongo-
deltóide, base obtusa; estilete 9–9,5 mm compr., 
ramos do estilete ca. 2 mm compr. Cipselas 2,5–3 
mm compr., cilíndricas, 8-costeladas, glabras; 
pápus 5,5–8 mm compr., caduco.
Material selecionado: Camanducaia, 22º41’31”S, 
45º57’36”W, 22.VI.2000, L.H.Y. Kamino et al. 78 (BHCB, 
UEC). Passa Quatro, 1.575–2.024 m.s.m, 22º26’58,4”S, 
44º53’49,6”W, 9.VIII.2005, L.D. Meireles & J.A. Nunes 
1907 (BHCB, UEC). Santa Bárbara, 1.637 m, 20º03’24”S, 
43º41’28,6”W, 20.X.2007, F.F. Carmo 1222 (BHCB).

Ocorre em todos os estados das Regiões Sul 
e Sudeste e em Goiás. Em Minas Gerais, ocorre 
em campos de altitude, margens de estradas, 
brejos, margens de córregos, campos rupestres e 
em florestas submontanas e montanas. Fértil de 
junho a março.

Senecio brasiliensis faz parte do grupo de 
espécies de Senecio com lâmina foliar pinatissecta 

(Senecio sect. Corymbocephalus subsect. 
Brasilienses) (Cabrera 1957). Tem como espécie 
morfologicamente afim S. linearilobus Bong., 
porém, difere desta por possuir os segmentos 
da lâmina foliar mais largos (1,5–7 mm larg. 
versus 0,5–1 mm larg.), pelo maior número de 
brácteas involucrais (16–20 versus 10–12), pelo 
maior número de flores do raio (8 versus 4–6) e 
do disco (35 versus 12). Baker (1884), Cabrera 
(1957) e Matzenbacher (1998) reconheceream 
duas variedades para a espécie, a variedade típica 
e S. brasiliensis var. tripartitus (DC.) Baker. A 
segunda diferencia-se basicamente da primeira 
pelos segmentos serrados, mais largos (até 8 mm 
compr.) e em menor número (Cabrera 1957).

Iconografias em Cabrera (1974: 446, fig. 
263), Cabrera & Klein (1975: 180, est. 51) e Moraes 
& Monteiro (2006: 45, fig. 11).

Nomes vernaculares: cravo-do-campo, erva-
lanceta, flor-das-almas, maria-mole, senecio e 
tasneirinha.

8.5 Senecio caparaoensis Cabrera, Arch. Jard. Bot. 
Rio de Janeiro 15: 223. 1957.

Ervas eretas, perenes, até 1 m alt. Caule 
multisulcado, fistuloso, densamente folhoso 
por toda a extensão, gríseo-lanoso, indumento 
persistente. Folhas com lâmina 5–20 × 1,5–5 cm, 
inteira, oblanceolada, ápice agudo, acuminado 
a obtuso, base atenuada, semi-amplexicaule, 
curtamente auriculado-decorrente, margem 
serreada ou denteada, dentes mucronulados, 
lanuginosa na face adaxial, densamente tomentosa 
na face abaxial, peninérvea, sésseis. Capitulescência 
corimbiforme, congesta. Capítulos heterógamos, 
radiados; pedúnculos 1,5–2 cm compr., tomentosos; 
bractéolas lanceoladas. Invólucro ca. 10 × 10–12 
mm, caliculado; brácteas do calículo lineares, 
lanuginosas; brácteas involucrais 13, lanceoladas, 
ápice agudo, piloso, margem escariosa, dorso 
lanuginoso; eixo da inflorescência plano, glabro. 
Flores do raio 10–15, corola amarela, tubo ca. 
2,5 mm compr., limbo ca. 14 × 3 mm. Flores do 
disco 45–50, corola ca. 8 mm compr., 5-lobulada. 
Cipselas cilíndricas, glabras; pápus alvacento.
Material examinado: Alto Caparaó, 24.IX.1941, A.C. 
Brade 17008 (RB, isótipo). 9.III.2010, G. Heringer et 
al. 406 (BHCB). 11.IV.2010, G.O. Romão 2725 (RB).

Ocorre em Minas Gerais e Santa Catarina. Em 
Minas Gerais é rara e restrita à Serra do Caparaó, 
em campo de altitude. Fértil em setembro.

Senecio caparaoensis pertence à seção 
Adamantina Cabrera (Cabrera 1957) e tem como 
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espécie morfologicamente afim S. colpodes, porém 
difere pelo caule folhoso em toda a extensão, 
lâmina foliar com margem serreada a denteada e 
capítulos com 10–15 flores do raio. Já S. colpodes 
possui o caule densamente folhoso na porção basal 
e esparsamente folhoso (a quase áfilo) na porção 
apical, lâmina foliar com margem crenado-lobada 
e capítulos com 7–8 flores do raio.

Iconografias em Cabrera (1957: 290, fig. 21) 
e Cabrera & Klein (1975: 216, est. 62).

8.6 Senecio claussenii Decne., Rev. Hortic., 4: 181. 
1855. Fig. 2p

Ervas eretas, perenes, até 2 m alt. Caule 
multisulcado, fistuloso, esparsamente folhoso 
por toda a extensão, albo-tomentoso, indumento 
caduco. Folhas com lâmina 2–12 × 0,8–5 cm, 
inteira, ovada, ápice agudo, base obtusa, margem 
crenado-denteada, densamente albo-tomentosa 
em ambas as faces, peninérvea; pecíolos 0,6–
4 cm compr., cilíndricos, albo-tomentosos, 
auriculados na base, aurículas 3–8 × 4–15 mm, 
reniformes, albo-tomentosas. Capitulescência 
paniculado-corimbiforme, congesta. Capítulos 
heterógamos, radiados; pedúnculos 0,6–1,8 cm 
compr., glabrescentes; bractéolas 2–4 mm compr., 
lanceoladas, glabrescentes. Invólucro 7–8 × 7–12 
mm, caliculado; brácteas do calículo  8, lanceoladas, 
2–4 mm compr.; brácteas involucrais 13, oblongo-
lanceoladas, ápice agudo, piloso, margem escariosa, 
dorso glabro; eixo da inflorescência plano, 
alveolado. Flores do raio 8, corola amarela, tubo 
ca. 5 mm compr., limbo ca. 14 × 4 mm, 4-nervada, 
ápice 2-dentado, estilete ca. 6,5 mm compr., ramos 
do estilete ca. 2 mm compr. Flores do disco 70, 
corola 6,5–7 mm compr., 5-lobulada, lóbulos ca. 2 
mm compr., anteras ca. 2 mm compr., exsertas, base 
sagitada, apêndice do conectivo ca. 0,5 mm compr., 
oblongo-deltoide; estilete ca. 9,5 mm compr., 
ramos do estilete ca. 1,5 mm, compr. Cipselas ca. 
2,5 mm compr., cilíndricas, 8-costeladas, seríceo-
pubescentes; pápus 5–7 mm compr., caduco.
Material selecionado: Catas Altas, 1.800 m, 11.VI.1998, 
M.F. Vasconcelos (BHCB 42695). 25.V.2001, R.C. Mota 
318 (BHCB).

Endêmica de Minas Gerais, ocorrendo em 
campos rupestres e campos de altitude, entre 1.300 
a 1.950 m.s.m. Fértil de janeiro a agosto.

Senecio claussenii pertence à seção Paranaia 
Cabrera (Cabrera 1957) e por possuir indumento 
albo-tomentoso lembra o grupo de espécies 
de Senecio com esse tipo de indumento, que 
inclui S. albus, S. dumetorum, S. gertii, S. 

hatschbachii, S. hemmendorffii, S. macrotis e 
S. pseudostigophlebius. Difere de S. albus, S. 
gertii, S. hatschbachii e S. macrotis por possuir 
capítulos radiados; de S. dumetorum e de S. 
pseudostigophlebius pelas folhas distintamente 
pecioladas; e de S. hemmendorffii principalmente 
por possuir folhas com lâmina ovada, crenado-
denteada e albo-tomentosa em ambas as faces 
(versus folhas com lâmina elíptica ou obovado-
elíptica, lirado-pinatissecta e albo-tomentosa 
somente na face abaxial).

8.7 Senecio colpodes Bong., Bull. Sci. Acad. Imp. 
Sci. Saint-Pétersbourg 5: 98. 1838. Fig. 2q

Ervas a arbustos eretos, perenes, 0,5–1 m 
alt. Caule multisulcado, fistuloso, densamente 
folhoso na porção basal, laxamente folhoso na 
porção apical, hirsuto-glanduloso. Folhas com 
lâmina 1,5–12 × 0,3–4 cm, inteira, oblongo-
espatulada, ápice obtuso, base atenuada, margem 
crenado-lobada, 1-nervura por lobo, nervuras 
conspícuas na face abaxial, hirsuto-glandulosa 
na face adaxial, densamente albo-tomentosa na 
face abaxial, peninérvea, sésseis. Capitulescência 
paniculado-corimbiforme, congestas. Capítulos 
heterógamos, radiados; pedúnculos 3–27 mm 
compr., hirsuto-glandulosos; bractéolas 4–10 mm 
compr., lanceoladas, hirsuto-glandulosas. Invólucro 
6–9 × 4–6 mm, caliculado; brácteas do calículo 6, 
lanceoladas, ca. 4 mm compr.; brácteas involucrais 
10–12, lanceoladas, ápice agudo, piloso, margem 
escariosa, dorso glabro; eixo da inflorescência 
plano, alveolado. Flores do raio 7–8, corola 
amarela, tubo ca. 2,5 mm compr., limbo ca. 8 × 
2,5 mm, 4-nervada, ápice 3-dentado; estilete ca. 
6,5–7 mm compr., ramos do estilete ca. 1,5 mm 
compr. Flores do disco 18–20, corola ca. 7 mm 
compr., 5-lobulada, lóbulos ca. 1,5 mm compr., 
anteras ca. 2 mm compr., base obtusa, apêndice do 
conectivo ca. 0,5 mm compr., oblongo; estilete ca. 7 
mm compr. Cipselas ca. 2 mm compr., cilíndricas, 
8–10-costeladas, glabras; pápus 5–6 mm compr., 
persistente.
Material selecionado: Rio Preto, 1.600 m, 21.I.2006, 
F.S. Souza et al. 132 (CESJ). Santana do Riacho, 
19º13’13”S, 43º29’57”W, 5.VII.2001, V.C. Souza et al. 
25129 (ESA). Santo Antônio do Itambé, 5.X.2006, A.M. 
Teles 258 (BHCB). 

Endêmica de Minas Gerais, ocorre em 
campos rupestres e campos de altitude. Fértil de 
maio a dezembro.

Senecio colpodes pertence à seção 
Adamantina Cabrera (Cabrera 1957) e pode ser 
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confudida com algumas formas de S. adamantinus 
com lâminas foliares lobadas, contudo, difere 
desta pelo maior número de brácteas involucrais 
(10–15 versus 7–8) e de flores do raio (7–8 versus 
2–3). Pode ser confundia com S. caparaoensis, 
porém difere pelas folhas que são congestas na 
porção basal e laxas na porção apical e pelo 
menor número de flores do raio (7–8), enquanto 
que em S. caparaoensis as folhas estão dispostas 
uniformemente ao longo de todo o caule e as flores 
do raio são em número de 10–15.

8.8 Senecio dumetorum Gardner, London J. Bot. 
7: 422. 1848.

Ervas eretas, perenes, 1–4 m alt. Caule 
multisulcado, fistuloso, densamente folhoso na 
porção basal, laxamente folhoso na porção apical, 
densamente albo-lanoso. Folhas basais com lâmina 
8–17 × 2,5–7 cm, inteira, oblanceolada, ápice 
obtuso, base decorrente, margem irregularmente 
serreada, dentes obtusos, densamente albo-
lanosa em ambas as faces, peninérvea, sésseis. 
Folhas apicais gradativamente menores, lâmina 
lanceolada, ápice agudo, base decorrente, 
margem irregularmente serreada, dentes obtusos, 
densamente albo-tomentosa em ambas as faces, 
sésseis. Capitulescência corimbiforme, congesta. 
Capítulos heterógamos, radiados; pedúnculos 
8–28 mm compr., glabros a tomentosos; bractéolas 
2–4 mm compr., lanceoladas, glabras a tomentosas. 
Invólucro 6–7 × 7–10 mm, caliculado; brácteas 
do calículo 4, 2–4 mm compr., lanceoladas; 
brácteas involucrais 12–15, lanceoladas, ápice 
agudo, glabro, margem escariosa, dorso glabro; 
eixo da inflorescência plano, alveolado. Flores do 
raio 6–8, corola amarela, tubo ca. 4 mm compr., 
limbo ca. 7 × 3 mm, 4-nervada, ápice 3-dentado; 
estilete ca. 5 mm compr., ramos do estilete ca. 1 
mm compr. Flores do disco 40, corola ca. 7 mm 
compr., 5-lobulada, lóbulos ca. 1 mm compr., 
anteras ca. 2,5 mm compr., base obtusa, apêndice 
do conectivo ca. 0,5 mm compr., oblongo; estilete 
ca. 7 mm compr. Cipselas ca. 3 mm compr., 
cilíndricas, 10-costeladas, papilosas; pápus 5–7 
mm compr., caduco.
Material selecionado: Buenópolis, 19.VIII.2002, 
G. Hatschbach et al. 73592 (MBM). Itacambira, 
29.XI.1984, M.L. Kawazaki et al. CFCR 6598 (SPF). 
Joaquim Felício, 1.228 m, 17º42’8,4”S, 44º17’50”W, 
15.XI.2007, A.M. Teles & P.L. Viana 496 (BHCB).

Endêmica de Minas Gerais, ocorre em 
campos rupestres, entre 1.000 e 1.200 m.s.m. Fértil 
de julho a novembro.

Senecio dumetorum pertence à seção 
Adamantina e caracteriza-se pelo indumento 
densamente albo-tomentoso que reveste toda a 
planta, pelas folhas sésseis com a base decorrente 
e pelos capítulos radiados. Assemelha-se à S. albus 
e a S. gertii, porém difere de ambas pelos capítulos 
radiados.

8.9 Senecio emiliopsis C. Jeffrey, Kew Bull. 47: 
95. 1992.

Ervas eretas, perenes, ca. 1,5 m alt. Caule 
multisulcado, meduloso, densamente folhoso na 
porção basal, laxamente folhoso na porção apical, 
pubescente. Folhas basais com lâmina 6–9 × 
1–2 cm, inteira, oblanceolada, ápice agudo, base 
atenuada, margem serreada, ciliada, dentes agudos, 
glabra na face adaxial, tomentosa na face abaxial, 
peninérvea, sésseis. Folhas apicais com lâmina 1,5–
4 × 0,1–0,5 cm, inteira, lanceolada, ápice agudo, 
base atenuada, margem serreada, dentes agudos, 
glabra na face adaxial, tomentosa na face abaxial, 
peninérvea, sésseis. Capitulescência corimbiforme, 
laxa. Capítulos homógamos, discoides; pedúnculos 
7–15 mm compr., pubescentes; bractéolas 3–10 mm 
compr., lanceoladas, pubescentes. Invólucro 7–10 
× 10–15 mm, caliculado; brácteas do calículo 15, 
3–4 mm compr., lanceoladas; brácteas involucrais 
20, oblongas, ápice agudo, piloso, margem 
escariosa, dorso glabro; eixo da inflorescência 
plano, alveolado. Flores 70, corola 5–5,5 mm 
compr., 5-lobulada, lóbulos ca. 1 mm compr., 
anteras ca. 2 mm compr., base obtusa, apêndice 
do conectivo 0,5–0,7 mm compr., oblongo; estilete 
5,5–6 mm compr., ramos do estilete 1–1,5 mm 
compr. Cipselas 1–1,5 mm compr., cilíndricas, 
10-costeladas, glabras; pápus 5–6 mm compr., 
persistente.
Material examinado: São Roque de Minas, 18.III.1995, 
J.N. Nakajima et al. 825 (HUFU, UEC).

Endêmica de Minas Gerais, ocorre em 
campos rupestres. Fértil em março.

Senecio emiliopsis pertence à seção 
Corymbocephalus Cabrera subseção Simplices 
(Cabrera 1957), e é semelhante a S. pohlii, 
diferindo pelo indumento das folhas (Baker 1884). 
Senecio emiliopsis foi originalmente descrita 
por Baker (1884) sob o epíteto específico de “S. 
emilioides”. No entanto, esse epíteto já havia 
sido anteriormente ocupado por uma espécie da 
África [S. emilioides Sch.Bip., atualmente Emilia 
emilioides (Sch.Bip.) C.Jeffrey], o que levou 
Jeffrey (1992) a propor um nome novo para a 
espécie, S. emiliopsis. 
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8.10 Senecio erisithalifolius Sch. Bip. ex Baker, 
Fl. bras. 6(3): 321. 1884.

Ervas robustas, eretas, perenes, 1–3 m alt. 
Caule multisulcado, fistuloso, densamente folhoso 
na porção basal, laxamente folhoso na porção 
apical, glabro. Folhas basais com lâmina 13–40 
× 5–25 cm, pinatissecta, segmentos 6–11-jugos, 
2–11,5 × 0,3–3 cm, lanceolados, ápice agudo, 
margem inteira a denteada, glabros na face adaxial, 
hirsutos na face abaxial, peninérvea; pecíolos 
5,5–8,5 cm compr., cilíndricos, invaginantes 
na base, auriculas ausentes, glabros. Folhas da 
porção média com lâmina 22–40 × 3–5,5 cm, 
inteira, lanceolada, ápice agudo, base truncada, 
margem denteada a irregularmente fendida, 
glabra na face adaxial, hirsuta na face abaxial, 
peninérvea, sésseis. Folhas apicais com lâmina 
3–12 × 1–5 mm, inteira, linear a lanceolada, ápice 
agudo, base atenuada, margem inteira, glabra na 
face adaxial, hirsuta na face abaxial, peninérvea, 
sésseis. Capitulescência panículado-corimbiforme, 
laxa. Capítulos heterógamos, radiados; pedúnculos 
4–65 mm compr., hirsuto-glandulosos; bractéolas 
4–12 mm compr., lanceoladas, hirsuto-glandulosas. 
Invólucro 10–13 × 11–15 mm, caliculado; brácteas 
do calículo 7, ca. 5 mm compr., lanceoladas; 
brácteas involucrais 24, lanceoladas, ápice agudo, 
piloso, margem escariosa, dorso hirsuto; eixo da 
inflorescência plano, alveolado. Flores do raio 
10–13, corola lilás, tubo 5–6 mm compr., limbo 
ca. 17 × 3 mm, 4-nervada, ápice 3-dentado; estilete 
ca. 6,5 mm compr., ramos do estilete ca. 1,5 mm 
compr. Cipselas cilíndricas, ca. 2 mm compr., 
glabras; pápus 5–6 mm compr., persistente. Flores 
do disco 55–60, corola 8–9 mm compr., 5-lobulada, 
lóbulos ca. 1 mm compr., anteras ca. 2 mm compr., 
base obtusa, apêndice do conectivo ca. 0,5 mm 
compr., oblongo; estilete ca. 8 mm compr., ramos 
do estilete 1–1,5 mm compr. Cipselas ca. 2 mm 
compr., cilíndricas, 8–10-costeladas, glabras; pápus 
5–7 mm compr., persistente.
Material examinado: Camanducaia, 27.IV.2001, W. 
Marcondes-Ferreira 1727 (ESA, UEC). Carandaí, 
20º52’40,5”S, 43º49’01,4”W, 8.XI.2006, N.F. Mota & D. 
Souza 533 (BHCB). Rio Preto, 21º58’83”S 43º56’08”W, 
23.II.2004, F.R.G. Salimena et al. 1210 (CESJ).

Ocorre em Minas Gerais e São Paulo 
(Hind 1993). Em Minas Gerais, ocorre em áreas 
pantanosas como brejos e campos de várzea. Fértil 
de novembro a abril.

Senecio erisithalifolius pertence à seção 
Hualtata Cabrera (Cabrera 1957) e tem como 
espécie morfologicamente afim S. icoglossus; 

difere desta por possuir folhas basais com lâmina 
pinatissecta, enquanto que S. icoglossus possui 
todas as folhas com lâmina inteira ou quando muito 
dentado-crenada. Essas duas espécies são as únicas 
em Minas Gerais com flores do raio lilases. Além 
disso, se caracterizam por serem paludícolas, como 
as demais espécies da seção.

Iconografia em Cabrera (1957: 234, lam. III).

8.11 Senecio gertii Zardini, Bol. Mus. Bot. Munic. 
37: 1. 1979.

Ervas a arbustos eretos, perenes, 1–4 m 
alt. Caule multisulcado, meduloso, densamente 
folhoso na porção basal, laxamente folhoso na 
porção apical, densamente lanuginoso. Folhas 
basais com lâmina 7–24 × 1,5–12 cm, inteira, 
ovada a obovada, ápice agudo, base atenuada, 
auriculada, aurículas 0,5–2 × 1–2 cm, reniformes, 
densamente lanuginosa em ambas as faces, margem 
irregularmente crenado-denteada, dentes obtusos, 
nervuras imersas na face adaxial, conspícuas na face 
abaxial, densamente lanuginosa em ambas as faces, 
peninérvea, sésseis. Folhas apicais com lâmina 2–5 
× 0,2–2,5 cm, inteira, oblonga a lanceolada, ápice 
agudo, base truncada, auriculada, margem inteira 
a denteada, densamente lanuginosa em ambas 
as faces, peninérvea, sésseis. Capitulescência 
paniculado-corimbiforme, congesta. Capítulos 
homógamos, discoides; pedúnculos 3–10 mm 
compr., densamente lanuginosos; bractéolas 4–5 
mm compr., lanceoladas, densamente lagunigosas. 
Invólucro 8–10 × 7–9 mm, calículado; brácteas do 
calículo 6 , 3–4 mm compr., lanceoladas; brácteas 
involucrais 13, oblongas, ápice agudo, piloso, 
margem escariosa, dorso densamente lanuginoso; 
eixo da inflorescência plano, alveolado. Flores 35, 
corola 6–7 mm compr., 5-lobulada, lóbulos 2–3 mm 
compr., anteras ca. 2,5 mm compr., base sagitada, 
apêndice do conectivo ca. 0,5 mm compr., oblongo; 
estilete ca. 9 mm compr., ramos do estilete ca. 2 mm 
compr. Cipselas 2,5–3,5 mm compr., cilíndricas, 
5-costeladas, papilosas nas costelas; pápus 6–7 
mm compr., caduco.
Material selecionado: Grão Mogol, 22.VII.1978, G. 
Hatschbach 41467 (MBM, holótipo). 16º33’–16º34’S, 
42º54’–32º55’W, 6.IX.1990, J.R. Pirani et al. CFCR 
13438 (SPF, UEC). 975 m, 16º33’4,8”S, 42º53’55,5”W, 
18.XI.2007, A.M. Teles & P.L. Viana 518 (BHCB).

Endêmica de Grão Mogol, em Minas Gerais, 
ocorre em áreas arenosas dos campos rupestres, 
entre 970 a 1.200 m.s.m. Fértil de julho a novembro.

Senecio gertii pertence à seção Adamantina 
e juntamente com Senecio albus são as únicas 
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espécies da seção com capítulos discoides. 
Diferencia-se de S. albus pelas folhas com lâmina 
serreada e base auriculada e de Senecio dumetorum, 
espécie morfologicamente afim, pelos capítulos 
discoides e brácteas involucrais lanuginosas (versus 
capítulos radiados e brácteas involucrais glabras de 
S. dumetorum Gardner) (Zardini 1979).

Iconografias em Zardini (1979: 3, lam. 1; p. 
4, lam. 2; p. 5, lam. 3).

8.12 Senecio grandis Gardner, London, J. Bot. 7: 
422. 1848. Fig. 2r

Ervas eretas, robustas, perenes, 1,5–4 m 
alt. Caule multisulcado, fistuloso, laxamente 
folhoso por toda a extensão, esparsamente 
aracnóideo-lanuginoso Folhas com lâmina 30–60 
× 15–25 cm, inteira, ovado-oblonga, ápice agudo, 
base arredondada, margem inteira a denteada, 
dentes agudos, glabrescente na face adaxial, 
densamente albo-tomentosa a purpúreo-tomentosa 
na face abaxial, peninérvea; pecíolos 10–17 cm 
compr., canaliculados a estreitamente alados. 
Capitulescência paniculiforme, congesta, até 
2 m compr. Capítulos homógamos, discoides; 
pedúnculos 10–15 mm compr., glabrescentes; 
bractéolas 2–3 mm compr., lanceoladas, ciliadas. 
Invólucro 10–11 × 4–5 mm, caliculado; brácteas do 
calículo 5, 2–4 mm compr., lanceoladas; brácteas 
involucrais 7–8, oblongas, ápice agudo, piloso, 
margem escariosa, dorso glabro, 3-nervadas; eixo 
da inflorescência plano, alveolado. Flores 8–15, 
corola 8–9 mm compr., 5-lobulada, lóbulos ca. 
2 mm compr., anteras ca. 2,5 mm compr., base 
obtusa, apêndice do conectivo ca. 0,5 mm compr., 
oblongo; estilete ca. 10 mm compr., ramos do 
estilete ca. 3 mm compr. Cipselas ca. 3 mm compr., 
cilíndricas, 10-costeladas, glabras; pápus ca. 7 mm 
compr., persistente.
Material examinado: Conceição, VIII.1840, Gardner 
4939 (BM, lectótipo; K, isolectótipo). Itabira, 
24.VIII.2006, A.M. Teles & R.C. Mota 281 (BHCB). 
3.IV.2007, A.M. Teles et al. 368 (BHCB).

Ocorre em Minas Gerais, Rio de janeiro, 
Espírito Santo, São Paulo e Paraná. Rara em 
Minas Gerais, conhecida apenas de Conceição do 
Mato Dentro (localidade típica) e Itabira, onde 
foi coletada no interior de floresta ombrófila 
semidecidual secundária, formando grande 
população com indivíduos jovens e adultos, em 
área úmida, próxima à córrego d’água. Fértil em 
abril e agosto.

Senec io  grandis  per tence  à  seção 
Cacaliastrum Cabrera (Cabrera 1957). Destaca-

se pelo tamanho das folhas e da capitulescência, 
que pode chegar a 2 m compr., com centenas de 
capítulos congestos. Senecio grandis tem como 
espécies morfologicamente mais próximas em 
Minas Gerais, S. macrotis e S. hatschbachii, 
diferindo pelo tamanho e forma das folhas e dos 
pecíolos. Enquanto S. grandis possui folhas com 
lâmina ovado-oblonga, com 30–60 × 15–25 cm. e 
pecíolos com 10–17 cm compr., S. macrotis possui 
folhas com lâmina lirado-pinatissectas, com 
15–26 × 6–13,5 cm e pecíolos 3,5–8 cm compr. Já 
S. hatschbachii possui folhas com lâmina ovado-
elíptica, e pecíolos com 0,8–4,3 cm compr. 

8.13 Senecio hatschbachii Cabrera, Bol. Mus. 
Bot. Munic. 15: 1. 1974. Fig. 2s

Ervas eretas, perenes, 1–2 m alt. Caule 
multisulcado, fistuloso, densamente folhoso na 
porção mediana, laxamente folhoso nas porções 
apical e basal, densamente albo-tomentoso. 
Folhas com lâmina (3–)4,7–12,7(–17,5) × 
(1,1–)3,2–5,3(–10,9) cm, concolor, cinérea, 
inteira, ovado-elíptica, ápice agudo a obtuso, 
base atenuada, margem irregularmente denteada, 
dentes agudos, densamente albo-tomentosa 
em ambas as faces, peninérvea; pecíolos 0,8–
2(–4,3) cm compr., cilíndricos, desprovidos 
de aurículas. Capitulescência paniculiforme 
de cimas corimbiformes, laxas. Capítulos 
homógamos, discoides; pedúnculos 5–15 mm 
compr., pubescentes. Invólucro 6–7 × 5,8–6,5 
mm, caliculado; brácteas do calículo ca. 4,3 mm 
compr., linear-lanceoladas; brácteas involucrais 
13, oblongas, ápice agudo, piloso, margem 
escariosa, dorso glabro; eixo da inflorescência 
plano, alveolado. Flores 20, corola 6,5–7 mm 
compr., 5-lobulada, lóbulos 1,5–2 mm compr., 
anteras ca. 2 mm compr., base obtusa, apêndice do 
conectivo ca. 0,5 mm compr., oblongo; estilete ca. 
7 mm compr. Cipselas 2–3 mm compr., cilíndricas, 
8-costeladas, seríceo-pubescentes; pápus 5–6 mm 
compr., caduco.
Material selecionado: entre Diamantina e Conselheiro 
Mata, 1.180 m, 18º17’43”S, 43º50’34”W, 8.VII.2001, 
V.C. Souza et al. 25426 (BHCB, CESJ, ESA, RB). 1.300 
m, 18º17’S, 43º45’W, 18.VII.1987, R. Mello-Silva & J.R. 
Pirani CFCR 11055 (SPF). Santo Antônio do Itambé, 
9.VIII.1971, G. Hatschbach 30116 (MBM, isótipo).

Endêmica de Minas Gerais, ocorrendo 
exclusivamente no Planalto de Diamantina, 
entre os limites de Diamantina e Santo Antônio 
de Itambé, entre 1.300 a 2.000 m.s.m. Fértil de 
maio a dezembro.
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Senecio hatschbachii pertence à seção 
Cacaliastrum (Cabrera 1957) e tem como espécie 
morfologicamente afim S. macrotis, diferindo desta 
pelas folhas ovado-elípticas, concolores cinéreas 
(versus folhas lirado-pinatissectas, distintamente 
discolores, verde na face adaxial e alvacenta na 
abaxial), pecíolos sem aurículas (versus pecíolos 
auriculados na base) e pelas cipselas seríceo-
pubescentes (versus cipselas papilosas).

8.14 Senecio icoglossus DC., Prodr. 6: 420. 
1837. Fig. 2t

Ervas eretas, perenes, 0,25–2 m alt. Caule 
multisulcado, fistuloso, densamente folhoso na 
porção basal, laxamente folhoso na porção apical, 
glabrescente. Folhas basais com lâmina 14–43 × 
2–15 cm, inteira, elíptica a elíptico-lanceolada, 
ápice agudo, base atenuada, margem inteira a 
dentado-crenada, dentes apiculados, pilosa apenas 
na nervura mediana em ambas as faces, peninérvea; 
pecíolos 5–16 cm compr., alados, invaginantes 
na base, aurículas ausentes, glabros. Folhas 
apicais com lâmina 2,5–8 × 0,2–1,5 cm, inteira, 
lanceolada, ápice agudo, base decorrente, margem 
inteira, glabra na face adaxial, glabrescente na 
face abaxial, peninérvea, sésseis. Capitulescência 
paniculado-corimbiforme, congesta. Capítulos 
heterógamos, radiados; pedúnculos 5–35 mm 
compr., glabrescentes; bractéolas 4–15 mm compr., 
lanceoladas, glabrescentes. Invólucro 11–14 × 
11–14 mm, caliculado; brácteas do calículo 7, 
4–5 mm compr., lanceoladas; brácteas involucrais 
21, lanceoladas, ápice agudo, piloso, margem 
escariosa, dorso hirsuto; eixo da inflorescência 
plano, alveolado. Flores do raio 13, corola lilás, 
tubo ca. 4 mm compr., limbo ca. 16 × 3–3,5 mm, 
6–7-nervada, ápice 2–3-dentado; estilete ca. 7 
mm compr., ramos do estilete ca. 1,5 mm compr. 
Flores do disco 60–65, corola 7,5–8 mm compr., 
5-lobulada, lóbulos ca. 1,5 mm compr., anteras ca. 2 
mm compr., base obtusa, apêndice do conectivo ca. 
0,5 mm compr., oblongo; estilete ca. 8 mm compr., 
ramos do estilete 1–1,5 mm compr. Cipselas 2–3 
mm compr., cilíndricas, 10-costeladas, glabras; 
pápus 6–7,5 mm compr., persistente.
Material selecionado: Alto Caparaó, Parque Nacional 
do Caparaó, 23.XI.2006, A.M. Teles et al. 297 (BHCB). 
26.VIII.1999, J.R. Stehmann et al. 2585 (BHCB, CESJ).
Monte Verde, 21.VIII.2001, L.D. Meireles et al. 461 
(BHCB, UEC). Camanducaia, 19.XI.1979, H.F. Leitão 
Filho et al. 10674 (UEC).

Ocorre na Argentina, Paraguai e Brasil. No 
Brasil, presente em Minas Gerais, Paraná, Rio de 

Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e no 
Distrito Federal, onde ocorre em brejos de altitude, 
de 1.900–2.700 m.s.m. Fértil de agosto a janeiro.

Cabrera (1957) reconheceu três variedades, 
a variedade típica, bem como S. icoglossus DC. 
var. splendens Cabrera e S. icoglossus DC. var. 
gigantophyllus Cabrera. As três variedades diferem 
entre si pelo indumento que reveste a planta, 
tamanho das folhas e tamanho do invólucro. 
Dentre o material examinado, apenas o espécime 
H.F. Leitão Filho et al. 10674 (UEC) corresponde 
à Senecio icoglossus var. gigantophyllus, sendo o 
restante pertencente à variedade típica.

Senecio icoglossus tem como espécie 
morfologicamente afim S. erisithalifolius, que 
difere de S. icoglossus por possuir as folhas 
basais com lâmina pinatissecta, enquanto que S. 
icoglossus possui todas as folhas com lâmina inteira 
ou somente dentado-crenadas Essas são as duas 
únicas espécies de Senecio ocorrentes em Minas 
Gerais com flores do raio lilases.

8.15 Senecio lanifer Mart. ex C. Jeffrey, Kew Bull. 
47: 96. 1992.

Ervas eretas, perenes, 0,5–1 m alt. Caule 
multisulcado, meduloso, esparsamente folhoso por 
toda a extensão, laxamente lanuginoso, indumento 
persistente. Folhas com lâmina 2–9 × 0,3–0,6 cm, 
inteira, lanceolada a oblongo-lanceolada, ápice 
agudo, base truncada, margem inteira, nervuras 
imersas, laxamente lanuginosa na face adaxial, 
densamente lanuginosa na face abaxial, peninérvea, 
sésseis. Capitulescência corimbiforme, laxa. 
Capítulos heterógamos, radiados; pedúnculos 
3–13 mm compr., lanuginosos; bractéolas 6–10 
mm compr., lanceoladas, lanuginosas. Invólucro 
6–9 × 4–8 mm, caliculado; brácteas do calículo 20, 
4–5 mm compr., lanceoladas; brácteas involucrais 
20, lanceoladas, ápice agudo, glabro, margem 
escariosa, dorso glabro; eixo da inflorescência 
plano, alveolado. Flores do raio 10–12, corola 
amarela, tubo ca. 3,5 mm compr., limbo 5,5–6 
× ca. 2 mm, 5-nervada, ápice 3-dentado; estilete 
5–5,5 mm compr., ramos do estilete ca. 1,5 mm 
compr. Flores do disco 50, corola 5–6 mm compr., 
5-lobulada, lóbulos ca. 1,5 mm compr., anteras ca. 1 
mm compr., base obtusa, apêndice do conectivo ca. 
0,3 mm compr., oblongo; estilete ca. 6 mm compr., 
ramos do estilete ca. 1 mm compr. Cipselas 1–1,5 
mm compr., cilíndricas a obcônicas, 10-costeladas, 
glabras; pápus 4–6 mm compr., persistente.
Material examinado: Entre Sítio e Barbacena, 
23.VI.1879, Glaziou 11055 (BHCB). Carandaí, 5.I.1965, 
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A.P. Duarte 8696 (BHCB, RB). Poços de Caldas, 
6.II.1965, M. Emmerich 2329 (RB).

Ocorre em Minas Gerais, Paraná, São Paulo 
e Santa Catarina. Em Minas Gerais, a espécie é 
rara, conhecida por coletas antigas no Campo das 
Vertentes e sul de Minas Gerais. Fértil de janeiro 
a junho.

Senec io  l an i f e r  pe r t ence  à  s eção 
Corymbocephalus subseção Simplices (Cabrera 
1957) e tem como espécies morfologicamente afins 
S. nemoralis e S. altimontanus, porém difere destas 
por possuir as folhas densamente lanuginosas na 
face abaxial e 20 brácteas involucrais, enquanto 
que as duas últimas possuem folhas glabras e 
10–15 brácteas involucrais.

Iconografia em Cabrera & Klein (1975: 161, 
est. 44 i-l).

8.16 Senecio leptoschizus Bong., Mém. Acad. 
Imp. Sci. St.-Pétersbourg, Sér. 6, Sci. Math. 6(2): 
39. 1838. Fig. 2u

Ervas eretas, perenes, 0,5–1 m alt. Caule 
multisulcado, fistuloso, densamente folhoso 
na porção basal, laxamente folhoso na porção 
apical, glabro. Folhas com lâmina 6–8 × 1,5–3 
cm, pinatissecta, segmentos 15–30 × ca. 0,5 
mm, filiformes, ápice agudo, margem inteira, 
uninérveos, glabra em ambas as faces, sésseis. 
Capitulescência corimbiforme, congesta. Capítulos 
homógamos, discoides; pedúnculos 3–16 mm 
compr., glabros; bractéolas 2–3 mm compr., 
linear-lanceoladas, glabras. Invólucro ca. 8 × 4 
mm, caliculado; brácteas do calículo 3, linear-
lanceoladas, ca. 2 mm compr.; brácteas involucrais 
8, oblongas, ápice agudo, piloso, margem 
escariosa, dorso glabro; eixo da inflorescência 
plano, alveolado. Flores 10–12, corola 6,5–7 mm 
compr., 5-lobulada, lóbulos ca. 2 mm compr., 
anteras ca. 2 mm compr., base obtusa, apêndice 
do conectivo ca. 0,5 mm compr., oblongo; estilete 
ca. 8 mm compr., ramos do estilete ca. 2 mm 
compr. Cipselas 1–1,5 mm compr., cilíndricas, 
10-costeladas, seríceo-pubescentes; pápus 6–7 
mm compr., caduco.
Material examinado: Aiurouca, 22.I.1886, Glaziou 
16147 (BHCB). Poços de Caldas, 1845, Widgren 214 
(BHCB). Retiro Branco, 7.II.1975, O. Roppa 549 (RB).

Ocorre em Minas Gerais, Paraná, Santa 
Catarina e São Paulo. Em Minas Gerais, é rara, 
conhecida apenas por coletas antigas no sul desse 
estado. Fértil em janeiro e fevereiro.

Senecio leptoschizus pertence à seção 
Corymbocephalus subseção Brasilienses (Cabrera 

1957) e tem como espécies morfologicamente afins 
S. brasiliensis e S. linearilobus. Difere da primeira 
pelos segmentos foliares com no máximo 1 mm 
larg. (versus 1,5–7 mm larg.) e de S. linearilobus 
por possuir capítulos discoides, enquanto esta 
espécie possui capítulos radiados.

8.17 Senecio linearilobus Bong., Mém. Acad. 
Imp. Sci. St.-Pétersbourg, Sér. 6, Sci. Math. 6(2): 
37. 1838.

Ervas a arbustos eretos, perenes, 0,3–1,2 m alt. 
Caule multisulcado, meduloso, desamente folhoso 
na porção basal, esparsamente folhoso na porção 
apical, glabro. Folhas com lâmina 4–9 × 1,5–2,5 cm, 
pinatissecta, segmentos 6–10 pares, 10–20 × 0,5–1 
mm, lineares, margem inteira, glabra em ambas 
as faces, uninérveos, sésseis. Capitulescência 
corimbiforme, laxa. Capítulos heterógamos, 
radiados; pedúnculos 4–14 mm compr., glabros; 
bractéolas lanceoladas, ca. 2 mm compr., ciliadas. 
Invólucro 5–7 × 5–6 mm, caliculado; brácteas do 
calículo 4, lanceoladas, ca. 2 mm compr.; brácteas 
involucrais 10–12, lanceoladas, ápice agudo, 
piloso, margem escariosa, dorso glabro; eixo da 
inflorescência plano, alveolado. Flores do raio 
4–6, corola amarela, tubo ca. 3,5 mm compr., 
limbo ca. 7 × 3,5 mm, 4-nervada, ápice 3-dentado; 
estilete ca. 5 mm compr., ramos do estilete ca. 1,5 
mm compr. Flores do disco 12, corola 6,5–7 mm 
compr., 5-lobulada, lóbulos ca. 1,5 mm compr., 
anteras ca. 2 mm compr., base obtusa, apêndice 
do conectivo ca. 0,5 mm compr., oblongo; estilete 
ca. 6 mm compr., ramos do estilete ca. 1,5 mm 
compr. Cipselas 1,5–2,5 mm compr., cilíndricas, 
10-costeladas, seríceo-tomentosas; pápus 4–6 mm 
compr., persistente.
Material selecionado: Moeda, 1.560 m, 20º20’9,4”S, 
43º56’17,1”W, 26.IV.2007, A.M. Teles et al. 443 
(BHCB). Ouro Preto, 1.904 m, 20º12’35,5”S, 
43º34’27,5”W, 11.VII.2007, A.M. Teles et al. 467 
(BHCB). Santa Bárbara, 1.637 m, 20º03’24”S, 
43º41’28,6”W, 26.XII.2007, F.F. Carmo 1514 (BHCB).

Ocorre em Minas Gerais e Paraná. Em Minas 
Gerais, é rara, conhecida do quadrilátero ferrífero, 
em campos ferruginosos, entre 1.250 a 1.904 
m.s.m. Fértil de dezembro a agosto.

Senecio linearilobus pertence à seção 
Corymbocephalus subseção Brasilienses (Cabrera 
1957) e tem como espécie morfologicamente afim 
S. leptoschizus. Difere desta por possuir capítulos 
radiados e 10–12 brácteas involucrais, enquanto 
que S. leptoschizus possui capítulos discoides e 8 
brácteas involucrais.
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8.18 Senecio macrotis Baker, Fl. bras. 6(3): 308. 
1884. Fig. 2v

Ervas  robustas ou arbustos, eretos, perenes, 
1–2,5 m alt. Caule multisulcado, fistuloso, 
densamente folhoso por toda a extensão, 
densamente albo-tomentosos. Folhas com lâmina 
15–26 × 6–13,5 cm, lirado-pinatissecta, discolor, 
verde na face adaxial e alvacenta na face abaxial, 
lóbulo terminal oblongo-ovado, ápice agudo, 
base arredondada, margem  irregularmente 
denteada, dentes agudos, 1–3 pares de lóbulos 
opostos, oblongos, ápice obtuso, ca. 3 × 1,5 cm, 
laxamente lanosa na face adaxial, densamente 
albo-tomentosa na face abaxial, peninérvea; 
pecíolos 3,5–8 cm compr., cilíndricos, auriculados 
na base, aurículas 1,5–2 × 2–3 cm, reniformes. 
Capitulescência paniculiforme, laxa. Capítulos 
homógamos, discoides; pedúnculos 10–15 mm 
compr., densamente tomentosos; bractéolas 3–3,5 
mm compr., lanceoladas, glabras. Invólucro 8–9 × 
5–10 mm, caliculado; brácteas do calículo 4, 2–3 
mm compr., linear-lanceoladas, lanosas; brácteas 
involucrais 8–13, lanceoladas, ápice agudo, 
piloso, margem escariosa, dorso glabro; eixo da 
inflorescência plano, alveolado. Flores 10–30, 
corola 6,5–7 mm compr., 5-lobulada, lóbulos 1,5–2 
mm compr., anteras ca. 2 mm compr., base sagitada, 
apêndice do conectivo ca. 0,5 mm compr., oblongo; 
estilete ca. 7 mm compr., ramos do estilete ca. 2 
mm compr. Cipselas 2–2,5 mm compr., cilíndricas, 
10-costeladas, papilosas; pápus ca. 7 mm compr., 
caduco.
Material selecionado: Santana do Riacho, 14.VIII, 
1992, M. Pereira & M. Lucca 856 (BHCB). Santo 
Antônio do Itambé, 5.X.2006, A.M. Teles et al. 
251 (BHCB). São Gonçalo do Rio Preto, 1.320 m, 
18º12’04”S, 43º20’19,7”W, 2.IV.2004, P.L. Viana et al. 
1711 (BHCB).

Cabrera (1957) citou a espécie unicamente 
para Minas Garais, especificamente para a 
localidade típica, a Serra do Cipó. No entanto, Teles 
& Stehmann (2008) registraram-na também para a 
Bahia. Em Minas Gerais, além da localidade típica, 
é conhecida para Santo Antônio do Itambé e São 
Gonçalo do Rio Preto, em campo rupestre. No Pico 
do Itambé forma grandes populações, ocupando 
extensas áreas. Fértil de agosto a abril.

Senecio macrot is  pertence à  seção 
Cacaliastrum (Cabrera 1957) e tem como espécie 
morfologicamente afim S. hatschbachii, porém 
difere desta por possuir folhas com lâmina lirado-
pinatissecta, distintamente discolor, pecíolos com 
um par de aurículas na base e cipselas papilosas, 

enquanto que S. hatschbachii possui folhas com 
lâmina ovado-elíptica, concolor, pecíolos sem 
aurículas e cipselas pubescentes.

8.19 Senecio nemoralis Dusén, Arch. Mus. Nac. 
Rio de Janeiro 13: 21. 1903. Fig. 2w

Arbustos eretos, perenes, 1–1,5 m alt. Caule 
levemente estriado, meduloso, folhoso por toda a 
extensão, glabro. Folhas com lâmina 2–10 × 0,5–0,8 
cm, inteira, lanceolada, ápice agudo, acuminado, 
base atenuada, levemente auriculada, margem 
irregularmente serreada, plana, glabra em ambas 
as faces, peninérvea, sésseis. Capitulescência 
corimbiforme, laxa. Capítulos heterógamos, 
radiados; pedúnculos 15–30 mm compr., glabros; 
bractéolas lanceoladas, 1–5 mm compr., glabros. 
Invólucro 8–10 × 5–6 mm, caliculado; brácteas do 
calículo 5, lanceoladas, 3–4 mm compr.; brácteas 
involucrais 12–15, lanceoladas, ápice agudo, 
glabro, margem escariosa, dorso glabro; eixo da 
inflorescência plano, alveolado. Flores do raio 
7–8, corola amarela, tubo 4,5–5 mm compr., limbo 
ca. 9 × 2,5 mm, 4–5-nervada, ápice 3-dentado; 
estilete ca. 6 mm compr., ramos do estilete ca. 1,5 
mm compr. Flores do disco 50, corola ca. 9 mm 
compr., 5-lobulada, lóbulos 1–1,2 mm compr., 
hirsutos internamente, anteras ca. 2,5 mm compr., 
base obtusa, apêndice do conectivo ca. 0,2 mm 
compr., oblongo; estilete ca. 9 mm compr., ramos 
do estilete ca. 1,5 mm compr. Cipselas 3–4 mm 
compr., cilíndricas, 10-costeladas, hirsutas entre 
as costelas; pápus 4–7 mm compr., persistente.
Material examinado: Alagoa, 2.376 m, 22º12’14”S, 
44º45’36”W, 10.XI.2007, P.L. Viana et al. 3265 (BHCB). 
1.950 m, 22º12’42,2”S, 44º45’11,5”W, 11.XII.2007, 
A. Salino et al. 12964 (BHCB). Itamonte, 2.150 m, 
22º17’38”S, 44º45’01”W, 7.XI.2007, N.F.O. Mota et 
al. 943 (BHCB).

Senecio nemoralis é citada pela primeira 
vez para Minas Gerais. Cabrera (1957) registrou 
a espécie como endêmica do Rio de Janeiro, no 
Itatiaia, porém, no presente estudo examinaram-se 
materiais procedentes dos municípios de Alagoa, 
Itamonte e Poços de Caldas, em Minas Gerais. Rara 
em Minas Gerais, é comum na Serra do Itatiaia, 
sendo provavel que ocorra na vertente mineira 
desta serra, pois há registros de coleta da espécie 
na região do abrigo Rebouças, uma área do Parque 
limítrofe entre os estados de Rio de Janeiro e Minas 
Gerais. Ocorre em campos de altitude, de 1.950 a 
2.376 m.s.m. Fértil de novembro a fevereiro.

Senecio nemoralis pertence à seção 
Corymbocephalus subseção Simplices (Cabrera 



482 Teles, A.M. & Stehmann, J.R.

Rodriguésia 67(2): 455-487. 2016

1957). Tem como espécie morfologicamente 
afim S. altimontanus, porém difere por possuir 
folhas com lâmina lanceolada, de base levemente 
auriculada, flores do raio 7–8 e cipselas hirsutas, 
enquanto que S. altimontanus possui folhas com 
lâmina oblanceolada, de base atenuada e sem 
aurículas, flores do raio 12–14 e cipselas glabras.

8.20 Senecio oleosus Vell., Fl. Flum., Icon. 8: 104. 
1831(1827). Fig. 2x

Ervas anuais ,  bianuais  ou perenes, 
rizomatosas, 0,25–1,5 m alt. Caule estriado, 
fistuloso, folhoso por toda a extensão, densamente 
pubescente-glanduloso. Folhas basais rosuladas, 
lâmina 4–13 × 1–3 cm, inteira, obovada, 
ápice agudo, base atenuada, margem serreada, 
pubescente-glandulosa em ambas as faces, 
peninérvea, sésseis. Folhas apicais gradativamente 
menores, lâmina inteira ovado-lanceolada, base 
auriculada, semi-amplexicaule, margem serreada, 
peninérvea, sésseis. Capitulescência corimbiforme, 
congesta. Capítulos heterógamos, radiados; 
pedúnculos 20–40 mm compr., densamente 
hirsuto-glandulosos, ebracteolados. Invólucro ca. 
10 × 8–12 mm, caliculado; brácteas do calículo 25, 
5–9 mm compr., linear-lanceoladas, densamente 
hirsuto-glandulosas; brácteas involucrais 20–21, 
lanceoladas, ápice agudo, penicelado, margem 
escariosa, dorso densamente hirsuto-glanduloso; 
eixo da inflorescência plano, alveolado. Flores 
do raio 15–21, corola amarela, tubo 4–5,5 mm 
compr., limbo 13–14 × 2,5–3 mm, 4–6-nervada, 
ápice 3-dentado; estilete ca. 6 mm compr., ramos 
do estilete ca. 1,5 mm compr. Flores do disco 
60, corola ca. 7 mm compr., 5-lobulada, lóbulos 
ca. 1 mm compr., anteras ca. 2,5 mm compr., 
base obtusa, apêndice do conectivo ca. 0,5 mm 
compr., oblongo; estilete ca. 10 mm compr., ramos 
do estilete ca. 1,5 mm compr. Cipselas 3–4 mm 
compr., cilíndricas, 10-costeladas, glabras; pápus 
4–8 mm compr., persistente.
Material selecionado: Alagoa, 2.250 m, 22º12’18”S, 
44º46’1,2”W, 11.XII.2007, A. Salino et al. 12965 
(BHCB). Itamonte, 1.869 m, 22º17’28”S, 44º45’43”W, 
7.XI.2007, N.F.O. Mota et al. 982 (BHCB). Passa 
Quatro, 2.664–2.792 m, 22º25’33,7”S, 44º50’31,8”W, 
7.VI.2006, L.D. Meireles et al. 2409 (BHCB, UEC).

Hind (1993) citou a espécie como ocorrente 
nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná 
e Santa Catarina. No entanto, examinaram-se 
materiais provenientes de Alagoa, Itamonte, 
Ouro Preto e Passa Quatro, em Minas Gerais, 
registrando-se a espécie pela primeira vez para o 

estado. Ocorre em campos de altitude, de 1.869 a 
2.792 m.s.m. Fértil de novembro a junho.

Senec io  o leosus  per tence  à  seção 
Corymbocephalus subseção Viscosi (Baker) 
Cabrera (Cabrera 1957). É a única espécie dessa 
subseção ocorrente em Minas Gerais. Difere das 
demais espécies de Senecio ocorrentes em Minas 
Gerais pelo indumento distintamente pubescente-
glanduloso, conferindo à planta um aspecto 
pegajoso.

8.21 Senecio paucijugus Baker, Fl. bras. 6(3): 
323. 1884.

Ervas a arbustos eretos, perenes, 1–1,5 m alt. 
Caule multisulcado, fistuloso, densamente folhoso 
por toda a extensão, glabro. Folhas apicais com 
lâmina ca. 4 × 0,6 cm, inteira, lanceolada, ápice 
agudo, base alargada, semi-amplexicaule, margem 
inteira, glabra em ambas as faces, peninérvea, 
sésseis; folhas medianas e basais com lâmina 4–12 
× 0,8–4 cm, pinatissecta, segmentos 1–2-jugos, 
10–15 × 0,6–1,2 mm, lanceolados, ápice agudo, 
base alargada, semi-amplexicaule, margem 
inteira, glabra em ambas as faces, peninérveo, 
sésseis. Capitulescência corimbiforme, congesta. 
Capítulos heterógamos, radiados, pedunculados; 
pedúnculos glabros; bractéolas lanceoladas, 
glabras. Invólucro ca. 8 × 6–7 mm, caliculado; 
brácteas do calículo lanceoladas; brácteas 
involucrais 20, oblongas, ápice agudo a obtuso, 
glabro, margem escariosa, dorso glabro; eixo da 
inflorescência plano, fimbriado. Flores do raio 
8–12, corola amarela, tubo ca. 6 mm compr., 
limbo ca. 7 × 3 mm, 4-nervada, ápice 3-dentado, 
estilete 7–8 mm compr., ramos do estilete ca. 
2,5 mm compr. Flores do disco 30, corola 8,5–9 
mm compr, 5-lobulada, lóbulos ca. 1 mm compr., 
anteras ca. 2,5 mm compr., exsertas, apêndice do 
conectivo ca. 0,5 mm compr., oblongo-deltoide, 
base obtusa; estilete 9–9,5 mm compr., ramos 
do estilete ca. 2 mm compr. Cipselas 2,5–3 mm 
compr., cilíndricas, 8-costeladas, glabras; pápus 
5,5–8 mm compr., caduco.
Material examinado: Barbacena, 23.VI.1879, Glaziou 
11052 (BHCB). 23.VI.1879, Glaziou 11053 (K, 
lectótipo; P, isolectótipo).

Baker (1884), Cabrera (1957) e Hind (1993) 
citaram esta espécie como ocorrente no Rio de 
Janeiro e Minas Gerais. No entanto, esta espécie 
é endêmica de Minas Gerais e, até o momento, 
conhecida apenas pelo material-tipo e por outra 
coleta realizada no mesmo dia e localidade do 
tipo. Fértil em junho.
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Senecio paucijugus pertence à seção 
Corymbocephalus subseção Brasilienses (Cabrera 
1957). Tem como espécie morfologicamente 
afim S. brasiliensis, porém difere desta pela 
capitulescência mais congesta e pelas folhas 
apicais com lâmina inteira, base alargada e semi-
amplexicaule (versus folhas apicais com lâmina 
pinatisecta, base atenuada e não amplexicaule de 
S. brasiliensis).

8.22 Senecio paulensis Bong., Mém. Acad. Imp. 
Sci. Saint-Pétersbourg, Sér. 6, Sci. Math., Seconde 
Pt. Sci. Nat. 6(2): 33. 1838.

Ervas eretas, perenes, 0,5–1,8 m alt. Caule 
multisulcado, meduloso, esparsamente folhoso por 
toda a extensão, glabro. Folhas com lâmina 10–15 
× 4–5 cm, bipinatissecta, , segmentos 10–20 pares, 
lobados ou sectados, os primários oblanceolados, 
15–30 × 2–11 mm, os secundários espatuliformes, 
peninérveos, margem inteira, glabra em ambas 
as faces, sésseis. Capitulescência corimbiforme, 
congesta. Capítulos heterógamos, radiados; 
pedúnculos 0,9–5,2 cm compr., hirsutos; bractéolas 
2,5–3,5 mm compr., linear-lanceoladas, ciliadas. 
Invólucro 5–8 × 6–7 mm, caliculado; brácteas do 
calículo 5, 3–3,5 mm compr., lineares; brácteas 
involucrais 10–13, lanceoladas, ápice agudo, 
piloso, margem escariosa, dorso glabro; eixo da 
inflorescência plano, alveolado. Flores do raio 7, 
corola amarela, tubo 4,5–5 mm compr., limbo 7–8 
× ca. 3 mm, 4–5-nervada, ápice 3-dentado, estilete 
ca. 7 mm compr., ramos do estilete ca. 1,5 mm 
compr. Flores do disco 30, corola 7–7,5 mm compr, 
5-lobulada, lóbulos da corola 1–1,5 mm compr., 
anteras ca. 2 mm compr., exsertas, apêndice do 
conectivo ca. 0,5 mm compr., oblongo, base obtusa; 
estilete ca. 7 mm compr., ramos do estilete ca. 1,5 
mm compr. Cipselas 2–3 mm compr., cilíndricas, 
10-costeladas, seríceo-tomentosas; pápus 4–5 mm 
compr., caduco.
Material examinado: Camanducaia, 15.III.1976, H.F. 
Leitão Filho 1858 (UEC). Lima Duarte, 10.II.2001, M.A. 
Heluey et al. 50 (CESJ). 11.III.2004, R.C. Forzza et al. 
3192 (BHCB, RB).

Hind (1993) citou a espécie como ocorrente 
em São Paulo e Paraná. No entanto, Cabrera & Klein 
(1975) citaram-na também para Santa Catarina. Em 
Minas Gerais foi examinado material da espécie 
proveniente de Camanducaia e Lima Duarte, 
registrando-se  pela primeira vez a ocorrência para 
o estado. Fértil em fevereiro e março.

Senecio paulensis pertence à seção 
Corymbocephalus subseção Brasilienses (Cabrera 
1957). Tem como espécie morfologicamente afim 

S. brasiliensis, porém difere desta pelas folhas 
com lâmina bipinatissecta. Assemelha-se ainda 
a S. flaccidus, porém difere desta última pelos 
segmentos foliares sectados e glabros (versus 
segmentos foliares lobados e densamente albo-
tomentosos).

Iconografias em Cabrera & Klein (1975: 176, 
est. 49 a-b, : 178, est. 50).

8.23 Senecio pohlii Sch. Bip. ex Baker, Fl. bras. 
6(3): 303. 1884.

Ervas eretas, perenes, 1–1,5 m alt. Caule 
multisulcado, meduloso, densamente folhoso na 
porção basal, laxamente folhoso na porção apical, 
pubescente. Folhas basais com lâmina 3–17,5 
× 0,5–3 cm, interia, lanceolada, ápice agudo, 
base atenuada, margem serreada, ciliada, dentes 
agudos, glabra na face adaxial, pubescente na face 
abaxial, peninérvea, sésseis. Folhas apicais com 
lâmina 0,6–6 × 0,2–1 cm, inteira, lanceolada, ápice 
agudo, base atenuada, margem serreada, dentes 
agudos, glabra na face adaxial, pubescente na face 
abaxial, sésseis. Capitulescência corimbiforme, 
laxa. Capítulos homógamos, discoides; pedúnculos 
2–70 mm compr., pubescentes; bractéolas 3–4 mm 
compr., lanceoladas, pubescentes. Invólucro 6–12 × 
4–9 mm, caliculado; brácteas do calículo 4, 2,5–5 
mm compr., lanceoladas; brácteas involucrais 9–20, 
oblongas, ápice agudo, piloso, margem escariosa, 
dorso glabro; eixo da inflorescência plano, 
alveolado. Flores 40–50, corola ca. 8,5 mm compr., 
5-lobulada, lóbulos ca. 0,5 mm compr., anteras ca. 2 
mm compr., base obtusa, apêndice do conectivo ca. 
0,5 mm compr., oblongo; estilete ca. 8 mm compr., 
ramos do estilete 1–1,5 mm compr. Cipselas 1–1,5 
mm compr., cilíndricas, 10-costeladas, seríceas; 
pápus 5–7 mm compr., caduco.
Material selecionado: Catas Altas, 4.IV.2007, A.M. 
Teles et al. 374 (BHCB, S). Itacambira, Moeda, 1.450 
m, 20º19’28”S, 43º56’24”W, 9.V.2007, F.F. Carmo 597 
(BHCB). Ouro Preto, 12.VII.2007, A.M. Teles et al. 
492 (BHCB). Rio Preto, 21º57’50,9”S, 43º52’45,7”W, 
10.IV.2007, A.M. Teles et al. 401 (BHCB).

Ocorre em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. 
Em Minas Gerais, ocorre em áreas de cerrado, 
campos rupestres, campos de altitude, áreas brejosas 
e em áreas perturbadas. Fértil de dezembro a julho.

S e n e c i o  p o h l i i  p e r t e n c e  à  s e ç ã o 
Corymbocephalus subseção Simplices (Cabrera 
1957). Tem como espécie afim S. emiliopsis, 
porém conforme comentado em S. emiliopsis, 
segundo Baker (1884) e Cabrera (1957) a única 
diferença entre as duas espécies é o indumento 
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tomentoso presente na face abaxial das folhas 
de S. emiliopsis. Senecio pohlii é uma espécie 
muito variável morfologicamente, especialmente 
no tamanho e forma dos capítulos, que podem 
possuir invólucro largamente a estreitamente 
campanulado, quase cilíndrico. As popupulações 
encontradas na Serra do Caraça, especialmente 
no Pico do Inficcionado (R.C. Mota 120 (BHCB); 
A.M. Teles et al. 374, 376 e 384 (BHCB); M.F. 
Vasconcelos s.n., BHCB 52766), na Serra da 
Piedade (T.S.M. Grandi et al. s.n., BHCB 1080; 
J.A. Lombardi 1250 (BHCB)), na Serra da 
Moeda (F.F. Carmo 163 (BHCB)) e na Serra de 
Capanema ( F.F. Carmo 297 (BHCB); A.M. Teles 
et al. 492 (BHCB)), apresentam um extremo de 
variação morfológica da espécie. Estes espécimes 
apresentam menor porte, capítulos menores e 
mais delicados e flores vináceas, assemelhando-
se à S. pseudopohlii Cabrera, espécie descrita por 
Cabrera (1957) e posteriormente sinominizada 
por Hind (1993) sob S. pohlii. Já espécimes 
da população encontrada na Serra do Funil, no 
município de Rio Preto [F.R.G. Salimena et al. 
1244 (CESJ); P.L. Viana & N.F.O. Mota 1975 
(BHCB); C.N. Matozinhos et al. 174 (CESJ); 
A.M. Teles et al. 401 (BHCB)] apresentam outro 
extremo de variação, com um porte maior e 
capítulos muito ampliados, com invólucro mais 
campanulado e flores alvacentas. Entre esses 
dois extremos de variação está a maioria dos 
exemplares examinados, havendo uma nítida 
gradação morfológica, não sendo possível 
estabelecer uma faixa clara para circunscrever 
unidades taxonômicas distintas. Os espécimes 
com variações intermediárias apresentam flores 
com coloração lilás. É possível que se trate de 
uma espécie naturalmente polimórfica e que as 
populações encontradas no alto de montanhas 
representem extremos de variação morfológica.

Iconografia em Teles & Stehmann (2011, 
p. 67, fig. 4).

8.24 Senecio pseudostigophlebius Cabrera, Bol. 
Soc. Argent. Bot. 7: 245. 1959. Fig. 2y

Ervas eretas, perenes, 0,5–1 m alt. Caule 
estriado, meduloso, folhoso por toda a extensão, 
laxamente tomentoso. Folhas com lâmina 10–15 
× 3,5–4 cm, pinatipartida, ápice obtuso, base 
atenuada, conspicuamente auriculada, 5–8 
pares de segmentos obtusos, lóbulos 0,7–2 × 
0,6–1,7 cm, margem sinuada, pubescente na 
face adaxial, densamente albo-tomentosa na face 
abaxial, peninérvea, sésseis. Capitulescência 

corimbiforme, laxa. Capítulos heterógamos, 
radiados;  pedúnculos 5–15 mm compr. , 
tomentosos; bractéolas 4 mm compr., lanceoladas, 
tomentosas. Invólucro 6–9 × 6–7 mm, caliculado; 
brácteas do calículo 4, 3,5–4 mm compr., 
lanceoladas; brácteas involucrais 8, oblongas, 
ápice agudo, lanuginoso, margem escariosa, dorso 
glabro; eixo da inflorescência plano, alveolado. 
Flores do raio 6–10, corola amarela, tubo 3–4 
mm compr., limbo 10–11 × 1–2,5 mm, 4-nervada, 
ápice 3-dentado; estilete ca. 8 mm compr., ramos 
do estilete ca. 2 mm compr. Flores do disco 25, 
corola ca. 7 mm compr., 5-lobulada, lóbulos ca. 
1 mm compr.; anteras ca. 2,5 mm compr., base 
obtusa, apêndice do conectivo ca. 0,5 mm compr., 
oblongo; estilete ca. 8 mm compr., ramos do 
estilete ca. 1,7 mm compr. Cipselas ca. 2,5 mm 
compr., cilíndricas, 10-costeladas, glabras; pápus 
6–7 mm compr., persistente.
Material examinado: Passa Quatro, 1.974–2.037 
m, 10.VIII.2005, L.D. Meireles & J.A. Nunes 1958 
(BHCB, UEC). 2.463 m, 22º25’3,9”S, 44º48’54,6”W, 
31.VIII.2007, L.D. Meireles et al. 3310 (BHCB, UEC).

Espécie considerada por Cabrera (1957, 
1959) e Hind (1993) como endêmica do estado 
do Rio de Janeiro. No entanto, examinamos 
material da espécie proveniente de Passa Quatro, 
Minas Gerais, registrando pela primeira vez a 
ocorrência da espécie para o estado. Habita os 
campos de altitude, entre 1.970 e 2.500 m.s.m. 
Fértil em agosto.

Senecio pseudostigophlebius pertence à 
seção Adamantina (Cabrera 1957) e tem como 
espécies morfologicamente mais similares S. 
colpodes e S. adamantinus. Diferencia-se da 
primeira pelas brácteas involucrais em número 
de 8 e pela margem foliar profundamente 
pinatilobada ou pinatipartida, enquanto que 
S. colpodes possui 10–15 brácteas involucrais 
e lâmina foliar com margem apenas crenado-
lobada. Diferencia-se ainda de S. adamantinus 
pela margem foliar pinatilobada ou pinatipartida 
(versus inteira, lobada ou denteada) e por possuir 
6–10 flores do raio, enquanto S. adamantinus 
possui 2–3.

Cabrera (1959) esclareceu o equívoco 
cometido por ele mesmo, em 1957, pois na revisão 
das espécies de Senecio do Brasil, Paraguai e 
Uruguai, a espécie, cuja descrição é apresentada 
sob o epíteto específico de S. stigophlebius, 
na verdade corresponde a uma espécie nova, 
somente descrita em 1959 e à qual nomeou de S. 
pseudostigophlebius.
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8.25 Senecio stigophlebius Baker, Fl. bras. 6(3): 
321. 1884. Fig. 2z

Arbustos eretos, perenes, 2–4 m alt. Caule 
multisulcado, fistuloso, folhoso por toda a 
extensão, lanuginoso ou glabro. Folhas com 
lâmina 20–35 × 12–20 cm, lirado-pinatissecta, 
elíptica ou obovado-elíptica, 4–7 pares de 
segmentos, 6–12 × 2–3 cm, lanceolados ou 
oblongos, ápice agudo, margem irregularmente 
denteada, dentes agudos, lanuginosa ou glabra 
na face adaxial, densamente albo-tomentosa na 
face abaxial, peninérvea, nervuras proeminentes; 
pecíolos 5–10 cm compr., cilíndricos, auriculados 
na base, aurículas semi-circulares, amplexicaules. 
Capitulescência corimbiforme, congesta. 
Capítulos heterógamos, radiados; pedúnculos 
10–30 mm compr., albo-tomentosos; bractéolas 
3–4 mm compr., lanceoladas, albo-tomentosas. 
Invólucro 10–12 × ca. 6 mm, caliculado; brácteas 
do calículo 4, 4–5 mm compr., lanceoladas; 
brácteas involucrais 12–14, oblongas, ápice agudo, 
glabro, margem escariosa, dorso glabro; eixo da 
inflorescência plano, alveolado. Flores do raio 
10, corola amarela, tubo ca. 4 mm compr., limbo 
12–138 × ca. 2 mm, 4-nervada, ápice 3-dentado; 
estilete ca. 8 mm compr., ramos do estilete ca. 2 
mm compr. Flores do disco 15–20, corola ca. 8 
mm compr., 5-lobulada, lóbulos ca. 2 mm compr., 
anteras ca. 2,5 mm compr., base obtusa, apêndice 
do conectivo ca. 0,5 mm compr., oblongo; estilete 
ca. 9 mm compr., ramos do estilete ca. 2,5 mm 
compr. Cipselas 2,5–4 mm compr., obcônicas a 
cilíndricas, 8-costeladas, glabras; pápus 6–7 mm 
compr., persistentes.
Material examinado: Camanducaia, 23.VIII.2001, 
L.D. Meireles et al. 532 (BHCB, UEC). Itamonte, 
2.100 m, 22º22’56,3”S, 44º46’55,1”W, 1.IX.2007, 
L.D. Meireles et al. 3316 (BHCB, UEC). Passa Quatro, 
2.254 m, 22º26’6,2”S, 44º53’19”W, 12.IX.2006, L.D. 
Meireles et al. 2568 (BHCB, UEC).

Ocorre em Minas Gerais, Rio de Janeiro, 
São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Senecio 
stigophlebius é citada pela primeira vez para 
Minas Gerais, onde foi coletada em subosque 
de capões, nos campos de altitude da Serra da 
Mantiqueira, em Camanducaia, Itamonte e Passa 
Quatro, entre 2.100 e 2.254 m.s.m. Fértil de agosto 
a novembro.
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Resumo 
Euphorbiaceae possui grande representatividade no semiárido nordestino, sendo uma das famílias 
consideradas típicas da Caatinga. O objetivo deste estudo foi realizar o levantamento florístico de 
Euphorbiaceae na Serra Geral de Licínio de Almeida, incluindo chave de identificação, descrições, 
comentários e ilustrações. A área localiza-se na região central da Cadeia do Espinhaço em uma faixa 
oeste do município de Licínio de Almeida, sudoeste da Bahia. Foram registradas 51 espécies distribuídas 
em 14 gêneros: Croton (23 spp.), Euphorbia (6 spp.), Microstachys (4 spp.), Manihot (3 spp.), Acalypha, 
Cnidoscolus, Dalechampia, Sebastiania e Stillingia (2 spp. cada), Alchornea, Astraea, Gymnanthes, 
Maprounea e Tragia (1 sp. cada). Três espécies são endêmicas da Bahia (Croton imbricatus, Microstachys 
uleana e Sebastiania catingae). Quatro são novas ocorrências para o estado (Acalypha multicaulis, Euphorbia 
attastoma, E. setosa e Stillingia trapezoidea).
Palavras-chave: Cadeia do Espinhaço, florística, morfologia, semiárido, taxonomia.

Abstract 
Euphorbiaceae has a large representation in the semi-arid region of Brazil, and is considered one of the 
families that characterize Caatinga. The aim of this study was to conduct a floristic survey of the family 
Euphorbiaceae to Serra Geral of Licínio de Almeida including identification key, descriptions, comments 
and illustrations. The area is located in Espinhaço Range and occupies a long area west of the municipality 
of Licínio de Almeida. A number of 51 species distributed in 14 genera were collected: Croton (23 spp.), 
Euphorbia (6 spp.), Microstachys (4 spp.), Manihot (3 spp.), Acalypha, Cnidoscolus, Dalechampia, 
Sebastiania e Stillingia (2 spp. each), Alchornea, Astraea, Gymnanthes, Maprounea and Tragia (1 sp. each). 
Three espécies are endemic to Bahia (Croton imbricatus, Microstachys uleana, Sebastiania catingae), 
four are new records to the State (Acalypha multicaulis, Euphorbia attastoma, E. setosa, and Stillingia 
trapezoidea).
Key words: Espinhaço Range, floristic, morphology, caatinga, taxonomy.
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Introdução
Euphorbiaceae possui 240 gêneros e 

aproximadamente 6300 espécies (Wurdack & 
Davis 2009). No Brasil existem 64 gêneros e 940 
espécies, sendo 68% endêmicas do país (BFG 
2015). É considerada uma das famílias típicas da 
Caatinga devido à sua grande representatividade no 
semiárido nordestino (Zappi 2008), com cerca de 
78 espécies endêmicas deste bioma (BFG 2015). 
Atualmente encontram-se listadas 48 gêneros e 

361 espécies para o Nordeste brasileiro, sendo 
109 espécies endêmicas da região (Zappi 2008; 
BFG 2015).

A família apresenta elevada diversidade 
morfológica caracterizando-se principalmente 
pelas flores unissexuais, folhas geralmente alternas, 
látex em geral presente, ovário súpero, na maioria 
tricarpelar e trilocular, com um óvulo por lóculo. 
O fruto é, geralmente, um esquizocarpo, com 
sementes de tegumento fino, ósseo ou carnoso, 
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frequentemente providas de carúncula e de 
endosperma abundante (Webster 1994; Radcliffe-
Smith 2001; Judd et al. 2009).

Licínio de Almeida (Fig. 1) localiza-se na 
região setentrional da Serra do Espinhaço que 
abrange desde o município de Bocaiúva (MG) 
até Caetité (BA). Segundo a Portaria no 9 (MMA 
2007), para a Caatinga, a área onde insere-se a 
“Serra Geral de Licínio de Almeida” classifica-se 
como insuficientemente conhecida e com urgência 
de ação extremamente alta. Taylor & Zappi (2004) 
já haviam ressaltado a importância em considerar 
a SGLA, e áreas próximas, como prioritárias para 
conservação devido à presença de espécies de 
Cactaceae vulneráveis (VU), em perigo (EN) e 
critamente em perigo (CR). 

No município de Licínio de Almeida, a 
situação é agravada, tendo em vista que lá não 
há áreas protegidas por lei, ou seja, inexistem 
Unidades de Conservação na região. O manejo 
inadequado dos solos, a prática de queimadas, as 
explorações minerais impróprias ou clandestinas 
(especialmente de manganês e ametista), a 
formação de vossorocas e o assoreamento de 
nascentes são ameaças constantes à manutenção 
dos ecossistemas locais.

O levantamento da flora da Serra Geral 
de Licínio de Almeida é o primeiro passo para 
a prática da conservação e a preservação dessa 
região, além de subsidiar o interesse municipal na 
criação de algum tipo de Unidade de Conservação 
na região.

Nesse sentido, o objetivo do presente 
estudo foi realizar o levantamento florístico 
e o tratamento taxonômico das espécies da 
família Euphorbiaceae na SGLA, uma área com 
carência em pesquisas botânicas, que trará um 
importante avanço no conhecimento dos padrões 
de distribuição das espécies encontradas ao longo 
da Cadeia do Espinhaço, além de colaborar com 
o incremento de dados da família junto à Flora 
do Brasil e dar subsídios para a preservação da 
biodiversidade.

Material e Métodos
A SGLA encontra-se nos limites do município 

de Licínio de Almeida, à sudoeste da Bahia, em um 
trecho central da Cadeia do Espinhaço conhecido 
como Espinhaço Setentrional (Carneiro-Chaves et 
al. 2005), ou região Norte da Serra do Espinhaço 
(Taylor & Zappi 2004). Localiza-se entre as 
coordenadas 14º25’ – 14º50’S e 42º35’ – 42º30’W, 
apresentando área aproximada de 24.000 ha e 

altitudes que variam de 700 a 1230 m.s.m. (Fig. 1). 
Licínio de Almeida encontra-se entre os municípios 
de Caetité ao norte, Caculé ao norte e leste, Pindaí e 
Urandi a oeste, e Jacaraci ao leste e sul. Apresenta 
clima semiárido com temperatura média anual de 
21oC e pluviosidade anual variando entre 500 a 
1000 mm. No seu território encontra-se a nascente 
do Rio do Antônio, afluente do Rio de Contas (Costa 
2005). A fitofisionomia predominante na SGLA é a 
de Savana Arborizada (cerrado) sensu IBGE (2012), 
mas também são encontradas Savana Estépica 
(caatinga) e Savana Parque (campos rupestres), 
sendo que a primeira pode apresentar-se sobre 
afloramento rochoso (caatinga sobre afloramento 
rochoso). Pode-se observar também florestas 
estacionais semideciduais associadas ou não a 
córregos e rios (matas de galeria), e nas encostas 
das serras (formação florestal submontana), além de 
muitos ecótonos entre caatinga e cerrado. 

Para o levantamento florístico foram 
realizadas dez expedições, entre os meses de julho 
de 2011 e novembro de 2013, com amostragem em 
todos os períodos sazonais. Os materiais coletados 
foram herborizados e encontram-se depositados 
no herbário ALCB, com duplicatas enviadas 
aos herbários HUNEB, HUEFS e SP. Para a 
identificação dos espécimes, foram realizadas 
visitas às coleções dos herbários ALCB, CEPEC, 
CENARGEN, HUEFS, MBM, SP, SPF, RB e 
UB (acrônimos segundo Thiers, continuamente 
atualizado).

Gêneros com mais de uma espécie foram 
acompanhados de descrição, utilizando a 
terminologia de Radford et al. (1986) e Harris 
& Harris (1994), e especificamente para a 
terminologia dos tricomas encontrados no gênero 
Croton utilizou-se Webster et al. (1996). Pecíolos 
e pedicelos foram considerados sésseis quando 
mediam até 0,1 mm de compr., e subsésseis 
quando menores que 0,5 mm de compr. As 
medidas foram colocadas apenas quando houve 
variação de subséssil a peciolada ou pedicelada 
(ex: 0,3–1,9 mm). Para análise e descrição 
do material, as estruturas reprodutivas foram 
rehidratadas, algumas espécies foram fixadas 
em álcool 70% ainda em campo para facilitar as 
medições, e os tricomas de Croton foram raspados 
e feitas lâminas para análise em microscópio 
binocular Alpax Smart-3B1.

O mapa foi gerado no programa ArcGis com 
base nas coordenadas anotadas nas expedições e 
nos espécimes de herbário, através do software 
ArcGis v.9.3.
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Figuras 1 – a-b. Mapa do município de Licínio de Almeida e da área de estudo com círculos representando os locais de coleta.
Figures 1 – a-b. Map of Licínio de Almeida municipality and of the area of study with circles representing samples locations.

a

b
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Resultados e discussão
Euphorbiaceae s.s. Juss, Gen. Pl.: 384. 1789.

Ervas, subarbustos, arbustos, árvores, 
lianas, monóicas ou dióicas, perenes ou anuais, 
ramos suculentos ou não; tricomas presentes ou 
ausentes; espinhos presentes ou ausentes; látex 
presente ou ausente, tóxico. Folhas geralmente 
alternas, ou opostas, ou verticiladas, peltadas ou 
não, limbo simples ou raramente composto, inteiro 
ou lobado, venação actinódroma ou camptódroma, 
margem lisa, denteada, serreada, crenada ou 
variações destas, frequentemente com glândulas 
na base do limbo, pecioladas ou sésseis, com ou 
sem estípulas. Inflorescência terminal, axilar ou 
lateral, cimosa, tirsiforme, paniculada, racemosa 
ou flores agregadas em um pseudanto envolvidas 
por duas brácteas involucrais (Dalechampia), ou 
em um invólucro formado por brácteas conadas 

formando um pseudanto do tipo ciátio (Euphorbia), 
ou flores isoladas. Flores unissexuais, geralmente 
actinomorfas, diminutas; pediceladas ou sésseis; 
aclamídeas, monoclamídeas ou diclamídeas; 
sépalas livres ou unidas; pétalas livres, raro unidas, 
ou ausentes; glândulas nectaríferas presentes ou 
ausentes, às vezes unidas formando um disco 
inteiro ou lobado, disco nectarífero nas flores 
pistiladas presente ou ausente, quando presente, 
hipógino, inteiro ou lobado, raro formado por 
glândulas separadas; estames 1-numerosos, 
livres ou conados; estaminódios presentes ou 
ausentes; ovário sincárpico, súpero, séssil ou 
estipitado, frequentemente trilocular, 1 óvulo por 
lóculo, geralmente anátropo; estiletes livres ou 
conados, inteiros ou partidos. Fruto geralmente 
um esquizocarpo deiscente geralmente em três 
ou raramente duas cocas, columela geralmente 
persistente. Sementes com ou sem carúncula.

Chave de identificação dos gêneros de Euphorbiaceae da SGLA

1. Folhas com limbo lobado.
2. Tricomas urticantes por quase toda a planta (normalmente é possível visualizar o exsudado em 

seu interior); inflorescências em pseudantos ou em dicásios; estames unidos em uma coluna.
3. Trepadeiras; látex ausente; inflorescências em pseudantos; estiletes inteiros .........................  

 ........................................................................................................................6. Dalechampia 
3’. Arbustos; látex presente; inflorescências em dicásios; estiletes multífidos ............................  

 ......................................................................................................................... 4. Cnidoscolus
2’. Tricomas não urticantes; inflorescências em tirsos racemiformes, racemos ou panículas; estames 

livres.
4. Ervas; tricomas estrelados; inflorescências em tirsos racemiformes; sépalas das flores 

estaminadas livres ...................................................................................................3. Astraea
4’. Arbustos; tricomas tectores; inflorescências em racemos ou panículas; sépalas das flores 

estaminadas unidas .................................................................................................9. Manihot
1’. Folhas com limbo inteiro.

5. Plantas com tricomas estrelados ou tectores urticantes (normalmente é possível visualizar o exsudato 
em seu interior).
6. Arbustos; látex presente; estiletes bífidos-multífidos ...............................................5. Croton
6’. Árvores ou ervas escandentes; látex ausente; estiletes inteiros.

7. Árvores; tricomas estrelados; flores pistiladas com 3 sépalas ................... 2. Alchornea
7’. Ervas escandentes; tricomas tectores urticantes; flores pistiladas com 6 sépalas ...........  

 ........................................................................................................................ 14. Tragia
5’. Plantas glabras ou com tricomas tectores não urticantes.

8. Inflorescências em pseudantos do tipo ciátio; flores aclamídeas .......................7. Euphorbia
8’. Inflorescências espiciformes, flores monoclamídeas.

9. Estames 5-numerosos; estiletes multífidos ...................................................1. Acalypha
9’. Estames 2–3; estiletes inteiros.

10. Glândulas laminares presentes na face abaxial do limbo; flores pistiladas com 
pedicelos 1,8–6,1 mm compr.
11. Inflorescências tirsos espiciformes; brácteas das flores estaminadas com 

glândulas subsésseis ................................................................ 8. Gymnanthes
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11’. Inflorescências tirsos globosos; brácteas das flores estaminadas com glândulas estipitadas ..........  
 .................................................................................................................................10. Maprounea

10’. Glândulas laminares ausentes na face abaxial do limbo; flores pistiladas sésseis a subsésseis (menores 
que 0,5 mm de compr.).
12. Flores estaminadas dispostas em címulas com 3–23 flores; 2 estames ...................... 13. Stillingia
12’. Flores estaminadas dispostas em címulas com 3 flores; 3 estames.

13. Sépalas das flores estaminadas livres; frutos com cornículos, raro lisos; sementes com carúncula 
estipitada ......................................................................................................11. Microstachys

13’. Sépalas das flores estaminadas unidas; frutos desprovidos de cornículos; sementes com 
carúncula séssil............................................................................................... 12. Sebastiania

1. Acalypha L., Sp. Pl. 2: 1003. 1753.
Ervas, subarbustos, arbustos, raro árvores, 

monóicos, raro dióicos; indumento com tricomas 
tectores, raro estrelados, frequentemente 
glandulares; látex ausente. Folhas alternas, 
limbo inteiro, estipuladas; glândulas ausentes 
na base do limbo. Inflorescências axilares 
ou terminais, flores estaminadas geralmente 
em glomérulos formando uma inflorescência 
espiciforme, flores pistiladas geralmente na 
base, pode apresentar flor pistilada alomórfica. 
Flores estaminadas monoclamídeas, sépalas 
geralmente unidas, 4-partidas; estames 8(12), 

livres, anteras vermiformes. Flores pistiladas 
monoclamídeas, sépalas geralmente unidas; 
ovário trilocular; estiletes multífidos, geralmente 
vináceos. Fruto cápsula septicida. Sementes com 
ou sem carúncula.

 Gênero pantropical com ca. 450 espécies, 
das quais 48 ocorrem no Brasil (Radcliffe-Smith 
2001; BFG 2015). Caracteriza-se pelo limbo 
com margem variando de crenada a serreada, 
inflorescência geralmente espiciforme, anteras 
vermiformes e estiletes geralmente ramificados, 
conspícuos e vináceos (Radcliffe-Smith 2001). 
Na SGLA, está representado por duas espécies.

Chave de identificação das espécies de Acalypha da SGLA

1. Tricomas estrelados; face abaxial do limbo estrigosa; estípulas estreito-lanceoladas; margens das brácteas 
das flores pistiladas fimbriado-glandulosas ............................................................... 1.1. A.brasiliensis

1’. Tricomas tectores; face abaxial do limbo glabrescente; estípulas triangulares; margens das brácteas das 
flores pistiladas denteadas ..........................................................................................1.2. A. multicaulis

1.1 Acalypha brasiliensis Müll. Arg., Linnaea 
34: 37. 1865.

Subarbustos eretos, ca. 0,5 m alt; ramos 
não viscosos, setosos, tricomas estrelados. 
Limbos membranáceos, 4,9–7,7 × 3–4,6 cm, 
ovados, venação actinódroma, ápice acuminado a 
caudado, margem denteada a levemente crenada, 
eglandulosa, base arredondada, face adaxial e 
abaxial estrigosa, ambas com tricomas estrelados, 
face abaxial verde; pecíolos 1,5–2,8 cm compr.; 
estípulas 2,2–3,8 × 0,4–0,5 mm, estreito-
lanceoladas, margem inteira. Inflorescências 
axilares, tirsos espiciformes não terminando em 
flor pistilada alomórfica, 1,8–2,8 cm compr.; raque 
pubescente; flores estaminadas em glomérulos 
distribuídos ao longo da raque; brácteas ca. 
0,8–1 × 0,4–0,6 mm, ovadas, margem inteira; 

flores pistiladas 2 por bráctea, na base da raque, 
brácteas 4,7–5 × 2,7–3,8 mm, reniformes, margem 
fimbriado-glandulosa. Flores estaminadas 
vináceas, 1–1,2 mm compr.; pedicelos 0,4–0,7 
mm compr.; sépalas 4, 0,2–0,4 × 0,2–0,3 mm, 
ovadas a triangulares, margem inteira, face abaxial 
hirsutulosa; estames 5–6, 0,1–0,2 mm compr. 
Flores pistiladas esverdeadas, 2–2,5 × 0,5–1 mm, 
sésseis; sépalas 3,1–1,1 × 0,3–0,4 mm, ovadas, 
unidas na base, margem ciliada, face abaxial 
serícea; ovários 1–1,4 × 1–1,6 mm, globosos, 
hirsutos; estiletes livres, multífidos, castanhos 
a vináceos, glabros. Flor pistilada alomórfica 
ausente. Frutos e sementes não observados.
Material examinado: Distrito de São Domingos, 
Fazenda São Domingos, 10.XII.2009, fl., E. Melo 
7425 (ALCB).
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Distribuição: A espécie é endêmica do Brasil 
e ocorre em quase todas as regiões, exceto na região 
Norte (BFG 2015).

Comentários: Acalypha brasiliensis difere 
de A. multicaulis Müll. Arg. por apresentar 
tricomas estrelados (vs. tectores), estípulas estreito-
lanceoladas (vs. triangulares) e margens das 
brácteas das flores pistiladas fimbriado-glandulosas 
(vs. denteadas). Na SGLA, a espécie é encontrada 
crescendo em fitofisionomia de ecótono entre 
caatinga e cerrado.

1.2 Acalypha multicaulis Müll. Arg., Linnaea 34: 
53. 1865.

Subarbustos eretos, ca. 0,5 m alt.; ramos 
não viscosos, pubescentes, tricomas tectores. 
Limbos membranáceos, 3,4–4,8 × 2,1–3,2 cm, 
ovados, venação actinódroma, ápice acuminado, 
margem denteada, eglandulosa, base aguda a 
arredondada, face adaxial glabrescente, face 
abaxial glabrescente, ambas com tricomas tectores, 
face abaxial vinácea; pecíolos 3–3,4 cm compr.; 
estípulas 0,4–0,7 × 0,3–0,4 mm, triangulares, 
margem inteira. Inflorescências axilares, tirsos 
espiciformes terminando em 1 flor pistilada 
alomórfica, 2,1–4,6 cm compr.; raque pubescente; 
flores estaminadas em glomérulos distribuídos ao 
longo da raque; brácteas ca. 0,2 × 0,2 mm, ovadas 
a elípticas, margem inteira; flores pistiladas 3–4 
por bráctea, na base da raque, brácteas 2–5,3 × 
3–7,4 mm, reniformes, margem denteada. Flores 
estaminadas vináceas, 0,6–0,9 mm compr.; 
pedicelos 0,4–0,6 mm compr.; sépalas 4, 0,2–0,3 
× 0,1–0,2 mm, ovadas, margem inteira, face 
abaxial glabra; estames 7–9, 0,1–0,2 mm compr. 
Flores pistiladas castanho-vináceas, 0,6 × 0,5 
mm, sésseis; sépalas 3, ca. 0,4 × 0,2 mm, ovadas, 
livres, margem ciliada, face abaxial glabra; ovários 
0,5–0,7 × 0,5–0,7 mm, globosos, hirsutos; estiletes 
livres, multífidos, vináceos, glabros. Flor pistilada 
alomórfica ca. 2,3 mm compr.; pedicelo ca. 0,2 mm 
compr., abracteolada; sépalas 5, ovadas, margem 
inteira; estiletes unidos na base, 2–5-fidos; ovário 
hirsuto, unilocular, uniovular. Frutos e sementes 
não observados.
Material examinado: Mata do Xaxá, 21.I.2013, fl., F. 
Hurbath 453 (ALCB, HUNEB, SP).

Distribuição: A espécie é endêmica do Brasil 
e ocorre nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste (BFG 
2015). É aqui registrada pela primeira vez no estado 
da Bahia.

Comentários: Acalypha multicaulis pode ser 
reconhecida em campo por apresentar face abaxial 

do limbo vinácea e pecíolos com comprimento 
aproximado do limbo. Ver comentários de A. 
brasiliensis. Na SGLA, a espécie foi coletada na 
localidade do Xaxá, em floresta estacional decidual.

2. Alchornea Sw., Prodr. 6: 98. 1788.
O gênero é pantropical e apresenta ca. 60 

espécies, dos quais apenas oito para o Brasil (Secco 
2004; BFG 2015). É caracterizado por apresentar 
plantas dióicas, raro monóicas, com tricomas 
estrelados, estípulas ausentes (raro presentes), 
limbo com margem crenada a serreada (raro 
inteira), ovário que pode apresentar apenas dois 
carpelos, e sementes ecarunculadas (Secco 2004). 
Na SGLA, está representado por uma espécie.

2.1 Alchornea glandulosa Poepp. subsp. iricurana 
(Casar.) Secco., Fl. Neotrop. 93: 78. 2004.

Árvores, ca. 6 m alt., dióicas; látex ausente; 
ramos não viscosos, pubescentes, tricomas 
estrelados sésseis e subsésseis. Folhas alternas, 
simples; limbos cartáceos, inteiros, 8,8–15 × 6,2–8,6 
cm, ovados a elípticos, venação actinódroma, ápice 
acuminado, margem serreada, eglandulosa, base 
arredondada a retusa, face adaxial glabrescente, 
face abaxial esparso-pubescente a glabrescente, 
ambas com tricomas estrelados, face abaxial 
verde; glândulas presentes na base do limbo, 2–3, 
discoides; pecíolos 4,3–7,5 cm compr.; estípulas 
0,5–0,7 × 0,4–0,6 mm, triangulares, margem 
inteira. Inflorescências axilares, unissexuais, tirsos 
espiciformes (masculinas) formados por flores 
em glomérulos ao longo da raque, ou espigas 
(femininas), 3,1–5,2 cm compr.; raques pubescentes 
a tomentosas; brácteas incospícuas. Flores 
estaminadas verdes, em botões, 1–1,2 mm compr.; 
bractéolas ovadas, ca. 2 × 0,8 mm; pedicelos ca. 0,2 
mm compr.; sépalas ca. 1 × 0,7 mm, ovadas, livres, 
margem inteira, face abaxial glabrescente; pétalas 
não observadas; estames 6–7, 0,7–0,8 mm compr., 
filetes achatados, unidos na base. Flores pistiladas 
verdes, 3,7–6,1 mm compr., sésseis; sépalas 4, ca. 
1 × 1 mm, ovadas, unidas na ½ inferior, margem 
inteira, face abaxial tomentosa; pétalas ausentes; 
disco nectarífero não observado; ovários 1,3–2,5 
× 1,2–1,5 mm, ovoides, tomentosos; estiletes 2–3, 
levemente unidos na base, glabrescentes. Frutos e 
sementes não observados. 
Material examinado: Fazenda Boqueirão, 15.VII.2011, 
fl., N. Roque 3224 (ALCB).
Material adicional: BRASIL. PARANÁ: Campo 
Mourão, Pousada, Fazendinha, 23.V.2005, H.C.L. 
Geraldino 30 (ALCB).
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Distribuição: Possui distribuição neotropical 
(Secco 2004), e no Brasil ocorre nas regiões 
Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste (BFG 
2015; Secco 2004).

Comentários: Alchornea glandulosa 
apresenta duas subespécies no Brasil: Alchornea 
glandulosa subsp. iricurana difere de A. 
glandulosa subsp. glandulosa por apresentar ápice 
do limbo acuminado (vs. caudado) e pela distinta 
distribuição geográfica, já que a segunda é restrita 
à região amazônica. Na SGLA, é encontrada 
apenas o espécime feminino em uma mata de 
galeria em fitofisionomia de caatinga.

3. Astraea Klotzsch, Arch. Naturgesch. 7(1): 
194. 1841.

Gênero neotropical representado por 
dez espécies, das quais cinco ocorrem no 
Brasil (Caruzo & Cordeiro 2007; BFG 2015). 
Caracteriza-se pelo limbo profundamente 
3–5-lobado, raramente inteiro, flores estaminadas 
com sépalas imbricadas, pétalas tomentosas na 
base com presença de tricomas moniliformes, 
estiletes avermelhados, multífidos, sementes 
tetragonais, rugosas e com carúncula presente 
(Caruzo & Cordeiro 2007). Na SGLA, está 
representado por uma espécie.

3.1 Astraea  lobata  (L.) Klotzsch, Arch. 
Naturgesch. 7(1): 194. 1841.

Ervas eretas, ca. 0,3 m alt., monóicas; látex 
translúcido; ramos não viscosos, glabrescentes, 
tricomas estrelados sésseis. Folhas alternas, 
simples; limbos membranáceos, palmatífidos, 
3-lobados, lobos centrais 7,5–5,3 × 2,8–1,5 cm, 
lobos laterais 3,9–6,1 × 1,2 cm, lobos elípticos a 
obovados, venação actinódroma, ápice caudado, 
margem serreada com glândulas capitadas, 
base truncada a cuneada, face adaxial glabra a 
glabrescente, face abaxial glabrescente, ambas 
com tricomas tectores, face abaxial verde; 
glândulas ausentes na base do limbo; pecíolos 
2,7–3,7 cm compr.; estípulas ca. 3,5 × 0,2 
mm, lineares, margem inteira. Inflorescências 
terminais, tirsos racemiformes, 12,3–15,1 cm 
compr.; raques glabrescentes; brácteas 3–2 × 
0,2–0,4 mm, ovadas a lanceoladas, margem 
inteira. Flores estaminadas verdes, 3,5–4,7 mm 
compr.; pedicelos 2,2–3 mm compr.; sépalas 5, 
1,3–1,6 × 0,8–1 mm, elípticas a ovadas, livres, 
margem inteira, face abaxial glabra; pétalas 5, 
1,2–1,5 × 0,4–0,6 mm, obovadas; estames 10–11, 
1–2 mm compr., livres. Flores pistiladas verdes, 

3,8–4,1 mm compr.; pedicelos ca. 0,8 mm compr.; 
sépalas 5, 2,5–3,2 × 0,5–0,7 mm, oblongas, livres, 
margem com glândulas, face abaxial glabrescente; 
pétalas ausentes; disco nectarífero 5-lobado, 
glabro; ovários 0,8–1,1 × 0,7–1 mm, globosos, 
glabros; estiletes unidos na base, 5–6-fidos, 
glabros, avermelhados. Frutos 4,3–4,9 × 5 mm, 
globosos, glabros a glabrescentes; columelas 
inteiras. Sementes 3–3,5 × 2–2,3 mm, oblongas, 
tetragonais, rugosas, carúncula, séssil. 
Material examinado: Mata do Xaxá, 21.I.2013, fl. e 
fr., F. Hurbath 451 (ALCB, SP).

Distribuição: A espécie ocorre por todo o 
continente americano (González Ramírez 2010) e 
na Índia (Gaikwad et al. 2012). No Brasil possui 
ampla distribuição, ocorrendo em todos os estados 
e biomas (Caruzo & Cordeiro 2007; BFG 2015).

Comentários: Astraea lobata é reconhecida 
pelo hábito herbáceo,  folhas 3-lobadas, 
membranáceas, margem das sépalas das flores 
pistiladas glandulosa. Segundo Caruzo & Cordeiro 
(2007), A. lobata é a única espécie do gênero 
que ocorre fora da América do Sul, e apresenta 
“status” de ruderal. Na SGLA, é encontrada em 
floresta estacional decidual.

4. Cnidoscolus Pohl, Pl. Bras. Icon. Descr. 1: 
56. 1827.

Arbustos, raro ervas, monóicos; indumento 
de tricomas urticantes, normalmente é possível 
visualizar o exsudato em seu interior; látex 
presente. Folhas alternas, limbos palmatífidos, 
3-lobados, ambas as faces apresentando tricomas 
urticantes, estípulas ausentes; glândulas presentes 
na base do limbo. Inflorescências axilares ou 
terminais, dicásios com flores pistiladas, em geral, 
proximais e flores estaminadas, terminais. Flores 
estaminadas monoclamídeas, sépalas geralmente 
unidas, 5-lobadas, alvas; estames 10–20, conados 
formando uma coluna, ou livres. Flores pistiladas 
monoclamídeas, perianto semelhante ao das 
flores estaminadas, em geral, mais profundamente 
lobado; disco nectarífero inteiro; ovário trilocular; 
estiletes bífidos a multífidos. Fruto cápsula 
septicida, híspido, columela geralmente persistente. 
Sementes ariladas.

Gênero neotropical com ca. 50 espécies, 
das quais 42 ocorrem no Brasil (Webster 1994; 
Radcliffe-Smith 2001; BFG 2015). Caracteriza-
se pela presença de tricomas urticantes por toda 
a planta, glândulas na base do limbo e flores 
monoclamídeas, alvas (Radcliffe-Smith 2001). 
Na SGLA, está representado por duas espécies.
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Chave de identificação das espécies de Cnidoscolus da SGLA

1. Ramos com tricomas aculeiformes (em forma de acúleo); estípulas largo-triangulares; filetes unidos em 
2/3 do comprimento; estaminódios 2–4; ovários piriformes; fruto piriforme com linhas de deiscência 
alvas ..............................................................................................................................4.1. C. bahianus

1’. Ramos com tricomas aciculiformes (forma de agulha); estípulas largo-ovadas; filetes unidos na base; 
estaminódios ausentes; ovários elipsoides; fruto obovoide com linhas de deiscência verdes ................  
 .............................................................................................................................................4.2. C. urens

4.1 Cnidoscolus bahianus (Ule) Pax & K. Hoffm., 
Nat. Pflanzenfam. 9c: 164. 1931.

Arbustos eretos a decumbentes, 3–4 m 
alt.; látex alvo; ramos não viscosos, tricomas 
aculeiformes. Limbos papiráceos a membranáceos, 
lobos semelhantes, 1,8– 8,5 × 10,2–16,5 cm, 
elípticos, venação actinódroma, ápice acuminado, 
margem irregularmente denteada, eglandulosa, 
base truncada a cordada, face adaxial e face abaxial 
pubescentes, face abaxial verde; glândulas da base 
do limbo numerosas, papiliformes; pecíolos 3,5–6 
cm compr.; estípulas 2,1–2,4 × 1,7–1,8 mm, largo-
triangulares, margem fimbriada. Inflorescências 
terminais, 2,5–3,5 cm compr.; raques velutinas; 
brácteas 2,9–3,5 × 1,6–1,7 mm, triangulares, 
margem inteira. Flores estaminadas 1,2–1,6 cm 
compr., sésseis; sépalas unidas em ca. 2/3 do 
compr., perianto hipocrateriforme; lacínias 5, 
6,1–7,8 × 4,1–4,6 mm, elípticas a levemente 
oblongas, ápice obtuso, involutas, pubescentes a 
velutinas; estames 15–20, 6,3–8,8 mm compr., 
heteromorfos, filetes unidos em ca. 2/3 do compr.; 
coluna glabra; estaminódios 2–4. Flores pistiladas, 
ca. 1,2 cm compr., sésseis; sépalas 5, unidas em 
ca. 1/3 compr., perianto hipocrateriforme, lacínias 
5, 8,6–9,4 × 3,2–3,5 mm, oblongas, face adaxial 
glabra, face abaxial puberulenta; disco nectarífero 
2-lobado; ovários ca. 3,8 × 1,8 mm, piriformes, 
tomentosos; estiletes multífidos, unidos na base, 
glabros. Frutos verdes com linhas de deiscência 
alvas, 1,9–2,2 × 1,2–1,2 cm, piriformes, hirsutos 
a urentes; columelas inteiras. Sementes 12 × 6,1–7 
mm, elipsoides.
Material examinado: Xaxá, 24.II.2012, fl. e fr., F. 
Hurbath 209 (ALCB). 22.I.2013, fl. e fr., F. Hurbath 
446 (ALCB).

Distribuição: Endêmica do Brasil e registrada 
para as regiões Nordeste e Centro-Oeste (Melo & 
Sales 2008; BFG 2015).

Comentários: Cnidoscolus bahianus é 
similhar a C. vitifolius (Mill.) Pohl por apresentar 
folhas com limbo 3-lobado, actinódromo, margem 
denteada, estames 15–20 e fruto piriforme. 

Contudo, diferenciam-se pelo primeiro apresentar 
tricomas aculeiformes nos ramos (vs. aciculiformes 
em C. vitifolius), formato hipocrateriforme do 
perianto (vs. campanulado) e presença de linhas de 
deiscência alvas nos frutos (vs. linhas de deiscência 
verdes). Na SGLA, a espécie é encontrada em 
fitofisionomia de caatinga.

4.2 Cnidoscolus urens (L.) Arthur, Torreya 21: 
11. 1921.

Arbustos eretos, ca. 1,5 m alt.; látex alvo; 
ramos não viscosos, tricomas aciculiformes. 
Limbos membranáceos, lobos semelhantes, 
9,3–12,8 × 10,8–19,7 cm, elípticos, venação 
actinódroma, ápice acuminado,  margem 
denticulada, eglandulosa, base truncada a 
levemente sagitada, face adaxial e abaxial 
glabrescente, face abaxial verde; glândulas 
da base do limbo numerosas, papiliformes; 
pecíolos 5,1–8,8 cm compr.; estípulas 0,7–1,9 × 
1,1–1,4 mm, largo-ovadas, margem fimbriada. 
Inflorescências terminais, 1,4–6,7 cm compr.; 
raques hirtulosas; brácteas 2,1–3 × 0,9–1,1 mm, 
ovadas a lanceoladas, margem inteira. Flores 
estaminadas 1,2–1,4 cm compr.; pedicelos 1,6–2,2 
mm compr.; sépalas unidas em ca. 2/3 compr., 
hipocrateriformes; lacínias 5, 3,7–4,2 × 1,5–2,3 
mm, elípticas, ápice obtuso, involutas, esparso-
hirtulosas; estames 10, 1,7–6,5 mm compr., 
heteromorfos, verticilos 2–3, filetes unidos na 
base; coluna glabra; estaminódios ausentes. Flores 
pistiladas apenas em botões 5–7 mm compr., 
subssésseis; sépalas 5, unidas ca. ½ compr., 
lacínias 5, 2,5–4 mm compr., face abaxial velutina; 
disco nectarífero inteiro; ovários ca. 1,5 × 1 mm, 
elipsoides, glabro; estiletes multífidos, unidos na 
base, glabros. Frutos verde-escuros com linhas de 
deiscência verdes, 8,9–9 × 6,2–6,4 mm, obovoides, 
ápice truncado a emarginado, glabrescentes a 
urentes; columelas inteiras. Sementes 7,5–8 × 
3,5–4 mm, obovoides a oblongas.
Material examinado: Caminho para o Garimpo das 
Ametistas, 05.XI.2013, fl. e fr., F. Hurbath 604 (ALCB).
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Distribuição: A espécie distribui-se do 
México à América do Sul. No Brasil ocorre 
nas regiões Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste 
(Webster & Burch. 1967; Melo & Sales 2008; 
BFG 2015).

Comentários: Cnidoscolus urens caracteriza-
se pelo hábito de pequeno porte, ramos com 
tricomas aciculiformes, e pelo fruto de ápice 
variando de truncado a emarginado. Diferencia-se 
de C. bahianus e C. vitifolius por não apresentar 
estaminódios (vs. estaminódios presentes), 
apresentar ovário elipsoide (vs. ovário piriforme) 
e fruto obovoide (vs. fruto piriforme) Na SGLA, 
a espécie é encontrada em mata de galeria 
antropizada.

5. Croton L., Sp. Pl. 2: 1004. 1753.
Ervas, subarbustos, arbustos ou árvores, 

monóicos, raro dioicos; indumento com tricomas 
estrelados, lepidotos e variações destes; látex 
presente. Folhas alternas, limbos inteiros, 
estipuladas; glândulas presentes ou ausentes 
na base do limbo. Inflorescências geralmente 
terminais, tirsos racemiformes com flores 
pistiladas geralmente na porção proximal da raque 

e estaminadas na terminal; brácteas inteiras ou 
partidas, com ou sem glândulas. Flores estaminadas 
diclamídeas, sépalas geralmente livres, 5, pétalas 
livres, 5, geralmente vilosas nas margens junto à 
base; estames 3 a numerosos, livres, encurvados 
no botão. Flores pistiladas monoclamídeas, raro 
diclamídeas; sépalas livres ou unidas, geralmente 
5; pétalas reduzidas, ou transformadas em 
glândulas, livres, ou ausentes; disco nectarífero 
lobado, raro inteiro; ovário trilocular; estiletes 
bífidos a multífidos; ovário 3-carpelar, 3-locular, 
um óvulo anátropo por lóculo. Fruto cápsula 
loculicida-septicida, indumento variado, columela 
geralmente persistente. Sementes com carúncula 
séssil.

Croton é o segundo maior gênero de 
Euphorbiaceae com cerca de 1.200 espécies 
(Govaerts et al.  2000), com distribuição 
pantropical, das quais 350 ocorrem no Brasil 
(BFG 2015). Caracteriza-se por apresentar 
tricomas estrelados, inflorescências em tirsos 
racemiformes, presença de látex, glândulas na 
base do limbo, estames encurvados no botão floral 
e estiletes partidos (Caruzo et al. 2008). Na SGLA 
está representado por 23 espécies.

Chave de identificação das espécies de Croton da SGLA

1. Venação actinódroma (com três ou mais nervuras primárias divergindo da base).
2. Presença de glândulas na base do limbo.

3. Ápice do limbo apiculado a aristado; glândulas capitadas; pecíolos 2,1–5,2 mm compr.; 
estiletes livres ...................................................................................... 5.15. C. mucronifolius

3’. Ápice do limbo agudo; glândulas pateliformes ou discoides; pecíolos com 10–11,3 mm compr.; 
estiletes unidos na base.
4. Inflorescências 1,5–3 cm compr.; pétalas das flores estaminadas oblongas ...................  

 .........................................................................................................5.1. C. adamantinus
4’. Inflorescências 6,2–15,6 cm compr.; pétalas das flores estaminadas obovadas a 

espatuladas.
5. Limbos cordiformes, face adaxial escabra; glândulas pateliformes; estípulas 3–5 × 

0,5–0,7 mm; estiletes 4–6-fidos.............................................. 5.19. C. triangularis
5’. Limbos ovados, face adaxial glabrescente; glândulas discoides; estípulas 0,5–0,8 

× 0,3–0,4 mm; estiletes 2-fidos ................................................5.23. C. virgultosus
2’. Ausência de glândulas na base do limbo.

6. Látex alaranjado; glândulas presente na margem do limbo; flores estaminadas 10,4–11,5 mm 
compr.; 65 estames; pétalas das flores pistiladas transformadas em glândulas.......................  
 ...................................................................................................5.14. C. laceratoglandulosus

6’. Látex translúcido; glândulas ausentes na margem do limbo; flores estaminadas 5,1–6,8 mm 
compr.; 11–13 estames; pétalas da flor pistilada ausentes.
7. Base dos limbos cordadas; estípulas ovadas; inflorescências 5,5–7,8 cm compr.; brácteas 

ovadas a triangulares ........................................................................5.22. C. urticifolius
7’. Base dos limbos atenuada a arredondada; estípulas lineares a estreito-lanceoladas; 

inflorescências 1,3–3 cm compr.; brácteas pinatífidas ........................ 5.21. C. triqueter
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1’. Venação eucamptódroma (nervuras secundárias curvam-se para o ápice mas não se tocam), ou 
broquidódroma (nervuras secundárias curvam-se e se tocam formando arcos), ou cladódroma (nervuras 
secundárias ramificam-se, mas não alcançam a margem).
8. Margem dos limbos inteira.

9. Face abaxial dos limbos cinérea a argêntea, com indumento lepidoto e tricomas estrelado-
lepidotos.
10. Face adaxial dos limbos lepidota; glândulas presentes na base do limbo; estiletes 

2-fidos ............................................................................................... 5.12. C. imbricatus
10’. Face adaxial dos limbos pubescente a estrigosa; glândulas ausentes na base do limbo; 

estiletes 6–8-fidos.
11. Estípulas lanceoladas, 8,5–10 mm compr.; flores estaminadas 9,5–12 mm 

compr.;16–18 estames ........................................................... 5.2. C. argyrophyllus
11’. Estípulas lineares, 0,4–1 mm de compr.; flores estaminadas 3,8–5,7 mm compr.; 11 

estames .......................................................................................... 5.20. C. tricolor
9’. Face abaxial dos limbos creme a amarelada, glauca, ou verde, com indumento pubescente, 

flocoso, lanoso ou tomentoso e tricomas estrelados ou simples.
12. Folhas cladódromas; glândulas ausentes na base do limbo.

13. Limbos ovados a cordiformes; base cordada; pecíolos 1,1–5 cm compr.; estípulas 
4–7 mm compr., lineares a falciformes; estiletes 8–10-fidos ..................................  
 ............................................................................................... 5.13. C. jacobinensis

13’. Limbos elípticos; base aguda a arredondada; pecíolos 3,8–7,3 mm compr.; estípulas 
1,5–1,8 mm compr., estreito-triangulares a lanceoladas; estiletes 2-fidos ..............  
 ................................................................................................ 5.17. C. pedicellatus

12’. Folhas eucamptódromas a broquidódromas; glândulas presentes na base do limbo.
14. Glândulas na base do limbo sésseis, capitadas; estípulas transformadas em glândulas.

15. Face adaxial dos limbos e face abaxial das sépalas das flores estaminadas 
tomentosas ; 13–16 estames; estiletes livres ...................... 5.4. C. campestris

15’. Face adaxial dos limbos e face abaxial das sépalas das flores estaminadas 
esparso-pubescentes a glabrescentes; 16–23 estames; estiletes unidos na base 
 ..................................................................................5.10. C. heliotropiifolius

14’. Glândulas na base do limbo estipitadas, pateliformes ou discoides; estípulas ovadas, 
ou triangulares a lanceoladas.
16. Glândulas na margem do limbo ausentes; face adaxial glabrescente; pecíolos 

2,9–4 cm compr.; inflorescências 15–31,7 cm compr.; 15–16 estames ..........  
 .............................................................................................. 5.5. C. echioides

16’. Glândulas na margem dos limbos presentes; face adaxial estrigosa; pecíolos 
3,5–6,9 mm compr.; inflorescências 6,2–7,9 cm compr.; 11 estames .............  
 ............................................................................................... 5.3. C. betaceus

8’. Margem dos limbos crenada, denteada, ou duplo-denteada, serrilhada a serreada, ou duplo serreada. 
17. Glândulas presentes na base do limbo; estiletes 2-fidos.

18. Ervas; ápice dos limbos agudo; glândulas ausentes nas margens dos limbos; sépalas das 
flores pistiladas oblanceoladas ................................................................. 5.11. C. hirtus

18’. Arbustos; ápice dos limbos atenuado a acuminado, ou mucronulado; glândulas presentes 
nas margens dos limbos; sépalas das flores pistiladas ovadas a lanceoladas.
19. Limbos ovados; ápice atenuado a acuminado; margem das estípulas inteiras; 

brácteas com margem eglandulosa; flores pistiladas pediceladas; ovários hirsuto-
pubescentes.................................................................................5.9. C. grewioides

19’. Limbos largo-ovados a orbiculares; ápice mucronulado; margem das estípulas 
fimbriado-glandulosa; brácteas com glândulas na margem; flores pistiladas sésseis; 
ovários tomentosos ....................................................5.7. C. glandulosobracteatus

17’. Glândulas ausentes na base do limbo; estiletes 3–5-fidos.
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20. Margem dos limbos com glândulas; ovários hirsutos ou tomentosos; frutos glabrescentes a tomentosos. 
21. Arbustos ca. 0,1–0,2 m alt.; limbos 0,7–1 × 0,57–0,64 cm, elípticos a largo-elípticos, face 

adaxial glabra; estípulas laciniadas; flores pistiladas verde-amareladas; ovários hirsutos; frutos 
glabrescentes ................................................................................................ 5.16. C. nummularius

21’. Arbustos ca. 1–1,2 m alt.; limbos 2,3–4,9 × 5–2 cm, estreito-elípticos a lanceolados, face adaxial 
pubescente; estípulas lineares a lanceoladas; flores pistiladas ferrugíneas; ovários tomentosos; 
frutos tomentosos .............................................................................................5.6. C. eremophilus

20’. Margem dos limbos eglandulosa; ovários pubescentes; frutos glabros.
22. Ramos viscosos; estípulas ovadas a lanceoladas, ou lineares; raque da inflorescência glabrescentes; 

pedicelos das flores pistiladas 5–13 mm compr.; disco nectarífero 5-lobado; estiletes 3-fidos ......  
 .............................................................................................................................5.8. C. glutinosus

22’. Ramos não viscosos; estípulas palmatífidas a pinatífidas; raque da inflorescência tomentosa a 
pubescente; pedicelos das flores pistiladas 0,6–1,1 mm compr.; disco nectarífero inteiro; estiletes 
4–5-fidos ....................................................................................................... 5.18. C. rudolphianus

5.1 Croton adamantinus Müll. Arg., Fl. bras., 
11(2): 115. 1873.

Arbustos eretos, ca. 1,5 m alt., monoicos; 
látex translúcido; ramos não viscosos, tricomas 
estrelados sésseis a estipitados. Limbos papiráceos, 
4,5–6,1 × 2,9–3,6 cm, ovados a cordiformes, 
venação actinódroma, ápice agudo, margem 
crenada a duplo serrilhada com glândulas 
estipitadas, base cordada, face adaxial glabrescente 
a esparso-pubescente, face abaxial pubescente, 
ambas com tricomas estrelados, face abaxial 
levemente glauca; glândulas presentes na base 
do limbo, 2–4, estipitadas, pateliformes; pecíolos 
1–2,8 cm compr.; estípulas 2,1–6,4 × 0,3–0,8 
mm, lanceoladas, margem inteira. Inflorescências 
1,5–3 cm compr., raques pubescentes ou hirsutas; 
brácteas 1,3–1,5 mm compr., lineares, margem 
inteira. Flores estaminadas branco-esverdeadas, 
5,5–6,6 mm compr.; pedicelos 2–3 mm compr.; 
sépalas 1–2,5 × 1–1,2 mm, elípticas a ovadas, 
face abaxial pubescente; pétalas 5, 2–2,5 × 1–1,3 
mm, oblongas; estames 10–11, 3,2–4 mm compr. 
Flores pistiladas branco-esverdeadas, 4,6–5,5 
mm compr., pedicelos 2–3 mm compr.; sépalas 
5–7, desiguais 1,8–2,7 × 0,2–0,5 mm, lineares 
a lanceoladas, livres, margem eglandulosa, face 
abaxial pubescente; disco nectarífero 5–7-lobado, 
glabro; pétalas ausentes; ovários ca. 1,4 × 1,4 mm, 
globosos, tomentosos a hirsutos; estiletes unidos 
na base, 2-fidos, glabrescentes. Frutos, columelas 
e sementes não observados.
Material examinado: Estrada para Caetité, 03.XI.2006, 
fl. e fr., R.F. Souza-Silva 222 (HUEFS). Estrada 5 km de 
Licínio de Almeida para Urandi, 09.XII.2009, fl. e fr., 
M.L. Guedes 1669 (ALCB).

Distribuição: Endêmica do Brasil, ocorre em 
toda a região Nordeste e porção norte da região 

Sudeste, no Estado de Minas Gerais, estando 
restrita ao bioma Caatinga (Carneiro-Torres 2009; 
BFG 2015).

Comentár ios :  Croton  adamant inus 
assemelha-se a C. Triangularis por apresentar 
folhas com venação palmatinérvias, base do limbo 
cordada, presença de glândulas estipitadas na 
margem, e face abaxial glauca a levemente glauca. 
Diferencia-se por apresentar inflorescência duas 
vezes menor, sépalas da flor pistilada em numero 
de 7, lanceoladas a lineares (vs. 5 sépalas ovadas), 
disco nectarífero 7-lobado (vs. 5-lobado) e estilete 
2-fidos (vs. 4–6-fido). Ver também comentários em 
C. virgultosus Müll. Arg. Na SGLA, é encontrada 
em fitofisionomia de cerrado. 

5.2 Croton argyrophyllus Klotzsch ex Baill., 
Adansonia 4: 291. 1864.

Arbustos eretos, ca. 1,3 m alt., monoicos; 
látex translúcido; ramos não viscosos, tricomas 
estrelados-lepidotos porréticos. Limbos papiráceos, 
5,7–8 × 2,2–3,3 cm, elípticos a lanceolados, 
venação cladódroma, ápice mucronado, margem 
inteira, eglandulosa, base arredondada a retusa, 
face adaxial estrigosa, com tricomas estrelados, 
face abaxial lepidota, com tricomas estrelado-
lepidotos, face abaxial argêntea; glândulas ausentes 
na base do limbo; pecíolos 1,1–1,9 cm compr.; 
estípulas 8,5–10 × 2,5–3 mm, lanceoladas, margem 
inteira. Inflorescências 3,3–4,7 cm compr., raques 
lepidotas; brácteas 1,8–2,4 × 0,3 mm, lineares, 
margem inteira. Flores estaminadas cremes, 9,5–12 
mm compr.; pedicelos 4,5–6 mm compr.; sépalas 
3,6–4,2 × 2,2–3 mm, ovadas, face abaxial lepidota; 
pétalas 5, 3,5–4,1 × 0,8–1 mm, oblongas; estames 
16–18, 5–6 mm compr. Flores pistiladas cremes, ca. 
7 mm compr., pedicelos 1–2 mm compr.; sépalas 
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4–5, levemente desiguais, 3,8–4 × 1,8–2,5 mm, 
oblongas a levemente panduradas, unidas na porção 
basal, margem eglandulosa, face abaxial lepidota; 
disco nectarífero inteiro ou 5-lobados, lepidotos; 
pétalas ausentes; ovários ca. 4 × 4 mm, globosos 
com projeções no ápice, lepidotos; estiletes unidos 
na base, 6–8-fidos, pubescentes. Frutos 6 × 5 mm, 
lepidotos, columelas inteiras. Sementes 4,5 × 2,5–3 
mm, elipsoides a ovoides.
Material examinado: Trilha Xaxá-Cachoeirão, 
23.I.2013, fl. e fr., F. Hurbath 462 (ALCB).

Distribuição: A espécie ocorre na Venezuela 
e Brasil, neste último, apenas nas regiões Nordeste 
e Norte (Gillespie 1993; Carneiro-Torres 2009; 
BFG 2015).

Comentários:  Croton argyrophyllus 
assemelha-se a Croton tricolor pela presença de 
tricomas estrelados-lepidotos que confere à face 
abaxial das folhas, inflorescência, e frutos uma 
cor argêntea. Diferencia-se por apresentar estipulas 
lanceoladas, 8–10 mm compr. (vs. estípulas 
lineares, até 1 mm compr.), flores estaminadas 
maiores, maior que 9 mm compr. (vs. até 2,5 mm 
compr.), e 16–18 estames, (vs. 11 estames). Na 
SGLA, a espécie é encontrada em fitofisionomia 
de cerrado.

5.3 Croton betaceus Baill., Adansonia 4: 341. 
1864.

Arbustos eretos, ca. 1–1,5 m alt., monoicos; 
látex translúcido; ramos não viscosos, tricomas 
estrelados porreticos. Limbos membranáceos 
a papiráceos, 4,9–8,6 × 2,4–3,6 cm, elípticos a 
ovados, venação eucamptódroma a broquidódroma, 
ápice agudo a acuminado, margem inteira com 
glândulas sésseis, base arredondada, face adaxial 
estrigosa, com tricomas tectores, face abaxial 
pubescente, com tricomas estrelados, verde; 
glândulas presentes na base do limbo, 2, estipitadas, 
discoides; pecíolos 3,5–6,9 mm compr.; estípulas 
1,2–2,2 × 0,8 mm, triangulares a lanceoladas, 
margem inteira. Inflorescências 6,2–7,9 cm compr.; 
raque pubescente ou hirsuta; brácteas 1,3–2 × 
0,5–1 mm, triangulares, margem inteira. Flores 
estaminadas esverdeadas, 2,7–3,4 mm compr., 
pedicelos 0,8–1,3 mm compr.; sépalas 1,7–2,1 × 
1,3–1,4 mm, ovadas, face abaxial glabra; pétalas 
5, 2,2–2,4 × 0,5–0,6 mm, espatuladas; estames 
11, 2–2,7 mm compr.; receptáculo piloso. Flores 
pistiladas esverdeadas, 3,5–4 mm compr., sésseis; 
sépalas 5, levemente desiguais, 1,8–2,4 × 0,7–1 
mm, ovadas, unidas na porção basal, face abaxial 
glabra; disco nectarífero 5-lobado, glabro; pétalas 

5, transformadas em glândulas; ovários 1,2–1,4 
× 1,2–1,4 mm, transversalmente elipsoides a 
globosos, tomentosos a hirsutos; estiletes unidos 
na base, 2-fidos, glabrescentes. Frutos, columelas 
e sementes não observados.
Material examinado: Estrada 7 km de Licínio de 
Almeida para Urandi, 09.XII.2009, fl., M.L. Guedes 
16716 (ALCB).

Distribuição: Endêmica da America do Sul, 
e no Brasil ocorre nas regiões Norte, Nordeste, 
Sudeste e Centro-Oeste (Carneiro-Torres 2009; 
BFG 2015).

Comentários: Croton betaceus pode ser 
facilmente reconhecida por apresentar folhas 
opostas no ápice dos ramos, com margens inteiras, 
com glândulas sésseis e face adaxial apresentando 
tricomas tectores. Segundo Carneiro-Torres (2009), 
a espécie é encontrada em bordas de florestas 
ombrófilas. Na SGLA, a espécie é encontrada em 
ecótono entre caatinga e cerrado.

5.4 Croton campestris A. St.-Hil., Pl. Usuel. Bras. 
t. 60. 1827.

Arbustos eretos, ca. 0,7–1 m alt., monoicos; 
látex translúcido; ramos não viscosos, tricomas 
estrelados estipitados porréticos. Limbos papiráceos 
a cartáceos, 1,7–7,5 × 1–2,8 cm, estreito-elípticos 
a elípticos, ou obovados, venação eucamptódroma 
a broquidódroma, ápice levemente agudo a 
arredondado, margem inteira com glândulas sésséis, 
ou eglandulosa, base arredondada a truncada, 
face adaxial e face abaxial tomentosas, ambas 
com tricomas estrelados, face abaxial creme; 
glândulas presentes na base do limbo, 2–5, sésseis, 
capitadas; pecíolos 3,5–13,6 mm compr., estípulas 
transformadas em glândulas. Inflorescências 
1,5–12,3 cm compr.; raque tomentosa; brácteas 
1,2–2 × 0,4–0,5 mm, lanceoladas, margem inteira 
a levemente erosa. Flores estaminadas cremes e 
ferrugíneas, 2–5,1 mm compr., pedicelos 0,6–1,8 
mm compr.; sépalas 1,7–2,5 × 0,7–1,5 mm, elípticas 
a levemente ovadas, face abaxial tomentosa; pétalas 
5, 1,7–2,1 × 0,6–1 mm, elípticas a obovadas; estames 
13–16, 2,5–3,2 mm compr.; receptáculo piloso. 
Flores pistiladas cremes a ferrugíneas, 5–6,4 mm 
compr., séssil a subséssil; sépalas 5, levemente 
desiguais, 2,2–3 × 1–1,5 mm, lanceoladas, unidas 
na porção basal, face abaxial tomentosa; disco 
nectarífero 5-lobado, glabro; pétalas ausentes; 
ovários 1,6–1,9 × 2–2,3 mm, globosos, tomentosos; 
estiletes livres, 2-fidos, glabrescentes. Frutos 4,3–5,3 
× 3,5–5,9 mm, tomentosos, columelas com ápice 
tripartido. Sementes 3–4,1 × 2–2,9 mm, elipsoides.
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Material examinado: Espinhaço, 25.II.2012, fl. e fr., 
F. Hurbath 245 (ALCB). Trilha para o Cachoeirão, 
26.II.2012, fr., F. Hurbath 259 (ALCB). 26.II.2012, fl. 
e fr., F.S. Afonso 155 (ALCB).

Distribuição: Endêmica da América do Sul 
e no Brasil ocorre nas regiões Norte, Nordeste, 
Sudeste e Centro-Oeste (Carneiro-Torres 2009; 
BFG 2015).

Comentários: A espécie exibe grande variação 
morfológica, principalmente com relação ao 
tamanho das folhas. Assemelha-se a Croton 
heliotropiifolius Kunth em seu aspecto geral com 
indumento tomentoso por toda a planta, creme, com 
glândulas sésseis na base do limbo. Diferencia-se 
por apresentar face adaxial do limbo e face abaxial 
das sépalas das flores estaminadas tomentosas (vs. 
esparso-pubescente a glabrescente), até 13–16 
estames (vs. 16–23) e estiletes livres (vs. unidos na 
base). Na SGLA, é encontrada em fitofisionomias 
de cerrado, campos rupestres e cerrado antropizado. 

5.5 Croton echioides Baill., Adansonia 4: 334. 
1862.

Subarbustos eretos, ca. 0,5 m alt., monoicos; 
látex translúcido; ramos não viscosos, tricomas 
estrelados curto-estipitados porréticos. Limbos 
membranáceos a papiráceos, 4–10,9 × 1,7–
5,3 cm, elípticos, venação eucamptódroma a 
broquidódroma; ápice acuminado, margem 
inteira, eglandulosa, base arredondada a truncada, 
face adaxial glabrescente, face abaxial esparso-
pubescente, ambas com tricomas estrelados, face 
abaxial verde; glândulas presentes na base do limbo, 
2, longo-estipitadas, pateliformes; pecíolos 2,9–4 
cm compr.; estípulas 0,7–1,3 × 0,5 mm, ovadas, 
margem inteira. Inflorescências 15–31,7 cm compr., 
pubescentes; brácteas 1,3–1,5 × 0,4–0,7 mm, 
ovadas-cirrosas a aristadas, margem inteira. Flores 
estaminadas castanho-amareladas, 2,5–3,5 mm 
compr., pedicelos 1,6–2 mm compr.; sépalas 2,1–
2,6 × 1–1,2 mm, ovadas, face abaxial glabrescente; 
pétalas 5, 2,2–3 × 0,8–1,1 mm, espatuladas; 
estames 15–16, 3–3,5 mm compr.; receptáculo 
piloso. Flores pistiladas amareladas, 2,8–3,6 mm 
compr., subsésseis; sépalas 5, iguais, 1,3–2 × 0,5–2 
mm, lanceoladas, livres, margem eglandulosa, face 
abaxial glabrescente; disco nectarífero 5-lobado, 
glabro; pétalas ausentes; ovários 1,5–2,1 × 1,5–2,5 
mm, globosos, pubescentes; estiletes unidos na 
base, 2-fidos, glabrescentes. Frutos, columelas e 
sementes não vistos.
Material examinado: Mata do Xaxá, 22.I.2013, fr., F. 
Hurbath 452 (ALCB). Estrada para Urandi, 7 km de 

Licínio de Almeida, 9.XII.2009, fl. e fr., E. Melo 7369 
(ALCB, HUEFS).

Distribuição: Endêmica do bioma Caatinga, a 
espécie ocorre nas regiões Norte, Nordeste, Sudeste 
e Centro-Oeste (Carneiro-Torres 2009; BFG 2015).

Comentários: Croton echioides é reconhecida 
por apresentar folhas opostas no ápice dos ramos, 
margem inteira sem glândulas, inflorescências 
longas e laxas, flores pistiladas sésseis e estiletes o 
dobro do tamanho do ovário. Na SGLA, a espécie é 
encontrada em floresta estacional decidual. 

5.6 Croton eremophilus Müll. Arg., Fl. bras. 11(2): 
184. 1874.

Arbustos eretos, ca. 1–1,2 m alt., monoicos; 
látex translúcido; ramos não viscosos, tricomas 
estrelados estipitados porréticos. Limbos 
papiráceos, 2,3–4,9 × 5–2 cm, estreito-elípticos 
a lanceolados, venação eucamptódroma; ápice 
agudo, margem crenada com glândulas sésseis 
e alvas, base arredondada a levemente retusa, 
face adaxial pubescente, face abaxial tomentosa, 
ambas com tricomas estrelados, face abaxial 
creme a ferrugínea; glândulas ausentes na base 
do limbo; pecíolos 3,2–8,1 mm compr., estípulas 
0,5–2 × 0,2–0,5 mm, lineares a lanceoladas, 
margem glandulosa. Inflorescências 6,4–25 mm 
compr.; raque tomentosa; brácteas 2–5 × 1 mm, 
lineares a lanceoladas, margem com glândulas. 
Flores estaminadas cremes e ferrugíneas, 4,2–6,5 
mm compr., pedicelos 1–2 mm compr.; sépalas 5, 
2–3 × 0,8–1,1 mm, elípticas a levemente ovadas, 
face abaxial tomentosa; pétalas 5, 2–2,5 × 1–1,4 
mm, elípticas a levemente obovadas; estames 
10–11, 3–4 mm compr.; receptáculo piloso. 
Flores pistiladas ferrugíneas, 3–5 mm compr., 
pedicelos 0,5–2 mm compr.; sépalas 5, levemente 
desiguais, 3–4,8 × 1–2 mm, triangulares ou 
lanceoladas, unidas na porção basal, margem com 
glândulas, face abaxial tomentosa, disco nectarífero 
5-lobado, glabro; pétalas ausentes; ovários ca. 1,5 
× 2 mm, transversalmente elipsoides a globosos, 
tomentosos; estiletes unidos na base, 4–6-fidos, 
glabrescentes. Frutos 4–6,1 × 4–5 mm, tomentosos, 
columelas inteiras. Sementes 3–4 × 2,5–3 mm; 
largo-elipsoides.
Material examinado: Lameirão, 11.V.2012, fl. e fr., 
F. Hurbath 289 (ALCB). Pedra Preta, 21.I.2013, fl., F. 
Hurbath 424 (ALCB). Cascarrento, 22.I.2013, fl., F. 
Hurbath 442 (ALCB). 

Distribuição: A espécie é restrita à Cadeia do 
Espinhaço nos Estados da Bahia e Minas Gerais 
(Carneiro-Torres 2009; BFG 2015). 
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Comentários: Croton eremophilus aproxima-
se morfologicamente a C. atrorufus Müll. Arg., por 
apresentar glândulas sésseis e alvas nas margens 
do limbo, face abaxial do limbo, inflorescência e 
flores tomentosas, ferrugíneas, e sépalas das flores 
pistiladas com glândulas na margem. Diferencia-se 
por apresentar estiletes 4–6-fidos (vs. 2-fidos). Na 
SGLA, a espécie é encontrada em fitofisionomia 
de cerrado, cerrado antropizado, cerrado de altitude 
e ecótonos entre caatinga e cerrado.

5.7 Croton glandulosobracteatus Carn. -Torres & 
Cordeiro, Brittonia 63(1): 126-128. 2011.

Arbustos eretos, ca. 0,6–1 m alt., monoicos; 
látex translúcido; ramos não viscosos, tricomas 
estrelados estipitados. Limbos papiráceos a 
cartáceos, 1,6–4,1 × 1,5–4,2 cm, largo-ovados 
a orbiculares, venação cladódroma; ápice 
mucronulado, margem denteada com glândulas 
estipitadas, base cordada, face adaxial e face abaxial 
tomentosas, ambas com tricomas estrelados, face 
abaxial verde-cinérea; glândulas presentes na base 
do limbo, 2, estipitadas, pateliformes; pecíolos 
2,2–8,8 mm compr.; estípulas 0,8–2 × 0,7–1,4 
mm, triangulares, margem fimbriado-glandulosa. 
Inflorescências 9,8–15 mm compr.; raque 
tomentosa; brácteas 2–3,7 × 0,3–1 mm, estreito-
lanceoladas, margem fimbriado-glandulosa. Flores 
estaminadas cremes e ferrugíneas, 5–8,4 mm 
compr., pedicelos 1,3–2,8 mm compr.; sépalas, 
2, 1–3,6 × 1,1–2,2 mm, levemente elípticas a 
ovadas, face abaxial tomentosa; pétalas 5, 3–3,4 × 
1-1,6 mm, estreito-obovadas a oblanceoladas, ou 
espatuladas a levemente unguiculadas; estames 
11, 4–5,7 mm compr.; receptáculo piloso. Flores 
pistiladas ferrugíneas, 6,1–7 mm compr., sésseis; 
sépalas 5, desiguais, 3,1–5 × 0,8–2 mm, ovadas a 
lanceoladas, unidas na porção basal, face abaxial 
tomentosa; disco nectarífero 5-lobado, glabro; 
pétalas ausentes; ovários 2–2,2 × 2–2,2 mm, 
globosos, tomentosos; estiletes unidos na base, 
2-fidos, glabrescentes. Frutos 3,9–5 × 3,2–4,3 mm, 
tomentosos, columelas inteiras. Sementes 3,1–4,1 
× 2,3–2,4 mm, elipsoides.
Material examinado: Cascarrento, 10.V.2012, fl. e fr., 
F. Hurbath 277 (ALCB). 28.X.2012, fl., F. Hurbath 403 
(ALCB). 22.I.2013, fl., F. Hurbath 441 (ALCB).

Distribuição: Endêmica dos Campos 
Rupestres da Cadeia do Espinhaço (BA, MG) 
(Carneiro-Torres et al. 2011; BFG 2015). 

Comentários: Croton glandulosobracteatus 
pode ser reconhecida por apresentar folhas com 
limbo largo-ovado a largo-orbicular, estípulas e 

brácteas com glândulas na margem e flores pistiladas 
sésseis a subsésseis. Em sua descrição original, C. 
glandulosobracteatus não apresenta glândulas na 
base da folha, diferindo dos indivíduos coletados na 
SGLA, contudo, os demais caracteres diagnósticos 
como margem das folhas com glândulas sésseis, 
margens das estípulas mais curtamente fimbriado-
glandulosa, e flores pistiladas sésseis a subsésseis 
correspondem ao protólogo da espécie. Na SGLA, 
a espécie é encontrada em uma única localidade e 
em fitofisionomia de cerrado de altitude. 

5.8 Croton glutinosus Müll. Arg., Fl. bras. 11(2): 
200. 1874. Fig. 2a-g

Arbustos eretos, ca. 0,7–1,1 m alt., monoicos; 
látex translúcido; ramos viscosos, tricomas 
estrelados sésseis. Limbos papiráceos a cartáceos, 
1,3–7,2 × 0,8–4,3 cm, ovados a lanceolados e 
conduplicados, venação cladódroma, ápice agudo 
a acuminado, margem crenada a serrilhada, 
eglandulosa, base arredondada a retusa, face 
adaxial glabra, face abaxial glabrescente, com 
tricomas estrelados, verde; glândulas ausentes 
na base do limbo; pecíolos 7,5–13,6 mm compr., 
estípulas 0,5–2,4 × 0,5–1,7 mm, ovadas a 
lanceoladas, ou lineares, margem frimbriado-
glandulosa. Inflorescências 20–75 mm compr.; 
raque glabrescente; brácteas 2,4–4 × 0,5–0,6 mm, 
lineares a estreito-lanceoladas, ou triangulares, 
margem inteira, pode apresentar glândulas na 
porção inferior. Flores estaminadas verdes e 
cremes, 5,7–8,4 mm compr., pedicelos 1,5–6,1 mm 
compr.; sépalas 2,5–3,5 × 1–1,5 mm, elípticas a 
ovadas, face abaxial pubescente; pétalas 5, 2,5–3,4 
× 1,5–2 mm, obovadas; estames 11–12, 2,5–4 mm 
compr.; receptáculo piloso. Flores pistiladas verdes, 
3–6,6 mm compr., pedicelos 5–13 mm compr.; 
sépalas 5, iguais a levemente desiguais, 4–7 × 
1–2 mm, lanceoladas, livres, margem laciniadas 
com glândulas, face abaxial glabrescente; disco 
nectarífero 5-lobado, glabro; pétalas ausentes; 
ovários 2–2,5 × 1,8–2 mm, globosos, pubescentes; 
estiletes unidos na base, 3-fidos, glabros. Frutos 
5,7–7,3 × 6–7,5 mm, glabrescentes, columelas 
inteiras. Sementes 4–4,5 × 3–3,1 mm, elipsoides.
Material examinado: Cascarrento, 11.V.2012, fl. e fr., F. 
Hurbath 284 (ALCB). Saco da Onça, próximo ao limite 
municipal, 21.VII.2012, fl. e fr., N. Roque 3694 (ALCB). 
Trilha após subida do Cachoeirão, 26.II.2013, fl. e fr., F. 
Hurbath 263 (ALCB).

Distribuição: Endêmica da Cadeia do 
Espinhaço (BA, MG) (Carneiro-Torres 2009; BFG 
2015). 
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Figura 2 – a-g. Croton glutinosus – a. ramo fértil; b. detalhe das estípulas; c. inflorescência; d. flor estaminada; e. 
flor pistilada; f. ovário e estiletes; g. fruto. (a-g. F. Hurbath 263).
Figure 2 – a-g. Croton glutinosus – a. fertile branch; b. stipules in detail; c. inflorescence; d. staminate flower; e. pistillate flower; f. 
ovary and styles; g. fruit (a-g. F. Hurbath 263).
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Comentários: Croton glutinosus apresenta 
semelhança com C. betulaster Müll. Arg. por 
apresentar ramos viscosos, margem do limbo sem 
glândulas e base arredondada a retusa. Diferencia-
se por apresentar flores longo-pediceladas (5–13 
mm compr.) (vs. flores pistiladas com pedicelos de 
até 5 mm compr. em C. betulaster). C. glutinosus 
apresenta, também, limbo conspicuamente 
conduplicado, facilitando a identificação do 
material herborizado pelas folhas se apresentarem 
dobradas, o que não é evidenciado em C. betulaster. 
Na SGLA, a espécie é encontrada sempre em 
campos rupestres ou em cerrado de altitude.

5.9 Croton grewioides Baill., Adansonia 4: 365. 
1864.

Arbustos eretos, ca. 1,2–2 m alt., monoicos; 
látex translúcido; ramos não viscosos, tricomas 
estrelados porréticos, multirradiados a dendríticos. 
Limbos membranáceos a papiráceos, 2,4–6,7 × 
1,1–2,9 mm, ovados, venação cladódroma, ápice 
atenuado a acuminado, margem duplo-serreada 
com glândulas estipitadas, base arredonda a 
levemente retusa, face adaxial esparso-pubescente 
a pubescente, face abaxial pubescente, ambas com 
tricomas estrelados, face abaxial verde-amarelada 
a levemente glauca; glândulas presentes na 
base do limbo, 2, curto-estipitadas a estipitadas, 
pateliformes; pecíolos 4–13,4 mm comrp.; 
estípulas 0,4–0,8 × 0,1–0,3 mm, lineares a estreito-
lanceoladas, margem inteira. Inflorescências 1,3–
5,2 cm compr.; raque hirsuto-pubescente; brácteas 
0,5–0,7 × 0,2 mm, lineares a lanceoladas, margem 
inteira. Flores estaminadas verde-ferrugíneas, 
2,8–3,5 mm, pedicelos 0,8–1,3 mm, sépalas 1,3–1,8 
× 1 mm, obovadas, face abaxial pubescente; pétalas 
5, 1,4–2 × 1–1,4 mm, obovadas; estames 11, 2–3,4 
mm, receptáculo piloso. Flores pistiladas verde-
ferrugíneas, 2–2,2 × 1,5–2 mm, pedicelos 1,8–2,5 
mm compr.; sépalas 5, iguais, 1,1–2 × 0,3–0,6 mm, 
lanceoladas, livres, face abaxial pubescente; disco 
nectarífero 5-partido, papiloso a glabrescente; 
pétalas 5, lineares ou ausentes; ovários 1,5–2 × 
1,3–2 mm, globosos, hirsuto-pubescentes; estiletes 
unidos na base, 2-fidos, glabrescentes. Frutos 4 × 4 
mm, globosos, pubescentes, columelas e sementes 
não observadas.
Material examinado: Saco da Onça, próximo ao limite 
municipal, 21.VII.2012, fr., N. Roque 3694 (ALCB). 
Xaxá, 22.I.2013, fl., F. Hurbath 447 (ALCB). Trilha Xaxá-
Cachoeirão, 23.I.2013, fl. e fr., F. Hurbath 463 (ALCB).

Distribuição: A espécie é endêmica da 
Caatinga (Carneiro-Torres 2009; BFG 2015). 

Comentários: Croton grewioides pode ser 
facilmente reconhecida por apresentar glândulas 
estipitadas na margem do limbo e na base do 
limbo, e pelo limbo ovado com ápice atenuado a 
acuminado. Apresenta aroma de alecrim, mesmo 
quando herborizado, sentido ao macerar suas 
folhas. Segundo Carneiro-Torres (2009) e Silva et 
al. (2009), os indivíduos também podem apresentar 
aroma de canela, contudo, os indivíduos coletados 
na SGLA não apresentaram este odor. Na SGLA, a 
espécie é encontrada em fitofisionomia de caatinga, 
caatinga sobre afloramento rochoso e cerrado.

5.10 Croton heliotropiifolius Kunth, Nov. Gen. 
Sp. 2: 83. 1817.

Arbustos eretos, 1–1,7 m alt., monoicos; 
látex translúcido; ramos não viscosos, tricomas 
estrelados estipitados ou curto-estipitados 
porréticos. Limbos papiráceos a cartáceos, ou 
membranáceos, 4–10 × 1–3,6 cm, estreito-
elípticos a lanceolados, ou oblongos, venação 
eucamptódroma a broquidódroma, ápice agudo, 
ou arredondado a mucronulado, margem inteira 
a levemente serrilhada, eglandulosa, base 
arredondada a obtusa, levemente retusa, face 
adaxial glabrescente, face abaxial pubescente 
a flocosa, ambas com tricomas estrelados, face 
abaxial amarelada a levemente glauca; glândulas 
presentes na base do limbo, 2, sésseis, capitadas; 
pecíolos 5–28 mm compr., estípulas transformadas 
em glândulas. Inflorescências 2,5–9,3 cm compr.; 
raque tomentosa, ou hirsuto-pubescente a flocosa; 
brácteas 1–1,5 × 0,2–0,8 mm, elípticas a ovadas, 
ou lineares a lanceoladas, margem inteira. Flores 
estaminadas cremes, ou ferrugíneas, 3–7,5 mm 
compr., pedicelos 1–4 mm compr.; sépalas 
1,5–2,5 × 0,8–1,2 mm, elípticas a ovadas, face 
abaxial pubescente ou glabrescente; pétalas 5, 
1,6–2,7 × 0,5–1 mm, obovadas a espatuladas, 
ou oblongas; estames 16–23, 2–3 mm compr.; 
receptáculo piloso. Flores pistiladas amarelo-
esverdeadas, 1,8–3,2 mm compr., pedicelos 1–1,6 
mm compr., ou sésseis a subsésseis; sépalas 5, 
iguais a levemente desiguais, 1–2,3 × 0,3–0,8 mm, 
ovadas a triangulares, ou estreito-lanceoladas a 
lanceoladas, livres, face abaxial pubescente; disco 
nectarífero inteiro, glabro; pétalas 5, lineares ou 
transformadas em glândulas, ou ausentes; ovários 
ca. 1–2 × 1–2 mm, elipsoides a globosos, hirsuto-
pubescentes a tomentosos; estiletes unidos na 
base, 2-fidos, glabrescentes. Frutos 4,3–5,6 × 4–5 
mm, pubescentes a tomentosos, columelas ápice 
tripartido. Sementes 4 × 2–2,5 mm, elipsoides.
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Material examinado: Espinhaço, 25.II.2012, fl., 
F. Hurbath 244 (ALCB). Trilha para Cachoeirão, 
26.II.2012, fr., F. Hurbath 260 (ALCB). Trilha para 
o Lameirão, 11.V.2012, fr., F. Hurbath 288 (ALCB).
Caminho para a Pedra Preta, 21.I.2013, fl., F. Hurbath 
421 (ALCB). Mata do Xaxá, 22.I.2013, fl., F. Hurbath 
450 (ALCB).

Distribuição: A espécie desde a América 
Central até a América do Sul, e no Brasil distribui-
se nas regiões Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste 
(Carneiro-Torres 2009; BFG 2015)

Comentários: Croton heliotropiifolius 
apresenta ampla variação morfológica, tanto nas 
estruturas vegetativas quanto nas reprodutivas. Ver 
comentários de C. campestris. Na SGLA, a espécie 
é encontrada em fitofisionomias de cerrado, cerrado 
antropizado, caatinga, campos rupestres e floresta 
estacional decidual.

5.11 Croton hirtus L’Her., Stirp. Nov. 17. 1785
Ervas eretas, ca. 0,3–1 m alt., monóicas; látex 

translúcido; ramos não viscosos, tricomas estrelados 
curto-estipitados porreticos. Limbos papiráceos, 
32,8–45,7 × 28,4–39,6 mm, ovados a largo-ovados, 
venação cladódroma, ápice agudo, base obtusa 
a truncada, levemente retusa, margem duplo-
denteada, eglandulosa, face adaxial estrigosa, face 
abaxial glabrescente hirsuta, ambas com tricomas 
estrelados, face abaxial verde; glândulas presentes 
na base do limbo, 2, estipitadas, pateliformes; 
pecíolos 15,5–27 mm; estípulas 4,7–5,4 × 0,5–1 
mm, lineares, margem inteira. Inflorescências 
31–35 mm, raque pubescente; brácteas 1,2–1,8 
× 0,5–0,7 mm, lanceoladas, margem inteira com 
glândulas longo-estipitadas na porção proximal. 
Flores estaminadas cremes 4,4–5,4 mm, pedicelos 
1,8–2,4 mm, sépalas 2–3 × 1–1,2 mm, elípticas a 
espatuladas, face abaxial pubescente; pétalas 5, 
2–2,5 × 0,8–1 mm, elípticas; estames 8–11, 3–3,3 
mm; receptáculo piloso. Flores pistiladas verdes, 
4–5 mm, sésseis a subsésseis; sépalas 5, iguais, 
2,5–3 × 0,8–1,2 mm, oblanceoladas, livres, face 
abaxial hirsuto pubescentes; disco nectarífero 
5-lobados, glabro; pétalas ausentes; ovários 1,2–1,5 
× 1,2–1,5 mm, globosos, hirsutos; estiletes livres, 
2-fidos, pubescentes. Frutos 4,9–5,6 × 4,7–4,9 
mm, hirsutos, columelas inteiras. Sementes 4–4,2 
× 3–3,5 mm, largamente elipsoides.
Material examinado: Caminho para Pedra Preta, 
21.I.2013, fl. e fr., F. Hurbath 420 (ALCB). Caminho 
para campo rupestre do Xaxá, 21.II.2014, fl. e fr., F. 
Hurbath 610.

Distribuição: A espécie possui ampla 
distribuição na região Neotropical, e no Brasil, 

distribui-se em todas as regiões do país e em todos 
os estados do Nordeste (Carneiro-Torres 2009; 
BFG 2015).

Comentários: Croton hirtus pode ser 
reconhecida pos apresentar hábito herbáceo, 
glândulas estipitadas na base do limbo. Na SGLA, 
a espécie é encontrada em fitofisionomia de cerrado 
e caatinga antropizada.

5.12 Croton imbricatus L.R. Lima & Pirani, Kew 
Bull. 63(1): 122. 2008.

Arbustos eretos, ca. 1–1,3 m alt., monoicos; 
látex translúcido; ramos não viscosos, tricomas 
estrelado-lepidotos. Limbos papiráceos, 2–3,8 
× 1,2–2,2 cm, elípticos a obovados, venação 
cladódroma, ápice acuminado a mucronado, 
margem inteira, eglandulosa, base acuminada a 
aguda, ou arredondada, face adaxial e face abaxial 
lepidota, ambas com tricomas estrelado-lepidotos, 
face abaxial cinérea a argêntea; glândulas presentes 
na base do limbo, 2, sésseis, lenticuladas; pecíolos 
2,1–23 mm compr.; estípulas transformadas em 
glândulas. Inflorescências 8–23 mm compr.; raque 
lepidota; brácteas 1,5–2 × 0,5–1,2 mm, ovadas a 
triangulares, ou estreito-triangulares a lanceoladas, 
margem inteira. Flores estaminadas cremes, 5,5–8 
mm compr., pedicelos 2,7–3,5 mm compr.; sépalas 
1,2–2,4 × 1–1,5 mm, obovadas a elípticas, face 
abaxial esparso-lepidota; pétalas 5, 2–2,5 × 0,6–1 
mm, espatuladas; estames 10–11, 2–3 mm compr.; 
receptáculo piloso. Flores pistiladas verde-cinéreos 
a verde-ferrugíneas, 3–3,5 mm compr., pedicelos 
1–2,3mm compr.; sépalas 5, iguais, 2,4–2,8 × 1,5–2 
mm, ovadas, livres, face abaxial lepidota; disco 
nectarífero 5-lobado, glabro; pétalas 5, transformadas 
em glândulas; ovários 1,8–2 × 2–2,2 mm, globosos, 
lepidotos; estiletes unidos na base, 2-fidos, glabros. 
Frutos 5,5–6,5 × 5,7–6,8 mm, lepidotos, columela 
inteira. Sementes não observadas.
Material examinado: Trilha Santana para o Cascarrento, 
10.V.2012, fl. e fr., F. Hurbath 273 (ALCB). Subida 
para o Cascarrento, 10.V.2013, F. Hurbath 439 (ALCB).
Campo rupestre do Xaxá, 23.V.2013, fl., F. Hurbath 546 
(ALCB). Xaxá, 23.V.2013, fl., F. Hurbath 547 (ALCB).

Distribuição: Endêmica da porção bahiana 
da Cadeia do Espinhaço (Carneiro-Torres 2009; 
BFG 2015).

Comentários: Croton imbricatus pode ser 
reconhecido por apresentar ambas as faces do limbo 
lepidotas, um par de glândulas na base do limbo e 
estiletes 2-fidos. Na SGLA, a espécie é encontrada 
em campos rupestres, caatinga sobre afloramento 
rochoso e cerrado de altitude. 
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5.13 Croton jacobinensis Baill., Adansonia 4: 302. 
1864. Fig. 3a-g

Arbustos eretos, ca. 0,7–1,5 m alt., monoicos; 
látex translúcido; ramos não viscosos, tricomas 
estrelados estipitados, transição para lepidotos. 
Limbos papiráceos, 3,6–13,2 × 2,4–8 cm, ovados 
ou cordiformes, venação cladódroma, ápice agudo 
a apiculado, margem inteira, eglandulosa, base 
cordada, face adaxial pubescente, face abaxial 
tomentosa, ambas com tricomas estrelados, face 
abaxial glauca; glândulas ausentes na base do 
limbo; pecíolos 1,1–5 cm compr.; estípulas 4–7 
× 0,5–2 mm, lineares a falciformes, margem 
inteira. Inflorescências 5,3–9,8 cm compr.; raque 
tomentosa; brácteas 2–4,2 × 1 mm, estreito-
triangulares a lanceoladas, margem inteira. Flores 
estaminadas cremes, 5,7–8,9 mm compr., pedicelos 
1,5–3 mm compr.; sépalas 3–4 × 2–2,7 mm, elípticas 
a ovadas, face abaxial tomentosa; pétalas 5, 3–4 × 
1,5–2 mm, elípticas a ovadas; estames 13–16, 4–5 
mm compr.; receptáculo piloso. Flores pistiladas 
verdes, 5–8 mm compr., pedicelos 0,8–1,5 mm 
compr.; sépalas 5, iguais, 5 × 3–3,2 mm, elípticas 
a ovadas, unidas na porção basal e parcialmente ao 
ovário, face abaxial tomentosa; disco nectarífero 
5-lobado, tomentoso; pétalas 5, 1,6–1,8 × 0,8–1 
mm, ovadas a lanceoladas, ou ausentes; ovários ca. 
3 × 3 mm, globosos, tomentosos; estiletes unidos na 
base, 8–10-fidos, glabrescentes. Frutos 8 × 8,1 mm 
compr., tomentosos, columelas inteiras. Sementes 
ca. 6 × 4 mm ovoides.
Material examinado: São Domingos, 25.II.2013, fl. e 
fr., F. Hurbath 254 (ALCB). Santa Clara, 25.V.2013, fl. 
e fr., F. Hurbath 588 (ALCB).

Distribuição: É endêmica do bioma Caatinga 
com distribuição no Nordeste e Sudeste do Brasil 
(Carneiro-Torres 2009; BFG 2015). 

Comentários: Croton jacobinensis pode ser 
reconhecida por apresentar limbo ovado a cordado, 
estípulas lineares a falciformes, estiletes multífidos, 
frutos verdes e tomentosos. Alguns indivíduos 
na área de estudo apresentam pétalas nas flores 
pistiladas, caráter inédito para C. jacobinensis. A 
espécie é endêmica do bioma Caatinga (Carneiro-
Torres 2009) e na SGLA, é encontrada em 
fitofisionomias de caatinga e ecótonos entre esta 
última e cerrado.

5.14 Croton laceratoglandulosus Caruzo & 
Cordeiro, Bot. J. Linn. Soc. 158: 493. 2008. 

Arbustos eretos, ca. 1–1,5 m alt., monoicos; 
látex alaranjado; ramos não viscosos, tricomas 
estrelados sésseis a estipitados. Limbos 

membranáceos a papiráceos, 9,1–12,4 × 6,3–9,1 
cm, ovados ou cordiformes, venação actinódroma, 
ápice agudo, margem inteira com glândulas 
estipitadas, base cordada, face adaxial glabrescente, 
face abaxial pubescente a tomentosa, ambas com 
tricomas estrelados, face abaxial levemente glauca; 
glândulas ausentes na base do limbo; pecíolos 
5,5–10,3 cm compr.; estípulas 8 × 19,2 mm, 
fimbriadas com glândulas, profundamente partidas. 
Inflorescências 14 cm; raque pubescente ou hirsuta; 
brácteas 4,5–5 × 3,5–4 mm, espatuladas, margem 
recortada com glândulas. Flores estaminadas 
cremes, 10,4–11,5 mm compr., pedicelos 4,8–5 
mm compr.; sépalas 4–4,2 × 2,2–2,8 mm, ovadas, 
face abaxial, pubescente a tomentosa; pétalas 5, 
5 × 2,2–3 mm, obovadas; estames 65, 5–6 mm 
compr.; receptáculo piloso. Flores pistiladas 
esverdeadas, 9–9,7 mm compr., sésseis; sépalas 5, 
iguais, 4,3–4,7 × 5,1–5,6 mm, flabeliformes, livres, 
face abaxial tomentosa; disco nectarífero inteiro, 
glabro a glabrescente; pétalas 5, transformadas 
em glândulas; ovários 1,7–1,8 × 1,8–2,3 mm, 
transversalmente elipsoides a globosos, tomentosos 
a hirsutos; estiletes unidos na base, 4–5-fidos, 
glabrescentes. Frutos, columelas e sementes não 
observados.
Material examinado: Distrito de São Domingos, 
Fazenda São Domingos, 10.XII.2009, fl. e fr., E. Melo 
588 (ALCB, HUEFS).

Distribuição: A espécie é registrada para 
Bolívia e Brasil (Cordeiro et al. 2008; Carneiro-
Torres 2009). Neste último, ocorre nas regiões 
Nordeste e Sudeste (Cordeiro et al. 2008; Carneiro-
Torres 2009; BFG 2015). 

Comentários: Croton laceratoglandulosus 
é reconhecida por apresentar folhas longo-
pecioladas, estípulas fimbriadas com glândulas, 
profundamente partidas, estames numerosos (65), 
estiletes multífidos e sépalas flabeliformes. Na 
SGLA, a espécie é encontrada em fitofisionomia 
de ecótono entre caatinga e cerrado.

5.15 Croton mucronifolius Müll. Arg., Fl. bras. 
11(2): 216. 1874.

Arbustos eretos, ca. 0,6–0,7 m alt. , 
monoicos; látex translúcido; ramos não viscosos, 
tricomas estrelados curto-estipitados porréticos. 
Limbos cartáceos, 2,6–5,5 × 1–2,2 cm, ovados 
ou cordiformes, venação actinódroma, ápice 
apiculado a aristado, margem serreada com 
glândulas estipitadas, base arredondada a cordada, 
face adaxial pubescente e escabra, face abaxial 
tomentosa, ambas com tricomas estrelados, face 
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Figura 3 – a-g. Croton jacobinensis – a. ramo fértil; b. inflorescência; c. detalhe do indumento da face abaxial das 
folhas; d. tricoma estrelado porrético; e. flor pistilada; f. perianto da flor pistilada, pétalas intercalando com as sépalas 
e disco nectarífero tomentoso; g. fruto. (a-g. F. Hurbath 254/288).
Figure 3 – a-g. Croton jacobinensis – a. fertile branch; b. inflorescence; c. detail of the indument of abaxial surface of the leaves; d. 
stellate-porrect trichome; e. pistillate flower; f. pistillate flower perianth, petals between sepals, tomentose nectary disk; g. fruit. (a-g. 
F. Hurbath 254/288).
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abaxial levemente glauca; glândulas presentes na 
base do limbo, 2–4, estipitadas, capitadas; pecíolos 
2,1–5,2 mm compr.; estípulas 1,3–1,5 × 0,2–0,3 
mm, lineares a estreito-triangulares, margem 
inteira. Inflorescências 3,7–12,5 cm compr.; raque 
tomentosa; brácteas 2–3,6 mm compr., lineares 
a estreito-lanceoladas, margem inteira. Flores 
estaminadas cremes, 5,6–8 mm compr., pedicelos 
2,3–4 mm compr.; sépalas 2–3 × 1–1,5 mm, elípticas 
a levemente ovadas, face abaxial tomentosa; pétalas 
5, 2,3–2,8 × 1 mm, espatuladas a oblanceoladas; 
estames 11, 3–4 mm compr.; receptáculo piloso. 
Flores pistiladas esverdeadas, 3,5–4,5 mm compr., 
pedicelos 1,2–2 mm compr.; sépalas 6, levemente 
desiguais, 2,8–3,5 × 0,5–1,1 mm, lanceoladas, 
livres, face abaxial tomentosa; disco nectarífero 
glabro; pétalas ausentes; ovários 1,3–1,5 × 1,3–1,5 
mm, globosos, tomentosos; estiletes livres, 2-fidos, 
glabrescentes. Frutos 4,5–5 × 4 mm, pubescentes a 
estrigosos, columelas inteiras. Sementes 3,5–4 × 2 
mm, elipsoides a ovoides.
Material examinado: São Domingos, estrada para 
Caetité, 25.II.2013, fl. e fr., F. Hurbath 251 (ALCB). 
25.V.2013, fl. e fr., F. Hurbath 588 (ALCB).

Distribuição: Endêmica do Brasil, ocorre 
nas regiões Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste 
(Carneiro-Torres 2009; BFG 2015). 

Comentários: Croton mucronifolius é 
reconhecida por apresentar folhas curtamente 
pecioladas, actinódromas, limbo ovado com ápice 
apiculado a aristado, face abaxial levemente 
glauca. É semelhante a Croton agoensis Baill. 
pela similaridade do tipo de indumento, venação, 
formato e tipo de margem do limbo. Difere-se 
desta por apresentar margem das folhas com 
glândulas (vs. glândulas ausentes), sépalas das 
flores estaminadas e pistiladas com face abaxial 
tomentosa (vs. pubescente) e estiletes livre (vs. 
unidos na base). Na SGLA, a espécie é encontrada 
em fitofisionomia de ecótono entre caatinga e 
cerrado.

5.16 Croton nummularius Baill. Adansonia 4: 
360. 1864

Arbustos prostrados, ca. 0,1–0,2 m alt., 
monoicos; látex translúcido; ramos não viscosos, 
tricomas estrelado curto-estipitados porreticos. 
Limbos papiráceos, 0,7–1 × 0,57–0,64 cm, elípticos 
a largo-elípticos, venação cladódroma, ápice 
retuso, base truncada a retusa, margem denteada 
com glândulas sésseis, face adaxial glabra, face 
abaxial pubescente, com tricomas estrelados, verde; 
glândulas ausentes na base do limbo; pecíolos 3–5,2 
mm; estípulas 1,2–1,4 × 1,1–1,2 mm, laciniadas 

com glândulas. Inflorescências 5,8–10,8 mm, 
pubescentes; brácteas 0,5–0,8 × 1–1,2 mm, ovadas, 
margem inteira, fimbriada na porção proximal. 
Flores estaminadas cremes, 3–3,5 mm, pedicelos 
0,8–1,1 mm; sépalas 1,8–2 × 1–1,2 mm, ovadas, 
face abaxial glabrescente; pétalas 5, 1,2–1,6 × 
0,6–0,8 mm, elípticas a levemente espatuladas; 
estames 8 a 9, 2–2,7 mm, receptáculo piloso. Flores 
pistiladas verde-amareladas, 4–6 mm, pedicelos 
0,7–1 mm, sépalas 5, iguais, 2,2–4,8 × 1,8–2 
mm, ovadas livres, face abaxial pubescente com 
glândulas estipitadas; disco nectarífero 5-lobados, 
glabro; pétalas tranformadas em glândulas; ovários 
0,3–0,7 × 0,2–0,6 mm, globosos, hirsutos; estiletes 
unidos na base, 4–5-fidos, glabrescentes. Frutos 
2,9–3 × 2,7–2,8 mm, glabrescentes, columelas 
inteiras. Sementes 2–2,2–1,5–1,7 mm, elipsoides.
Material examinado: Cascarrento, 06.VIII.2014, fl. e 
fr., N. Roque 4448 (ALCB).

Distribuição no Brasil: A espécie ocorre no 
Brasil em Minas Gerais, Bahia e Pernambuco 
(Carneiro-Torres 2009; BFG 2015). 

Comentár ios :  Croton nummular ius 
assemelha-se a C. radlkoferi Pax. & K. Hoffm. 
Por apresentar folhas com limbo de até 1 cm 
de comprimento e sépalas das flores pistiladas 
com glândulas estipitadas, diferindo desta pode 
apresentar hábito prostrado. Na SGLA, a espécie 
é encontrada em fitofisionomia de cerrado de 
altitude.

5.17 Croton pedicellatus Kunth, Nov. Gen. Sp. 
2: 75. 1817.

Arbustos eretos, ca. 1 m alt., monoicos; 
látex translúcido; ramos não viscosos, tricomas 
estrelados estipitados. Limbos papiráceos a 
cartáceos, 2,4–4,3 × 0,8–2,1 cm, ovados a 
elípticos, venação cladódroma, ápice agudo a 
acuminado, margem inteira, eglandulosa, base 
aguda a arredondada, face adaxial pubescente, face 
abaxial lanosa, ambas com tricomas estrelados, 
face abaxial creme; glândulas ausentes na base 
do limbo; pecíolos 3,8–7,3 mm compr.; estípulas 
1,5–1,8 × 0,4–0,5 mm, estreito-triangulares a 
lanceoladas, margem inteira. Inflorescências 
terminais e axilares, 1,4–2,1 cm compr.; raque 
pubescente; brácteas 1,5–2 mm compr., lineares, 
margem inteira. Flores estaminadas cremes, 4–5 
mm compr., pedicelos ca. 2 mm compr.; sépalas 
1,8–2,4 × 1–1,5 mm, elípticas a ovadas, face abaxial 
pubescente; pétalas 5, 1,5–2 × 0,4 mm, oblongas; 
estames 11–12, 1,8–2 mm compr.; receptáculo 
piloso. Flores pistiladas verde-claras, 3–4 mm 
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compr., pedicelos 1,5–2 mm compr.; sépalas 5, 
iguais, 1,5–2,5 × 0,5–0,7 mm, oblongas, livres, 
face abaxial pubescente; disco nectarífero 5-lobado, 
glabro; pétalas 5, lineares; ovários 1,5–3 × 1,5–2,5 
mm, globosos, hirsuto-pubescentes; estiletes 
unidos na base, 2-fidos, pubescentes. Frutos 5 × 
4 mm, hispidulosos, columelas inteiras. Sementes 
ca. 3 × 2 mm, elipsoides.
Material examinado: Boqueirão, 24.II.2012, fl. e fr., F. 
Hurbath 232 (ALCB).

Distribuição no Brasil: A espécie ocorre na 
América Central e América do Sul, e no Brasil 
possui ampla distribuição abrangendo todas as 
regiões geográficas (Carneiro-Torres 2009; BFG 
2015). 

Comentários: Croton pedicellatus pode ser 
reconhecida por apresentar folhas com limbo 
ovado a elíptico, 2,4–4,3 compr., flores pistiladas 
pediceladas e columela inteira. Na SGLA, a espécie 
é encontrada em fitofisionomia de cerrado.

5.18 Croton rudolphianus Müll. Arg., Prodr. 15(2): 
654. 1866.

Arbustos eretos, ca. 0,8–1,2 m alt., monoicos; 
látex translúcido; ramos não viscosos, tricomas 
estrelados sésseis a curto-estipitados. Limbos 
papiráceos a cartáceos, 3,1–5,7 × 1,6–4 cm, ovados 
ou cordiformes, venação cladódroma, ápice atenuado 
a acuminado, ou agudo, margem serreada a duplo-
serreada, eglandulosa, base arredondada a truncada, 
ou retusa a cordada, face adaxial glabrescente, 
face abaxial esparso pubescente a glabrescente, 
ambas com tricomas estrelados, face abaxial verde; 
glândulas ausentes na base do limbo; pecíolos 1–3,2 
cm compr.; estípulas 0,7–3 × 0,5–1 mm, palmatífidas 
a pinatífidas, margem fimbriado-glandulosa. 
Inflorescências raro axilares, 1,9–5,7 cm compr.; 
raque tomentosa a pubescente; brácteas 1–2,5 
× 0,5–1 mm, elípticas a ovadas, ou lanceoladas, 
margem inteira. Flores estaminadas cremes, 2–3,5 
mm compr., pedicelos 0,7–1,5 mm compr.; sépalas 
2,1–3 × 1,1–1,5 mm, elípticas a ovadas, face 
abaxial esparso-pubescentes a pubescentes; pétalas 
5, 2,1–3 × 1,3–1,8 mm, obovadas; estames 8–11, 
2–3 mm compr.; receptáculo glabrescente. Flores 
pistiladas verdes com estigmas alvos, 3,5–5 mm 
compr., pedicelos 0,6–1,1 mm compr.; sépalas 5, 
iguais, 2,5–4 × 1,2–2 mm, obovadas ou panduradas 
a oblongas, livres, margem com glândulas, face 
abaxial pubescente; disco nectarífero inteiro, glabro; 
pétalas ausentes; ovários 1,1–2 × 1–2 mm, globosos, 
pubescentes; estiletes unidos na base, 4(5)-fidos, 
glabros a papilosos. Frutos 4,5–5 × 4,5–5 mm, 

glabrescentes, columelas inteiras. Sementes 2,2–4 
× 2–4 mm, elipsoides.
Material examinado: Garimpo dos Areiões, 22.II.2012, 
fl. e fr., F. Hurbath 242 (ALCB). Cascarrento, 22.I.2013, 
fl., F. Hurbath 438 (ALCB). Garimpo das Ametistas, 
5.XI.2013, fl., F. Hurbath 605 (ALCB).

Distribuição: A espécie é endêmica do Brasil 
e distribui-se nas Regiões Nordeste e Sudeste 
(Carneiro-Torres 2009; BFG 2015).

Comentários: Croton rudolphianus pode ser 
reconhecida pela ausência de glândulas na base do 
limbo, sépalas das flores pistiladas pubescentes e 
estípulas com margem fimbriado-gladulosa. Na 
SGLA, a espécie é encontrada em fitofisionomia 
de caatinga, caatinga sobre afloramento rochoso e 
cerrado de altitude.

5.19 Croton triangularis Müll. Arg., Linnaea 34: 
128. 1865.

Arbustos eretos, ca. 0,7–1 m alt., monoicos; látex 
translúcido; ramos não viscosos, tricomas estrelados 
curto-estipitados porréticos. Limbos papiráceos, 4–6,7 
× 3–5,5 cm, cordiformes, venação actinódroma, ápice 
agudo, margem erosa com glândulas estipitadas, base 
cordada, face adaxial escabra, face abaxial tomentosa, 
ambas com tricomas estrelados, face abaxial glauca; 
glândulas presentes na base do limbo, 2, estipitadas, 
pateliformes; pecíolos 1–3,5 cm compr.; estípulas 
3–5 × 0,5–0,7 mm, estreito-lanceoladas, margem 
inteira. Inflorescências 6,7–15,6 cm compr.; raque 
tomentosa, brácteas 2, 2–3 × 0,2–0,7 mm, ovadas 
a lanceoladas, ou lineares, margem inteira. Flores 
estaminadas cremes, 3,8–5,3 mm compr., pedicelos 
1–2,2 mm compr.; sépalas 5, 1,5–2,5 × 0,5–1,5 mm, 
elípticas, face abaxial tomentosa; pétalas 5, 1,3–2,2 
× 0,5–1 mm, obovadas a espatuladas; estames 10–11, 
2,5–4,2 mm compr.; receptáculo piloso. Flores 
pistiladas verde-amareladas, 3,8–7 mm compr., 
pedicelos 1,1–2 mm compr.; sépalas 5, desiguais, 
três maiores, duas menores, 2,5–5 × 1,1–4,5 mm, 
ovadas a largo-elípticas, unidas na porção basal, face 
abaxial tomentosa; disco nectarífero 5-lobado, glabro; 
pétalas ausentes; ovários 2–3 × 2–3,3 mm, globosos, 
tomentosos; estiletes unidos na base, 4–6-fidos, 
glabrescentes. Frutos 4–8 × 4–7 mm, tomentosos, 
columelas inteiras. Sementes 2,5–5 × 1,3–3,5 mm, 
elipsoides a largo-elipsoides.
Material examinado: Distrito de São Domingos, 
10.XII.2012, fl. e fr., E. Melo 7389 (ALCB, HUEFS). 
Ca. 2 km após o povoado de Riacho Fundo, estrada de 
terra para Licínio de Almeida, 11.XII.2012, fl. e fr., E. 
Melo 7493 (ALCB, HUEFS). Caminho para Riacho de 
Areia, 21.I.2013, fl., F. Hurbath 424 (ALCB). Xaxá, 
22.I.2013, fl., F. Hurbath 448 (ALCB). 
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Distribuição: A espécie é endêmica do Brasil 
e distribui-se pelos estados da Bahia e Minas 
Gerais (Carneiro-Torres 2009; BFG 2015).

Comentários:  Croton triangularis  é 
facilmente reconhecida em campo por apresentar 
suas folhas com base do limbo cordada, margem 
erosa com glândulas estipitadas entre as serras 
e na base do limbo, inflorescências longas 
(6,7–15,6 cm compr.). Ver comentário de C. 
adamantinus. Na SGLA, a espécie é encontrada 
em fitofisionomias de caatinga e cerrado e 
em ecótonos entre estas duas fitofisionomias. 
Segundo Carneiro-Torres (2009), está com seu 
status de conservação vulnerável segundo critérios 
da IUCN (2001).

5.20 Croton tricolor Klotzsch ex Baill. Adansonia 
4: 291. 1864.

Arbustos eretos, ca. 1,3 m alt., dióicos; látex 
translúcido; ramos não viscosos, tricomas estrelado-
lepidotos. Limbos membranáceos a papiráceos, 
3,4–5,4 × 1,7–2,1 cm, elípticos a ovados, venação 
cladódroma, ápice mucronado a retuso, margem 
inteira, eglandulosa, base truncada a levemente 
retusa, face adaxial esparso-pubescente, com 
tricomas estrelados, face abaxial lepidota, com 
tricomas estrelado-lepidotos, argêntea; glândulas 
ausentes na base do limbo; pecíolos 8–12 mm 
compr.; estípulas 0,4–1 × 0,1–0,2 mm, lineares 
a lanceoladas, margem inteira. Inflorescências 
terminais e axilares, 3–7,5 cm compr.; raque 
lepidota; brácteas 1,4 × 0,3 mm, lanceoladas, 
margem inteira. Flores estaminadas cremes a 
ferrugíneas, 3,8–5,7 mm compr., pedicelos 2,3–3,2 
mm compr.; sépalas 1,5–2 × 0,5–1 mm, elípticas, 
face abaxial lepidota; pétalas 5, 1,8–2 × 0,4–0,5 
mm, oblongo-lanceoladas; estames 11, 2–2,5 
mm compr.; receptáculo piloso. Flores pistiladas 
argênteas a ferrugíneas, 5–7 mm compr.; pedicelos 
3–4,5 mm; sépalas 5, iguais, 3 × 2–2,2 mm, ovadas, 
unidas na porção basal, face abaxial lepidota; 
disco nectarífero 5-lobado, lepidoto; pétalas 
ausentes; ovários ca. 2,4 × 2,5 mm, globosos com 
projeções no ápice, lepidotos; estiletes unidos na 
base, 6–12-fidos, pubescente-lepidotos. Frutos, 
columelas e sementes não observadas.
Material examinado: Mata do Xaxá, 22.I.2013, fl., F. 
Hurbath 454 (ALCB).
Material adicional examinado: BRASIL. BAHIA: 
Morro do Chapéu, Próximo ao Ferro Doido, 13.III.1996, 
fl. e fr., E. Woodgyer 2343 (ALCB).

Distribuição: A espécie ocorre na Venezuela, 
Bolívia e no Brasil, neste último, nas regiões 

Nordeste, Sudeste e Sul (Carneiro-Torres 2009; 
BFG 2015).

Comentários: Croton tricolor assemelha-
se a C. argyrophyllus. Ver comentários em C. 
argyrophyllus. Na SGLA, a espécie é encontrada 
em floresta estacional decidual.

5.21 Croton triqueter Lam., Encycl. 2: 214. 1786.
Arbustos eretos, ca. 0,6–1 m alt., monoicos; 

látex translúcido; ramos não viscosos, tricomas 
estrelados longo-estipitados porreticos. Limbos 
cartáceos, 5,9–8,7 × 3,8–4,7 cm, elípticos a ovados, 
venação actinódroma, ápice agudo a acuminado, 
margem serrulada, eglandulosa, base atenuada a 
arredondada, face adaxial pubescente e escabra, 
ou tomentosa, face abaxial tomentosa, ambas 
com tricomas estrelados, face abaxial amarelada; 
glândulas ausentes na base do limbo; pecíolos 
1,1–3,2 cm compr.; estípulas 4–6 × 0,3–0,8 
mm, lineares a estreito-lanceoladas, margem 
inteira. Inflorescências 1,3–3 cm compr.; raque 
tomentosa; brácteas 4,5–8 mm compr., espatuladas 
a unguiculadas com margem fimbriada (flores 
estaminadas), a pinatifida (flores pistiladas). Flores 
estaminadas amareladas, 5,1–6,8 mm compr., 
pedicelos 2–2,7 mm compr.; sépalas 5, 3 × 2 mm, 
ovadas a triangulares, face abaxial tomentosa; 
pétalas 5, 3,5–4 × 0,5 mm, espatuladas; estames 11, 
receptáculo piloso. Flores pistiladas amareladas, 
6–8 mm compr., pedicelos ca. 0,6 mm compr.; 
sépalas 5, desiguais, três maiores, duas menores, 
5–7 × 1,5–4 mm, 3 lanceoladas a oblongas 
e pinatífidas, 2 lineares, livres, face abaxial 
tomentosa; disco nectarífero inteiro ou 5-lobado, 
glabro; pétalas ausentes; ovários 1,2–2 × 1,8–2 mm, 
elipsoides a globosos, tomentosos; estiletes unidos 
na base, 4–6(7)-fidos, glabrescentes. Frutos 4–5 × 
4–5 mm, tomentosos, columelas inteiras. Sementes 
2,7–3 × 1,2–2 mm, elipsoides.
Material examinado: Trilha para o Cachoeirão, 
26.II.2012, fl. e fr., F. Hurbath 258 (ALCB). Trilha para 
o Cachoeirão, 26.II.2012, fr., F. Hurbath 262 (ALCB). 

Distribuição: A espécie ocorre desde a 
América do Norte, no México, na América Central 
e na América do Sul. No Brasil é amplamente 
distribuída (Carneiro-Torres 2009; BFG 2015).

Comentários: Croton triqueter pode ser 
reconhecida por apresentar folhas actinódromas, 
com face abaxial amarelada, flores pistiladas com 
sépalas desiguais e estiletes 4–6(7)-fidos. Na 
SGLA, a espécie é encontrada em fitofisionomias 
de caatinga antropizada e mata de galeria 
degradada.
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5.22 Croton urticifolius Lam., Encycl 2: 219. 
1786.

Arbustos eretos, ca. 1–1,3 m alt., monoicos; 
látex translúcido; ramos não viscosos, tricomas 
estrelados estipitados porréticos. Limbos 
papiráceos, 3,4–6,9 × 2,1–3,8 cm, ovados ou 
cordiformes, venação actinódroma; ápice agudo, 
margem crenada, eglandulosa, base cordada, 
face adaxial pubescente, face abaxial tomentosa, 
ambas com tricomas estrelados, face abaxial 
glauca a creme; glândulas ausentes na base do 
limbo; pecíolos 7–2 mm compr., estípulas 0,5–0,7 
× 0,2–0,4 mm, ovadas, margem inteira com um 
par de glândulas na base. Inflorescências 5,5–7,8 
cm compr.; raque tomentosa, brácteas 1 × 1 mm, 
ovadas a triangulares, margem inteira. Flores 
estaminadas verdes e cremes, 6,1–6,6 mm compr., 
pedicelos 1,3–1,5 mm compr., sépalas 3 × 1,5–2 
mm, elípticas, face abaxial tomentosa; pétalas 5, 
3–3,5 × 1–1,5 mm, espatuladas a unguiculadas; 
estames 11–13, 3–4 mm compr.; receptáculo 
piloso. Flores pistiladas verde-amareladas, 3–5 
mm compr., pedicelos 1–2,2 mm compr.; sépalas 5, 
levemente desiguais, 2,5–5 × 1,2–3 mm, elípticas 
a ovadas, ou obovadas, unidas na porção basal, 
margem com glândulas na porção inferior, face 
abaxial tomentosa; disco nectarífero 5-lobado, 
glabro; pétalas ausentes; ovários 2–3 × 2 mm, 
globosos, tomentosos; estiletes unidos na base, 
5–7-fidos, pubescentes. Frutos 4 × 4 mm, globosos, 
tomentosos, columelas inteiras. Sementes ca. 3 × 
2 mm, elipsoides.
Material examinado: Boqueirão, 24.II.2013, fr., 
F. Hurbath 234 (ALCB). Trilha Xaxá-Cachoeirão, 
23.I.2013, fl., F. Hurbath 461 (ALCB).

Distribuição: A espécie é endêmica do Brasil, 
distribui-se pelas regiões Norte, Nordeste e Sudeste 
(Carneiro-Torres 2009; Cordeiro et al. 2013).

Comentários: Croton urticifolius pode 
ser reconhecida por apresentar margens dos 
limbos erosas, ausência de glândulas na base 
destes e estiletes 5–7-fidos. Na SGLA, a espécie 
é encontrada em fitofisionomias de cerrado e 
campos rupestres. 

5.23 Croton virgultosus Müll. Arg., Fl. bras. 11(2): 
104. 1873.

Arbustos eretos, ca. 2 m alt., monoicos; 
látex translúcido; ramos não viscosos, tricomas 
estrelados curto-estipitados. Limbos papiráceos a 
cartáceos, 4,5–6,3 × 2,6–3,3 cm, ovados, venação 
actinódroma, ápice agudo, margem crenada a 
duplo serrilhada com glândulas curto-estipitadas, 

base obtusa a retusa, face adaxial glabrescente, 
face abaxial tomentosa, ambas com tricomas 
estrelados, face abaxial glauca; glândulas presentes 
na base do limbo, 2–4, subssésseis, discoides; 
pecíolos 7,4–11,3 mm compr.; estípulas 0,5–0,8 
× 0,3–0,4, ovadas, margem inteira com glândulas. 
Inflorescências ca. 6,2 cm compr.; raque pubescente; 
brácteas 2 mm compr., lineares, margem inteira. 
Flores estaminadas cremes, 3,8–4,3 mm compr., 
pedicelos 1,8–2,1 mm compr.; sépalas 5, 1,5–2,3 × 
1–1,4 mm, ovadas, face abaxial pubescente; pétalas 
5, 1,2–2,5 × 0,5–0,9 mm, espatuladas; estames 10, 
3,2–4,2 mm compr.; receptáculo piloso. Flores 
pistiladas alvas, 5–6 mm compr., pedicelos 0,5–0,7 
mm compr.; sépalas 5, iguais, 2,5–3,5 × 0,8–1 
mm, ovadas a lanceoladas, livres, face abaxial 
pubescente; disco nectarífero 5-lobado, glabro; 
pétalas 5, transformadas em glândulas; ovários 
1,2–1,5 × 1,1–1,2 mm, globosos, tomentosos 
a hirsutos; estiletes unidos na base, 2-fidos, 
pubescente a glabrescente. Frutos, columelas e 
sementes não observados.
Material examinado: Serra do Jambeiro, 4.XI.2006, fl. 
e fr., A. Rapini 1337 (HUEFS).

Distribuição: A espécie é endêmica do Brasil, 
distribui-se pelas regiões Nordeste e Sudeste 
(Carneiro-Torres 2009; Cordeiro et al. 2013).

Comentários: Croton virgultosus assemelha-
se a C. adamantinus pela similaridade no formato 
das folhas, margem e indumento da face abaxial do 
limbo. Contudo, diferencia-se pela dobro do tamanho 
das inflorescências (vs. 1,5–3 cm compr.), pétalas 
das flores estaminadas espatuladas (vs. oblongas), 
e pétalas das flores pistiladas transformadas em 
glândulas (vs. pétalas ausentes). Sem especificação 
da fitofisionomia onde foi coletada.

6. Dalechampia L., Sp. Pl. 2: 1054. 1753.
Subarbustos, arbustos ou trepadeiras volúveis, 

monóicas; indumento com tricomas tectores 
geralmente urticantes, normalmente é possível 
visualizar o exsudato em seu interior; látex ausente. 
Folhas alternas, limbo inteiro a profundamente 
lobado; glândulas ausentes na base do limbo. 
Inflorescências axilares ou terminais, pseudantos; 
brácteas geralmente vistosas. Flores estaminadas 
em pleiocásio terminal, 8–12, monoclamídeas; 
sépalas livres, geralmente 4–5; estames unidos 
formando uma coluna, 8-numerosos; presença ou 
não de bractéolas resiníferas. Flores pistiladas em um 
dicásio congesto inserido acima da bráctea inferior, 
3, monoclamídeas; sépalas livres ou unidas, 5–12; 
presença de 1–2 brácteas livres ou fusionadas; ovário 
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trilocular, estiletes unidos em uma coluna alongada, 
as vezes lobada ou dilatada no ápice, inteiros. Fruto 
cápsula septicida (cálice persistente geralmente com 
tricomas rígidos), indumento variado, columela 
persistente. Sementes sem carúncula.

O gênero é pantropical com cerca de 110 
espécies (Radcliffe-Smith 2001), das quais 72 

ocorrem no Brasil (BFG 2015). É caracterizado 
pela presença de brácteas involucrais geralmente 
vistosas e com grande variação morfológica, 
bem como a presença de bractéolas resiníferas 
que podem produzir compostos que atraem 
polinizadores (Webster & Armbruster 1991). Na 
SGLA, está representado por duas espécies.

Chave de identificação das espécies de Dalechampia da SGLA

1. Estipelas ovadas; pecíolos 3,5–6,3 cm compr.; brácteas involucrais 1,4–1,7 × 1,3–2,1 cm; 7 flores 
estaminadas com 5 sépalas cada; flores pistiladas subsésseis; estiletes com 5 mm compr., dilatados no 
ápice ..............................................................................................................................6.1. D. scandens

1’. Estipelas lanceoladas a oblongas; pecíolos 7–8 cm compr.; brácteas involucrais 5,8–6,2 × 4,9–5,2 cm; 
10–12 flores estaminadas com 3 sépalas cada; flores pistiladas com pedicelos 1–1,6 mm compr.; estiletes 
1,6–1,7 cm compr., estreitos no ápice .......................................................................6.2. D. peckoltiana

6.1 Dalechampia scandens L., Sp. Pl. 2: 1054. 
1753.

Trepadeiras, ramos não viscosos, esparso-
pubescentes. Limbos papiráceos a membranáceos, 
3-palmatilobados, lobos centrais 5,2–7,8 × 2–3,1 
cm, elípticos, lobos laterais 4,8–7,3 × 1,8–3,1 cm, 
elípticos, venação actinódroma, ápice acuminado, 
margem inteira a levemente serrulada, eglandulosa, 
base cordada, face adaxial glabrescente, face 
abaxial pubescente, ambas com tricomas tectores, 
face abaxial verde; estipelas 0,8–10 × 0,5 mm, 
ovadas; pecíolos 3,5–6,3 cm compr.; estípulas 3,8–
6,2 × 1,5–2,3 mm, lanceoladas, margem inteira. 
Inflorescências axilares; brácteas involucrais 
1,4–1,7 × 1,3–2,1 cm, 3-lobadas, lobos 1,2–3,1 
× 1,1–1,3 cm, margem serrulada a lacerada, base 
truncada, alvas; estípulas das brácteas 2,8–3 × 
0,5–0,6 mm, ovadas; brácteas masculinas 2–3, 
2–2,4 × 4,2–5,8 mm, flabeliformes; bractéolas 
resiníferas 2–2,7 × 1,5–2 mm, largo-elípticas, 
ápice truncado; brácteas femininas 2–3, 2–3 × 
3,7–4,2 mm, largo-elípticas. Flores estaminadas 7, 
4,5–6,7 mm compr.; pedicelos 2,3–4 mm compr.; 
sépalas 5, 2,5–3 × 1,2–2 mm, elípticas, glabras; 
estames numerosos, glabros. Flores pistiladas 3, 
5–6,5 mm compr.; bractéolas ausentes; subséssil; 
sépalas 3–3,4 × 0,6–0,9 mm, pinatífidas, livres, 
face abaxial velutinosa; ovários ca. 0,5 × 1 mm, 
tranversalmente elipsoides, lóculos proeminentes, 
hirsutulosos; estilete dilatado no ápice, ca. 5 mm 
compr. Frutos 4,6 × 7,5 mm, cocas proeminentes, 
pubescentes, columela não observada. Sementes 
ca. 3 × 3 mm, esféricas, rugosas.

Material examinado: Distrito de São Domingos, 
Fazenda São Domingos, 10.XII.2009, fl. e fr., E. Melo 
7420 (ALCB, HUEFS).

Distribuição: A espécie apresenta distribuição 
disjunta entre Madagascar e a América, onde tem 
ampla distribuição. No Brasil ocorre em todas as 
regiões com exceção da região Sul (BFG 2015).

Comentários: Dalechampia scandens pode 
ser reconhecida por apresentar brácteas involucrais 
alvas e estiletes dilatados no ápice. Na SGLA, a 
espécie é encontrada em fitofisionomia de ecótono 
entre caatinga e cerrado.

6.2 Dalechampia peckoltiana Müll. Arg., Fl. bras. 
11(2): 647. 1874.

Trepade i ra s ,  r amos  não  v i scosos , 
pubescentes. Limbos papiráceos a membranáceos, 
3-palmatilobados, lobos centrais 5,2–7,8 × 2–3,1 
cm, elípticos, lobos laterais 4,8–7,3 × 1,8–3,1 cm, 
elípticos, venação actinódroma, ápice acuminado, 
margem inteira a levemente serrulada, eglandulosa, 
base cordada, face adaxial glabrescente, face 
abaxial pubescente, ambas com tricomas tectores, 
face abaxial verde; estipelas 0,8–10 × 0,5 mm, 
ovadas; pecíolos 3,5–6,3 cm compr.; estípulas 
3,8–6,2 × 1,5–2,3 mm, lanceoladas, margem inteira. 
Inflorescências axilares; brácteas involucrais 
5,8–6,2 × 4,9–5,2 cm, 3-lobadas, lobos 5,6–6,2 × 
2,1–4,8 mm, margem serrulada, base arredondada a 
truncada, verde-claras; estípulas das brácteas 14,2–
18 × 5,4–7,5 mm, ovadas a lanceoladas; brácteas 
masculinas 4, 5,1–8,7 × 6,5–7,7 mm, circulares 
e côncavas; bractéolas resiníferas 5,6 × 4,3 mm, 
largo-oblongas, ápice fimbriado; brácteas femininas 
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2, 5,6 × 4,9 mm, largo-ovadas e flabeliformes, 
margem com glândulas. Flores estaminadas 10–12, 
9,1–14 mm compr., bractéolas 10 × 2–4 mm, 
oblongas, ápice ciliado a lacerado; pedicelos 2,4–
7,7 mm compr.; sépalas 3, 2,6–3,6 × 2,6–3,4 mm, 
esféricas a largo-ovadas, glabrescentes; estames 
numerosos, glabrescentes. Flores pistiladas 3, 2–2,1 
cm compr., pedicelos 1–1,6 mm compr.; sépalas 
3–3,5 × 1 mm, lanceoladas, livres, face abaxial 
puberulenta, um par de glândulas na base; ovários 
ca. 2 × 3 mm, elipsoides, lóculos proeminentes, 
puberulentos; estilete estreito no ápice, 1,6–1,7 cm 
compr. Frutos 0,7 × 1,2 cm, cocas proeminentes, 
glabros, columelas nãos vistas. Sementes ca. 4 × 3 
mm, esféricas, lisas ou manchadas.
Material examinado: Serra do Jambeiro, 10.XII.2009, 
fl., M.L. Guedes 16794 (ALCB, HUEFS). Distrito de 
São Domingos, Fazenda São Domingos, 10.XII.2009, 
fl., E. Melo 7417 (ALCB, HUEFS).
Material adicional examinado: BRASIL. BAHIA: Cruz 
das Almas, Mata do Instituto, 11.IX.1983, fl. e fr., M.L. 
Guedes 842 (ALCB).

Distribuição: Endêmica do Brasil, a espécie 
tem registro para os estados da Bahia e Rio de 
Janeiro (Webster & Armsbruster 1991; BFG 2015).

Comentários: Dalechampia peckoltiana 
pode ser reconhecida pelo tamanho das brácteas 
involucrais com cerca de 6 cm de comprimento e 
ápice dos estiletes estreitos. Na SGLA, a espécie 

é encontrada em fitofisionomia de ecótono entre 
caatinga e cerrado.

7. Euphorbia L., Sp. Pl. 1: 450. 1753.
Ervas, subarbustos, arbustos e árvores, 

monóicas; indumento glabro ou com tricomas 
tectores; látex presente. Folhas alternas, ou 
opostas a verticiladas, limbo inteiro, estipuladas; 
glândulas ausentes na base do limbo; estípulas 
presentes, unidas na base ou livres, não glandulares. 
Inflorescências axilares ou terminais, pseudantos 
do tipo ciátio; brácteas conspícuas ou incospícuas. 
Flores estaminadas aclamídeas, reduzidas a um 
único estame. Flor pistilada aclamídea, solitária no 
centro do ciátio; ovário trilocular; estiletes inteiros 
ou bífidos. Fruto cápsula septicida e loculicida, 
com indumentos variados, columela persistente. 
Sementes de formatos variados, com ou sem 
carúncula.

Euphorbia L. é o maior gênero de 
Euphorbiaceae, com cerca de 2.000 espécies, e o 
quinto maior entre as Angiospermas. É um gênero 
cosmopolita e no Brasil existem 63 espécies, sendo 
cerca de 50% endêmicas (Radcliffe-Smith 2001; 
BFG 2015). O gênero é monofilético e possui como 
sinapomorfia a inflorescência em pseudanto do 
tipo ciátio (Horn et al. 2012; Dorsey et al. 2013). 
Na SGLA, está representado por cinco espécies.

Chave de identificação das espécies de Euphorbia da SGLA.

1. Ervas ou arbustos 0,15–0,5 m alt., ou ervas prostradas; ciátios 1–4,2 mm diâm.; apêndices petaloides.
2. Ervas prostradas ou arbustos decumbentes; ovários pubescentes a setosos, ou lanosos.

3. Ervas prostradas; apêndices desiguais, glabros; ciátios solitários; flores estaminadas 12 por 
ciátio .......................................................................................................... 7.1. E. adenoptera

3’. Arbustos decumbentes; apêndices iguais, pubescentes; ciátios em dicásio; flores estaminadas 
28–36 por ciátio..................................................................................................7.6. E. setosa

2’. Ervas eretas; apêndices glabros; ovários glabros.
4. Venação actinódroma; limbos oblongos a oblanceolados, margem serrulada, base oblíqua; 

apêndices reflexos; bractéolas inteiras; 10–17 flores estaminadas; estiletes inteiros ..............  
 .................................................................................................................. 7.3. E. hyssopifolia

4’. Venação cladódroma; limbos lineares a estreito-oblongos, margem inteira, base simétrica, 
arredondada; apêndices eretos; bractéolas profundamente partidas; 26–28 flores estaminadas; 
estiletes 2-fidos .......................................................................................7.4. E. potentilloides

1’. Arbustos 0,7–3 m alt.; ciátios 6–7,5 mm diâm.; apêndices lineares ou fimbriados.
5. Planta áfila; sinflorescências de ciátios glomérulos laterais; 5 glândulas; apêndices lineares e 

curvados; bractéolas profundamente partidas ......................................................7.2. E. attastoma
5’. Planta com folhas; sinflorescência de ciátios umbelas compostas terminais; 4 glândulas; apêndices 

fimbriados e retos; bractéolas lineares ...................................................................7.5. E. sarcodes
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7.1 Euphorbia adenoptera Bertol. Misc. Bot. 3: 20. 
1844.

Erva prostrada; látex alvo; ramos não viscosos, 
castanhos, viloso. Folhas opostas, limbos papiráceos, 
6,8–11 × 4,5–6,3 mm, ovados a elípticos, venação 
actinódroma, ápice agudo a mucronado, margem 
serrulada, glandulosa, base oblíqua, face adaxial e 
abaxial glabrescente, ambas com tricomas tectores, 
face abaxial esverdeada; pecíolos 0,9–1,2 mm compr.; 
estípulas 1,7–1,9 × 0,7–0,9 mm, lineares, margem 
ciliada com glândulas próximo à base. Ciátios 
solitários, terminais e axilares tardios, em ramos 
congestos; ciátios 1,3–1,8 mm diâm., pedúnculos 0,5–
0,7 mm; brácteas na base presentes, 2–4,9 × 0,8–2,8 
mm, semelhantes às folhas; invólucros verde-claros, 
1,8–2 mm compr., glândulas 4, vináceas; apêndices 
petaloides, reflexos, desiguais, duas menores 
flabeliformes, duas maiores assimetricamente 
flabeliformes, ápice truncado e sinuoso, glabros, alvos 
tornando-se vináceos; lobos das brácteas entre as 
glândulas triangulares; bractéolas presentes, lineares, 
incospícuas. Flores estaminadas 12 por ciátio, 1,7–2,2 
mm compr.; pedicelos 1–1,2 mm compr. Flores 
pistiladas esverdeadas, 1,8–2,1 mm compr.; pedicelos 
0,8–1 mm compr.; ovários 0,5–0,8 × 0,6–0,8 mm, 
globosos, pubescentes a setosos; estiletes unidos na 
base, 2-fidos, glabros. Frutos 1,3–1,5 × 1,2–1,5 mm, 
pubescentes a setosos, columelas inteiras. Sementes 
1–1,3 × 0,5–0,7 mm, elipsoides, costeladas, carúncula 
ausente.
Material examinado: Fazenda Lameirão, 21.II.2014, fl. e 
fr., F. Hurbath 613 (ALCB).

Distribuição: A espécie ocorre do México à 
America do Sul, e no Brasil possui ampla distribuição 
em todas as regiões do país (Silva et al. 2014; BFG 
2015)

Comentários: Euphorbia adenoptera pode ser 
reconhecida pelo hábito prostrado e por apresentar 
ciátios solitários. Além disso, os apêndices são 
desiguais e tornam-se vináceos. Na SGLA, a espécie é 
encontrada em fitofisionomia de caatinga antropizada.

7.2 Euphorbia attastoma Rizzini, Revista Brasil. 
Biol. 49: 987. 1989 [1990]. Fig. 4a-g

Arbustos eretos ou decumbentes, ca. 1–3 
m alt.; látex alvo a creme; ramos não viscosos, 
verdes a levemente cinéreos, carnosos, cactiformes, 
6-costados, 1–1,2 cm diâm., glabros; depósito de 
cera espesso, amarelado, cicatrizes dos estômatos 
presentes. Áfilos. Sinflorescências de ciátios 
glomérulos, laterais; ciátios 6–7 mm diâm., sésseis; 
brácteas presentes na base do invólucro, 1–1,1 × 
1,5–2 mm, depresso-ovadas; invólucros verdes ou 

vináceos, 2,7–3,5 mm compr.; glândulas 5, verdes; 
com 2 apêndices, iguais, lineares, curvados, glabros, 
esbraquiçados; lobos das brácteas entre as glândulas 
flabeliformes; bractéolas presentes, profundamente 
partidas, ca. 2,5–3 mm. Flores estaminadas 0,5–2 mm 
compr, 12–16 por ciátio, 0,5–2 mm compr., subsésseis 
a pediceladas, 0,1–0,8 mm compr. Flores pistiladas 
verdes, 6–6,7 mm compr.; pedicelos 2,5–3 mm 
compr.; ovários 1,8–2 × 1,7–2 mm, globosos, glabros; 
estiletes unidos na base, inteiros, glabros. Frutos 4 × 
5 mm, glabros, columelas inteiras. Sementes 2,3–3 × 
1,8–2,5 mm, esféricas, carúnculas presentes.
Material examinado: Garimpo das Ametistas, 29.X.2012, 
fl. e fr., F. Hurbath 410 (ALCB). Mata ao lado da Caixa 
d’água, trilha Lameirão-Cachoeirão, 6.IV.2013, fl. e fr., F. 
Hurbath 510 (ALCB). Garimpo dos Areiões, 25.V.2013, 
fl. e fr., F. Hurbath 580 (ALCB).

Distribuição: A espécie é endêmica do Brasil 
e referida somente para o estado de Minas Gerais 
(BFG 2015). É aqui registrada pela primeira vez para 
o estado da Bahia. Além das coletas na SGLA, há 
uma coleta para a Serra Geral do município vizinho, 
Caetité (M.L. Guedes 14332 (ALCB)).

Comentários: Euphorbia attastoma é 
semelhante a E. phosphorea Mart. pelos ramos 
áfilos, verdes e ciátios similares, diferindo desta por 
apresentar ramos 6 costados (vs. 8–10 costados). Na 
SGLA, a espécie é encontrada em caatinga sobre 
afloramentos rochosos.

7.3 Euphorbia hyssopifolia L., Syst. Nat. 2: 1048. 
1759.

Ervas eretas, ca. 0,5 m alt.; látex alvo; ramos 
não viscosos, vináceos, esparso-hirsuto, tricomas 
tectores. Folhas opostas, limbos papiráceos a 
membranáceos, 1,5–2,8 × 0,5–1,1 cm, oblongos a 
oblanceolados, venação actinódroma, ápice agudo 
a mucronado, margem serrulada, eglandulosa, base 
oblíqua, face adaxial e abaxial glabra, face abaxial 
esverdeada; pecíolos 1,2–2,1 mm; estípulas 0,6–0,7 × 
0,9–1,1 mm, largo-ovadas, margem lacerada a ciliada. 
Sinflorescências de ciátios dicásios, terminais; 
ciátios 1–1,6 mm diâm., pedúnculos 1–2,4 mm 
compr.; brácteas na base ausentes; invólucros 
verde-claros, 1,5–1,6 mm compr., glândulas 4, 
amarelas; apêndices petaloides, reflexos, iguais, 
largo-obovados, ápice arredondado, glabros, 
cremes; lobos das brácteas entre as glândulas 
triangulares; bractéolas presentes, inteiras, 1–1,2 
mm. Flores estaminadas 1,2–1,8 mm compr., 10–17 
por ciátio, 1,2–1,8 mm compr.; pedicelos 1–1,2 mm 
compr. Flores pistiladas verdes, 1,8–2,4 mm compr.; 
pedicelos 0,7–1 mm compr.; ovários 0,5–0,7 × 



Euphorbiaceae na SGLA, Bahia

Rodriguésia 67(2): 489-531. 2016

515

Figura 4 – a-g. Euphorbia attastoma – a. ramo fértil; b. corte transversal do ramo; c. glândulas do ciátio e apêndices; 
d. vista lateral do ciátio; e. corte longitudinal do ciátio; f. bráctea da base do invólucro; g. lobo da bráctea do invólucro. 
(a-g. F. Hurbath 222/410).
Figure 4 – a-g. Euphorbia attastoma – a. flower branchs; b. cross section of the branch; c. cyathium glands and appendices; d. lateral 
view of the cyathium; e. longitudinal section of the cyathium; f. bract of the base of cyathium; g. lobe of bracts of involucre. (a-g. F. 
Hurbath 222/410).

5 
m

m

5 
cm

1 
m

m

1 
m

m

3 
m

m

3 
m

m

3 
m

m

a

b

c

d

e

f

g



516 Hurbath, F. et al.

Rodriguésia 67(2): 489-531. 2016

0,3–0,5 mm, globosos, glabros; estiletes unidos na 
base, inteiros, glabros. Frutos 2,1–2,6 × 2,4–2,8 
mm, glabros, columelas inteiras. Sementes ca. 1,2 × 
0,8 mm, ovoides a elipsoides, carúnculas ausentes.
Material examinado: Trilha para o Cachoeirão, 
06.IV.2013, fl. e fr., F. Hurbath 513 (ALCB).

Distribuição: A espécie distribui-se na China 
e amplamente na América (tropicos.org 2014). No 
Brasil, abrange todas as regiões geográficas (BFG 
2015).

Comentários: Euphorbia hyssopifolia 
assemelha-se a E. potentilloides, por serem ervas 
eretas, com ramos vináceos e apêndices petaloides. 
Diferencia-se por apresentar folhas actinódromas 
com margem serreada (vs folhas cladódromas com 
margem inteira em E. potentilloides), bractéolas das 
flores profundamente partidas e apêndices reflexos 
(vs bractéolas lineares e apêndices eretos). Na 
SGLA, a espécie é encontrada em fitofisionomia 
de caatinga antropizada.

7.4 Euphorbia potentilloides (Boiss) Croizat, Cent. 
Euphorb. 3. 1860.

Ervas eretas, ca. 0,15–0,33 m alt.; látex 
alvo; ramos não viscosos, vináceos, glabros. 
Folhas opostas a verticiladas, limbos papiráceos, 
1,3–3,7 × 0,2–0,4 cm, lineares a estreito-oblongos, 
venação cladódroma, ápice agudo a acuminado, 
com mucro, margem inteira, eglandulosa, base 
arredondada, face adaxial e abaxial glabra, face 
abaxial esverdeada; pecíolos 0,5–1,4 mm compr.; 
estípulas 0,6–1 × 0,7–0,9 mm, ovadas, margem 
lacerada a fimbriada. Sinflorescências de ciátios 
dicásios, terminais e axilares; ciátios 1,6–2,1 mm 
diâm., pedúnculos 0,7–1,4 mm compr., brácteas 
na base ausentes; invólucros verde-claros, 1,9–2,7 
mm compr., glândulas 4, amareladas; apêndices 
petaloides, eretos, iguais, obovados, ápice obtuso 
a truncado, glabros, alvos; lobos das brácteas entre 
as glândulas triangulares a ovadas; bractéolas 
presentes, profundamente partidas, 1,5–2 mm 
compr. Flores estaminadas 26–28 por ciátio, 2,2–3,1 
mm compr.; pedicelos 1,7–2,1 mm compr. Flores 
pistiladas verdes, 3,5–4,6 mm compr.; pedicelos 
2,3–3 mm compr.; ovários 1,1–1,7 × 1,4–1,8 mm, 
globosos, glabros; estiletes unidos na base, 2-fidos, 
glabros. Frutos 2,2–2,7 × 2,4–3 mm, glabros, 
columelas inteiras. Sementes 1,3–1,8 × 0,9–1,2 mm, 
ovoides, costeladas, carúncula ausente.
Material examinado: Saco da Onça, 28.X.2012, fl. e 
fr., F. Hurbath 306 (ALCB). Pedra Preta, 21.X.2013, fl. 
e fr., F. Hurbath 419 (ALCB). Subida na Pedra Preta, 
21.X.2013, fl. e fr., F. Hurbath 426 (ALCB).

Distribuição: A espécie distribui-se na 
America do Sul (Simmons & Hayden 1997), e 
no Brasil ocorre em todas as regiões, exceto na 
região Norte (BFG 2015).

Comentários: Euphorbia potentilloides 
pode ser reconhecida pelo limbo linear a estreito-
oblongo e apêndices das glândulas petaloides 
eretos. Ver comentários em E. hyssopifolia. Na 
SGLA, a espécie é encontrada em cerrado e 
cerrado de altitude, em solo pedregoso.

7.5 Euphorbia sarcodes Boiss., Cent. Euphorb. 
29. 1860.

Arbustos eretos, ca. 0,7–1 m alt.; látex 
alvo; ramos não viscosos, esverdeados, semi-
suculentos, glabros. Folhas alternas espiraladas, 
limbos papiráceos, 2,6–3,6 × 0,3–0,4 cm, lineares 
a estreito-espatulados, venação paralelódroma, 
ápice agudo a mucronulado, margem inteira, 
eglandulosa, base atenuada, face adaxial e abaxial 
glabras, face abaxial verde; subsésseis; estípulas 
não observadas. Sinflorescências de ciátios 
umbelas compostas, terminais; ciátios 6,5–7,5 
mm diâm., brácteas na base presentes, 6,5–9,8 × 
4,8–8,1 mm, largo-ovadas; invólucros vináceos, 
3,5–4 mm compr.; glândulas 4, esverdeadas 
a castanhas; apêndices 3–7 fimbriados, retos, 
levemente desiguais, glabros, esbraquiçados; 
lobos das brácteas entre as glândulas obovadas; 
bractéolas presentes, inteiras, 1–1,8 mm compr. 
Flores estaminadas 12 por ciátio, 1,5–5,6 mm 
compr.; pedicelos 0,9–3,1 mm compr. Flores 
pistiladas verdes, ca. 5,8 mm compr.; pedicelos 
ca. 1,9 mm compr.; ovários ca. 1,1 × 0,9 mm, 
elipsoides, glabros; estiletes unidos 1/2, inteiros, 
glabros. Frutos 3,1–3,4 × 3,7–4 mm, glabros, 
columelas inteiras. Sementes 2,1–2, × 1,5–2 mm, 
ovoides, carúncula ausente.
Material examinado: Estrada para Riacho de Areia, 
27.X.2012, fl. e fr., F. Hurbath 303 (ALCB). Estrada 
para Riacho de Areia, 25.V.2013, fl. e fr., F. Hurbath 
567 (ALCB).

Distribuição: A espécie é endêmica do 
Brasil, ocorre nos estados da Bahia, Pernambuco 
e Minas Gerais (BFG 2015).

Comentários: Euphorbia sarcodes pode ser 
reconhecida por apresentar ramos semi-suculentos, 
sinflorescência em umbelas compostas, apêndices 
dos ciátios fimbriados. Na área de estudo 
observou-se alguns indivíduos com ciátios com 
flor feminina vestigial ou atrofiada. Na SGLA, 
a espécie é encontrada em fitofisionomias de 
campos rupestres e cerrado.
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7.6 Euphorbia setosa (Boiss.) Müll. Arg., Fl. bras. 
11(2): 672. 1874. Fig. 5a-f

Subarbustos decumbentes, ca. 0,2–0,3 m 
alt.; látex alvo; ramos não viscosos, entrenós bem 
marcados, castanhos, glabrescentes, dois tamanhos 
de tricomas tectores (curtos e longos). Folhas 
opostas dísticas, limbos papiráceos, 2–2,6 × 0,6–
0,7 cm, lanceolados, venação cladódroma, ápice 
agudo, margem inteira, eglandulosa, base obliqua, 
face adaxial e abaxial glabrescentes, ambas com 
tricomas tectores, face abaxial verde-amarelada; 
pecíolos 1,1–1,6 mm compr.; estípulas 1,2 × 0,4 
mm, estreito-triangulares, margem fimbriado-
glandulosa. Sinflorescências de ciátios dicásios, 
terminais; ciátios 3–4,2 mm diâm., brácteas na base 
presentes, 3–4 × 1 mm, lanceoladas; invólucros 
verde-claros, 2,3–3,4 mm compr.; glândulas 4, 
verde-amareladas; apêndices petaloides, eretos, 
iguais, convolutos, ápice truncado, pubescentes, 
amarelados; lobos das brácteas entre as glândulas 
triangulares; bractéolas presentes, profundamente 
partidas, ca. 2 mm compr. Flores estaminadas 
28–36 por ciátio, 0,9–2,6 mm compr.; pedicelos 
0,5–2 mm compr. Flores pistiladas verdes, 2,2–2,7 
mm compr.; pedicelos 1,2–1,4 mm compr.; ovários 
0,6–0,8 × 0,5 mm, globosos, lanosos; estiletes 
unidos na base, 2-fidos, glabros. Frutos 2,5–2,8 
× 3,1–3,4 mm, glabrescentes, columelas inteiras. 
Sementes ca. 2 × 1 mm, ovoides a elipsoides, 
costeladas, carúncula ausente. 
Material examinado: Saco da Onça, 28.X.2012, fl. e 
fr., F. Hurbath 307 (ALCB). Saco da Onça, 21.VII.2012, 
fl. e fr., N. Roque 3695 (ALCB).
Material adicional examinado: BRASIL. BAHIA: 
Jacaraci, Morro do Chapéu, 24.V.2013, fl. e fr., F. 
Hurbath 573 (ALCB).

Distribuição: A espécie é endêmica do Brasil, 
distribuindo-se nas regiões Sudeste e Centro-Oeste 
(BFG 2015). É aqui registrada pela primeira vez 
no Estado da Bahia.

Comentários: A espécie é reconhecida por 
apresentar ramos com entrenós bem marcados, 
apêndices das glândulas do ciátio convolutos, 
truncados e pilosos. Na SGLA, a espécie é 
encontrada em cerrado de altitude, em solo 
pedregoso.

8. Gymnanthes Sw., Prodr. 6: 95-96. 1788.
Gymnanthes é um gênero com centro de 

diversidade localizado na região neotropical, mas 
com algumas espécies ocorrendo na África e Ásia 
(Esser 2001). Gymnanthes possui cerca de 11 
espécies, das quais sete ocorrem no Brasil (BFG 

2015). Caracteriza-se por apresentar ramos com 
flores pediceladas e fruto longo-pedicelado, com 
pericarpo espesso. Na SGLA, está representado por 
uma única espécie, tratando-se de um novo táxon 
para gênero em processo de estudo para publicação.

8.1 Gymnanthes sp.
Arbustos a arvoretas eretos, 1,5–3,5 m alt., 

monoicos; látex não observado; ramos não viscosos, 
esfoliantes, glabros. Folhas alternas, limbos 
papiráceos, 2–4 × 1,5–3 cm, ovados, venação 
broquidódroma, ápice arredondado, margem 
inteira, eglandulosa, base obtusa a truncada, face 
adaxial e abaxial glabras, face abaxial glauca com 
glândulas espaçadas; pecíolos 2,6–5,5 mm compr.; 
estípulas caducas, não observadas. Inflorescências 
tirsos, terminais, 2,6–3,2 cm compr.; raque glabra; 
brácteas 0,5–0,8 × 0,3–0,9 mm, triangulares. Flores 
estaminadas amarelas, 1,4–3,3 mm compr.; 2 flores 
por bráctea; pedicelos 0,3–1,9 mm compr.; sépalas 
0,5–0,7 × 0,5–0,6 mm, largo-ovadas, margem 
erosa a lacerada, glabras; estames 3, 0,7–1,2 mm 
compr., glabros. Flores pistiladas verdes, 3,4–5,1 
mm compr., glabras; pedicelos 2,1–3,3 mm compr.; 
sépalas 0,5–0,7 × 0,5–1 mm, largo-ovadas, 
unidas na base, glabras; ovários 5–6 × 4–5 mm, 
obovoides, glabros; estiletes 3, unidos na base, 
glabros; superfície estigmática verrucosa. Frutos 
8,3 × 8,8 mm, globosos, polos truncados, verdes, 
glabros; pedicelos 1,3–1,5 cm compr.. Sementes 
4,3–5 × 3,4–3,5 mm, oblongas, carúncula presente, 
inconspícua.
Material examinado: Mata do Xaxá, 22.I.2013, fr., F. 
Hurbath 455 (ALCB). Mata do Xaxá, 5.III.2013, fl. e 
fr., F. Hurbath 486 (ALCB). Mata do Xaxá, 23.V.2013, 
fl., F. Hurbath 544 (ALCB). 

Distribuição: Foram encontrados materiais 
desta espécie para outros municípios do estado 
da Bahia como Morro do Chapéu, Rio de Contas, 
Milagres, Caetité, Barra do mendes e Almadina.

Comentários: Gymnanthes sp. diferencia-
se das demais espécies congêneras que ocorrem 
no Brasil pelo caule esfoliante, limbo ovado, 
com ápice e base arredondado, margem inteira, 
e presença de glândulas na superfície laminar 
abaxial. Na SGLA, a espécie é encontrada em 
floresta estacional decidual, em solo argiloso.

9. Manihot Mill., Gard. Dict. Abr. ed. 4. 1754.
Subarbustos, arbustos, árvores ou lianas, 

monóicos, raro dióicos; indumento de tricomas 
tectores ou plantas glabras; látex presente. Folhas 
alternas, limbo inteiro a lobado, estipuladas; 
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Figura 5 – a-f. Euphorbia setosa – a. ramo fértil; b. estípulas; c. inflorescência; d. corte longitudinal do ciátio; e. 
bractéola da flor estaminada; f. fruto. (a-f. F. Hurbath 307).
Figure 5 – a-f. Euphorbia setosa – a. flower branch; b. stipules; c. inflorescence; d. longitudinal section of the cyathium; e. bracteole 
of the staminate flower; f. fruit. (a-f. F. Hurbath 307).
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glândulas ausentes na base do limbo. Inflorescências 
terminais ou axilares, racemos ou panículas; 
brácteas conspícuas ou inconspícuas, às vezes 
foliáceas. Flores estaminadas monoclamídeas; 
sépalas unidas até 1/2 ou 1/3 de compr.; disco 
nectarífero inteiro; estames 10, em dois ciclos. 
Flores pistiladas monoclamídeas, sépalas livres, 
5; disco nectarífero geralmente inteiro; ovário 
trilocular; estiletes multífidos. Frutos cápsulas 
septicidas, lisas ou costadas, columela persistente. 
Sementes com carúncula séssil.

É um gênero neotropical com 100 espécies. O 
centro de diversidade está no Brasil, onde ocorrem 
72 espécies (Rogers & Appan 1973; Radcliffe-
Smith 2001). Caracteriza-se por apresentar folhas 
com limbo frequentemente lobado, presença de 
látex, raízes comumente tuberosas, inflorescências 
terminais, com flores monoclamídeas, geralmente 
gamossépalas, presença de um disco nectarífero 
conspícuo nos dois tipos de flores, estames 
geralmente 10, dispostos em dois ciclos. Na SGLA, 
está representado por três espécies.

Chave de identificação das espécies de Manihot da SGLA

1. Ramos com tricomas tectores; face adaxial do limbo glabrescente, junção dos lobos 1–1,5 mm compr.; 
brácteas foliáceas ................................................................................................... 9.1. M. caerulescens

1’. Ramos glabros; face adaxial do limbo glabra, junção dos lobos 16–31 mm compr.; brácteas paleáceas 
ou coriáceas.
2. Arbustos ca. 1,8 m. de alt.; limbos membranáceos, nervuras amareladas a castanhas; inflorescências 

panículas, raque glabra; brácteas paleáceas, 4–8,2 × 1,8–3 mm, elípticas a oblongas; Flores 
estaminadas azuladas com lobos amarelados, botões obovoides ................9.2. M. carthagenensis

2’. Arbustos ca. 0,5–1 m. de alt.; limbos papiráceos, nervuras vináceas; inflorescências racemos, raque 
glabrescente; brácteas coriáceas, 0,7–1,3 × 0,4–0,9 mm, ovadas; flores estaminadas amarelas, 
botões elipsoides ......................................................................................... 9.3. M. aff. sparsifolia

9.1 Manihot caerulescens Pohl, Pl. Bras. Icon. 
Descr. 1: 56. 1827.

Arbustos eretos a arvoretas, ca. 2 m alt., 
monoicos; látex amarelado; ramos não viscosos, 
ferrugíneos, puberulentos, tricomas tectores. 
Folhas alternas, limbos papiráceos, 5 (3)-lobado, 
lobo semelhantes entre si, 3,9–4,8 × 2,2–2,7 cm, 
obovados, venação broquidódroma, nervuras 
amareladas a castanhas, ápice apiculado, margem 
inteira, eglandulosa, base 2,2–2,4 mm larg., junção 
dos lobos 1–1,5 mm compr., sem sobreposição, 
face adaxial glabrescente, com tricomas tectores, 
face abaxial glabra, verde-clara; pecíolos 2,7–5,9 
cm compr., alaranjados; estípulas 5,8–8,4 mm 
compr., lineares. Inflorescências racemosas 
terminais, decumbentes, 9,1–11,7 cm compr.; raque 
pubescente; brácteas inteiras, foliáceas, 2,6–1,6 × 
0,8–1,1 cm, ovadas a elípticas. Flores estaminadas 
amarelas, 2,3–2,6 cm compr.; pedicelos 5,5–6,2 
mm compr.; sépalas 5, unidas 1/3 inferior; lacínias 
11 × 3,8–7,4 mm triangulares a ovadas; disco 
nectarífero amarelo; botões ovoides a cônicos. 
Flores pistiladas amarelas, 2–2,4 cm compr.; 
pedicelos 5,5–9,8 mm compr.; sépalas 5, unidas 
na base; lacínias 13–13,2 × 4–5,2 mm, estreito-
triangulares a lanceoladas; ovários 4,1–5,3 × 

3,5–3,6 mm, globosos, pubescentes; estiletes 3, 
unidos; disco nectarífero amarelo, estaminódios 
5; botões ovoides a cônicos. Frutos 2,9 × 2,4 cm, 
glabros, castanho-escuros, com costelas irregulares, 
assemelhando-se à rugosidade, columela não 
observada. Sementes ca. 1,5 × 1,2 cm, largo-
ovadas, cor-de-caramelo com máculas castanhas.
Material examinado: Garimpo das Ametistas, 
29.X.2012, fl. e fr., F. Hurbath 412 (ALCB).

Distribuição: A espécie ocorre no Paraguai 
(Rogers & Appan 1973) e no Brasil, onde apresenta 
ampla distribuição (BFG 2015).

Comentários: Manihot caerulescens é 
reconhecida pelo látex amarelado, folhas com 
limbo profundamente lobado, com lobos obovados, 
inflorescência decumbente, brácteas foliáceas e 
fruto com textura rugosa. Na SGLA, a espécie é 
encontrado apenas um único indivíduo em ambiente 
de caatinga sobre afloramento rochoso.

9.2 Manihot carthagenensis (Jacq.) Müll. Arg., 
Prodr. 15 (2): 1073. 1866.

Arbustos eretos, ca. 1,8 m alt., monoicos; 
látex não observado; ramos não viscosos, verde-
acastanhados, glabros. Folhas alternas, limbos 
membranáceos, 3–5-lobados, lobos semelhantes 
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entre si, 6,5–12,7 × 2,3–6,2 cm, obovados a 
oblanceolados, venação broquidódroma, nervuras 
amareladas a castanhas, ápice apiculado, margem 
inteira, eglandulosa, base 1,7–2,3 cm larg., junção 
dos lobos 16–23 mm compr., levemente sobrepostos, 
face adaxial e abaxial glabras, face abaxial verde-
clara; pecíolos 9,4–13 cm compr., castanhos; 
estípulas não observadas, caducas. Inflorescências 
panículas, terminais, eretas, 2,5–7 cm compr.; 
raque glabra; brácteas inteiras, paleáceas, 4–8,2 × 
1,8–3 mm, elípticas a oblongas. Flores estaminadas 
azuladas com lobo amarelados, 1–1,5 cm compr.; 
pedicelos 1,8–2,1 mm compr.; sépalas 5, unidas 
ca. 2/3 compr. inferior; lacínias 3,5–4,7 × 3,8–7,4 
mm triangulares a largo-triangulares, ou ovadas; 
disco nectarífero amarelo; botões obovoides. Flores 
pistiladas, frutos e sementes não observados.
Material examinado: Caminho para Rio Fundo, 
15.X.2014, fl., M.L. Guedes 22584 (ALCB).

Distribuição: Distribui-se na Argentina, 
Paraguai, Bolívia, Venezuela, Colombia e Trinidad 
Tobago (Rogers & Appan 1973). No Brasil, ocorre 
na região Nordeste (Mueller 1873) e Norte do Brasil, 
e em Minas Gerais (BFG 2015).

Comentários: Manihot carthagenensis 
difere das demais espécies do gênero que ocorrem 
na SGLA por apresentar limbo membranáceo e 
inflorescências em panículas com brácteas paleáceas. 
A espécie é utilizada no melhoramento da mandioca 
(Manihot esculenta Crantz) proporcionando às 
cultivares maior resistência a ambientes áridos 
(Rogers & Appan 1973). Na SGLA, foi coletada 
em fitofisionomia de caatinga.

9.3 Manihot aff. sparsifolia Pohl, Pl. Bras. Icon. 
Descr. 1: 26–27. 1827. Fig. 6a-f

Arbustos eretos, ca. 0,5–1 m alt., monoicos; 
látex esbranquiçado; ramos não viscosos, 
alaranjados quando jovens, glabros. Folhas alternas, 
peltadas, limbos papiráceos, 3 (4–5) lobado, lobos 
semelhantes, 3,4–8,7 × 1,7–5,3 cm, elípticos, 
venação actinódroma, nervuras vináceas, ápice 
mucronado, margem inteira, eglandulosa, base 
1,7–5,4 cm larg., junção dos lobos 12,6–31 mm 
compr., sem sobreposição, face adaxial e abaxial 
glabras, face abaxial verde a levemente glauca; 
pecíolos 2,7–8,7 cm compr., vináceos; estípulas 
inteiras, lanceoladas, ca. 1,5 mm compr., caducas. 
Inflorescências racemos, terminais, eretos, todas 
partindo de um único ponto, 1,5–3,4 cm compr.; 
raque glabrescente; brácteas inteiras, coriáceas, 
0,7–1,3 × 0,4–0,9 mm, ovadas. Flores estaminadas 
amarelas, 6,6–9,1 mm compr.; pedicelos 1,4–2 mm 

compr.; sépalas 5, unidas até a metade; lacínias 
3,1–3,7 × 2–2,7 mm, triangulares; disco nectarífero 
amarelo; botões elipsoides. Flores pistiladas 
amarelas, 1,2–1,6 mm compr.; pedicelos 5,3–7,8 
mm compr.; sépalas 5, unidas 1/3 inferior; lacínias 
4,6–5,9 × 1,7–3 mm, estreito-triangulares; ovários 
1,7–2,4 × 1,7–2,1 mm, globosos, glabros; estiletes 
3, unidos; disco nectarífero amarelo; estaminódios 
ausentes; botões elipsoides. Frutos imaturos, 
glabros, verdes com linhas alvas, liso. Sementes 
não observadas.
Material examinado: Pedra Preta, 21.I.2013, fl. e fr., F. 
Hurbath 423 (ALCB). Pedra Preta, 24.XI.2013, fl. e fr., 
F. Hurbath 590 (ALCB).

Distribuição: Nos herbários visitados foram 
encontradas apenas coletas provenientes do estado 
de Goiás.

Comentários: Manihot aff. sparsifolia difere 
de Manihot sparsifolia por apresentar folhas 
peltadas (vs. não peltadas), limbo sagitado (vs. limbo 
hastado), inflorescências menores do que 4 cm 
compr. (vs. inflorescência com ca. 15 cm compr.), 
flores estaminadas com sépalas unidas até a metade 
e femininas com 1/3 de união (vs. flores estaminadas 
unidas 1/3 e femininas partidas até a base). Na 
SGLA, a espécie é encontrada apenas na localidade 
de Pedra Preta, em fitofisionomia de cerrado. 

10. Maprounea Aubl., Hist. Pl. Guiane 2: 895. 
1775.

Ocorre nos neotrópicos e na África (Esser 
2001) com quatro a cinco espécies, das quais 
três ocorrem no Brasil (Esser 2001; BFG 2015). 
Caracteriza-se por apresentar folhas com glândulas 
laminares na face abaxial do limbo, flores masculinas 
em um amentilho congesto, as femininas longo-
pediceladas e isoladas na base ou em outra planta 
(Senna 1984). Na SGLA, está representado por 
uma espécie.

10.1 Maprounea brasiliensis A.St.-Hil., Pl. Usuel. 
Bras. t. 65. 1828.

Arbustos eretos, ca. 0,5–0,6 m. alt., monoicos; 
látex translúcido; ramos não viscosos, glabros. 
Folhas alternas, limbos papiráceos, 3,3–5,5 × 
2,8–4,3 cm, largo-ovados, venação camptódroma-
broquidódroma, ápice arredondado a obtuso, ou 
acuminado, margem inteira, eglandular, base 
retusa, face adaxial e abaxial glabra, abaxial 
verde com glândulas próximas à base, 1–2 
pares; pecíolos 5,3–7,6 mm compr.; estípulas 
inteiras, 0,9–1,2 × 0,7–1,1 mm, ovadas a largo-
ovadas, margem inteira. Inflorescências laterais 
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Figura 6 – a-f. Manihot aff. sparsifolia – a. ramo fértil; b. inflorescência; c. bráctea; d. flor estaminada com pétalas 
removidas, evidenciando os estames e o disco nectarífero; e. ovário e estiletes; f. fruto. (a-f. F. Hurbath 423/590).
Figure 6 – a-f. Manihot aff. sparsifolia – a. flower branch; b. inflorescence; c. bract; d. staminate flower with petals removed, showing 
the stamen and nectary disk; e. ovary and styles; f. fruit. (a-f. F. Hurbath 423/590).

3 
cm

1 
cm

1 
cm

3 
m

m

3 
m

m

0,
5 

m
m

a

b

c

de

f



522 Hurbath, F. et al.

Rodriguésia 67(2): 489-531. 2016

e terminais, flores masculinas em tirsos globosos e 
flores femininas isoladas na base, 1,4–2,2 cm compr., 
glabra; brácteas 1,4–1,8 × 1,3–1,7 mm, triangulares, 
ápice caudado, 1 par de glândulas estipitadas na 
base. Flores estaminadas amarelas, 1,8–2,2 mm 
compr.; amentilhos com mais de 40 flores; brácteas 
0,8–1 × 0,6–1,2 mm, ovadas a triangulares, ápice 
longo-acuminado a caudado, margem fimbriada, 
um par de glândulas estipitadas na base; bractéolas 
membranáceas; subsésseis; sépalas 1,1–1,6 mm 
compr., gamossépalas, ápice recortado, glabras; 
estames 2, unidos ou separados, monadelfos. Flores 
pistiladas verdes, 6,3–11,2 mm compr.; pedicelos 
1,8–6,1 mm compr.; sépalas 3, 1,2–1,7 × 1–1,2 mm, 
ovadas, unidas na base, ápice cuspidado, face abaxial 
glabra; ovários ca. 1,4 × 1,5 mm, globosos, glabros; 
estiletes 3, unidos, glabros. Frutos 1 × 1 cm, globosos, 
glabros, pedicelos 1–1,7 cm. Sementes ca. 6 × 5 mm, 
obovoides, foveoladas, carúncula presente.
Material examinado: Cascarrento, 19.VII.2009, fl., N. 
Roque 3625 (ALCB). Saco da Onça, 21.VII.2012, fl., N. 
Roque 3697 (ALCB). 
Material adicional examinado: BRASIL. BAHIA: Rio 
de Contas, Fazenda Brumadinho, Morro Brumadinho, 
17.XI.1996, fl. e fr., N. Hind 4402 (ALCB).

Distribuição: Ocorre na Bolívia e no Brasil, com 
ampla distribuição (tropicos.org 2014; BFG 2015).

Comentários: Maprounea brasiliensis 
assemelha-se a M. guianensis Aubl. diferindo desta 
por ser um arbusto de pequeno porte, com limbo 
ovado a largo-ovado e brácteas das flores masculinas 
com ápice longo-acuminado a caudado (vs. hábito 

arbóreo, limbo elíptico e ápice das brácteas das flores 
masculinas agudo a acuminado). Além dos caracteres 
morfológicos, M. brasiliensis ocorre em habitat 
seco e M. guianensis em habitat úmido. Na SGLA, 
a espécie é encontrada em apenas duas localidades 
que apresentaram fitofisionomia de cerrado e cerrado 
de altitude.

11. Microstachys A. Juss., Euphorb. Gen. 48-49. 1824.
Ervas a subarbustos, monoicos; indumento com 

tricomas tectores ou glabro; látex presente. Folhas 
alternas, limbo inteiro, estipuladas; glândulas ausentes 
na base do limbo. Inflorescências axilares e terminais, 
tirsos espiciformes com flores pistiladas na base da 
raque e flores estaminadas dispostas em címulas com 
1–3 flores; brácteas inconspícuas com glândulas na 
base. Flores estaminadas monoclamídeas, sépalas 
livres, 3; estames 3, unidos na base. Flores pistiladas 
monoclamídeas, sépalas livres, 3; ovário trilocular; 
estiletes inteiros. Fruto cápsula septicida, glabro a 
tomentoso, columela persistente. Sementes com 
carúncula estipitada.

O gênero é pantropical com 15 espécies 
(Radcliffe-Smith 2001). O centro de diversidade 
está no Brasil onde ocorrem 14 espécies (Esser 
2012; BFG 2015). Microstachys caracteriza-se 
pelo limbo com margem serreado-glandulosa (raro 
crenada), inflorescências opostas às folhas, frutos 
com cornículos e semente com carúncula discoide e 
estipitada (Esser 2001). Na SGLA, está representado 
por quatro espécies.

Chave de identificação das espécies de Microstachys da SGLA

1. Ramos glabros; limbos coriáceos; margem levemente crenulada; estípulas curto-fimbriadas; ovários 
glabros; frutos sem cornículos ....................................................................................... 11.4. M. uleana

1’. Ramos pubescentes a puberulentos, ou glabrescentes; limbos papiráceos; margem serrulada; estípulas 
inteiras; ovários puberulentos a glabrescentes; frutos com 2–10 cornículos por coca.
2. Margem do limbo sem glândulas (quando presentes, somente na porção inferior); sépalas das flores 

estaminadas obovadas a espatuladas; flores pistiladas subsésseis; sépalas das flores pistiladas com 
face abaxial pubérula a pubescente ................................................................ 11.1. M. daphnoides

2’. Margem do limbo com glândulas; sépalas das flores estaminadas panduradas; flores pistiladas sésseis; 
sépalas das flores pistiladas com face abaxial glabrescente.
3. Arbustos bastante ramificados; margem dos limbos com serras adpressas a parcialmente adpressas; 

raque das inflorescências glabras a glabrescentes; sépalas das flores pistiladas elípticas a ovadas, 
ou obovadas a largo-obovadas, com 0–2 glândulas na base, ou ausentes; ovários 0,6–0,8 × 0,6–0,8 
mm; frutos glabros com 2–6 cornículos por coca ........................................... 11.2. M. glandulosa

3’. Arbusto pouco ramificado; margem dos limbos com serras não adpressas a parcialmente adpressas; 
raque das inflorescências puberulentas a hispidulosas, ou glabrescentes; sépalas das flores pistiladas 
largo-ovadas, com 2–4 glândulas na base; ovários 0,8–1,2 × 0,8–1,2 mm; frutos glabrescentes com 
6–10 cornículos por coca ................................................................................... 11.3. M. serrulata
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11.1 Microstachys daphnoides (Mart.) Müll. 
Arg., Linnaea 32: 91. 1863.

Arbustos eretos, pouco ramificado, ca. 
0,8–2,5 m alt.; látex alvo; ramos não viscosos, 
pubescentes a puberulentos, tricomas tectores. 
Limbos papiráceos, 1,4–4,5 × 0,4–1,3 cm, ovados 
a lanceolados, venação broquidódroma, ápice 
agudo, margem serrulada, serras adpressas a 
parcialmente adpressas, eglandulosas (glândulas 
quando presentes, próximas à base, discoides), 
base arredondada, ou truncada a retusa, face 
adaxial glabrescente, face abaxial puberulenta, 
ambas com tricomas tectores, face abaxial 
verde; pecíolos 1,4–7,7 mm compr.; estípulas 
0,5–1,3 mm compr., triangulares, margem 
inteira. Inflorescências 2–40 mm compr.; raque 
puberulenta a glabrescente; brácteas 0,3–0,7 
mm compr., triangulares; glândulas estipitadas. 
Flores estaminadas amarelas quando jovens e 
vermelhas quando maduras, 0,8–1,3 mm compr.; 
címulas com 1–3 flores; sésseis, sépalas 0,5–1 × 
0,1–0,4 mm, obovadas a espatuladas, levemente 
panduradas. Flores pistiladas verdes, ca. 2 mm 
compr.; subssésseis; sépalas 1,1–2 × 0,4–0,7 
mm, ovadas, livres, face abaxial puberulenta 
a pubescente, glândulas na base 0–2; ovários 
0,8–1 × 0,8–1 mm, globosos, com cornículos, 
puberulentos; estiletes 3, livres, puberulentos. 
Frutos 4–5,6 × 4–4,8 mm, glabros a puberulentos, 
4–5 cornículos por coca. Sementes 3–4,5 × 1,8–2 
mm, botuliformes.
Material examinado: Pedra Preta, 21.I.2013, fl. e fr., 
F. Hurbath 425 (ALCB). Saco da Onça, 5.IV.2013, fl. 
e fr., F. Hurbath 492 (ALCB). Trilha da Sete Quedas, 
06.IV.2013, fl. e fr., F. Hurbath 519 (ALCB). Trilha 
da Sete Quedas, 06.IV.2013, fl. e fr., F. Hurbath 520 
(ALCB). Trilha ao lado da Cachoeira das Sete Quedas, 
22.V.2013, fl. e fr., F. Hurbath 540 (ALCB).

Distribuição: A espécie é endêmica do Brasil 
e amplamente distribuída no país (BFG 2015).

Comentários: Microstachys daphnoides 
caracteriza-se por apresentar ramos pubescentes 
a puberulentos, margem do limbo com serras 
adpressas a parcialmente adpressas,  4–5 
cornículos por coca. Na SGLA, a espécie é 
encontrada em cerrado, cerrado de altitude e 
caatinga sobre afloramento rochoso.

11.2 Microstachys glandulosa (Mart. & Zucc.) 
Esser & M.J. Silva, Phytotaxa 32: 19. 2011. 

Arbustos eretos, bastante ramificados, ca. 
0,5–1 m alt.; látex alvo; ramos não viscosos, 
pubescentes a puberulentos, ou glabrescentes, 

tricomas tectores. Limbos papiráceos, 9,6–17 
× 5,3–9 mm, elípticos a ovados, venação 
broquidódroma, ápice arredondado a mucronado, 
margem serrulada, serras adpressas a parcialmente 
adpressas, com glândulas discoides, base 
arredondada a retusa, face adaxial glabrescente 
a glabra, face abaxial puberulenta a glabrescente, 
ambas com tricomas tectores, face abaxial 
verde; pecíolos 0,7–2,5 mm compr.; estípulas 
0,4–0,8 mm compr., triangulares, margem 
inteira. Inflorescências 1,3–3,3 mm compr.; 
raque glabrescente a glabra; brácteas 0,3–0,7 
mm compr., triangulares; glândulas estipitadas. 
Flores estaminadas amarelas quando jovens e 
vermelhas quando maduras, 0,5–1,2 mm compr.; 
címulas com 1–3 flores; sésseis a subsésseis; 
sépalas 0,6–0,9 × 0,2–0,4 mm, panduradas. 
Flores pistiladas verdes, 1–1,8 mm compr.; 
sésseis; sépalas 0,5–1,1 × 0,3–1 mm; elípticas 
a ovadas, ou obovadas a largo-obovadas, livres, 
face abaxial glabrescente, glândulas na base 
0–2; ovários 0,6–0,8 × 0,6–0,8 mm, globosos 
com cornículos, glabrescentes; estiletes 3, livres, 
glabros. Frutos 3,4–4,3 × 2,8–4 mm, glabros, 2–6 
cornículos por coca. Sementes 3–3,5 × 1,5–2 
mm, botuliformes ou elipsoides.
Material examinado: Cachoeirão, 26.II.2012, fl. 
e fr., F. Hurbath 264 (ALCB). Curral do Estevão, 
10.V.2012, fl. e fr., F. Hurbath 275 (ALCB). Trilha 
Xaxá-Cachoeirão, 23.I.2013, fl. e fr., F. Hurbath 460 
(ALCB); Campo rupestre do Xaxá, 23.V.2013, fl. e 
fr., F. Hurbath 551 (ALCB).

Distribuição: A espécie é endêmica do 
Brasil e referida somente para Minas Gerais 
(BFG 2015). É aqui registrada pela primeira vez 
para o estado da Bahia.

Comentários: Microstachys glandulosa 
é facilmente reconhecida em campo por ser 
um arbusto densamente ramificado, onde as 
inflorescências espiciformes permanecem eretas, 
aparentando estar no ápice dos ramos. Na SGLA, 
a espécie é encontrada em campos rupestres.

11.3 Microstachys serrulata (Mart. & Zucc.) 
Müll.Arg., Linnaea 32: 90. 1863.

Arbustos eretos, pouco ramificados, 
ca. 1 m alt.; látex alvo; ramos não viscosos, 
pubescentes a puberulentos, tricomas tectores. 
Limbos papiráceos, 1,4–3 × 0,5–1,2 cm, 
elípticos ou ovados a lanceolados, venação 
broquidódroma, ápice agudo ou arredondado, 
margem serrulada, serras não adpressas a 
parcialmente adpressas (raro); com glândulas 
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discoides, base arredondada, face adaxial e 
abaxial puberulentas a glabrescentes, ambas 
com tricomas tectores, face abaxial verde; 
pecíolos 1,1–3,7 mm compr.; estípulas 0,5–1 
mm compr., triangulares a ovadas, margem 
inteira. Inflorescências 1,3–3,6 cm compr.; raque 
puberulenta a hispidulosa, ou glabrescente; 
brácteas 0,1–1,3 mm compr., triangulares a 
ovadas; glândulas estipitadas. Flores estaminadas 
amarelas, 0,8–1 mm; címulas 1–3 flores; 
subsésseis; sépalas 0,7–0,9 × 0,2–0,4 mm, 
panduradas. Flores pistiladas verdes, 1,3–2 mm 
compr.; sésseis; sépalas 0,5–1,2 × 0,4–0,9 mm, 
largo-ovadas, livres, face abaxial glabrescente, 
2–4 glândulas na base; ovários 0,8–1,2 × 0,8–1,2 
mm, globosos com cornículos, glabrescentes; 
estiletes 3, livres, glabros. Frutos 4,3–6 × 3–5 
mm, glabrescentes, 6–10 cornículos por coca. 
Sementes 2,5–4 × 1,5–2 mm, botuliformes.
Material examinado: São Domingos, 25.II.2012, fl. e 
fr., F. Hurbath 248 (ALCB). Cascarrento, 28.X.2012, 
fl. e fr., F. Hurbath 407 (ALCB). Pedra Preta, 
21.I.2013, fl. e fr., F. Hurbath 422 (ALCB). Saco da 
Onça, 24.V.2013, fl. e fr., F. Hurbath 555 (ALCB).

Distribuição: A espécie ocorre no Brasil 
e Paraguai (Pscheidt & Cordeiro 2012). No 
primeiro, a espécie ocorre nas regiões Centro-
Oeste, Sudeste e Sul (BFG 2015) e este estudo 
representa o primeiro registro para o estado da 
Bahia. 

Comentários: Microstachys serrulata 
caracteriza-se por possuir serras não adpressas, 
raro parcialmente adpressas, na margem do 
limbo e frutos com 6–10 cornículos por coca. Na 
SGLA, a espécie é encontrada em fitofisionomia 
de ecótono entre caatinga e cerrado.

11.4 Microstachys uleana (Pax & K.Hoffm.) 
Esser, Kew Bull. 53: 959. 1998. Fig. 7a-i

Arbustos eretos, bastante ramificados, 
ca. 0,5–0,7 m alt.; látex alvo; ramos não 
viscosos, costados, glabros. Limbos coriáceos 
1,9–3,2 × 1,1–2 cm, elípticos a ovados, ou largo-
elípticos, venação broquidódroma, ápice retuso 
a mucronulado, margem levemente crenulada, 
proeminente, eglandulosa (glândulas quando 
presentes, próximas à base), discoides, base 
arredondada a obtusa, ou retusa, face adaxial e 
abaxial glabra, face abaxial verde; pecíolos 2–4,1 
mm compr.; estípulas 0,7–0,9 mm compr., ovadas, 
margem curto-fimbriada. Inflorescências 2,1–6,7 
cm compr.; raque glabra; brácteas 0,5–1,1 mm 
compr., triangulares glândulas sésseis. Flores 

estaminadas verdes com estames amarelos e 
vináceos, 0,8–1,5 mm compr.; címulas 2–3 flores; 
sésseis, sépalas 0,5–1 mm compr., obovadas a 
largo-obovadas, unidas na base. Flores pistiladas 
verdes, 2–4 × 1–1,5 mm; sésseis; sépalas 0,8–1 × 
0,8 mm; largo-ovadas, livres, face abaxial glabra, 
glândulas na base 2; ovários 0,5–2 × 0,7–2 mm, 
globosos com cornículos, glabros; estiletes 3, 
unidos na base, glabros. Frutos 3,9–5,9 × 3,6–6 
mm, glabros, cornículos por coca ausentes (pode 
apresentar pequenas saliências). Sementes 4–4,5 
× 2 mm, botuliformes.
Material examinado: Pedra Preta, 21.I.2013, fl. e fr., 
F. Hurbath 427 (ALCB). Riacho de Areia, 21.I.2013, fl. 
e fr., F. Hurbath 431 (ALCB). Cascarrento, 22.I.2013, 
fl. e fr., F. Hurbath 440 (ALCB). Estrada para Riacho 
de Areia, 24.V.2013, fl. e fr., F. Hurbath 570 (ALCB).

Distribuição: A espécie é endêmica da Bahia 
(BFG 2015).

Comentários: Microstachys uleana pode ser 
reconhecida por ser totalmente glabra, apresentar 
ramos jovens achatados, folhas posicionadas de 
forma vertical, limbo com margem crenulada 
e frutos sem cornículos. Os indivíduos mais 
maduros apresentam hábito robusto, tratando-se 
de um arbusto ramificado com até 70 cm de altura. 
Na SGLA, a espécie é encontrada em cerrado, 
cerrado de altitude e campos rupestres.

12. Sebastiania  Spreng.,  Neue Entdeck. 
Pflanzenk. 2: 118. 1820.

Arbustos a árvores, monóicas; indumento 
glabro; látex presente. Folhas alternas, limbo 
inteiro, estipuladas; glândulas ausentes na 
base do limbo. Inflorescências terminais, tirsos 
espiciformes com flores pistiladas na base da raque 
com flores estaminadas dispostas em címulas com 
1–3 flores; brácteas inconspícuas com glândulas 
na base. Flores estaminadas monoclamídeas, 
sépalas unidas, 3-lobadas; estames 3, livres. 
Flores pistiladas monoclamídeas, sépalas livres 
ou unidas, 3; ovário trilocular; estiletes inteiros. 
Frutos cápsula septicida, glabro, columela 
persistente com ápice alado. Sementes com 
carúncula séssil.

O gênero é neotropical com ca. 25 espécies 
(Esser 2001), das quais nove ocorrem no Brasil 
(BFG 2015) que se caracterizam por serem 
plantas totalmente glabras, com flores sésseis a 
subsésseis, três sépalas e estames livres, frutos 
lisos, pericarpo delgado, sementes geralmente 
lisas e carúnculas aderentes (Esser 2001). Na 
SGLA, está representado por duas espécies.
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Figura 7 – a-i. Microstachys uleana – a. ramo fértil; b. brácteas com glândulas; c. detalhe da margem foliar; d. 
inflorescência; e. estípulas; f. flor estaminada; g. sépala estaminada; h. flor pistilada; i. fruto. (a-i. F. Hurbath 461).
Figure 7 – a-i. Microstachys uleana – a. flower branch; b. bracts with glands; c. detail of the margin; d. inflorescence; e. stipules; f. 
staminate flower; g. sepal of staminate flower; h. pistillate flower; i. fruit. (a-i. F. Hurbath 461).
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Chave de identificação das espécies de Sebastiania da SGLA

1. Limbos largo-elípticos a largo-ovados, base obtusa a truncada, ou arredondada; glândulas na base das 
brácteas com superfícies lisas .....................................................................................12.1. S. brevifolia

1’. Limbos elípticos a obovados, ou largo-obovados, base aguda a atenuada; glândulas na base das brácteas 
com superfícies rugosas ............................................................................................... 12.2. S. catingae

12.1 Sebastiania brevifolia (Müll.Arg.) Müll. Arg., 
Prodr. 15(2): 1186. 1866

Arbustos eretos, ca. 1,5–1,8 m alt.; látex 
alvo; ramos não viscosos. Limbos papiráceos a 
membranáceos, 0,9–1,8 × 0,6–1,3 cm, largo-elípticos 
a largo-ovados, venação broquidódroma; ápice 
arredondado a obtuso, ou agudo, margem crenada 
a serrulada, eglandular, base obtusa a truncada, ou 
arredondada, face adaxial e abaxial glabra, face 
abaxial verde claro; pecíolos 3–8,4 mm compr.; 
estípulas 0,6–1,3 mm compr., profundamente 
partidas a fimbriadas. Inflorescências 1,2–1,5 cm 
compr.; raque glabra; brácteas 0,4–1,2 × 1–1,5 mm, 
largo-ovadas, ápice apiculado, margem denteada 
a recortada, glândulas na base 2, largo-elípticas, 
sésseis, superfície lisa. Flores estaminadas amarelas 
passando a róseas, 0,9–1,4 mm compr.; címulas com 
1–2 flores; sésseis; sépalas filiformes, 0,5–0,9 × 0,1 
mm, glabras. Flores pistiladas esverdeadas, ca. 3,5 
mm compr.; subssésseis; sépalas ovadas, 0,8–1,2 × 0,5 
mm, livres, glabras; glândulas ausentes; ovários ca. 
0,9 × 0,7 mm, elipsoides, glabros; estiletes 3, unidos 
na base, glabros. Frutos 5–6 × 6–7 mm, globosos, 
glabros, lisos, castanhos. Sementes não observadas.
Material examinado: Trilha ao lado da Cachoeira Sete 
Quedas, 5.XI.2013, fl. e fr., F. Hurbath 597 (ALCB).Riacho 
Fundo, 5.XI.2013, fl. e fr., F. Hurbath 602 (ALCB).

Distribuição: A espécie é endêmica do Brasil 
distribuindo-se nas regiões Nordeste e Sudeste 
(Codeiro et al. 2014).

Comentários: Sebastiania brevifolia assemelha-
se a Sebastiania catingae diferindo desta por 
apresentar limbo largo-elíptico a largo-ovado, com 
base obtusa a truncada e glândulas discoides e lisas na 
base das brácteas (vs. limbo obovado, largo-obovado 
ou elíptico, com base aguda a atenuada e glândulas 
rugosas na base das brácteas, dando a impressão de 
muitas aglomeradas). Ver comentário de S. catingae. 
Na SGLA, a espécie é encontrada em fitofisionomia 
de caatinga sobre afloramento rochoso. 

12.2 Sebastiania catingae Ule, Bot. Jahrb. Syst. 
42(2-3): 222. 1908.

Arbustos eretos, ca. 0,5–2 m alt.; látex 
alvo; ramos não viscosos. Limbos papiráceos a 

membránaceos, 1–4,3 × 0,8–2,9 cm, obovados a largo-
obovados, ou elípticos; venação broquidódroma, ápice 
arredondado a obtuso, margem serrulada, levemente 
revoluta, eglandular, base aguda a atenuada, face 
adaxial e abaxial glabra, face abaxial verde clara; 
pecíolos 1,5–4,3 mm compr.; estípulas 0,4–1,2 
mm compr., profundamente partidas a fimbriadas. 
Inflorescências 1,8–2,2 cm compr.; raque glabra; 
brácteas 1–1,2 × 1,2 mm, largo-depresso-ovadas, 
ápice apiculado, margem lacerada, glândulas na 
base 2, largo-elípticas, sésseis, superfície rugosa. 
Flores estaminadas vináceas, ca. 1,1 mm compr.; 
címulas com 2 flores; sésseis; sépalas profundamente 
partidas, fimbriadas, 1 × 0,1–0,2 mm, glabras. Flores 
pistiladas esverdeadas, 1,7–2,1 mm compr.; sésseis; 
sépalas obovadas, 1,3–2 × 0,6–0,7 mm, unidas na 
base, glabras; glândulas ausentes; ovários ca. 1,5–1,9 
mm compr., elipsoides, glabros; estiletes 3, unidos 
na base, glabros. Frutos 0,9–1 × 1–1,1 cm, glabros, 
lisos, castanhos, cocas angulosas. Sementes 4–4,3 × 
2,7–3,5 mm, esféricas.
Material examinado: Lameirão, 11.V.2012, fl. e fr., F. 
Hurbath 286 (ALCB); 5.XI.2013, fl. e fr., F. Hurbath 595 
(ALCB); 5.XI.2013, fl. e fr., F. Hurbath 596 (ALCB).

Distribuição: A espécie é endêmica da Bahia 
com registro para a localidade-tipo Tamburí. Este 
estudo apresenta dados inétidos sobre sua distribuição 
em outras localidades.

Comentários: No protólogo, esta espécie consta 
como semelhante ou intermediária à Sebastiania 
brevifolia e S. brasiliensis Spreng. Apesar de Ule 
descrever que S. catingae possui folhas oblongas, no 
estudo do material tipo (disponível em www.plants.
jstor.org), não foram visualizadas folhas oblongas 
e sim folhas elípticas a obovadas. Ver comentários 
de Sebastiania brevifolia. Na SGLA, a espécie 
é encontrada em áreas de caatinga antropizadas, 
contudo, a cerca de 200 m de um afloramento rochoso 
com presença predominante de espécies de caatinga. 

13. Stillingia Garden ex L., Syst. Nat. 2: 637. 1767.
Ervas, arbustos ou árvores, monóicas; indumento 

glabro; látex presente. Folhas opostas ou alternas, 
limbo inteiro, estipuladas, glândulas presentes ou 
ausentes na base do limbo. Inflorescências axilares 
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e terminais, tirsos espiciformes geralmente com 
raque carnosa, com flores estaminadas dispostas 
em címulas com 3–23 flores; brácteas inconspícuas 
com glândulas na base. Flores estaminadas 
monoclamídeas, sépalas unidas, 2-lobadas; disco 
nectarífero ausente; estames 2, livres ou unidos 
na base. Flores pistiladas monoclamídeas ou 
aclamídeas; sépalas livres ou unidas, 3; ovário 
bi-trilocular; estiletes inteiros. Frutos cápsula 
septicida, com parte superior deiscente e parte 

inferior indeiscente, permanecendo na planta um 
carpidióforo, columela não persistente. Sementes 
com ou sem carúncula, quando presente séssil.

O gênero é quase totalmente neotropical, 
com 27 espécies (Esser 2001), das quais, nove 
ocorrem no Brasil (BFG 2015). Caracteriza-se por 
apresentar folhas e raque carnosas a semi-carnosas 
e presença de carpidióforo  (ou ginobase, segundo 
Rogers 1951) persistente após a dispersão. Na 
SGLA, é representado por duas espécies.

Chave de identificação das espécies de Stillingia da SGLA.

1. Limbos rômbicos a angulado-ovados, com ápice acuminado, base decorrente sem glândulas, margem 
serreada; inflorescências 2,6–3,5 cm compr.; flores estaminadas alvas; címulas de flores masculinas 
com 5 flores, com bractéolas lineares; sépalas das flores pistiladas unidas; ovários piriformes ............  
 ................................................................................................................................. 13.1. S. trapezoidea

1’. Limbos elípticos a estreito-elípticos, com ápice arredondado a mucronado, base atenuada com duas 
glândulas escuteliformes, margem crenada; inflorescências 5,8–10,2 cm compr.; flores estaminadas 
amarelas; címulas de flores masculinas com 8–22 flores, com bractéolas oblanceoladas; sépalas das 
flores pistiladas livres; ovários globosos ......................................................................... 13.2. S. uleana 

13.1 Stillingia trapezoidea Ule, Bot. Jahrb. Syst. 
42: 223. 1908.

Arbustos eretos, ca. 1,5–3 m alt.; látex alvo; 
ramos não viscosos. Folhas alternas, limbos cartáceos, 
3,8–5,7 × 1,4–5,3 cm, rômbicos a angulado-ovados, 
venação cladódroma a broquidódroma, ápice 
acuminado, margem serreada com glândulas 
subsésseis, cônicas, base decorrente, face adaxial e 
abaxial glabra, face abaxial verde; pecíolos 4,3–8,9 
mm compr.; estípulas 0,7–1,1 × 0,5–0,6 mm, ovadas, 
margem inteira. Inflorescências 2,6–3,5 cm compr.; 
raque glabra; brácteas 1,9–2 × 2–2,5 mm, depresso-
ovadas; glândulas discoides, sésseis a subsésseis. 
Flores estaminadas alvas, 2,3–3 mm compr., címulas 
5 flores; bractéolas 1 mm compr., lineares; pedicelos 
0,5–0,9 mm compr.; sépalas 0,8–1,1 mm compr., 
ápice arredondado, glabras. Flores pistiladas verdes 
com estigmas vináceos, 4–4,2 mm compr., sésseis; 
sépalas 1,1 × 1,5 mm, largo-obovadas, unidas, 
margem irregular, face abaxial glabra; ovários ca. 
2,6 × 1,6 mm, piriformes, glabros; estiletes 3, unidos 
na base, glabros. Frutos, sementes e carpidióforos 
não observados.
Material examinado: Serra do Jambeiro, 4.XI.2006, fl., 
A. Rapini 1342 (HUEFS).

Distribuição: Segundo Rogers (1951) e BFG 
(2015), a espécie é endêmica do nordeste, ocorrendo 
nos estados do Piauí, Paraíba, Pernambuco e Sergipe. 
É aqui registrado pela primeira vez para o estado 
da Bahia.

Comentários: Stillingia trapezoidea é 
reconhecida por suas folhas pecioladas, com limbo 
rômbico ou angulado-ovado, margem com glândulas 
subsésseis cônicas e base decorrente. Na SGLA, a 
espécie é encontrada em fitofisionomia de cerrado.

13.2 Stillingia uleana Pax. & K. Hoffm., Pflanzenr. 
IV. 147: 187. 1912. Fig. 8a-j

Arbustos eretos, ca. 1–1,2 m. alt.; látex alvo; 
ramos não viscosos, angulosos, glabros. Folhas 
alternas, limbos cartáceos a semi-carnosos, 2,9–7,3 
× 1,2–2,5 cm, elípticos a estreito-elípticos, venação 
broquidódroma, ápice arredondado a mucronado, 
margem crenada com glândulas sésseis, discoides, 
base atenuada, pode apresentar 1–2 glândulas 
escuteliformes, face adaxial e abaxial glabra, abaxial 
verde; pecíolos 4,2–17,8 mm compr.; estípulas 
1,3–1,7 × 0,9–1,2 mm, ovadas, margem inteira. 
Inflorescências 5,8–10,2 cm compr.; raque glabra; 
brácteas 1,5–2,3 × 3,3–4 mm, elípticas a depresso 
ovadas; glândulas discoides sésseis a subsésseis. 
Flores estaminadas amarelas, 1,6–3,6 mm compr., 
címulas com 8–22 flores; bractéolas, 0,5–1,4 × 
0,2–0,4 mm, oblanceoladas; pedicelos 0,6–1,4 mm 
compr.; sépalas 0,8–1,3 mm compr., ápice recortado, 
glabras. Flores pistiladas verdes, ca. 3,4 mm compr., 
sésseis; sépalas 3, 2–3 × 2–2,1 mm, largo-obovadas, 
livres, margem inteira, face abaxial glabra; ovários 
1,1–2,4 × 0,8–1,8 mm, globosos, glabros; estiletes 
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Figura 8 – a-j. Stillingia uleana – a. ramo fértil; b. detalhe da margem foliar com glândulas; c. glândulas na base 
do limbo; d. inflorescência; e. carpidióforo e brácteas com glândulas; f. sépala da flor pistilada; g. flor pistilada; h. 
címula estaminada; i. flor estaminada; j. bractéola da flor estaminada. (a-g. F. Hurbath 443/549).
Figure 8 – a-j. Stillingia uleana – a. flower branch; b. detail of the leaf blade margin with sessil glands; c. glands at the base of leaf 
blade; d. inflorescence; e. carpidiophore and bracts with glands; f. sepal of pistillate flower; g. pistillate flower; h. staminate cymule; i. 
staminate flower; j. bracteole of staminate flower.(a-g. F. Hurbath 443/549).
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3, unidos 1/3, glabros. Frutos imaturos, 7 × 5 
mm, elipsoides. Sementes 4,4–4,5 × 3,2–3,5 mm, 
ovoides. Carpidióforos 2,5 × 4,6–4,9 mm.
Material examinado: Alto do Morro do Cachoeirão, 
11.V.2012, fl., F. Hurbath 295 (ALCB). Garimpo da 
Ametistas, 22.I.2013, fl. e fr., F. Hurbath 443 (ALCB). 
Campo Rupestre do Xaxá, 23.V.2013, fl. e fr., F. Hurbath 
549 (ALCB). Garimpo dos Areiões, 25.V.2013, fl., F. 
Hurbath 579 (ALCB). 

Distribuição: A espécie é endêmica da Bahia 
(Rogers 1951; BFG 2015).

Comentários: Stillingia uleana pode ser 
reconhecida por apresentar ramos lenhosos, folhas 
pecioladas, com limbo elíptico a estreito elíptico, 
semi-carnosas, e címulas das flores estaminadas 
com 8–22 flores. Na SGLA, a espécie é encontrada 
em fitofisionomias de campos rupestres e caatinga 
sobre afloramentos rochosos. Os indivíduos 
coletados em altitudes mais elevadas (acima de 
900 metros), em solos íngremes, como no alto de 
um morro no Cachoeirão, apresentaram folhas 
menores, aglomeradas no ápice dos ramos e com 
entrenós mais curtos, sugerindo adaptação para 
sobrevivência em maiores altitudes.

14. Tragia L., Sp. Pl. 2: 980. 1753.
O gênero é pantropical com cerca de 150 

espécies, das quais três ocorrem no Brasil. 
Caracteriza-se por serem ervas a arbustos 
escandentes, com indumento de tricomas 
tectores normalmente associado a tricomas 
urticantes, e pedicelos das flores masculinas 
articulados (Radcliffe-Smith 2001). Na SGLA, está 
representado por uma única espécie.

14.1 Tragia volubilis L., Sp. Pl. 2: 980. 1753.
Ervas escandentes, monoicas; látex ausente; 

ramos não viscosos, pubescentes, tricomas tectores 
e tricomas urticantes. Folhas alternas, limbos 
membranáceos a cartáceos, 6,7–7,5 × 5,9–6,6 
cm, cordiformes, venação actinódroma, ápice 
acuminado, margem denteada a duplo-denteada, 
eglandulosa, base cordada, face adaxial e abaxial 
glabrescente e hirsutas a pubescentes nas nervuras, 
ambas com tricomas tectores, face abaxial verde; 
pecíolos 5–6,6 cm compr.; estípulas 3,7–5,6 × 
1,9–2,1 mm, lanceoladas a estreito-triangulares, 
margem ciliada. Inflorescências tirsos espiciformes, 
axilares, 3,2–3,6 mm compr.; raque hirsuta; brácteas 
masculinas 1,3–2 × 0,4–0,8 mm, brácteas femininas 
ca. 3 × 1,7 mm, ambas elípticas a estreito-elípticas. 
Flores estaminadas verdes, 1,8–2 mm compr., 
pedicelos articulados, 0,8–1 mm compr.; sépalas 

0,8–1,2 × 0,7–1 mm, largo-ovadas, face abaxial 
glabrescente; pétalas ausentes; estames 3, 0,8–1 
mm compr. Flores pistiladas verdes, 2,4–2,5 mm 
compr.; subsésseis; sépalas 6, levemente desiguais, 
bisseriadas, 1,5–2,2 × 0,8–1,1 mm, lanceoladas, 
livres, face abaxial pubescente; pétalas ausentes; 
ovários ca. 1,1 × 1,2 mm, globosos, puberulentos; 
estiletes 3, unidos na base formando uma coluna, 
indivisos, glabros, superfície estigmática lisa. 
Frutos imaturos 6 × 8,8 mm, hirsutos, tricomas 
urticantes. Sementes ca. 2 × 2,5 mm, elipsoides, 
muricadas, castanho-avermelhadas ou enegrecidas; 
carúncula inconspícua.
Material examinado: Estrada 7 km de Licínio de 
Almeida para Urandi, 9.XII.2009, fl. e fr., M.L. Guedes 
16713 (ALCB, HUEFS).
Material adicional examinado: BRASIL. BAHIA: 
Salvador, Região Metropolitana, Ilha de Maré, 
12.VI.2011, fl. e fr., M.L. Guedes 18355 (ALCB).

Distribuição: Distribui-se a partir do México 
até a América do Sul e, também, na África 
(Mulgura De Romero & Gutierrez De Sanguinetti 
1989). Segundo Cordeiro et al (2014), distribui-se 
nas regiões Nordeste, Norte e Sudeste, e segundo 
Mulgura De Romero & Gutierrez De Sanguinetti 
(1989), distribui-se também nas regiões Centro-
Oeste e Sul. 

Comentários: Tragia volubilis caracteriza-se 
por suas folhas pecioladas, base do limbo cordada, 
flores masculinas com três estames e estilete com 
superfície estigmática lisa. Na SGLA, a espécie 
é encontrada em fitofisionomia de ecótono entre 
cerrado e caatinga.
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Abstract 
Various scientific names are usually found for the babassu in current literature: mainly Orbignya phalerata 
and Attalea speciosa, but also O. speciosa and O. martiana, among others. This multiplicity of names leads 
to great confusion in the scientific community causing mistakes to be successively propagated. This note 
aims to clarify the problem, reviewing the species nomenclature history since the first description by Martius, 
in 1826, and reporting the successive name changes which occurred. Consequences of the lumping of four 
closely related genera, of recent phylogenetic studies and of the last changes in palm classification on the 
species nomenclature are also briefly discussed. In addition, searching results on scientific names at the main 
Plant Name Indexes are presented here. As a conclusion, we recommend the adoption of Attalea speciosa 
Mart ex. Spreng as the most suitable name for the babassu and highlight that a broad taxonomic review of 
the Attalea group is necessary.
Key words: Attalea speciosa, Arecaceae, babassu, Orbignya phalerata, taxonomy.

Resumo 
Na literatura científica atual são encontrados artigos que utilizam diferentes nomes científicos para o babaçu, 
principalmente Orbignya phalerata e Attalea speciosa, mas também O. speciosa, O. martiana, entre outros. Esta 
multiplicidade de nomes ocasiona uma grande confusão na comunidade científica que permite a propagação 
sucessiva de erros. Este artigo de opinião objetiva esclarecer aspectos deste problema, revisando a história 
da nomenclatura da espécie, desde a primeira descrição por Martius, em 1826, e evidenciando as sucessivas 
mudanças de nome que ocorreram. São também brevemente discutidas as consequências da fusão dos quatro 
gêneros relacionados, de recentes trabalhos de filogenia e das últimas mudanças em classificação de palmeiras 
para a nomenclatura da espécie. Adicionalmente, os resultados de buscas em Índices de Nomes de Plantas são 
apresentados. Como conclusão, recomendamos a adoção do nome Attalea speciosa Mart ex. Spreng como 
o mais adequado para o babaçu e frisamos a forte necessidade de uma ampla revisão taxonômica do grupo.
Palavras-chave: Attalea speciosa, Arecaceae, babaçu, Orbignya phalerata, taxonomia.
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Introduction
Babassu is  a  remarkable palm tree 

with economic and sociocultural importance 
(Mesquita 2008), especially in the state of 
Maranhão. It is associated with “quebradeiras 
de coco”, traditional women who break the 
coconut to sell the rich-oil seeds. Data records 
from 2011 indicate that more than 102,000 tons 
of babassu seeds were commercialized in Brazil 
(IBGE 2013). The information above leaves no 
doubt about the species in question. However, 
the scientific literature displays discordant 
information in relation to its scientific name.

Palm taxonomy and classification has 
shown to be a great challenge. Large fruits, 
inflorescences and leaves make it difficult to 
prepare and preserve exsiccatae, resulting in 
low representation in herbaria (Tomlinson 1979; 
Balick et al. 1982; Henderson 1995). In addition, 
the great variability in morphology, habit and 
fruit size within species, as well as the occurrence 
of interspecific hybridization, common among 
palm trees, further complicates the delimitation 
of species (Henderson 1995).

According to Pintaud (2008), the taxonomy 
of the genus to which belongs the babassu is 
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hampered not only by its large size, but also by 
the seasonal phenology and functional dioecy, 
which hinder the collection of full material. As 
a result, many extremely abundant species were 
described only recently and are still little known. 
Thus, in the history of babassu nomenclature, 
descriptions based on incomplete samples are 
common. Furthermore, the species has been 
described more than once, which took too long 
to be realized. Such problems lead to successive 
nomenclatural changes.

Moreover, other problem is the adoption of 
different genus concepts by different taxonomists 
(Pintaud 2008). The babassu is considered as 
either Orbignya or Attalea, depending on each 
author, a fact discussed here afterwards. Lack 
of consensus indicates that a comprehensive 
taxonomic review is necessary (Zona 2002; 
Pintaud 2008), possibly in monographic style.

All the issues above lead to the use of 
various scientific names for the babassu in 
recent literature: A. speciosa Mart. ex Spreng. 
(Barot et al. 2005; Pintaud 2008; Lorenzi et al. 
2010), O. phalerata Mart. (Albiero et al. 2011), 
O. speciosa (Mart. ex Spreng.) Barb. Rodr. 
(Ferreira 2005; Gama et al. 2007; Soler et al. 
2007; Vidotto et al. 2007; Reis and Conceição 
2010), O. martiana Barb. Rodr. (Pavlak et al. 
2007; Farias et al. 2011) and O. oleaginosa 
(Silva-Filho et al. 2007). It is also common 
to find papers which avoid using the specific 
epithet, referring to the babassu as Orbignya 
sp. (Castro et al. 2002; Lima et al. 2006; Silva 
& Firmo 2008).

Despite the different cited scientific 
names, all scientific papers above refer to the 
same species, as indicated by the geographical 
distribution, economic importance and/or other 
aspects mentioned in the text. Other palm trees 
are also popularly known as babassu (according 
to Lorenzi et al. 2010: Attalea brasiliensis 
Glassman, A. brejinhoensis (Glassman) Zona, 
A. compta Mart., A. pindobassu Bondar and 
A. vitrivir Zona). However, these species have 
restricted and/or disjunct distribution range and 
less economic importance, hence, not being 
confused with the species in focus. 

With so many scientific names, the vast 
majority of researchers studying the babassu is 
relatively unwilling to dedicate deep study to 
taxonomy papers and search for bibliographical 
updates, adopting the most commonly cited 
names in publications and propagating mistakes.

In this text, we present a review of the 
nomenclatural history of this species. In order 
to allow a better understanding of the issue, we 
organize information that is spread out in various 
publications and, finally, suggest the adoption of 
a given binomial.

History of the babassu nomenclature 
Four independent descriptions in the 

nineteenth century start babassu nomenclature: 
the first description was made by Martius in 
1826 as Attalea speciosa (Glassman 1999). The 
same author described a specimen in Bolivia in 
1844 as Orbignya phalerata. Drude described O. 
lydiae Drude in Flora Brasiliensis in 1881, based 
on a cultivated material in the Rio de Janeiro 
Botanical Garden; and Barbosa Rodrigues 
published O. speciosa in 1891 (Glassman 1999).

In 1898, Barbosa Rodrigues argued that 
the description of Martius for Attalea speciosa 
was based on an incomplete collection (without 
flowers), describing again the species as 
Orbignya martiana (Anderson & Balick 1988; 
Glassman 1999; Pintaud 2008). Later, in 1903, 
Barbosa Rodrigues considered that O. martiana 
was the same as O. speciosa, which he had 
described before (Glassman 1999).

To solve distinction problems between 
this species and O. cohune (Mart.) Dahlgren 
ex Standl., Burret made another description in 
1932, synonymizing O. speciosa, O. martiana 
and A. speciosa under O. barbosiana Burret 
(Glassman 1999). The other species mentioned 
(O. phalerata and O. lydiae) would be considered 
synonyms later. All of this confusion caused 
various scientific names to be used by the 
scientific community throughout the past two 
centuries.

More recently, in 1988, Anderson & 
Balick studied the taxonomy of the babassu and 
closely related species. Initially, the authors 
considered the name O. martiana valid, claiming 
that the oldest combination (O. speciosa) was 
invalid. However, comparing the illustrations 
and descriptions to O. phalerata, described 
from Bolivia in 1844, by Martius, the authors 
concluded that they were the same species, 
which presents broad geographic distribution. 
They concluded that the first proposed name, O. 
phalerata, would be more suitable to designate 
the babassu.

The name O. phalerata  was widely 
adopted by the scientific community, being 
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currently used. However, there is a discussion 
about the validity of the genus Orbignya, as 
presented below.

The babassu belongs to the subtribe 
Attaleinae (Dransfield & Uhl 1986). Several 
genera compose this subtribe, and Dransfield et 
al. (2005) presented the latest circumscription.

A group of related genera, known as “Attalea 
Alliance” (Glassman 1977), can be recognized 
within Attaleinae: Attalea (Humboldt et al. 
1816), Maximiliana (Martius 1826), Orbignya 
(Martius 1837), Scheelea (Karsten 1857), 
Parascheelea (Dugand 1940) and Markleya 
(Bondar 1957). Later taxonomic treatments 
considered Parascheelea and Markleya to be 
invalid (Dransfield & Uhl 1986). The Attaleinae 
genera are distinguished from each other by the 
morphology of the staminate flower (Glassman 
1977), but intermediate flower types blur 
taxonomic boundaries (Wessels Boer 1965; 
Anderson & Balick 1988).

Wessels Boer (1965) suggested the lumping 
of all “Attalea Alliance” genera into a single 
genus (see Henderson & Balick 1991; Henderson 
1995). In this case, the valid name for the group 
must be the first proposed, Attalea and the other 
genera should be considered a synonym. This 
suggestion has split the scientific community: 
while some authors agree with the proposition 
(Henderson & Balick 1991; Henderson 1995; 
Henderson et al. 1995), others preferred to 
keep the genera separated by considering the 
arguments to be unconvincing (Moore 1973; 
Dransfield & Uhl 1986; Glassman 1999).

According to Zona (2002), Henderson’s 
publication, The Palms of the Amazon (1995), 
and Glassman’s monograph about the subtribe 
Attaleinae (1999), are the only modern treatments 
of the subtribe. Glassman (1999) does not follow 
Boer’s ideas, but Henderson (1995) does. The 
first proposition of lumping is often incorrectly 
credited to Henderson, although the author stated 
that he was following Wessels Boer (Henderson 
& Balick 1991; Henderson 1995).

A s s uming  Wes s e l s  Boe r ’s  ( 1965 ) 
proposition as valid, the correct combination 
would be Attalea speciosa, the name used 
in the first description by Martius in 1826. 
Nevertheless, following the Barbosa Rodrigues’ 
(1898) arguments, some authors considered this 
name invalid due to the fact that the description 
of Martius was based on incomplete material. 
For this reason, Zona (2002) proposed a new 

name for the species: Attalea glassmanii Zona 
(the eighth proposed name for the babassu). 
Although correct, this new name was not well 
accepted by the scientific community. Authors 
such as Govaerts & Dransfield (2005) preferred 
to keep A. speciosa because of its traditional 
association to the species.

Recent publications and the advent 
of molecular biology
Dransfield et al. (2005), considering 

numerous studies, including many molecular 
analyzes,  presented a new phylogenetic 
classification of Arecaceae. In this proposal, 
some clades emerged, some groups already 
established were split into different groups 
and some groups were collapsed. The authors 
compare the proposed classification to the 
Genera Palmarum  l ist  of genera (Uhl & 
Dransfield 1987). Orbignya, which was accepted 
on the latter, is considered as a synonym of 
Attalea by Dransfield et al. (2005).

Another publication of the same year, 
published by Royal Botanic Gardens, Kew, 
England (Govaerts & Dransfield 2005), lists 
the valid names of Arecaceae, also considering 
Attalea speciosa to be the correct name of the 
babassu.

Although Dransfield et al. (2005) admit 
that advances in Phylogenetics may lead to 
refinements and modifications to the proposed 
classification, they state that the foundations 
of the new classification are robust and are not 
going to suffer major changes. This publication 
was a preview of the new classification of palm 
trees published in the second edition of Genera 
Palmarum (Dransfield et al. 2008), the latest 
monograph published concerning the family. 
This book received the Annual Literature Award 
of the Council on Botanical and Horticultural 
Libraries. In Genera Palmarum (Dransfield et 
al. 2008) Orbignya is a synonym of Attalea.

Meerow et  a l .  (2009)  publ i shed  a 
phylogenetic reconstruction of Atteleinae 
subtribe based on WRKY gene sequences. The 
“Scheelea group” appeared to be monophyletic, 
but the “Orbignya group” appeared to be 
paraphyletic.  This demonstrates that the 
traditional circumscription of Orbignya may be 
artificial. The genus Attalea in its broad concept 
(encompassing the “groups” Scheelea, Orbignya 
and Attalea) appeared to be monophyletic, 
corroborating Wessels Boer’s proposition (1965).
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The babassu in plant nomenclature 
indexes
Indexes or lists of scientific names 

maintained by research institutions in plant 
taxonomy are reliable because they are developed 
and updated by renowned specialists. Table 1 
shows searching results for the two main names 
used for the babassu (Orbignya phalerata and 
Attalea speciosa) in some of these indexes. Attalea 
is an accepted name (and Orbignya is a synonym) 
in all consulted indexes, except one, which does 
not present status of the names.

“The Palm Web” index does not present 
“Orbignya” in its list. It is necessary to search 
the directory of “misapplied names” to find it. 
“Misapplied names” are those which, for some 
reason, are wrong or no longer used. By clicking 
on “Orbignya phalerata”, the user is automatically 
redirected to Attalea speciosa webpage, showing 
that O. phalerata is considered a synonym.

“The Palm Web” is a constantly updated 
product of the European Distributed Institute of 
Taxonomy (EDIT), a project that aims to facilitate 
access to taxonomic data. It is supported by the 

Table 1 – Searching results on the species’ name at the main Plant Name Index maintained by Taxonomy and 
Systematics research institutions.

a According to “The Plant List”, accepted name “is the name which should be used to refer to the species (or to a subspecies, variety or forma)” and a “Synonym 
is an alternative name which has been used to refer to a species (or to a subspecies, variety or forma) but which The Plant List does not consider to be the 
currently accepted name. The decision to assign a status of synonym to a name record is based upon a taxonomic opinion recorded in the cited data source.”

Index Institution

Name Statusa

NotesAttalea 
speciosa

Orbignya 
phalerata

The Plant List The Royal Botanic Gardens 
(Kew) and Missouri Botanical 
Garden 

Accepted Synonym

Tropicos Missouri Botanical Garden Legitimate Synonym  

World Check List The Royal Botanic Gardens 
(Kew)

Accepted Synonym  

Germplasm Resources 
Information Network 
(GRIN)

USDA (USA) Synonym Orbignya phalerata 
“no accessions 
in National Plant 
Germoplasm System 
under this name”

International Plant 
Name Index (INPI)

 The Royal Botanic Gardens 
(Kew), The Harvard University 
Herbaria, and the Australian 
National Herbarium

- - No status is indicated

List of Species of the 
Brazilian Flora

Rio de Janeiro Botanical Garden Accepted and 
Correct Name

Synonym, 
Legitimate, but 
incorrect name

The Palm Web International Palm Society; 
Royal Botanic Gardens (Kew), 
the Botanischer Garten und 
Botanisches Museum (Berlin-
Dahlem) , and Aarhus University 

Synonym  
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Botanical Institutes of Kew Gardens (England), 
the Botanischer Garten und Botanisches 
Museum (Germany) and the Aarhus University 
(Denmark). On the website (<http://www.
palmweb.org/>), it is possible to read the 
following note about the adoption of Attalea: 
“Glassman (1999) recognises four genera, 
Attalea, Scheelea, Orbignya and Maximiliana. 
These four genera were also recognised in 
the first edition of Genera Palmarum. As the 
palms have become better known in the field 
and more herbarium material has accumulated, 
the characters of the staminate flowers used 
to differentiate the genera seem increasingly 
unreliable. Intermediate conditions occur (which 
Glassman [1999] attributes to intergeneric 
hybridisation) and the form of the staminate 
flower seems not be correlated with any other 
varying characters. Henderson (1995) and 
Henderson et al. (1995) included all genera 
in Attalea, arguing convincingly that the 
previously recognised genera are untenable. 
This broad generic approach is followed 
here.” However, it must be highlighted that 
Henderson’s publications are not monographic 
and the expression “arguing convincingly” used 
by “The Palm Web” is questionable.

Conclusion
Even if the name Orbignya phalerata is 

considered valid, its use is not indicated, seeing 
that recent botanical literature about Arecaceae 
and the plant names indexes embraces the genera 
lumping into Attalea proposed by Wessel Boer. 
Genera Palmarum (Dransfield et al. 2008), 
in which Orbignya is a synonymy of Attalea, 
brings a robust and well-grounded classification. 
To reject it, its foundations must be challenged 
through convincing scientific publication. Hence, 
we recommend the adoption of Attalea speciosa 
Mart. ex Spreng for the babassu. Nevertheless, 
the simple analysis of the nomenclatural history 
of this species clearly indicates the necessity of 
a broad taxonomic review of the group.

Acknowledgements
The authors wish to express their sincere 

thanks to Evandro Mesquita for suggestions on 
early versions of the manuscript, Luís Carlos 
Nogueira for the constant incentive, Gustavo 
Braga for English review, and Nara Motta for 
her punctual tips.

References
Albiero, D.; Maciel, A. & Gamero, C. 2011. 

Desenvolvimento e projeto de colhedora babaçu 
(Orbignya phalerata Mart.) para a agricultura 
familiar nas regiões de matas de transição da 
Amazônia. Acta Amazônica 41: 57-68.

Anderson, A. & Balick, M. 1988. Taxonomy of the 
Babassu complex (Orbignya spp.: Palmae). 
Systematic Botany 13: 32-50.

Balick, M.; Anderson, A. & da Silva, M. 1982. Palm 
taxonomy in Brazilian Amazonia: the state of 
systematic collections in regional herbaria. Brittonia 
34: 463-477.

Barbosa Rodrigues, J. 1898. Palmae Mattogrossenses 
novae vel minus cognitae. Typographia Leuzinger, 
Rio de Janeiro. Pp. 1-88.

Barot, S.; Mitja, D.; Miranda, I.; Meija, G. & Grimaldi, 
M. 2005. Reproductive plasticity in an Amazonian 
palm. Evololutionary Ecology Research 7: 1051-
1065.

Bondar, G. 1957. Novo genêro e nova espécie de 
palmeira da Tribo Attaleine. Arquivos do Jardim 
Botânico do Rio Janeiro 15: 49-55.

Castro, A.D.E.A.; Elita, M.D.B. & Mata, M.E.R.M.C. 
2002. Comportamento reológico do azeite de 
coco babaçu em diferentes temperaturas. Revista 
Brasileira de Oleaginosas e Fibrosas 6: 457-463.

Dransfield, J. & Uhl, N. 1986. An outline of a 
classification of palms. Principes 30: 3-11.

Dransfield, J.; Uhl, N.; Asmussen, C.; Baker, W.; 
Harley, M. & Lewis, C. 2005. A new phylogenetic 
classification of the palm family, Arecaceae. Kew 
Bulletin 60: 559-569.

Dransfield, J.; Uhl, N.; Asmussen-Lange, C.; Baker, W.; 
Harley, M. & Lewis, C. 2008. Genera Palmarum: the 
evolution and classification of palms. Royal Botanic 
Gardens, Kew. 732p.

Dugand, A. 1940. Un genero cinco especies nuevas de 
Palmas. Caldasia 1: 10-19.

Farias, L.; Vasconcelos, V.; Carvalho, F. & Sarmento, 
J. 2011. Avaliação dos modelos logístico 
bicompartimental e de Gompertz na estimativa da 
dinâmica de fermentação ruminal in vitro do farelo 
e da torta de babaçu (Orbignya martiana). Arquivo 
Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia 63: 
136-142.

Ferreira, A. 2005. O babaçu enquanto alternativa 
energética no Maranhão: possibilidades. Ciências 
Humanas em Revista 3: 187-202.

Gama, J.; Souza, A.; Calegário, N. & Lana, G. 2007. 
Fitossociologia de duas fitocenoses de floresta 
ombrófila aberta no município de Codó, Estado do 
Maranhão. Revista Árvore 31: 465-477.

Glassman, S. 1999. A taxonomic treatment of the 
palm subtribe Attaleinae (tribe Cocoeae). Illinois 
Biological Monographs 59. University of Illinois 
Press, Urbana. 414p.



538 Cavallari, M.M. & Toledo, M.M.

Rodriguésia 67(2): 533-538. 2016

Glassman, S. 1977. Preliminary taxonomic studies in 
the palm genus Attalea H.B.K. Fieldiana: Botany 
38: 31-61.

Govaerts, R. & Dransfield, J. 2005. World checklist of 
palms. Royal Botanic Gardens, Kew. 223p.

Henderson, A. 1995. The palms of the Amazon. Oxford 
University Press, New York. 388p.

Henderson, A. & Balick, M. 1991. Attalea crassispatha, 
a rare and endemic Haitian palm. Brittonia 43: 
189-194.

Henderson, A.; Galeano, G. & Bernal, R. 1995. Field 
guide to the palms of the Americas. Princeton 
University Press, Princeton. 363p.

Humboldt, A.; Bonpland, A. & Knuth, C. 1816. Nova 
genera et species plantarum 1: 298-318.

IBGE. 2013. Produção da Extração Vegetal e da 
Silvicultura. In: Banco Dados Agregados. Available 
at <http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/>. Access on 
24 June 2014.

Karsten, H. 1857. Plantae Columbianae. Linnaea 28: 
241-281, 387-412.

Lima, A.; Vidaurre, G.; Lima, R. & Brito, E. 2006. 
Utilização de fibras (epicarpo) de babaçu como 
matéria-prima alternativa na produção de chapas de 
madeira aglomerada. Revista Árvore 30: 645-650.

Lorenzi, H.; Noblick, L.; Kahn, F. & Ferreira, E. 2010. 
Flora Brasileira: Arecaceae (Palms). Instituto 
Plantarium, Nova Odessa. 384p.

Martius, C.F.P. von. 1826. Historia Naturalis Palmarum 
2: 91-144.

Martius, C.F.P. von. 1837. Historia Naturalis Palmarum 
3: 145-180.

Meerow, A.W.; Noblick, L.; Borrone, J.W.; Couvreur, 
T.L.P.; Mauro-Herrera, M.; Hahn, W.J.; Kuhn, D.N.; 
Nakamura, K.; Oleas, N.H. & Schnell, R.J. 2009. 
Phylogenetic analysis of seven WRKY genes across 
the palm subtribe Attaleinae (Arecaceae) identifies 
Syagrus as sister group of the coconut. PLoS One 4: 
e7353. DOI: 10.1371/journal.pone.0007353.

Mesquita, B.A. de. 2008. As mulheres agroextrativistas 
do babaçu: a pobreza a serviço da preservação do 
meio ambiente. Revista de Políticas Públicas 12: 
53-61.

Moore, H.E. 1973. The major groups of palms and their 
distribution. Gentes Herbarum 11: 27-141.

Pavlak, M. de M.; Zuninga, A.; Lima, T.; Arévalo-
Pinedo, A.; Carreiro, S.; Fleury, C. & Silva, D. 
2007. Aproveitamento da farinha do mesocarpo 
do babaçu (Orbignya martiana) para obtenção de 
etanol. Evidência 7: 7-24.

Pintaud, J. 2008. An overview of the taxonomy of 
Attalea (Arecaceae). Revista Peruana de Biología 
15: 55-63.

Reis, C. dos; Conceição, G. da. 2010. Aspectos florísticos 
de um fragmento de vegetação, localizado no 
Município de Caxias, Maranhão, Brasil. Scientia 
Plena 6: 1-17.

Silva, A. & Firmo, D. 2008. Efeitos alelopáticos causados 
pelo Capim Braquiarão (Brachiaria brizantha) no 
desenvolvimento inicial da palmeira de babaçu 
(Orbignya Spp.). Revista Verde Agroecologia e 
Desenvolvimento Sustentável 3: 1-7.

Silva-Filho, E. da; Silva, M. da & Souza, P. de. 2007. 
Desempenho de novilhas suplementadas com 
proteinados contendo diferentes fontes de energia na 
estação seca do ano no Estado do Maranhão. Revista 
Trópica - Ciências Agrárias e Biológicas 1: 88-91.

Soler, M.; Vitali, A. & Muto, E. 2007. Tecnologia 
de quebra do coco babaçu (Orbignya speciosa). 
Ciência e Tecnologia de Alimentos 27: 717-722.

Tomlinson, P. 1979. Systematics and ecology of the 
Palmae. Annual Review of Ecology Systematics 
10: 85-107.

Uhl, N.W. & Dransfield, J. 1987. Genera palmarum. A 
classification of palms based on the work of Harold 
E. Moore, Jr. The L.H. Bailey Hortorium and the 
International Palm Society, Lawrence. 610p.

Vidotto, E.; Pessenda, L.; Ribeiro, A.; Freitas, H. & 
Bendassolli, J. 2007. Dinâmica do ecótono floresta-
campo no sul do estado do Amazônas no Holoceno, 
através de estudos isotópicos e fitossociológicos. 
Acta Amazônica 37: 385-400.

Wessels Boer, J.G. 1965. The indigenous palms of 
Suriname. E.J. Brill, Leiden. 172p.

Zona, S. 2002. Name changes in Attalea. Palms 46: 
132-133.

Artigo recebido em 14/05/2015. Aceito para publicação em 08/07/2015.


	00-sumario 67-2
	01 - 0067
	02 - 0153
	03 - 0061
	04 - 0059
	05 - 0071
	06 - 0018
	07 - 0025
	08 - 0877
	09 - 0823
	10 - 0932
	11 - 0930
	12 - 0122
	13 - 1084
	14 - 0003
	15 - 0024
	16 - 1003
	17 - 1066
	18 - 0029

