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Editorial

Afloramentos de rochas ferruginosas abrigam ecossistemas peculiares e são dispersos, no Brasil, ao longo de vários 
dos seus domínios fitogeográficos. Também são conhecidos como campos ferruginosos, campos rupestres sobre canga, 
savana metalófila, vegetação de canga, ou simplesmente canga. Além de abrigar uma biota altamente especializada e uma 
infinidade de serviços ecossistêmicos, as cangas estão associadas às principais jazidas de minério de ferro no Brasil, indicando 
a necessidade de um planejamento estratégico que concilie a conservação e exploração sustentável dos recursos naturais.

As cangas da Serra dos Carajás localizam-se imersas na Floresta Amazônica, considerada a grande lacuna de 
conhecimento florístico do Brasil. A organização da Flora das cangas da Serra dos Carajás visa suprir parte dessa lacuna e 
também auxiliar o diálogo entre o setor produtivo e órgãos responsáveis pelo licenciamento ambiental na região de Carajás, 
trazendo informações detalhadas sobre taxonomia, morfologia e distribuição das espécies ocorrentes nas cangas de Carajás.

Este número especial da Rodriguésia traz o Volume 1 da Flora das cangas das Serras dos Carajás, Pará, Brasil. 
Inclui um trabalho introdutório com um breve histórico dos estudos botânicos na região, caracterização da área de estudo, 
e procedimentos metodológicos adotados no desenvolvimento do projeto. Seguem-se 55 monografias em nível de família, 
sendo quatro de briófitas, duas de licófitas, oito de samambaias, uma de gimnosperma e 40 de angiospermas, incluindo 
139 gêneros e 248 espécies tratadas. As monografias incluem descrições taxonômicas, ilustrações, distribuição geográfica 
e chaves de identificação para os gêneros e espécies. 

Esta publicação é um produto da Cooperação Técnico-Científica entre o Museu Paraense Emilio Goeldi (MPEG) 
e o Instituto Tecnológico Vale (ITVDS), com a interveniência da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa 
(FADESP) (Processo 01205.000250/2014-10). O projeto tem duração de três anos, a partir de 09 de fevereiro 
de 2015. Além da publicação da flora, inclui um extensivo programa de coletas na área, e estudos mais detalhados com 
as espécies consideradas especiais como as ameaçadas, endêmicas, raras, invasoras e de importância para recuperação 
de áreas degradadas.

 Para esse número especial contamos com a colaboração de 55 autores, oriundos de 22 instituições do Brasil 
e exterior refletindo o caráter colaborativo idealizado para esta Flora. Para o processo editorial foram convidados os 
taxonomistas Dr. Alexandre Salino, Dra. Ana Maria Giulietti, Dra. Daniela Cristina Zappi, Dr. Julio Antonio Lombardi, 
Dr. Marcelo Trovó, Dr. Pedro Lage Viana, Dr. Raymond Mervyn Harley e Dra. Thaís Elias Almeida, que concentraram 
os trabalhos de editoração das monografias. A colaboração de vários pareceristas externos no processo de revisão dos 
artigos garantiu a qualidade das publicações. 

Ao longo do desenvolvimento da Flora até a sua publicação, contamos com a experiência e dedicação de profissionais 
do MPEG, do ITV e demais Instituições participantes, incluindo desenhistas, técnicos administrativos e dos herbários. O 
apoio e colaboração da equipe da Rodriguésia, especialmente o Dr. Vidal de Freitas Mansano e  Simone Bittencourt, 
foram fundamentais para a concretização deste número. A Flora também foi de grande importância na formação de 
recursos humanos, com destaque para os programas PCI do MPEG e FRH do ITVDS, e o Programa de Pós Graduação 
em Ciências Biológicas, ênfase Botânica Tropical da UFRA/MPEG. 

Devemos expressar nosso sincero agradecimento a todos envolvidos em alguma etapa deste projeto, mas não 
poderíamos deixar de mencionar o apoio institucional e pessoal do Dr. José Oswaldo Siqueira e Dra. Vera Imperatriz 



Fonseca (ITV), Dr. Alexandre Salino (UFMG), e Dr. Nilson Gabas Jr., Dra. Anna Luiza Ilkiu-Borges, Dra. Marlúcia Bonifácio 
Martins e Dra. Ana Vilacy M. Galucio (MPEG). A estrutura e apoio disponibilizados pelo ICMBio na FLONA Carajás, na 
figura de Frederico Drumond Martins, tornaram os trabalhos de campo agradáveis e eficientes.

A flora das cangas aqui apresentada é uma contribuição para a Flora do Brasil 2020 e difunde o conhecimento 
desse ecossistema pouco conhecido em âmbito nacional, e mesmo mundial, e que é parte integrante da Floresta Amazônica, 
de uma grandeza imensurável.

Ana Maria Giulietti-Harley 
Editora convidada

Instituto Tecnológico Vale
Belém - PA - Brasil

Pedro Lage Viana                                                                                          
Editor responsável pelo vol. Especial                        

Museu Paraense Emílio Goeldi                                  
Belém - PA - Brasil   



Artigos Originais / Original Papers

Flora das cangas da Serra dos Carajás, Pará, Brasil: história, área de estudos e metodologia
Flora of the cangas of the Serra dos Carajás, Pará, Brazil: history, study area and methodology
Pedro Lage Viana, Nara Furtado de Oliveira Mota, André dos Santos Bragança Gil, Alexandre Salino,
Daniela Cristina Zappi, Raymond Mervyn Harley, Anna Luiza Ilkiu-Borges, Ricardo de Souza Secco,
Thaís Elias Almeida, Mauricio Takashi Coutinho Watanabe, João Ubiratan Moreira dos Santos,
Marcelo Trovó, Clóvis Maurity & Ana Maria Giulietti

Flora das cangas da Serra dos Carajás, Pará, Brasil: Bartramiaceae
Flora of the cangas of the Serra dos Carajás, Pará, Brazil: Bartramiaceae
Fúvio Rubens Oliveira-da-Silva & Anna Luiza Ilkiu-Borges

Flora das cangas da Serra dos Carajás, Pará, Brasil: Calypogeiaceae
Flora of the cangas of the Serra dos Carajás, Pará, Brazil: Calypogeiaceae
Anna Luiza Ilkiu-Borges & Fúvio Rubens Oliveira-da-Silva

Flora das cangas da Serra dos Carajás, Pará, Brasil: Lepidoziaceae
Flora of the cangas of the Serra dos Carajás, Pará, Brazil: Lepidoziaceae
Anna Luiza Ilkiu-Borges & Fúvio Rubens Oliveira-da-Silva

Flora das cangas da Serra dos Carajás, Pará, Brasil: Stereophyllaceae
Flora of the cangas of the Serra dos Carajás, Pará, Brazil: Stereophyllaceae
Fúvio Rubens Oliveira-da-Silva & Anna Luiza Ilkiu-Borges

Flora das cangas da Serra dos Carajás, Pará, Brasil: Aspleniaceae 
Flora of the cangas of the Serra dos Carajás, Pará, Brazil: Aspleniaceae
Ingridy Oliveira Moura, André Jardim Arruda & Alexandre Salino

Flora das cangas da Serra dos Carajás, Pará, Brasil: Cyatheaceae
Flora of the cangas of the Serra dos Carajás, Pará, Brazil: Cyatheaceae
Alexandre Salino & André Jardim Arruda

Flora das cangas da Serra dos Carajás, Pará, Brasil: Dennstaedtiaceae
Flora of the cangas of the Serra dos Carajás, Pará, Brazil: Dennstaedtiaceae
Alexandre Salino & André Jardim Arruda

Sumário/ContEntS

1137

1141

1145

1149

1129

1133

1125

1107



Flora das cangas da Serra dos Carajás, Pará, Brasil: Dryopteridaceae 
Flora of the cangas of the Serra dos Carajás, Pará, Brazil: Dryopteridaceae
Ingridy Oliveira Moura & Alexandre Salino

Flora das cangas da Serra dos Carajás, Pará, Brasil: Lycopodiaceae  
Flora of the cangas of the Serra dos Carajás, Pará, Brazil: Lycopodiaceae
Alexandre Salino & André Jardim Arruda

Flora das cangas da Serra dos Carajás, Pará, Brasil: Lygodiaceae   
Flora of the cangas of the Serra dos Carajás, Pará, Brazil: Lygodiaceae
Alexandre Salino & André Jardim Arruda

Flora das cangas da Serra dos Carajás, Pará, Brasil: Oleandraceae   
Flora of the cangas of the Serra dos Carajás, Pará, Brazil: Oleandraceae
Alexandre Salino & André Jardim Arruda

Flora das cangas da Serra dos Carajás, Pará, Brasil: Pteridaceae   
Flora of the cangas of the Serra dos Carajás, Pará, Brazil: Pteridaceae
Ingridy Oliveira Moura & Alexandre Salino

Flora das cangas da Serra dos Carajás, Pará, Brasil: Selaginellaceae   
Flora of the cangas of the Serra dos Carajás, Pará, Brazil: Selaginellaceae
Luiz Armando de Araújo Góes-Neto, Julieta Pallos & Alexandre Salino

Flora das cangas da Serra dos Carajás, Pará, Brasil: Thelypteridaceae 
Flora of the cangas of the Serra dos Carajás, Pará, Brazil: Thelypteridaceae
Luíza Costa Moura, André Jardim Arruda & Alexandre Salino

Flora das cangas da Serra dos Carajás, Pará, Brasil: Gnetaceae   
Flora of the cangas of the Serra dos Carajás, Pará, Brazil: Gnetaceae
Nara Furtado de Oliveira Mota & Ana Maria Giulietti

Flora das cangas da Serra dos Carajás, Pará, Brasil: Alismataceae 
Flora of the cangas of the Serra dos Carajás, Pará, Brazil: Alismataceae
Climbiê Ferreira Hall & André dos Santos Bragança Gil

Flora das cangas da Serra dos Carajás, Pará, Brasil: Alstroemeriaceae 
Flora of the cangas of the Serra dos Carajás, Pará, Brazil: Alstroemeriaceae
Ana Kelly Koch

Flora das cangas da Serra dos Carajás, Pará, Brasil: Annonaceae 
Flora of the cangas of the Serra dos Carajás, Pará, Brazil: Annonaceae
Adriana Quintella Lobão

Flora das cangas da Serra dos Carajás, Pará, Brasil: Asteraceae 
Flora of the cangas of the Serra dos Carajás, Pará, Brazil: Asteraceae
Ana Paula Oliveira Cruz, Pedro Lage Viana & João Ubiratan Santos

Flora das cangas da Serra dos Carajás, Pará, Brasil: Balanophoraceae 
Flora of the cangas of the Serra dos Carajás, Pará, Brazil: Balanophoraceae
Julia Meirelles

1151

1159

1163

1165

1167

1177

1181

1191

1195

1201

1205

1211

1243



Flora das cangas da Serra dos Carajás, Pará, Brasil: Begoniaceae 
Flora of the cangas of the Serra dos Carajás, Pará, Brazil: Begoniaceae
Ludovic Jean Charles Kollmann

Flora das cangas da Serra dos Carajás, Pará, Brasil: Bromeliaceae 
Flora of the cangas of the Serra dos Carajás, Pará, Brazil: Bromeliaceae
Raquel Fernandes Monteiro & Rafaela Campostrini Forzza

Flora das cangas da Serra dos Carajás, Pará, Brasil: Burmanniaceae 
Flora of the cangas of the Serra dos Carajás, Pará, Brazil: Burmanniaceae
Ana Maria Giulietti

Flora das cangas da Serra dos Carajás, Pará, Brasil: Cabombaceae 
Flora of the cangas of the Serra dos Carajás, Pará, Brazil: Cabombaceae
Carla Teixeira de Lima & André dos Santos Bragança Gil

Flora das cangas da Serra dos Carajás, Pará, Brasil: Calophyllaceae 
Flora of the cangas of the Serra dos Carajás, Pará, Brazil: Calophyllaceae
Lucas Cardoso Marinho & André Márcio Amorim

Flora das cangas da Serra dos Carajás, Pará, Brasil: Caryocaraceae 
Flora of the cangas of the Serra dos Carajás, Pará, Brazil: Caryocaraceae
Clebiana de Sá Nunes & André dos Santos Bragança Gil

Flora das cangas da Serra dos Carajás, Pará, Brasil: Celastraceae 
Flora of the cangas of the Serra dos Carajás, Pará, Brazil: Celastraceae
Julio Antonio Lombardi & Leonardo Biral

Flora das cangas da Serra dos Carajás, Pará, Brasil: Commelinaceae 
Flora of the cangas of the Serra dos Carajás, Pará, Brazil: Commelinaceae
Lidyanne Yuriko Saleme Aona, Grênivel Mota da Costa & Maria do Carmo E. do Amaral

Flora das cangas da Serra dos Carajás, Pará, Brasil: Convolvulaceae 
Flora of the cangas of the Serra dos Carajás, Pará, Brazil: Convolvulaceae
Rosangela Simão-Bianchini, Liziane Vilela Vasconcelos & Mayara Pastore

Flora das cangas da Serra dos Carajás, Pará, Brasil: Cucurbitaceae 
Flora of the cangas of the Serra dos Carajás, Pará, Brazil: Cucurbitaceae
Vera Lúcia Gomes-Klein, Climbiê Ferreira Hall & André dos Santos Bragança Gil

Flora das cangas da Serra dos Carajás, Pará, Brasil: Cyperaceae 
Flora of the cangas of the Serra dos Carajás, Pará, Brazil: Cyperaceae
Clebiana de Sá Nunes, André dos Santos Bragança Gil & Maria de Nazaré do Carmo Bastos

Flora das cangas da Serra dos Carajás, Pará, Brasil: Hydrocharitaceae 
Flora of the cangas of the Serra dos Carajás, Pará, Brazil: Hydrocharitaceae
Climbiê Ferreira Hall & André dos Santos Bragança Gil

Flora das cangas da Serra dos Carajás, Pará, Brasil: Iridaceae 
Flora of the cangas of the Serra dos Carajás, Pará, Brazil: Iridaceae
Rafaella Georgia Lima Damasceno & André dos Santos Bragança Gil

1247

1253

1267

1273

1277

1281

1285

1291

1301

1319

1329

1367

1373



Flora das cangas da Serra dos Carajás, Pará, Brasil: Lacistemataceae 
Flora of the cangas of the Serra dos Carajás, Pará, Brazil: Lacistemataceae
Lucas Cardoso Marinho & André Márcio Amorim

Flora das cangas da Serra dos Carajás, Pará, Brasil: Lamiaceae 
Flora of the cangas of the Serra dos Carajás, Pará, Brazil: Lamiaceae
Raymond M. Harley

Flora das cangas da Serra dos Carajás, Pará, Brasil: Linderniaceae  
Flora of the cangas of the Serra dos Carajás, Pará, Brazil: Linderniaceae
André Vito Scatigna & Nara Furtado de Oliveira Mota

Flora das cangas da Serra dos Carajás, Pará, Brasil: Loganiaceae  
Flora of the cangas of the Serra dos Carajás, Pará, Brazil: Loganiaceae
Daniela Cristina Zappi & Robberson Bernal Setubal

Flora das cangas da Serra dos Carajás, Pará, Brasil: Lythraceae  
Flora of the cangas of the Serra dos Carajás, Pará, Brazil: Lythraceae
Taciana Barbosa Cavalcanti, Marlon Garlet Facco & Laiana de Moraes Brauner

Flora das cangas da Serra dos Carajás, Pará, Brasil: Mayacaceae  
Flora of the cangas of the Serra dos Carajás, Pará, Brazil: Mayacaceae
Nara Furtado de Oliveira Mota & Ana Kelly Koch

Flora das cangas da Serra dos Carajás, Pará, Brasil: Menyanthaceae  
Flora of the cangas of the Serra dos Carajás, Pará, Brazil: Menyanthaceae
Ana Maria Giulietti

Flora das cangas da Serra dos Carajás, Pará, Brasil: Metteniusaceae  
Flora of the cangas of the Serra dos Carajás, Pará, Brazil: Metteniusaceae
Ana Paula Oliveira Cruz & Pedro Lage Viana

Flora das cangas da Serra dos Carajás, Pará, Brasil: Passifloraceae  
Flora of the cangas of the Serra dos Carajás, Pará, Brazil: Passifloraceae
Ana Kelly Koch & Anna Luiza Ilkiu-Borges

Flora das cangas da Serra dos Carajás, Pará, Brasil: Phyllanthaceae  
Flora of the cangas of the Serra dos Carajás, Pará, Brazil: Phyllanthaceae
Ricardo de S. Secco & João Barros da Silveira

Flora das cangas da Serra dos Carajás, Pará, Brasil: Phytolaccaceae  
Flora of the cangas of the Serra dos Carajás, Pará, Brazil: Phytolaccaceae
Julia Meirelles

Flora das cangas da Serra dos Carajás, Pará, Brasil: Picramniaceae  
Flora of the cangas of the Serra dos Carajás, Pará, Brazil: Picramniaceae
José Rubens Pirani & Marcelo Fernando Devecchi

Flora das cangas da Serra dos Carajás, Pará, Brasil: Polygalaceae   
Flora of the cangas of the Serra dos Carajás, Pará, Brazil: Polygalaceae
José Floriano Barêa Pastore & João Barros da Silveira

1377

1381

1399

1405

1411

1417

1423

1427

1431

1437

1443

1447

1451



Flora das cangas da Serra dos Carajás, Pará, Brasil: Pontederiaceae 
Flora of the cangas of the Serra dos Carajás, Pará, Brazil: Pontederiaceae
Danilo José Lima de Sousa & Ana Maria Giulietti

Flora das cangas da Serra dos Carajás, Pará, Brasil: Proteaceae 
Flora of the cangas of the Serra dos Carajás, Pará, Brazil: Proteaceae
Climbiê Ferreira Hall

Flora das cangas da Serra dos Carajás, Pará, Brasil: Ranunculaceae 
Flora of the cangas of the Serra dos Carajás, Pará, Brazil: Ranunculaceae
Ana Maria Giulietti & Carla Teixeira de Lima

Flora das cangas da Serra dos Carajás, Pará, Brasil: Simaroubaceae 
Flora of the cangas of the Serra dos Carajás, Pará, Brazil: Simaroubaceae
Marcelo Fernando Devecchi & José Rubens Pirani

Flora das cangas da Serra dos Carajás, Pará, Brasil: Styracaceae 
Flora of the cangas of the Serra dos Carajás, Pará, Brazil: Styracaceae
Pedro Lage Viana & Nara Furtado de Oliveira Mota

Flora das cangas da Serra dos Carajás, Pará, Brasil: Thymelaeaceae 
Flora of the cangas of the Serra dos Carajás, Pará, Brazil: Thymelaeaceae
Nara Furtado de Oliveira Mota & Ana Maria Giulietti

Flora das cangas da Serra dos Carajás, Pará, Brasil: Urticaceae 
Flora of the cangas of the Serra dos Carajás, Pará, Brazil: Urticaceae
André Luiz Gaglioti, Renata Jimenez de Almeida-Scabbia & Sergio Romaniuc-Neto

Flora das cangas da Serra dos Carajás, Pará, Brasil: Vitaceae 
Flora of the cangas of the Serra dos Carajás, Pará, Brazil: Vitaceae
Julio Antonio Lombardi

Flora das cangas da Serra dos Carajás, Pará, Brasil: Xyridaceae 
Flora of the cangas of the Serra dos Carajás, Pará, Brazil: Xyridaceae
Nara Furtado de Oliveira Mota & Maria das Graças Lapa Wanderley

1459

1463

1467

1471

1477

1481

1485

1493

1499



Resumo
No final da década de 1960, pesquisadores do Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG) iniciaram as coletas botânicas 
na Serra dos Carajás, resultando em um expressivo acervo e interessantes descobertas sobre a flora local, marcada por 
endemismos e pressão por atividades mineradoras. Em 2014, foi estabelecido o projeto “Flora das cangas da Serra dos 
Carajás” através da cooperação entre o MPEG e o Instituto Tecnológico Vale de Desenvolvimento Sustentável (ITVDS), 
visando especialmente a elaboração da flora das cangas da FLONA Carajás. Um acervo de cerca de quinze mil exsicatas, 
depositadas principalmente nos herbários MG e BHCB além de HCJS, INPA, IAN, NY e RB constitui a base para 
o desenvolvimento da flora. Até o momento, a flora inclui 151 famílias de angiospermas, gimnospermas, licófitas e 
samambaias e briófitas (musgos e hepáticas). Neste trabalho apresentamos um breve histórico dos estudos botânicos na 
região, caracterização da área de estudo, e procedimentos metodológicos adotados no desenvolvimento do projeto. Também, 
constitui a introdução para o volume 1 da Flora das cangas de Carajás composto por 55 famílias, sendo quatro de briófitas, 
duas de licófitas, oito de samambaias, uma de gimnospermas e 40 de angiospermas, incluindo 139 gêneros e 248 espécies. 
Palavras-chave: Amazônia, campos ferruginosos, campos rupestres, florística, taxonomia.

Abstract 
Back in 1960 researchers from the Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG) began to study the Serra dos Carajás, resulting 
in an important collection, giving interesting insights in the local flora. During the last decades, intensification of expeditions 
to the FLONA Carajás was driven by the discovery of a high number of endemic species, coupled with mining pressure in 
the area. The project “Flora das cangas da Serra dos Carajás” was established in 2014 through the collaboration between 
MPEG and Vale Institute of Technology – Sustainable Development (ITVDS), which aimed to record systematically the 
knowledge of the flora associated with the cangas of the Serra dos Carajás. Nearly fifteen thousand exsiccatae currently 
held at several herbaria (MG, BHCB, HCJS, INPA, IAN, NY and RB) served as the base for the compilation of this 
flora that includes, so far, 151 families including bryophytes, ferns and seed plants. Here we present a short history of the 
botanical studies carried out in the region, as well as the characterization of the study area and the methodology followed by 
this project. This introductory chapter heads the first volume of the Flora of the cangas of the Serra de Carajás, presenting 
the first 55 plant families, four of bryophytes (two of mosses and two liverworts), two of lycophytes, eight of ferns, one 
gymnosperm and 40 families angiosperms, treating 139 genera and 248 species.
Keywords: Amazon, campos rupestres, floristics, ironstone savannas, taxonomy.
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Introdução
O Domínio Fitogeográfico da Amazônia 

situa-se na porção norte da América do Sul e ocupa 
aproximadamente 6 milhões de km2, em nove 
países, e com a maioria de sua extensão dentro 
do território brasileiro (ter Steege et al. 2013). 
Predominantemente representado por formações 
florestais, existem também nesse domínio áreas 
abertas, como savanas, campinaranas e campos 
rupestres (Pires & Prance 1985), distribuídas de 
forma esparsa e isolada pela matriz florestal.

Por sua extensão, dificuldade de acesso e 
história de investigação científica relativamente 
recente, a flora da Amazônia é a menos conhecida 
dentre os domínios fitogeográficos brasileiros 
(BFG 2015). É notável a presença de amplas 
lacunas de conhecimento florístico ao longo da 
Amazônia brasileira, o que é refletido pela baixa 
densidade de coletas, com menos de 0,18 espécimes 
coletados por quilômetro quadrado na região norte 
(predominantemente amazônica) (BFG 2015; Nic 
Lughadha & Morim 2015). Não obstante, diversos 
novos táxons foram descritos recentemente, fruto 
de esforços realizados em áreas pontuais, como, 
por exemplo, na Serra do Cristalino, estado do 
Mato Grosso (e.g., Vanderplank & Zappi 2011; 
Frisby & Hind 2014), Serra do Aracá (e.g., Grant 
et al. 2006; Michelangeli & Goldenberg 2014) 
e Reserva Ducke, no Amazonas (e.g., Lombardi 
2007; Boeira et al. 2012; Souza et al. 2015), Serra 
do Cachimbo (Harley 2013) e Serra dos Carajás, 
no estado do Pará (e.g., Dittrich et al. 2014; Salino 
et al. 2014; Salas et al. 2015; Araujo & Chautems 
2015; Almeda et al. 2016; Pereira et al. 2016; 
Nunes et al. 2016).

A Serra dos Carajás é um complexo 
montanhoso localizado no sudeste do estado 
do Pará, caracterizado pela riqueza de recursos 
minerais, relevo acidentado e presença de platôs 
de afloramentos de rochas ferruginosas isolados. 
Este complexo montanhoso, também referido 
como Província Mineral de Carajás, inclui partes 
dos municípios de São Felix do Xingu, Ourilândia 
do Norte, Curianópolis, Eldorado dos Carajás, 
Parauapebas, Canaã dos Carajás e Água Azul do 
Norte, sendo os três últimos desmembrados do 
município de Marabá (Silva 2006). 

Após a descoberta dos afloramentos ferríferos 
por geólogos da United States Steel, em 1967, 
vários e diversificados depósitos minerais foram 
descobertos, incluindo depósitos de minério de 
ferro de escala mundial, de manganês, níquel 

laterítico e sulfetado, cobre-ouro, entre outros, 
destacando a região da Serra dos Carajás como 
uma das maiores províncias minerais do mundo 
(Freitas 1986; Santos 1986). Entre as décadas de 
1960 e 1980, esta região foi alvo de intenso fluxo 
migratório facilitado pela implantação da estrutura 
viária da Rodovia Belém-Brasília, atual BR-222. O 
crescimento demográfico também foi impulsionado 
pela construção da hidrelétrica de Tucuruí (cerca 
de 260 km de Marabá), pela descoberta de ouro em 
Serra Pelada e pela implementação do projeto Ferro 
Carajás, mais tarde alocado no audacioso Programa 
Grande Carajás (Silva 2006). 

A Floresta Nacional de Carajás (FLONA 
Carajás) foi criada em fevereiro de 1998. 
Posteriormente, outras unidades de conservação 
foram criadas no entorno da FLONA Carajás, 
sendo estabelecido o Mosaico de Carajás, que inclui 
também a Floresta Nacional de Itacaiúnas, Floresta 
Nacional do Tapirapé-Aquiri, Reserva Biológica de 
Tapirapé, Área de Proteção Ambiental do Igarapé 
Gelado e Terra Indígena Xicrin do Catetê, somando 
aproximadamente 12.000 km2 (STCP 2016). Este 
mosaico resguarda parte da floresta amazônica no 
sul do estado do Pará e, especialmente na FLONA 
Carajás, inclui as áreas abertas de cangas, que 
correspondem aos afloramentos ferríferos, onde 
se estabelece uma vegetação rupestre ou aquática. 
Essas formações representam cerca de 5% da área 
da FLONA Carajás e estão diretamente associadas 
às jazidas de ferro da região (STCP 2016). Tais 
afloramentos abrigam uma flora especializada, 
caracterizada por adaptações ao ambiente peculiar 
e presença de espécies endêmicas.

As leis ambientais brasileiras para a liberação 
da atividade de mineração determinam que os 
projetos propostos suportem a conservação da biota 
e os serviços a ela associados, ao mesmo tempo 
que produzam o menor impacto possível sobre 
o ambiente. Ainda, processos de licenciamento 
ambiental, especialmente em unidades de 
conservação na categoria de uso  sustentável, 
demandam detalhados estudos diagnósticos e de 
avaliação de impactos ambientais para apreciação 
do órgão que emite as licenças. Em relação à 
FLONA Carajás, o conhecimento sistematizado 
da flora e autenticado por especialistas, além de 
preencher uma importante lacuna de conhecimento 
botânico, é imprescindível para subsidiar estudos 
em diversas abordagens, seja para estudos de 
espécies ameaçadas, raras, endêmicas, seja para 
utilização de espécies nativas em recuperação de 
áreas degradadas, seja para determinação de áreas 
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para conservação. Tendo em vista a necessidade 
de aprofundar e sistematizar o conhecimento 
sobre a flora das cangas da Serra dos Carajás, foi 
idealizado o projeto “Flora das cangas da Serra 
dos Carajás, Pará, Brasil”, fruto da cooperação 
entre o Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG) 
e o Instituto Tecnológico Vale - Desenvolvimento 
Sustentável (ITVDS). Este projeto conta com 
a colaboração de 74 botânicos taxonomistas do 
Brasil e do exterior. Apresentamos nesse trabalho 
um histórico dos estudos botânicos na região, 
caracterização da área estudada, a metodologia 
empregada para elaboração e publicação das 
monografias taxonômicas, além de uma lista de 
famílias botânicas registradas, até o momento, nas 
cangas da Serra dos Carajás, destacando o número 
de gêneros e espécies das famílias publicadas no 
primeiro volume da flora

Histórico de estudos botânicos na 
Serra dos Carajás
O início das investigações botânicas na Serra 

dos Carajás é relativamente recente. As primeiras 
coletas registradas datam de 1969, quando o botânico 
Paulo Bezerra Cavalcante (MPEG) realizou sua 
primeira expedição à região para coleta de material. 
Por meio de seus registros, foram descobertos 
e posteriormente descritos gêneros e diversas 
espécies até então desconhecidas para a ciência 
(ver Fig. 1a-l), como Monogereion carajensis 
G.M. Barroso & R.M. King (Fig. 1a) (Barroso & 
King 1971), Parapiqueria cavalcantei R.M. King 
& H. Rob. (Fig. 1b) e Cavalcantia glomerata 
(G.M. Barroso & R.M. King) R.M. King. & H. 
Rob. (King & Robinson 1980a; King & Robinson 
1980b), pertencentes à família Asteraceae, Ipomoea 
cavalcantei D. Austin (Fig. 1c) e I. carajasensis D. 
Austin (Austin 1981), Convolvulaceae, Centrosema 
carajasense P. Cavalcante (Cavalcante 1970), 
pertencente às Fabaceae e Perama carajensis 
J.H.Kirkbr. (Fig. 1h) (Kirkbride 1980), Rubiaceae.

Nos anos seguintes, as coletas de material 
botânico na região foram intensificadas por 
pesquisadores do MPEG, com o apoio da 
Companhia Vale do Rio Doce. Decorrente desses 
esforços, a publicação da listagem florística 
pioneira para a vegetação de canga da Serra dos 
Carajás (Secco & Mesquita 1983) serviu como 
base para estudos com diversas abordagens, 
destacando-se os estudos florísticos (Silva et al. 
1986a, 1986b; Secco & Lobo 1988; Silva 1991; 
Lisboa & Ilkiu-Borges 1996), de ecologia vegetal 
(Silva et al. 1987; Salomão et al. 1988; Silva & 

Rosa 1989; Silva et al. 1996), de fitogeografia 
(Porto & Silva 1989; Cleef & Silva 1994). Neste 
contexto, destaca-se o estudo de Silva (1991), 
no qual a autora lista 58 famílias, 145 gêneros e 
232 espécies para a vegetação de canga. Nesta 
listagem, 31% dos táxons não foram identificados 
até o nível de espécie ou carecem de confirmação 
na determinação. Grande parte do material 
botânico testemunho desses trabalhos encontra-se 
depositado no herbário do Museu Paraense Emílio 
Goeldi (MG), incluindo vários materiais-tipo. Com 
base nesse acervo, algumas novas espécies foram 
descritas, como Ipomoea marabaensis Austin & 
Secco (Convolvulaceae) (Austin & Secco 1988) 
e Alchornea fluviatilis Secco (Euphorbiaceae) 
(Secco 1993). No mesmo período, iniciou-se uma 
série de publicações sobre a flora rupestre da 
Serra dos Carajás, conduzida por pesquisadores 
do MPEG, constando de tratamentos florísticos 
para táxons ocorrentes nas cangas da região. Esta 
iniciativa se restringiu a uma publicação sobre 
a família Fabaceae (Silva 1993) e sobre alguns 
gêneros de Poaceae:  Axonopus (Bastos 1991), 
Ichnanthus (Bastos 1993), Mesosetum e Thrasya 
(hoje sinônimo de Paspalum) (Bastos 1992). 

A partir do final de 2007, consultores, 
professores e estudantes vinculados ao herbário 
BHCB, da Universidade Federal de Minas Gerais, 
desenvolveram estudos sobre a flora das cangas de 
Carajás, visando, principalmente, a elaboração de 
relatórios do impacto ambiental nas abrangências 
da FLONA Carajás. As análises florísticas e 
fitossociológicas desta vegetação resultaram num 
incremento de aproximadamente 5.000 amostras, 
depositadas no acervo do BHCB. Duplicatas 
provenientes destes estudos foram incorporadas 
a outros importantes herbários brasileiros (MG, 
IAN e RB), ampliando o acervo de Carajás nestas 
instituições. Com base nas coletas realizadas 
durante estes estudos, diversas novas espécies 
foram descritas, e entre elas, várias consideradas 
endêmicas para a região, como: Blechnum 
areolatum V.A.O. Dittrich & Salino (Fig. 1i) e 
B. longipilosum V.A.O. Dittrich & Salino (Fig. 
1j) (Blechnaceae) (Dittrich et al. 2012); Isoetes 
cangae J.B.S. Pereira, Salino & Stützel (Fig. 
1k) e I. serracarajensis J.B.S. Pereira, Salino & 
Stützel (Fig. 1l) (Isoetaceae) (Pereira et al. 2016), 
Borreria elaiosulcata E.L. Cabral & L.M. Miguel 
e B. carajasensis E.L. Cabral & L.M. Miguel 
(Rubiaceae) (Cabral et al. 2012); Philodendron 
carajasense E.G. Gonç. & A.J. Arruda (Araceae) 
(Gonçalves & Arruda 2013); Sinningia minima 
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Figura 1 – Algumas espécies de plantas vasculares consideradas endêmicas da Serra dos Carajás – a. Monogereion 
carajensis; b. Parapiqueria cavalcantei; c. Ipomoea cavalcantei; d. Sinningia minima; e. Brasilianthus carajasensis; f. 
Paspalum carajasense; g. Carajasia cangae; h. Perama carajensis; i. Blechnum areolatum; j. Blechnum longipilosum; 
k. Isoetes cangae; l. Isoetes serracarajensis (Fotos: a-c, e-h, j. Pedro Viana; d,l. Nara Mota; i,k. André Arruda).
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A.O. Araujo & Chautems (Gesneriacae) (Fig. 1d) 
(Araújo & Chautems 2015), além de Carajasia 
cangae R.M.Salas, E.L. Cabral & Dessein 
(Rubiaceae) (Fig. 1g) (Salas et al. 2015) e 
Brasilianthus carajasensis Almeda & Michelangeli 
(Melastomataceae) (Fig. 1e)  (Almeda et al. 2016), 
dois novos gêneros monoespecíficos. Apesar da 
descrição dessas novas espécies, a maior parte 
das coleções feitas em Carajás permaneceu 
nos herbários, aguardando para ser estudada 
detalhadamente e de forma sistemática. 

Em 2014, pesquisadores do MPEG tiveram 
aprovação de auxílio financeiro do CNPq para 
iniciar a elaboração da Flora de Carajás, um projeto 
a médio-longo prazo. No início de 2015, o MPEG 
e o ITVDS firmaram um Acordo de Cooperação 
Técnica para o desenvolvimento do projeto 
“Flora das cangas da Serra dos Carajás” visando a 
retomada dos estudos sistemáticos sobre essa flora, 
uma parceria público-privada que permitiria uma 
produção muito mais rápida de resultados. Este 
novo projeto visa a publicação completa da flora 
em pelo menos dois volumes, incluindo briófitas 
(musgos e hepáticas), samambaias e licófitas, 
gimnospermas e angiospermas ocorrentes nas 
cangas da região. Ademais, prevê a compilação 
dos acervos de herbários representativos da flora 
da região, em um banco de dados autenticado, 
incluindo também as novas coletas que estão 
sendo realizadas durante o desenvolvimento do 
atual projeto. O desenvolvimento dos estudos 
florísticos têm demonstrado que, além dos 
tratados monográficos das famílias, deve ser feita 
a reavaliação da riqueza e composição da flora 
das cangas da Serra dos Carajás. A elaboração de 
uma lista atualizada dos táxons endêmicos, raros 
e ameaçados encontrados na região, embasada na 
flora autenticada, ainda inexiste na literatura e é 
imprescindível para o desenvolvimento de estudos 
mais aprofundados com essas espécies, visando a 
sua conservação.

Serra dos Carajás: caracterização física
A Serra dos Carajás é constituída por um 

conjunto de serras recortadas e alinhadas segundo 
a direção W-NW e E-SE, limitada a leste pelos 
rios Araguaia-Tocantins, a oeste pelo Rio Xingu, 
a norte pela Serra do Bacajá e a sul pela Serra dos 
Gradaús (Hirata et al. 1982). De acordo com o 
modelo geotectônico para a América do Sul, a região, 
também referida como Província Mineral de Carajás, 
está inserida no Escudo do Brasil Central na porção 
sudeste do Cráton Amazônico (Hasui et al. 1984).

Segundo Ab’Saber (1986), os eventos 
supergênicos registrados no Sul do Pará remontam 
aos processos de aplainamento da região ocorridos 
desde o pré-Cretáceo, a partir do arrasamento 
de terrenos pré-cambrianos soerguidos, gerando 
planícies que sofreram posteriores soerguimentos 
e dissecações, e uma série de superfícies de 
aplainamento descontínuas.

Esse processo evolutivo é considerado 
como o principal responsável pela formação de 
expressivas coberturas lateríticas na região, tendo 
como principal consequência o enriquecimento 
expressivo em ferro a partir das rochas da formação 
ferrífera bandada, sejam elas itabiritos ou jaspelitos. 
Nesse contexto, os platôs da Serra dos Carajás 
e os altiplanos adjacentes estão sustentados em 
parte por coberturas lateríticas detríticas (cangas), 
constituídas essencialmente de fragmentos 
relictuais de hematita/magnetita, uma evidência 
de que a origem dessas coberturas se deu a partir 
da alteração intempérica das formações ferríferas 
bandadas (Beisiegel et al. 1973). As estruturas e 
texturas dessas crostas lateríticas detríticas estão 
ligadas aos processos erosivos que ocorreram 
durante o evento de aplainamento, atualmente 
representantes da superfície de cimeira (Maurity 
& Kotschoubey 1995). 

No contexto regional do sul do Pará, a 
Serra dos Carajás destaca-se na paisagem pelas 
elevações entre 500 e 700  m de altitude com topos 
ligeiramente aplainados, ocorrendo também, com 
menor frequência, morros colinosos e serras com 
cristas aguçadas. Nos estudos que definiram o 
Distrito Ferrífero de Carajás (Resende & Barbosa 
1972), a Serra dos Carajás foi setorizada em quatro 
conjuntos principais de serras: Serra Norte (platôs 
N1 a N9); Serra Sul (platôs S1 a S45); Serra Leste 
(platôs SL1 a SL3) e Serra de São Félix (platôs SF1 
a SF3). Alguns platôs recebem nomes específicos, 
como a Serra da Bocaina e Serra do Tarzan, ambas 
pertencentes à Serra Sul (Mota et al. 2015). Neste 
trabalho foram incluídas na amostragem os platôs 
localizados nos municípios de Canaã dos Carajás 
e Parauapebas (Serra Norte e Serra Sul, incluindo 
Serra da Bocaina e Serra do Tarzan) (Fig 2).

O clima atual da região se enquadra no tipo Aw 
de Köppen (Alvares et al. 2013), possuindo como 
característica marcante um índice pluviométrico 
anual elevado e a presença de um período bem 
definido de estiagem. O regime pluviométrico 
apresenta um ciclo unimodal, com verão chuvoso 
que se inicia em outubro, atinge o máximo no 
período de janeiro a março e termina em maio, e 
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inverno seco. Os totais de precipitação registrados 
na região, da ordem de 2.033 milímetros ao ano, 
são extremamente altos, ocorrendo durante o ano 
cerca de 140 dias com chuva, sendo que 3/4 da 
precipitação total anual ocorre nos três meses mais 
chuvosos. A temperatura média mensal varia entre 
25,1º C e 26,3º C, sendo a mínima absoluta situada 
entre 15,6º C e 18,3º C e registrada entre os meses 
de julho e outubro, e a máxima entre 34,3º C e 38,1º 
C, que pode ocorrer nos demais meses.

O regime de umidade apresenta altos valores 
durante todo o ano. A média mensal da umidade 
relativa do ar varia entre 76,8 e 88,5 %. A insolação 
média mensal apresenta máximo nos meses de 
junho a agosto quando atinge cerca de 200 horas.

A vegetação de canga na Serra dos 
Carajás
Inserida no domínio fitogeográfico da 

Amazônia, a região de Carajás abriga vegetação 
campestre numa matriz dominada por formações 
florestais que variam desde as florestas ombrófilas 
sempre verdes até as estacionais, com diferentes 
graus de deciduidade, algumas com grande 
riqueza de trepadeiras e cipós. Sobre os platôs 
cobertos por afloramentos ferruginosos na região, 
encontra-se um rico mosaico de fitofisionomias 
predominantemente abertas associadas diretamente 
ao substrato rochoso. Rizzini (1979) foi o primeiro 
a caracterizar o tipo de vegetação sobre rochas 
ferruginosas na Serra dos Carajás e região do 
Quadrilátero Ferrífero, em Minas Gerais, com 
a aplicação do termo “canga”, também adotado 
por Secco & Mesquita (1983) em seu estudo 
sobre a vegetação na Serra Norte, em Carajás. 
Alguns autores (Silva et al. 1986a, 1986b; Silva 
& Rosa 1990; Silva 1991) utilizam o termo 
“campo rupestre”, mais frequentemente associado 
à vegetação encontrada sobre afloramentos 
quartzíticos da Cadeia do Espinhaço (Giulietti et 
al. 1997), geralmente a altitudes superiores a 1000 
m acima do nível do mar. Porto & Silva (1989) 
propõem a denominação “savana metalófila” 
em alusão à potencial capacidade de tolerância 
e retenção de metais pesados das espécies de 
plantas que ocorrem nesse ambiente. No presente 
trabalho, é utilizado o termo “canga” para se 
referir à vegetação que ocorre associada às rochas 
ferruginosas na Serra dos Carajás.

De maneira geral, as cangas de Carajás 
abrigam um rico mosaico de fitofisionomias (Fig. 
3), que incluem vegetação rupícola, associada a 
rochas expostas; campos graminosos e savanas, 

que ocorrem onde o substrato rochoso está mais 
fragmentado; vegetação higrófila, associada a 
riachos e lagoas, perenes ou sazonais; e os capões 
de floresta decídua ou semi-decídua associados 
a áreas com maior acúmulo de matéria orgânica 
sobre o substrato ferruginoso. Em todas as suas 
variantes fitofisionômicas, observa-se uma notável 
sazonalidade da fisionomia das cangas, com a 
presença marcante de diversas espécies herbáceas 
anuais e efêmeras durante o período chuvoso e uma 
tendência à deciduidade do componente arbustivo 
e arbóreo no período mais seco.

Mota et al. (2015) descrevem detalhadamente 
as variantes fitofisionômicas das cangas da Serra 
dos Carajás, com base em características do solo, 
presença de espécies predominantes e em relação 
à associação a corpos de água. As fitofisionomias 
foram organizadas em três grandes grupos, 
dos quais os dois primeiros são subdivididos 
em subgrupos: vegetação rupestre ferruginosa 
(vegetação rupestre arbustiva, campo rupestre 
sobre canga couraçada, campo rupestre sobre canga 
nodular, mata baixa); vegetação hidromórfica 
(campos brejosos, lagoas temporárias, lagoas 
perenes, cursos d’água intermitentes, buritizais e 
buritiranais, mata paludosa); e finalmente, florestas 
associadas às serras ferruginosas. 

Metodologia de trabalho e organização 
das monografias
O projeto “Flora das cangas da Serra dos 

Carajás” foi planejado para ser desenvolvido no 
período de janeiro de 2015 a dezembro de 2017. 
O projeto destina-se à elaboração e publicação de 
monografias taxonômicas para todas as famílias 
botânicas que compõem a flora das áreas de 
canga da Serra dos Carajás, nos municípios de 
Parauapebas e Canaã dos Carajás (Fig. 2). Fazem 
parte do escopo da Flora as famílias de briófitas 
(musgos e hepáticas), licófitas e samambaias, 
gimnospermas e angiospermas, que incluem 
espécies nativas e/ou naturalizadas na área. Apenas 
as espécies registradas para a canga (sensu Mota 
et al. 2015) foram incluídas, seja em formações 
campestres, savânicas, florestais ou aquáticas.

Os acervos dos herbários MG e BHCB, 
que concentram grande volume de material 
oriundo das cangas de Carajás, servem como base 
para os tratamentos taxonômicos. Os materiais 
provenientes da área de estudo foram separados 
por família e disponibilizados, como empréstimo, 
aos taxonomistas colaboradores convidados para a 
elaboração das monografias. Além desses herbários, 
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Figura 2 – Localização da região da Serra dos Carajás (estrela), limites da FLONA Carajás (cinza) e identificação 
dos principais afloramentos / platôs de canga (preto) na área de estudos.

espécimes de Carajás podem ser encontrados nos 
herbários HCJS, IAN, INPA, K, MBM, NY e RB e 
foram examinados pelos autores das monografias, 
quando possível. Se necessário, material adicional 
proveniente de outros herbários foi examinado e 
incluído nas monografias pelos autores.

A partir de março de 2015, foi estabelecido 
um plano de coletas mensais ao longo das 
formações de canga da Serra dos Carajás para 
incrementar o acervo disponível para a realização 
dos tratamentos taxonômicos, assim como aportar 
dados sobre a fenologia e distribuição das espécies 
na área, obtenção de material fotográfico para 
ilustração, além de armazenamento de tecidos 
vegetais para estudos anatômicos e moleculares. 
Todo o material coletado está sendo incorporado 
ao acervo do herbário MG. As duplicatas estão 
sendo enviadas a taxonomistas especialistas 
colaboradores do projeto e, posteriormente, a 
outros herbários. Participaram desse conjunto 
de atividades pesquisadores, técnicos, bolsistas 
e alunos do MPEG, assim como pesquisadores, 
técnicos e bolsistas do ITVDS.

Para cada família, será elaborado um artigo 
de tratamento taxonômico para as espécies que 
ocorrem na área delimitada da Serra dos Carajás. 
As monografias seguem as normas gerais 
desse periódico, às quais foi acrescentada uma 
padronização para o conjunto das famílias. Cada 
monografia inclui uma breve caracterização de 
família e gênero(s), chaves de identificação, 
descrição das espécies por ordem alfabética, 
prancha ilustrativa com caracteres diagnósticos 
(desenhos e/ou fotografias), lista de material 
selecionado (no máximo um por platô de canga), 
comentários sobre distribuição geográfica, 
taxonomia e morfologia das espécies e lista 
de exsicatas (contendo todos os espécimes 
analisados). Os dados de distribuição geográfica 
das espécies, por estados no Brasil, foram 
obtidos de BFG (2015), Flora do Brasil 2020 em 
construção ou da literatura especializada (neste 
caso, obrigatoriamente referida na monografia). 
Os dados de distribuição, por platô, na área de 
estudos, foram baseados exclusivamente nos 
registros disponíveis em herbário. 
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Figura 3 – Diversos ambientes associados às cangas da Serra dos Carajás – a-b. fotografias aéreas de afloramentos ferruginosos, 
Serra Sul; c-d. vegetação rupestre em borda de lagoa, na Serra Sul; e. campos brejosos com presença de Mauritia flexuosa (Arecaeae), 
ao fundo; f. profusão de Trichanthecium rivale (Poaceae), uma gramínea anual, sobre substrato rochoso na estação chuvosa; g. 
vegetação rupestre arbustiva sobre canga; h. vegetação rupestre e transição para capão florestal, estação seca; i. campos limpos e 
capão florestal, estação chuvosa; j. vegetação em interior de capão florestal; k. vegetação associada a entrada de caverna em canga; l. 
vegetação associada a curso de água sobre rochas ferruginosas (Fotos: a-b. Leonardo Vianna; c,d,f-h,j. Pedro Viana; e,i,k. Nara Mota).
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Para musgos e hepáticas estão sendo adotados 
os sistemas de classificação de Goffinet et al. (2009) 
e Crandall-Stotler et al. (2009), respectivamente. 
Para as licófitas e samambaias, adotou-se o sistema 
PPG I (2016). Para as angiospermas, está sendo 
seguido o sistema APG IV (2016). 

As monografias serão publicadas como 
números especiais da revista Rodriguésia, sendo 
este o volume 1 e os demais com previsão de 
publicação até dezembro de 2017.

Dados gerais sobre as coleções 
científicas de Carajás
Uma das primeiras atividades do projeto 

foi a reunião dos dados de oito herbários que 
incluem espécimes de Carajás, incluindo as áreas 
de cangas e florestas. Além de aproximadamente 
13.000 exsicatas do MG e BHCB, foram reunidos 
dados dos herbários HCJS, IAN, INPA, K, MBM, 
NY e RB, somando mais de 15.000 espécimes. 
Essa compilação, depois de limpeza ortográfica e 
taxonômica, permitiu a elaboração de uma listagem 
com vouchers, composta de 2.300 nomes de espécies 
de plantas vasculares. Para as áreas de cangas foram 
compiladas 571 espécies, sendo cinco de licófitas, 
62 de samambaias, uma de gimnospermas e 503 
de angiospermas. Esse banco de dados está sendo 
alimentado com a contribuição de novas coletas 
realizadas durante o desenvolvimento do projeto, 
ao mesmo tempo que está sendo atualizado e 
autenticado através da colaboração dos especialistas 
envolvidos no projeto. 

Durante esse projeto, as coletas na FLONA 
Carajás foram iniciadas em março de 2015 e 
foram realizadas também nos meses de abril, 
maio, julho, setembro, outubro, dezembro de 
2015 e de fevereiro a setembro de 2016. Também 
foram realizadas coletas em outras áreas de canga 
no Pará tendo sido coletados, desde o início do 
projeto, cerca de 3.000 números envolvendo todos 
os grupos estudados, geralmente com três a cinco 
duplicatas. Todo o material coletado já está incluído 
no banco de dados, com 8.800 amostras para o 
herbário MG. Mais de 50% das coletas recentes 
tiveram folhas incluídas em gel de CTAB ou sílica 
gel, contribuindo para a formação de um banco 
de DNA do ITVDS, que se destina inicialmente 
a elaboração do barcoding molecular dos gêneros 
das cangas de Carajás, entre outras aplicações 
ecológicas e evolutivas, e também para auxiliar nos 
processos de identificação de espécimes.

As coletas de briófitas estudadas somam 
1.600 amostras, sendo 347 coletadas em canga 

especificamente para essa flora, e 1.253 amostras que 
já se encontravam depositadas no herbário MG, 
das quais 188 foram registradas em vegetação de 
canga por vários coletores. Os estudos publicados 
até o presente abrangeram principalmente os 
musgos (13 famílias e 27 gêneros) e algumas 
poucas hepáticas (duas famílias e dois gêneros) 
em vegetação de canga (Lisboa & Ilkiu-Borges 
1996; Moraes & Lisboa 2006). Nesse volume, 
são apresentadas monografias de duas famílias de 
musgos, incluindo três gêneros e quatro espécies, 
e duas famílias de hepáticas, com dois gêneros e 
duas espécies, do total de 20 famílias previstas para 
as briófitas (Tab. 1).

O principal acervo de licófitas e samambaias 
encontra-se no herbário BHCB, com cerca de 
900 amostras. No entanto, englobando todos os 
herbários, estão registrados aproximadamente 
1.300 espécimes, distribuídos em 24 famílias e 64 
gêneros, representados em todas fitofisionomias 
da FLONA Carajás. Para  as cangas de Carajás 
foram  levantadas 20 famílias, 37 gêneros e cerca 
de 67 espécies. Dessas, 10 famílias, 24 gêneros e 32 
espécies fazem parte do volume 1 da flora (Tab. 1). 

Para as angiospermas são registradas 151 
famílias para a FLONA Carajás. Apesar de nosso 
banco atual incluir 503 espécies, estimamos a 
ocorrência de 111 famílias e pelo menos 600 
espécies para as cangas da FLONA Carajás. Neste 
volume são apresentadas 40 famílias, em 119 
gêneros e 220 espécies, incluindo famílias como 
Cyperaceae e Asteraceae que estão entre as mais 
ricas (Tab. 2). 

Considerações Finais
O estudo taxonômico minucioso da flora 

das cangas de Carajás será a base para ações 
de conservação de toda a biota que ocorre nas 
formações ferruginosas do estado do Pará. É 
possível que o número total de espécies da flora, 
quando concluída, atinja quase 10% das 7.071 
espécies referidas para o estado do Pará (BFG 2015; 
Prado et al. 2015; Costa & Peralta 2015). 

Além de valorizar a importância das coleções 
taxonômicas como repositório de dados de 
biodiversidade, o presente estudo ressalta o papel 
crucial de taxonomistas na caracterização acurada 
e organização de uma flora regional. Através 
da sistematização da informação e do resgate 
de registros do passado, este estudo contribui 
para disponibilização de informação correta e 
autenticada, substituindo listas desatualizadas 
e propiciando o uso dessa informação para os 
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Tabela 1 – Lista de famílias de gimnospermas, licófitas e samambaias e briófitas registradas nas cangas da Serra 
dos Carajás. Para as famílias com monografias publicadas no volume 1 desta flora, são indicados o(s) autor(es) 
responsáveis e riqueza de gêneros e espécies. As famílias assinaladas com um asterisco (*) estão com suas monografias 
em processo de elaboração.
Família Autor(es) Gêneros Espécies
Gimnospermas

Gnetaceae Nara Mota & Ana Maria Giulietti 1 1

Total de táxons tratados no volume 1 1 1

Licófitas e samambaias

Anemiaceae*  

Aspleniaceae Ingridy Moura, André Arruda & Alexandre Salino 1 4

Blechnaceae*  

Cyatheaceae Alexandre Salino & André Arruda 1 1

Dennstaedtiaceae Alexandre Salino & André Arruda 1 1

Dryopteridaceae Ingridy Moura & Alexandre Salino 4 4

Hymenophyllaceae*  

Isoetaceae*  

Lindsaeaceae*  

Lomariopsidaceae*  

Lycopodiaceae Alexandre Salino & André Arruda 1 1

Lygodiaceae Alexandre Salino & André Arruda 1 1

Oleandraceae Alexandre Salino & André Arruda 1 1

Ophioglossaceae*  

Polypodiaceae*  

Pteridaceae  Ingridy Moura & Alexandre Salino 9 10
Schizaeaceae*  
Selaginellaceae Luiz A. Góes-Neto, Julieta Pallos & Alexandre Salino 1 2

Tectariaceae*  

Thelypteridaceae Luíza Moura, André Arruda & Alexandre Salino 4 7

Total de táxons tratados no volume 1 24 32

Briófitas (Musgos e Hepáticas)

Bartramiaceae Fúvio Oliveira da Silva & Anna Luiza Ilkiu-Borges 1 2

Bryaceae*

Calymperaceae*

Calypogeiaceae Anna Luiza Ilkiu-Borges & Fúvio Oliveira da Silva 1 1

Cephaloziellaceae*

Fissidentaceae*

Frullaniaceae*

Hypnaceae*

Lejeuneaceae*

Lepidoziaceae Anna Luiza Ilkiu-Borges & Fúvio Oliveira da Silva 1 1

Leucobryaceae*
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Família Autor(es) Gêneros Espécies

Lophocoleaceae*

Orthotrichaceae*

Pilotrichaceae*

Plagiochilaceae*

Potiaceae*

Pterobryaceae*

Sematophyllaceae*

Stereophyllaceae Fúvio Oliveira da Silva & Anna Luiza Ilkiu-Borges 2 2

Thuidiaceae*

Total de táxons tratados no volume 1 5 6

mais variados fins. O desenvolvimento da flora 
das cangas de Carajás também desencadeou uma 
série de outros estudos que estão em andamento, 
principalmente envolvendo o aprofundamento 
do conhecimento da distribuição das espécies 
consideradas ameaçadas, endêmicas e raras, e 
também das invasoras. Essas espécies-chave 
estão sendo estudadas através de levantamentos 
fenológicos, das interações ecológicas e dos 
serviços ecossistêmicos prestados, com auxílio 
de análises moleculares e populacionais visando 
contribuir para o aumento do conhecimento de 
cunho ecológico e/ou evolutivo.

Durante os últimos trinta anos, foram 
publicadas muitas listagens florísticas no Brasil, 
listando todas as espécies para uma dada região ou 
enfocando apenas certas formas de vida (árvores, 
epífitas). Tais esforços subsidiaram a preparação 
da primeira listagem abrangente da flora brasileira 
(Forzza et al. 2010, 2012; BFG 2015), desde a 
histórica Flora Brasiliensis. Listas completas 
(muitas das quais representam a base para floras 
completas regionais ou estaduais em andamento) 
estão historicamente concentradas no leste do 
Brasil (BFG 2015), com apenas poucos exemplos, 
como o de Ribeiro et al. (1999), estudando a região 
norte e o domínio Amazônico.

O conhecimento detalhado apresentado por 
floras descritivas faz-se agora necessário para 
facilitar a diferenciação entre as espécies de plantas 
encontradas no Brasil, que detém o maior número 
de espécies registradas até o momento, perfazendo 
aproximadamente 10% da flora mundial (BFG 
2015; Zappi et al. 2015). O projeto Flora do 
Brasil 2020 (Flora do Brasil 2020, em construção) 
reúne mais de 700 colaboradores preparando uma 

flora on-line com objetivo de cumprir a meta 1 da 
Estratégia Global para Conservação das Plantas, 
assinada pelo governo brasileiro. Nesse contexto, 
a maior lacuna de conhecimento de flora no Brasil 
é a região Amazônica. Desse modo, diversas floras 
regionais tradicionais como a Flora da Serra do 
Cipó (Giulietti et al. 1987; Pirani et al. 2015), do 
Pico das Almas (Stannard 1995) e de Grão Mogol 
(Pirani et al. 2003), e estaduais, como a Flora 
Ilustrada Catarinense (Reitz 1965; FIC 2016), 
Flora de São Paulo (Wanderley et al. 2001-2016), 
Bahia (Giulietti et al. 2006), Sergipe (Prata et al. 
2013; 2015) e do Distrito Federal (Cavacanti & 
Ramos 2001), subsidiam conhecimento para que a 
comunidade botânica possa realizar a grande tarefa 
de organizar, diferenciar e descrever as espécies 
ocorrentes no país. Esses tratamentos florísticos 
concentram-se nos biomas de Cerrado, Caatinga e 
Mata Atlântica. Por outro lado, menos da metade 
dos tratamentos que compõem a única flora regional 
da Amazônia, a Flora da Reserva Ducke (Hopkins 
2005), foram publicados. No estado do Pará, ainda 
não foi elaborada uma flora detalhada, descritiva e 
com ampla abrangência taxonômica, para nenhuma 
área. O presente projeto, com previsão de três 
anos de duração e ampla abrangência taxonômica, 
apresenta um modelo de trabalho colaborativo, 
fruto de uma iniciativa pública-privada, eficiente 
para organização da flora, em uma região marcada 
por extensa lacuna de conhecimento florístico. 
É importante também ressaltar que os acervos 
pré-existentes nos herbários estudados foram 
determinantes neste processo. Este estudo e outros 
com abordagens similares, mas envolvendo intenso 
trabalho de campo na Amazônia, são estratégicos 
para que esta lacuna seja atenuada.
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Família Autor(es) Gêneros Espécies

Alismataceae Climbiê Hall & André Gil 2 2

Acanthaceae*

Alstroemeriaceae Ana Kelly Koch 1 1

Amaranthaceae*

Anacardiaceae*

Annonaceae Adriana Lobão 2 2

Apocynaceae*

Araceae*

Arecaceae*

Aristolochiaceae*

Asteraceae Ana Paula Cruz, João Ubiratan dos Santos & Pedro Viana 26 34

Balanophoraceae Julia Meirelles 2 2

Begoniaceae Ludovic Kollmann 1 4

Bignoniaceae*

Bromeliaceae Raquel Monteiro & Rafaela Forzza 7 12

Burmanniaceae Ana Maria Giulietti 1 2

Burseraceae*

Cabombaceae Carla Lima & André Gil 1 2

Cactaceae*

Calophyllaceae Lucas Marinho & André Amorim 1 1

Caryocaraceae Clebiana Nunes & André Gil 1 1

Caryophyllaceae*

Celastraceae Júlio Lombardi 4 4

Ceratophyllaceae*

Chrysobalanaceae*

Cleomaceae*

Clusiaceae*

Combretaceae*

Commelinaceae Lidyanne Aona, Grênivel Costa & Maria do Carmo 
Amaral 5 9

Connaraceae*

Convolvulaceae Rosangela Simão-Bianchini, Liziane Vasconcelos & 
Mayara Pastore 8 17

Cordiaceae*

Costaceae*

Cucurbitaceae Vera Klein, Climbiê Hall & André Gil 4 6

Cyperaceae Clebiana Nunes, André Gil & Maria de Nazaré Bastos 12 45

Tabela 2 – Lista de famílias de angiospermas registradas nas cangas da Serra dos Carajás. Para as famílias com 
monografias publicadas no volume 1 desta flora, são indicados o(s) autor(es) responsáveis e riqueza de gêneros e 
espécies. As famílias assinaladas com um asterisco (*) estão com suas monografias em processo de elaboração.
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Família Autor(es) Gêneros Espécies

Dilleniaceae*

Dioscoriaceae*

Eriocaulaceae*

Erythroxylaceae*

Euphorbiaceae*

Fabaceae*

Gentianaceae*

Gesneriaceae*

Haloragaceae*

Heliconiaceae*

Humiriaceae*

Hydrocharitaceae Climbiê Hall & André Gil 2 2

Hypericaceae*

Iridaceae Rafaella Damasceno & André Gil 1 1

Lacistemataceae Lucas Marinho & André Amorim 1 1

Lamiaceae Raymond Harley 8 16

Lauraceae*

Lentibulariaceae*

Linderniaceae Andre Vitto Scatinga & Nara Mota 1 3

Loganiaceae Daniela Zappi & Robberson Setúbal 2 4

Loranthaceae*

Lythraceae Taciana Cavalcanti, Marlon Facco & Laiana Brauner 1 3

Malpighiaceae*

Malvaceae*

Marantaceae*

Marcgraviaceae*

Mayacaceae Nara Mota & Ana Kelly Koch 1 3

Melastomataceae*

Menispermaceae*

Menyanthaceae Ana Maria Giulietti 1 1

Metteniusaceae Ana Paula Cruz & Pedro Viana 1 1

Moraceae*

Myrtaceae*

Nyctaginaceae*

Nymphaeaceae*

Ochnaceae*

Olacaceae*

Onagraceae*

Opiliaceae*

Orchidaceae*
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Família Autor(es) Gêneros Espécies

Orobanchaceae*

Oxalidaceae*

Passifloraceae Anna Kelly Koch & Anna Luiza Ilkiu-Borges 1 4

Peraceae*

Phyllanthaceae Ricardo Secco & João Silveira 1 5

Phytolaccaceae Julia Meirelles 1 1

Picramniaceae José Rubens Pirani & Marcelo Devecchi 1 2

Piperaceae*

Plantaginaceae*

Poaceae*

Podostemaceae*

Polygalaceae José Floriano Pastore & João Silveira 4 6

Polygonaceae*

Pontederiaceae Danilo Souza & Ana Maria Giulietti 1 2

Portulacaceae*

Primulaceae*

Proteaceae Climbiê Hall 1 1

Ranunculaceae  Ana Maria Giulietti & Carla Lima 1 1

Rubiaceae*

Rutaceae*

Salicaceae*

Santalaceae*

Sapindaceae*

Sapotaceae*

Simaroubaceae Marcelo Devecchi & José Rubens Pirani 2 3

Smilacaceae*

Solanaceae*

Styracaceae Pedro Viana & Nara Mota 1 2

Thymelaeaceae Nara Mota & Ana Maria Giulietti 1 1

Trigoniaceae*

Turneraceae*

Urticaceae André Gaglioti, Renata Almeida-Scabbia & Sérgio 
Romaniuc Neto 5 7

Velloziaceae*

Verbenaceae*

Vitaceae Julio Lombardi 1 4

Vochysiaceae*

Xyridaceae Nara Mota & Maria das Graças Wanderley 1 2

  Total de táxons tratados no volume 1 119 220
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Com base no atual conhecimento sobre a 
flora do País, o domínio da Amazônia é o que 
possui a maior proporção de espécies arbóreas 
em relação a outras formas de vida (herbáceas, 
arbustivas, lianas), ou 1:2 (BFG 2015), enquanto 
a Floresta Atlântica apresenta proporção de 
1:4, ou seja, uma árvore para quatro espécies 
não arbóreas. O desconhecimento da flora das 
várias e diversas áreas abertas na Amazônia 
brasileira - campinaranas, savanas, campos 
rupestres quartzíticos, campos rupestres areníticos, 
inselbergues, cangas, dentre outros - provavelmente 
exerce influência na baixa proporção de espécies 
herbáceas referida para flora amazônica (BFG 
2015). Os resultados obtidos até o momento sobre 
a flora da Serra dos Carajás, onde predominam 
espécies herbáceas e arbustivas, destoam do padrão 
de 1:2. Ao término deste projeto, após a compilação 
completa das espécies ocorrentes em canga na 
Serra dos Carajás, será possível estabelecer uma 
visão comparativa desta flora com outras áreas de 
formações rupestres já inventariadas na Amazônia, 
como o Parque Estadual do Cristalino (Zappi et 
al. 2011) e a Serra do Aracá (Prance & Johnson 
1992). Também, será de grande importância para 
a comparação com outras áreas de cangas e de 
campos rupestres na Amazônia e em outras partes 
do país onde essas ocorram, e esperamos que seja 
um incentivo para novos inventários em áreas com 
flora ainda inexplorada.
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Abstract 
Back in 1960 researchers from the Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG) began to study the Serra dos Carajás, 
resulting in an important series of collections, giving interesting insights in the local flora. During the last decades, 
intensification of expeditions to the FLONA Carajás was driven by the discovery of a high number of endemic species, 
coupled with mining pressure in the area. The project “Flora das cangas da Serra dos Carajás” was established in 2014 
through the collaboration between MPEG and Vale Institute of Technology – Sustainable Development (ITVDS), 
which aimed to record systematically the knowledge of the flora associated with the cangas of the Serra dos Carajás. 
Nearly fifteen thousand exsiccatae currently held at several herbaria (MG, BHCB, HCJS, INPA, IAN, NY and RB) 
served as the base for the compilation of this flora that includes, so far, 151 families including bryophytes, ferns and seed 
plants. Here we present a short history of the botanical studies carried out in the region, as well as the characterization 
of the study area and the methodology followed by this project. This introductory chapter heads the first volume of the 
Flora of the cangas of the Serra de Carajás, presenting the first 55 plant families, four of bryophytes (two of mosses 
and two liverworts), two of lycophytes, eight of ferns, one gymnosperm and 40 families angiosperms, treating 139 
genera and 248 species.
Key words: Amazon, campos rupestres, floristics, ironstone savannas, taxonomy.

Resumo 
No final da década de 1960, pesquisadores do Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG) iniciaram as coletas botânicas 
na Serra dos Carajás, resultando em um expressivo acervo e interessantes descobertas sobre a flora local, marcada por 
endemismos e pressão por atividades mineradoras. Em 2014, foi estabelecido o projeto “Flora das cangas da Serra 
dos Carajás” através da cooperação entre o MPEG e o Instituto Tecnológico Vale de Desenvolvimento Sustentável 
(ITVDS), visando especialmente a elaboração da flora das cangas da FLONA Carajás. Um acervo de cerca de quinze 
mil exsicatas, depositadas principalmente nos herbários MG e BHCB além de HCJS, INPA, IAN, NY e RB constitui 
a base para o desenvolvimento da flora. Até o momento, a flora inclui 151 famílias de angiospermas, gimnospermas, 
licófitas e samambaias e briófitas (musgos e hepáticas). Neste trabalho apresentamos um breve histórico dos estudos 
botânicos na região, caracterização da área de estudo, e procedimentos metodológicos adotados no desenvolvimento 
do projeto. Também, constitui a introdução para o volume 1 da Flora das cangas de Carajás composto por 55 famílias, 
sendo quatro de briófitas, duas de licófitas, oito de samambaias, uma de gimnospermas e 40 de angiospermas, incluindo 
139 gêneros e 248 espécies. 
Palavras-chave: Amazônia, campos ferruginosos, campos rupestres, florística, taxonomia.
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Introduction
The Amazon Biome in northern South 

America occupies approximately 6 million square 
kilometers, including areas of nine different 
countries, and with its largest extent within Brazil 
(ter Steege et al. 2013). Represented predominantly 
by forest formations, this biome also includes open 
vegetation, such as savannas, campinaranas and 
campos rupestres (Pires & Prance 1985), isolated 
and scattered throughout the forest matrix.

The sheer extension, difficult access and 
relatively recent history of scientific investigation 
of the Amazon result in it being the less known 
of the Brazilian biomes (BFG 2015). The gaps in 
scientific knowledge throughout the biome are a 
result of sparse collecting effort, with less than 0.18 
herbarium specimens collected by square kilometer 
in northern Brazil (BFG 2015; Nic Lughadha & 
Morim 2015) . Nonetheless, several new taxa were 
recently described following specific efforts carried 
out in isolation, such as the survey of the Parque 
Estadual do Cristalino, in northern Mato Grosso 
(e.g., Vanderplank & Zappi 2011; Frisby & Hind 
2014), the Serra do Aracá (e.g., Grant et al. 2006; 
Michelangeli & Goldenberg 2014) and the Reserva 
Ducke, in Amazonas (e.g., Lombardi 2007; Boeira 
et al. 2012; Souza et al. 2015), Serra do Cachimbo 
(Harley 2013) and the Serra dos Carajás, in the 
state of Pará (e.g., Dittrich et al. 2014; Salino et al. 
2014; Salas et al. 2015; Araujo & Chautems 2015; 
Almeda et al. 2016; Pereira et al. 2016; Nunes et 
al. 2016).

The Serra dos Carajás is a mountain range 
located in the southeastern region of the state of 
Pará, with characteristic rugged terrain culminating 
in isolated ferruginous rock plateaux. This area 
is rich in mineral resources, being also known 
as Mineral Province of Carajás, and includes 
parts of the municipalities of São Felix do Xingu, 
Ourilândia do Norte, Curianópolis, Eldorado dos 
Carajás, Parauapebas, Canaã dos Carajás and Água 
Azul do Norte, the three last ones part of a formerly 
larger municipality of Marabá (Silva 2006). 

The ferruginous outcrops were first 
discovered by United States Steel geologists in 
1967. As well as world scale iron deposits, the site 
includes manganese, nickel, lateritic and sulphide 
nickel, copper-gold and others, highlighting the 
region of Serra dos Carajás as one of the largest 
mineral provinces of the world (Freitas 1986; 
Santos 1986). Between 1960 and 1980, the region 
received intense migratory flow made easier by 

the construction of the Belém-Brasília Highway 
(BR-222) that passes Marabá. Population growth 
was also driven by the building of the Tucuruí 
hydroelectric plant (around 260 km from Marabá), 
by the discovery of gold in Serra Pelada and by 
the implantation of the Ferro Carajás project, later 
absorbed by the daring Programa Grande Carajás 
(Silva 2006). 

Created in February 1998, the Floresta 
Nacional de Carajás (FLONA de Carajás) was 
the first protected area created locally. FLONAs, 
or National Forests, are a conservation category 
that involves sustainable use of resources. 
Other conservation initiatives were added to the 
surrounding area of the FLONA de Carajás, and 
this is nowadays known as the Carajás Mosaic, 
that includes also the Floresta Nacional de 
Itacaiúnas, Floresta Nacional do Tapirapé-Aquiri, 
Reserva Biológica de Tapirapé, Área de Proteção 
Ambiental do Igarapé Gelado and Terra Indígena 
Xicrin do Catetê, totalling 12,000 km2 (STCP 
2016). This mosaic is important for the protection 
of the Amazon rainforest in southern Pará and 
some of the areas include open canga formation 
forming ferriferous outcrops, where rupicolous or 
aquatic vegetation can be found. Such formations 
represent around 5% of the area of the FLONA de 
Carajás and are directly associated with the local 
iron deposits (STCP 2016). Such canga formations 
house a specialized flora that is characterized by 
adaptations to this peculiar environment and the 
presence of several endemic species. 

The Brazilian environmental law determines 
that the project proposals pertaining mineral 
exploitation support the conservation of the 
biota and environmental services associated 
to a given area, while producing the smallest 
possible environmental impact. Environmentally 
licensing processes involving conservation units 
of sustainable use require detailed diagnostic 
studies and evaluation of the potential impacts to 
be analysed by the responsible organisation. While 
tackling a major gap in botanical knowledge, the 
systematic, authoritative knowledge of the flora in 
the FLONA de Carajás is fundamental to provide 
subsidies to different types of studies ranging 
from endangered, rare, endemic species or for 
the utilization of native species in the recovery of 
degraded areas or to determine and set aside areas 
for conservation. 

The need to improve and systematize the 
knowledge of the flora of the cangas at the Serra dos 
Carajás has resulted in the creation of the “Flora das 
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cangas da Serra dos Carajás, Pará, Brasil” project, 
a cooperation between the Museu Paraense Emílio 
Goeldi (MPEG) and the Vale Institute of Technology 
– Sustainable Development (ITVDS). This project 
is supported by over 74 taxonomic botanists from 
Brazil and other countries. The present work lays 
out the history of botanical studies in the region, 
characterizes the study area and the methodology 
used to prepare and publish the family monographs, 
as well as providing a list of the botanical families 
currently recorded for the area, including genera and 
species numbers for the families published within 
the first volume of the flora.

Botanical studies at the Serra dos 
Carajás over the years
Botanical investigation of the Serra dos 

Carajás is relatively recent, with the pioneer 
studies dating back to 1969, when botanist Paulo 
Bezerra Cavalcante (MPEG) carried out his first 
expedition to the region to collect plant samples. 
His records set the base for the discovery and 
description of new genera and species (see Fig. 
1a-l), such as Monogereion carajensis G.M. 
Barroso & R.M. King (Fig. 1a) (Barroso & King 
1971), Parapiqueria cavalcantei R.M. King & H. 
Rob. (Fig. 1b) and Cavalcantia glomerata (G.M. 
Barroso & R.M. King) R.M. King. & H. Rob. (King 
& Robinson 1980a; King & Robinson 1980b), in 
the Asteraceae, Ipomoea cavalcantei D. Austin 
(Fig. 1c) and I. carajasensis D. Austin (Austin 
1981), Convolvulaceae, Centrosema carajasense P. 
Cavalcante (Cavalcante 1970), in the Fabaceae and 
Perama carajensis J.H.Kirkbr. (Fig. 1b) (Kirkbride 
1980), in the Rubiaceae.

The following years saw botanical collections 
intensify with researchers from MPEG supported 
by the Companhia Vale do Rio Doce mining 
company. The publication of the first inventory of 
plants for the canga vegetation in Carajás (Secco 
& Mesquita 1983) was the first stepping stone for 
a series of diverse studies, such as floristic (Silva 
et al. 1986a, 1986b; Secco & Lobo 1988; Silva 
1991; Lisboa & Ilkiu-Borges 1996), plant ecology 
(Silva et al. 1987; Salomão et al. 1988; Silva & 
Rosa 1989; Silva et al. 1996) and phytogeography 
(Porto & Silva 1989; Cleef & Silva 1994). Within 
this context, the study by Silva (1991), listed 58 
families, 145 genera and 232 species occurring in 
canga vegetation. From this list, around 31% of the 
taxa were either identified to generic level or were 
still to be confirmed. A large part of the voucher 
material for these studies, including several type-

specimens, was deposited in the herbarium MG, 
at the MPEG. Some new species were described, 
such as Ipomoea marabaensis Austin & Secco 
(Convolvulaceae) (Austin & Secco 1988) e 
Alchornea fluviatilis Secco (Euphorbiaceae) 
(Secco 1993). During this period, monographic 
studies of the rupicolous flora of the Serra dos 
Carajás were carried out by researchers at the 
MPEG, focussing on taxa occurring in the canga 
in that region. Treatments were published about 
the Fabaceae (Silva 1993) and some genera of 
Poaceae:  Axonopus (Bastos 1991), Ichnanthus 
(Bastos 1993), Mesosetum and Thrasya (today 
included within Paspalum) (Bastos 1992). 

From the end of the year 2007, consultants, 
lecturers and students from the BHCB herbarium 
at the Universidade Federal de Minas Gerais 
developed studies of the cangas at Carajás in 
order to prepare environmental impact reports 
within the FLONA de Carajás. Resulting floristic 
and phytossociological analyses of this vegetation 
increased the collections to approximately 
5,000 samples, this time deposited in the BHCB 
herbarium. Duplicates were incorporated in other 
important Brazilian herbaria (MG, IAN and RB), 
increasing the holdings from Carajás housed within 
these institutions. These studies were the basis for 
the discovery and description of another series of 
new taxa, many of them considered endemic for 
this region, such as: Blechnum areolatum V.A.O. 
Dittrich & Salino and B. longipilosum V.A.O. 
Dittrich & Salino (Fig. 1i, Blechnaceae) (Dittrich 
et al. 2012); Isoetes cangae J.B.S. Pereira, Salino 
& Stützel (Fig. 1k) and I. serracarajensis J.B.S. 
Pereira, Salino & Stützel (Fig. 1l, Isoetaceae) 
(Pereira et al. 2016), Borreria elaiosulcata E.L. 
Cabral & L.M. Miguel and B. carajasensis E.L. 
Cabral & L.M. Miguel (Rubiaceae) (Cabral et al. 
2012); Philodendron carajasense E.G. Gonç. & 
A.J. Arruda (Araceae) (Gonçalves & Arruda 2013); 
Sinningia minima A.O. Araujo & Chautems (Fig. 
1d - Gesneriaceae) (Araújo & Chautems 2015), as 
well as Carajasia cangae R.M.Salas, E.L. Cabral 
& Dessein (Fig. 1g, Rubiaceae) (Salas et al. 
2015) and Brasilianthus carajasensis Almeda & 
Michelangeli (Fig. 1e, Melastomataceae) (Almeda 
et al. 2016), two new monospecific genera. Even 
though new taxa were described, the bulk of the 
Carajás collections remained in herbaria, awaiting 
to be studied in systematically and in detail.  

Researchers from MPEG obtained in 2014 
a grant from Brazil’s research council, CNPq to 
elaborate the Flora de Carajás as a medium/long term 
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Figure 1 – Some vascular plant species considered endemic to the Serra dos Carajás – a. Monogereion carajensis; b. 
Parapiqueria cavalcantei; c. Ipomoea cavalcantei; d. Sinningia minima; e. Brasilianthus carajasensis; f. Paspalum 
carajasense; g. Carajasia cangae; h. Perama carajensis; i. Blechnum areolatum; j. Blechnum longipilosum; k. Isoetes 
cangae; l. Isoetes serracarajensis (Photos: a-c, e-h, j Pedro Viana; d, l. Nara Mota; i, k. André Arruda).
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project and in parallel, MPEG and ITV formed an 
agreement in order to restart the systematic studies 
for the project “Flora of the cangas of the Serra 
dos Carajás” as a public-private partnership that 
would speed up the development of results. This 
new project aims to publish the total flora in at least 
two volumes, including bryophytes (mosses and 
liverworts), ferns and lycophytes and seed plants 
that occur on the cangas of the region. It includes the 
compilation of all representative collections of the 
flora of the study area in an authenticated database, 
including also new collections that are currently 
underway. The current floristic studies have made it 
obvious that, as well as the monographic treatments 
of the families, the richness and composition of the 
flora of the cangas of the Serra dos Carajás have to 
be reassessed. An updated list of endemic, rare and 
threatened taxa found within this region, based on 
the authenticated flora, is not yet available and is 
indispensable to develop in depth studies with these 
species, especially aiming at their conservation. 

S e r ra  d o s  C a ra j á s :  p hy s i c a l 
characterization
The Serra dos Carajás consists in a group 

of sharp ranges lined up in the W-NW and E-SE 
direction, limited to the east by the Araguaia-
Tocantins rivers, to the west by the Xingu river, to 
the north by the Serra do Bacajá and the Serra dos 
Gradaús to the south (Hirata et al. 1982). According 
to Hasui et al. (1984), based on the geotectonic 
model for South America, this region, also referred 
to as the Mineral Province of  Carajás is situated in 
the Brazilian Central Shield, in the southeastern area 
of the Amazon Craton.

Ab´Saber (1986) states that the supergenic 
events recorded in southern Pará date back to the 
processes of levelling of the region since the pre-
Cretacean period, due to the flattening of uplifted 
pre-cambrian terrain, creating plains that suffered 
further uplifting and dissections and a series of 
surfaces with discontinuous levelling.  

Such process is considered the main factor 
responsible for the formation of expressive lateritic 
covering in the area, leading to the expressive iron 
enrichment from the ferriferous banded rocks, 
which were either itabirites or jaspelites. Within 
this context, the plateaux of the Serra dos Carajás 
and the adjacent upland are supported in part 
by a dendritic laterite covering (cangas), that is 
constituted essentially by relictual fragments of 
hematite/magnetite, an evidence that the origin of 
such covering was caused by the weathering of the 

banded ferriferous formations (Beisiegel et al. 1973). 
The structure and texture of these dendritic lateritic 
crusts is linked to the erosive processes that occurred 
during the levelling, representing the former summit 
surface (Maurity & Kotschoubey 1995). 

Within southern Pará, the Serra dos Carajás 
stands up in the landscape with altitudes between 
500 and 700 m, with slightly flattened summits and 
less frequent occurrence of hilly mounds and sharp 
ranges. The studies that defined the Ferriferous 
District of Carajás (Resende & Barbosa 1972) 
sectorized the Serra dos Carajás in four main groups 
of ranges: Serra Norte (plateaux N1 to N9); Serra 
Sul (plateaux S1 to S45); Serra Leste (plateaux 
SL1 to SL3) and Serra de São Félix (plateaux SF1 
to SF3). Some of the plateaux received specific 
denominations, such as the Serra da Bocaina and 
the Serra do Tarzan, both found within Serra Sul 
(Mota et al. 2015). The present study area included 
the plateaux found in the municipalities of Canaã 
dos Carajás and Parauapebas (Serra Norte and 
Serra Sul, including Serra da Bocaina and Serra do 
Tarzan) (Fig 2).

The regional climate matches Aw type defined 
by Köppen (Alvares et al. 2013), marked by high 
annual rainfall and a clearly defined period of 
drought. The rainfall fits within a unimodal cycle, 
with rainy summer that starts in October, reaches 
maximum precipitation between January and March 
and finishes in May, followed by a dry winter. The 
yearly rainfall recorded in the region (2,033 mm) 
is extremely high, distributed in an average of 140 
rainy days, with ¾ of the annual precipitation during 
the three rainiest months. Monthly temperatures 
vary between 25.1º C and 26.3º C, with absolute 
minimum around 15.6º C and 18.3º C recorded 
between July and October, and the maximum 
between 34.3º C and 38.1º C, during any of the 
remaining months.

Humidity remains high throughout the year 
with a monthly relative mean between 76.8 and 
88.5 %. Monthly insolation reaches its maximum 
between June and August when it averages around 
200 hours.

Canga vegetation in the Serra dos 
Carajás
The Carajás region comprises open vegetation 

growing on rocks within a forest matrix more typical 
of the Amazon Rainforest Biome. The forests in the 
area vary between evergreen and seasonal with 
varying degrees of deciduousness, many of them 
with an abundance of lianas and climbing plants. 
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Over the ferruginous plateaux a rich mosaic of 
mostly open vegetation types is found directly 
associated with the rocky substrate. Rizzini (1979) 
was the first to characterize the vegetation type 
that grows over ferruginous rocks at the Serra 
dos Carajás and in the Quadrilátero Ferrífero, 
in Minas Gerais, as canga, a terminology also 
adopted by Secco & Mesquita (1983) in their study 
of the Serra Norte vegetation of Carajás. Some 
authors (Silva et al. 1986a, 1986b; Silva & Rosa 
1990; Silva 1991) used the term campo rupestre, 
more frequently associated with the vegetation 
found over quartzitic and sandstone outcrops of 
the Espinhaço Mountain Range of Minas Gerais 
(Giulietti et al. 1997), found at altitudes of 
around 1,000 m and higher. Porto & Silva (1989) 
proposed the name savana metalófila to make 
reference to the potential heavy metal tolerance 
and retention capacity of the plant species found 
within this habitat. The present work will refer to 
the vegetation associated to ferruginous rocks in 
the Serra dos Carajás as canga. 

The varied types of vegetation (Fig. 3) found 
associated with the cangas in Carajás include 
rupicolous vegetation associated to exposed rocks; 
grassy fields and savannas, that occur where the 
rocky substrate is more fragmented; hygrophilous 
vegetation associated to streams and lagoons that 
may be perennial or seasonal; and forest copses 
with deciduous or semideciduous forest associated 
to areas with higher accumulation of organic 
matter over the ferruginous substrate. In all the 
variations it is noticeable that the physiognomy 
of the canga is strongly seasonal, with several 
herbaceous annual, ephemeral species that are 
present during the rainy season, and a trend to 
leaf-loss of the shrubby and tree component during 
the dry period. 

Mota et al. (2015) describe and classify 
in great detail the varied physiognomies of 
the cangas at the Serra dos Carajás, taking 
into account the soil characteristics, presence 
of predominant species and in relation to the 
association with water bodies. These classes were 
organized within three large groups, of which the 
first two are subdivided: ferruginous rupicolous 
vegetation (shrubby rupicolous vegetation, campo 
rupestre over shielded canga, campo rupestre 
over nodular canga, low forest); hydromorphic 
vegetation (swampy fields, temporary lagoons, 
perennial lagoons, temporary streams, buritizais 
and buritiranais, swampy forest); and finally 
forest associated to the ferruginous ranges. 

Project methodology and monograph 
organization
The “Flora of the cangas of the Serra dos 

Carajás” project has been designed to span between 
January 2015 and December 2017, with the objective to 
prepare and publish the taxonomic monographs for all 
plant families that belong to the flora of the canga of the 
Serra dos Carajás in the municipalities of Parauapebas 
and Canaã dos Carajás (Fig. 2). The Flora aims to cover 
all Embryophyta or land plants (bryophytes, ferns, 
lycophytes and seed plants), including all native and/
or naturalized species in the area. The species included 
were only the ones recorded for the canga (sensu Mota 
et al. 2015), occurring in open fields, savannas, forests 
or as aquatic plants. 

Basis for the floristic treatments, the holdings 
of MG and BHCB herbaria concentrate large quantity 
of samples collected in cangas of Carajás. Materials 
from the study area were separated by family and 
made available by loan to collaborating taxonomists 
responsible for monographs. Specimens from 
Carajás may also be found in other herbaria (HCJS, 
IAN, INPA, K, MBM, NY and RB) and they were 
examined by the authors of the monographs whenever 
possible. When necessary, additional material from 
other herbaria will be examined and included in the 
monographs.  

A plan of monthly botanical collections was 
established from March 2015, focussing on canga 
formations at the Serra dos Carajás, in order to add 
to the available body of information subsidising 
the taxonomic treatments, and also providing data 
of the phenology and distribution of the species 
throughout the area, obtaining images of several 
aspects of the live plants, as well as targeted sampling 
for micromorphology and molecular studies. The 
main set of collections is to be deposited at the MG 
herbarium and duplicates are sent to collaborating 
specialists and to other herbaria. These activities are 
carried out by researchers, technicians, students and 
scholars from MPEG and ITVDS.

Taxonomic treatments for all botanical families 
with species occurring within the outlined area will be 
published as separate articles. These follow the general 
rules for the present journal, with added formatting 
intended to make the articles uniformly informative 
and comparable. Each monograph includes a short 
characterization of the family and genus/genera, 
identification keys, species description in alphabetic 
order, illustrative plate(s) with diagnostic characters 
(line drawings and photographs), selected material 
list (one per canga plateau), comments regarding 
geographic distribution, taxonomy and morphology 
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Figure 2 – Location of the Serra dos Carajás (star), FLONA de Carajás boundary (grey) and main outcrop/canga 
plateaus (black) within the study area.

of the species, and finally a list of exsiccatae containing 
all analysed specimens. Distribution data are provided 
by Brazilian state and follow what is stated either in 
BFG (2015), Flora do Brasil 2020 (under construction) 
or from any other specialized literature (referenced 
within the monograph). Distribution data per plateau 
within the studied area were based exclusively in the 
herbarium records available. 

For mosses and liverworts the classification 
systems respectively follow Goffinet et al. (2009) 
and Crandall-Stotler et al. (2009). Fern and lycophyte 
studies follow PPF I (2006) and angiosperm family 
classification follows APG IV (2016). 

Monographs will be published in special 
numbers of Rodriguésia, with this being the first 
volume, and the other(s) forecast for publication by 
December 2017. 

General data regarding Carajás 
botanical collections
The consolidation of the data scattered 

throughout eight herbaria that hold collections 
from Carajás, including canga and forest areas, 
was an important first step towards the start of 

this project.  The MG and BHCB herbaria alone 
count with approximately 13 thousand specimens, 
and adding the data from HCJS, IAN, INPA, K, 
MBM, NY and RB the total number overtook 15 
thousand specimens. After spelling and taxonomic 
data cleaning, the resulting list has around 2,300 
species names. Within the canga, 571 species were 
found, divided between five lycophytes, 62 ferns, one 
Gymnosperm and 503 Angiosperms. New collections 
carried out during the project also contribute to the 
growth of the database that is also being updated 
and authoritatively authenticated by collaborating 
specialists that study the material to prepare the 
floristic treatments. 

Recent collections in the FLONA de Carajás 
were carried March-May, July, September-October 
and December 2015 and from February to September 
2016. Other areas within the state of Pará have 
been targeted to increase knowledge regarding 
distribution, and the number of numbered specimens 
collected is around 3,000 of all studied groups, 
gathered with three to five duplicates. All collected 
material is included in the database that now records 
8,800 samples only for MG herbarium. Over 50% 
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Figure 3 – Different environments associated to the canga at the Serra dos Carajás – a-b. aerial pictures of ferruginous outcrops at Serra 
Sul; c-d. rock-dwelling vegetation at lagoon edge, Serra Sul; e. swampy fields with Mauritia flexuosa (Arecaceae); f. abundance of 
Trichanthecium rivale (Poaceae), an annual grass, over rocky substrate during the rainy season; g. rock-dwelling shrubby vegetation over 
canga; h. rock-dwelling vegetation and transition to forest copse during the dry season; i. open fields and forest copse during the rainy 
season; j. understory vegetation inside a forest copse; k. vegetation associated to a cave entrance in the canga; l. riverine vegetation over 
ferruginous rocks (Photos: a-b. Leonardo Vianna; c,d,f-h,j. Pedro Viana; e,i,k. Nara Mota).

a

d e f

g h i

j k l

b c



Flora of the cangas of Carajás project

Rodriguésia 67, n. 5 (Especial): 1107-1124. 2016

1115

of the recent collections have had molecular leaf 
samples that formed the basis for the ITVDS DNA 
bank, that prioritises molecular barcoding of the 
genera from the cangas of Carajás, amongst other 
ecological and evolutive approaches, and to aid 
identification of specimens from the area.

The bryophyte collections (mosses and 
liverworts) comprise 1,600 samples, of which 347 
were collected on canga specifically for the present 
project, and a large collection of 1,253 samples that 
were deposited in MG herbarium, of which 188 
were annotated as growing on canga vegetationn 
by diverse collectors. Studies published until the 
moment have been mostly focused on the mosses 
(13 families and 27 genera), while only a few 
liverworts (two families and two genera) were 
recorded in the canga (Lisboa & Ilkiu-Borges 
1996; Moraes & Lisboa 2006). The present volume 
brings two moss families including three genera 
and four species, and two liverwort families, with 
two genera and two species out of the total of 20 
families foreseen for the bryophtye treatments 
(Tab. 1).

The main set of ferns and lycophytes is 
housed at BHCB and counts with around 900 
samples, while in all herbaria they add up 1,300 
specimens distributed in 22 families and 64 genera 
represented in all vegetation types of the FLONA 
de Carajás. In the cangas of Carajás, 20 families, 
37 genera and around 67 species were recorded. 
Among these, 10 families, 24 genera and 32 
species appear in volume 1 of this Flora (Tab. 1). 

There are currently 151 families of 
Angiosperms recorded for the FLONA de Carajás. 
Our database includes 503 species, but we estimate 
that at least 111 families and at least 600 species 
will be recorded for the cangas of the FLONA de 
Carajás. This volume presents 40 of these families 
comprising 119 genera and 220 species, including 
species rich families such as Cyperaceae and 
Asteraceae (Tab. 1). 

Final considerations
Detailed study of the flora of the cangas of 

Carajás will provide the baseline information to 
establish conservation actions for the entire biota 
that occurs in the ferruginous formations in Pará 
state. In terms of its representation, we estimate 
that, when this project is concluded, the flora of 
the canga vegetation may represent around 10% 
of the total of 7,071 species found in the whole 
state (BFG 2015; Pinheiro & Peralta 2015; Prado 
et al. 2015). 

The present study aims to show the 
importance of biological collections and the crucial 
role of plant taxonomists in accurately naming 
and describing biodiversity to organize a regional 
flora. It also contributes towards the dissemination 
of correct and authenticated information through 
the systematization of information and the rescue 
and updating of past records. This endeavour 
will substitute outdated or inaccurate lists of the 
species present in the region, and make possible 
the use of such information for varied purposes. 
The initiative to prepare a Flora of the cangas of 
Carajás has also catalysed the development of other 
on-going studies, mainly involving the distribution 
of the species currently considered threatened, 
endemic and rare, and also of the invasive species. 
Such flagship species are also being studied from 
the point of view of their phenology, interactions 
and ecosystem services, as well as from their 
molecular identity and population dynamics. Such 
studies aim to improve our understanding of their 
ecological and evolutive role.

During the last thirty years many floristic 
lists were published in Brazil either based on a 
complete set of species or dealing with certain 
life-forms (trees, epiphytes). Such efforts aided 
the preparation of the first complete list of the 
Brazilian flora (Forzza et al. 2010; 2012; BFG 
2015) since the historic publication of the Flora 
Brasiliensis. Complete lists (often representing 
the basis for regional or state floras, many of 
them still on-going) are historically concentrated 
in the East of Brazil (BFG 2015), with only few 
examples, such as Ribeiro et al. (1999), focusing 
on the northern region and the Amazon Rainforest. 

Descriptive, detailed knowledge presented 
by flora writing is needed to differentiate plant 
species found in this country, the richest flora 
registered in the world, that comprises around 
10% of the plants of the planet (BFG 2015; Zappi 
et al. 2015). The Flora do Brasil 2020 project 
(Flora do Brasil 2020 under construction) brings 
together over 700 contributors who are preparing 
and on-line flora aiming to meet Target 1 of the 
Global Strategy for Plant Conservation, signed by 
the Brazilian government. The biggest challenge 
for these researchers is the gap due to poor, 
scattered knowledge of the Amazon Rainforest 
Biome. Diverse traditional regional floras, such 
as the Flora da Serra do Cipó (Giulietti et al. 
1987; Pirani et al. 2015), of the Pico das Almas 
(Stannard 1995) and Grão Mogol (Pirani et al. 
2003), and also state floras, such as the Flora 
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Tabela 1 – List of gymnosperm, ferns, lycophytes and bryophytes families recorded from the cangas of the Serra 
dos Carajás. Author(s) and number of genera and species are attributed only to monographs published in this volume; 
families currently under preparation are marked with *.

Family Author(s) Genera Species
Gimnospermas

Gnetaceae Nara Mota & Ana Maria Giulietti 1 1

Total de táxons tratados no volume 1 1 1

Licófitas e samambaias

Anemiaceae*  

Aspleniaceae Ingridy Moura, André Arruda & Alexandre Salino 1 4

Blechnaceae*  

Cyatheaceae Alexandre Salino & André Arruda 1 1

Dennstaedtiaceae Alexandre Salino & André Arruda 1 1

Dryopteridaceae Ingridy Moura & Alexandre Salino 4 4

Hymenophyllaceae*  

Isoetaceae*  

Lindsaeaceae*  

Lomariopsidaceae*  

Lycopodiaceae Alexandre Salino & André Arruda 1 1

Lygodiaceae Alexandre Salino & André Arruda 1 1

Oleandraceae Alexandre Salino & André Arruda 1 1

Ophioglossaceae*  

Polypodiaceae*  

Pteridaceae  Ingridy Moura & Alexandre Salino 9 10
Schizaeaceae*  
Selaginellaceae Luiz A. Góes-Neto, Julieta Pallos & Alexandre Salino 1 2

Tectariaceae*  

Thelypteridaceae Luíza Moura, André Arruda & Alexandre Salino 4 7

Total de táxons tratados no volume 1 24 32

Briófitas (Musgos e Hepáticas)

Bartramiaceae Fúvio Oliveira da Silva & Anna Luiza Ilkiu-Borges 1 2

Bryaceae*

Calymperaceae*

Calypogeiaceae Anna Luiza Ilkiu-Borges & Fúvio Oliveira da Silva 1 1

Cephaloziellaceae*

Fissidentaceae*

Frullaniaceae*

Hypnaceae*

Lejeuneaceae*

Lepidoziaceae Anna Luiza Ilkiu-Borges & Fúvio Oliveira da Silva 1 1

Leucobryaceae*
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Family Author(s) Genera Species

Lophocoleaceae*

Orthotrichaceae*

Pilotrichaceae*

Plagiochilaceae*

Potiaceae*

Pterobryaceae*

Sematophyllaceae*

Stereophyllaceae Fúvio Oliveira da Silva & Anna Luiza Ilkiu-Borges 2 2

Thuidiaceae*

Total of taxa treated in volume 1 5 6

Ilustrada Catarinense (Reitz 1965, FIC 2016), 
Flora de São Paulo (Wanderley et al. 2001-2016), 
Bahia (Giulietti et al. 2006), Sergipe (Prata et al. 
2013, 2015) and Distrito Federal (Cavacanti & 
Ramos 2001), provide the baseline knowledge 
that enables the botanical community to deliver 
the huge task of organizing, differentiating and 
describing all plant species found in Brazil. Such 
floristic treatments are concentrated in the Cerrado, 
Caatinga and Mata Atlântica Biomes. On the 
other hand, less than half of the monographs that 
represent the only regional flora attempted in the 
Brazilian Amazon, the Flora da Reserva Ducke 
(Hopkins 2005), have been published. The state 
of Pará does not yet count with regional, detailed, 
descriptive, wide reaching Floras. The present 
project is forecast to last for three years and have 
wide taxonomic reach, showcasing a public-private 
partnership and representing a collaborative and 
efficient work model to organize the flora of a little 
known region. It is important to note the importance 
of considering all pre-existing herbarium records 
for the success of the project. This and other similar 
studies, involving intense fieldwork in the Amazon, 
are strategic to start filling the gap.

Based on the current knowledge of Brazilian 
plant diversity, the Amazon has the highest 
proportion of tree-species in relation to other 
life-forms (herbs, shrubs, lianas), with 1:2 in 
comparison to 1:4 in the Atlantic Rainforest (BFG 
2015). The lack of knowledge regarding the varied 
and diverse open areas found within the Amazon 
(campinaranas, savannas, campos rupestres, 
inselbergs, cangas) probably provides the bias 
towards low proportion of herbaceous species 
referred for the Amazonian flora (BFG 2015). 

Results such as the ones obtained thus far for the 
Serra dos Carajás, with predominance of shrubby 
and herbaceous species, do not comply with the 
1:2 pattern. When the present project is finalized, 
a complete species list from the cangas of the Serra 
dos Carajás will enable the comparison of this flora 
with other rock outcrop areas within the Amazon 
such as the Parque Estadual do Cristalino (Zappi et 
al. 2011) and the Serra do Aracá (Prance & Johnson 
1992). It will also be important to use these data to 
perform a wider comparison between cangas and 
campos rupestres in the Amazon and elsewhere in 
the country. We expect it to be an encouragement 
for the development of new inventories in areas 
where the flora is still unexplored. 
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Family Author(s) Genera Species

Alismataceae Climbiê Hall & André Gil 2 2

Acanthaceae*

Alstroemeriaceae Ana Kelly Koch 1 1

Amaranthaceae*

Anacardiaceae*

Annonaceae Adriana Lobão 2 2

Apocynaceae*

Araceae*

Arecaceae*

Aristolochiaceae*

Asteraceae Ana Paula Cruz, João Ubiratan dos Santos & Pedro Viana 26 34

Balanophoraceae Julia Meirelles 2 2

Begoniaceae Ludovic Kollmann 1 4

Bignoniaceae*

Bromeliaceae Raquel Monteiro & Rafaela Forzza 7 12

Burmanniaceae Ana Maria Giulietti 1 2

Burseraceae*

Cabombaceae Carla Lima & André Gil 1 2

Cactaceae*

Calophyllaceae Lucas Marinho & André Amorim 1 1

Caryocaraceae Clebiana Nunes & André Gil 1 1

Caryophyllaceae*

Celastraceae Júlio Lombardi 4 4

Ceratophyllaceae*

Chrysobalanaceae*

Cleomaceae*

Clusiaceae*

Combretaceae*

Commelinaceae Lidyanne Aona, Grênivel Costa & Maria do Carmo 
Amaral 5 9

Connaraceae*

Convolvulaceae Rosangela Simão-Bianchini, Liziane Vasconcelos & 
Mayara Pastore 8 17

Cordiaceae*

Costaceae*

Cucurbitaceae Vera Klein, Climbiê Hall & André Gil 4 6

Cyperaceae Clebiana Nunes, André Gil & Maria de Nazaré Bastos 12 45

Table 2 – List of angiosperm families recorded from the cangas of the Serra dos Carajás. Author(s) and number of 
genera and species are attributed only to monographs published in this volume; families currently under preparation 
are marked with *.
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Family Author(s) Genera Species

Dilleniaceae*

Dioscoriaceae*

Eriocaulaceae*

Erythroxylaceae*

Euphorbiaceae*

Fabaceae*

Gentianaceae*

Gesneriaceae*

Haloragaceae*

Heliconiaceae*

Humiriaceae*

Hydrocharitaceae Climbiê Hall & André Gil 2 2

Hypericaceae*

Iridaceae Rafaella Damasceno & André Gil 1 1

Lacistemataceae Lucas Marinho & André Amorim 1 1

Lamiaceae Raymond Harley 8 16

Lauraceae*

Lentibulariaceae*

Linderniaceae Andre Vitto Scatinga & Nara Mota 1 3

Loganiaceae Daniela Zappi & Robberson Setúbal 2 4

Loranthaceae*

Lythraceae Taciana Cavalcanti, Marlon Facco & Laiana Brauner 1 3

Malpighiaceae*

Malvaceae*

Marantaceae*

Marcgraviaceae*

Mayacaceae Nara Mota & Ana Kelly Koch 1 3

Melastomataceae*

Menispermaceae*

Menyanthaceae Ana Maria Giulietti 1 1

Metteniusaceae Ana Paula Cruz & Pedro Viana 1 1

Moraceae*

Myrtaceae*

Nyctaginaceae*

Nymphaeaceae*

Ochnaceae*

Olacaceae*

Onagraceae*

Opiliaceae*

Orchidaceae*
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Family Author(s) Genera Species

Orobanchaceae*

Oxalidaceae*

Passifloraceae Anna Kelly Koch & Anna Luiza Ilkiu-Borges 1 4

Peraceae*

Phyllanthaceae Ricardo Secco & João Silveira 1 5

Phytolaccaceae Julia Meirelles 1 1

Picramniaceae José Rubens Pirani & Marcelo Devecchi 1 2

Piperaceae*

Plantaginaceae*

Poaceae*

Podostemaceae*

Polygalaceae José Floriano Pastore & João Silveira 4 6

Polygonaceae*

Pontederiaceae Danilo Souza & Ana Maria Giulietti 1 2

Portulacaceae*

Primulaceae*

Proteaceae Climbiê Hall 1 1

Ranunculaceae  Ana Maria Giulietti & Carla Lima 1 1

Rubiaceae*

Rutaceae*

Salicaceae*

Santalaceae*

Sapindaceae*

Sapotaceae*

Simaroubaceae Marcelo Devecchi & José Rubens Pirani 2 3

Smilacaceae*

Solanaceae*

Styracaceae Pedro Viana & Nara Mota 1 2

Thymelaeaceae Nara Mota & Ana Maria Giulietti 1 1

Trigoniaceae*

Turneraceae*

Urticaceae André Gaglioti, Renata Almeida-Scabbia & Sérgio 
Romaniuc Neto 5 7

Velloziaceae*

Verbenaceae*

Vitaceae Julio Lombardi 1 4

Vochysiaceae*

Xyridaceae Nara Mota & Maria das Graças Wanderley 1 2

  Total of taxa treated in volume 1 119 220
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Resumo
Este estudo reúne as espécies de Bartramiaceae registradas nas áreas de canga na Serra dos Carajás, estado 
do Pará, incluindo descrição detalhada, ilustração e comentários sobre a morfologia das espécies. Foram 
registradas duas espécies de Bartramiaceae para a área de studo, Philonothis hastata e Philonothis uncinata.
Palavras-chave: brioflora, FLONA Carajás, musgo, taxonomia.

Abstract 
This study gathers the species of Bartramiaceae recorded for the areas of cangas in the Serra dos Carajás, 
Pará state, including detailed description, illustration and comments on the morphology of the species. Two 
species of Bartramiaceae were recorded in the study area, Philonothis hastata and Philonothis uncinata.
Key words: bryoflora, FLONA Carajás, mosses, taxonomy. 
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Bartramiaceae
Bartramiaceae Schwägr. é representada por 

10 gêneros e cerca de 400 espécies, dos quais 
oito gêneros e cerca de 90 espécies ocorrem nos 
Neotrópicos (Gradstein et al. 2001; Goffinet et al. 
2009). No Brasil, foram registrados cinco gêneros 
e 24 espécies, duas subespécies e uma variedade 
(Costa & Peralta 2015). Os membros dessa família 
são caracterizados por apresentarem gametófitos 
acrocárpicos, eretos, geralmente robustos, células 
laminares do filídios isodiamétricas, quadradas a 
retangulares ou subretangulares, lisas ou papilosas, 
cápsulas subglobosas, eretas ou levemente 
curvadas, tipicamente sulcadas (Gradstein et al. 
2001; Buck 2003; Goffinet et al. 2009). Na Serra 
dos Carajás, foram registradas duas espécies do 
gênero Philonotis Brid. em cangas.

1.Philonotis Brid.
Existem aproximadamente 48 espécies 

registradas para o Neotrópico e, no Brasil, foram 
reconhecidos registros de 13 espécies, uma 
subespécie e uma variedade (Gradstein et al. 2001; 
Costa & Peralta 2015). Membros desse gênero 
são característicos de ambientes geralmente 
úmidos ou periodicamente encharcados, mas 
às vezes secos, e em áreas expostas, sobre 
rochas ou solo (Gradstein et al. 2001; Buck 
2003). O gênero se caracteriza pela ausência 
de hialoderme, inovações subflorais presentes, 
filídios geralmente curtos (2 mm compr. ou 
menos), células alares não diferenciadas, seta 
alongada, cápsulas sulcadas quando secas, 
perístoma bem desenvolvido geralmente presente 
(Gradstein et al. 2001; Buck 2003). 

Chave de identificação das espécies de Philonotis das cangas da Serra dos Carajás 
1. Filídios, quando secos, frouxamente eretos, até 800 µm de comprimento. Margem dos filídios serrilhada, 

dupla, formada geralmente por células pareadas (simples próximo à base e ao ápice) ..........................  
 .............................................................................................................................1.1. Philonotis hastata

1’. Filídios, quando secos, recurvados na forma de gancho, com 750–1200 µm de comprimento. Margem 
dos filídios inteira, simples, formada por uma fileira de células .......................1.2. Philonotis uncinata 
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1.1 Philonotis hastata (Duby) Wijk & Margad., 
Taxon 8: 74. 1959. 
Hypnum hastatum Duby, Syst. Verz. 132. 1846. 
 Fig. 1a-d 

Gametófito com 3–8 mm de comprimento, 
eretos, formando tufos soltos ou densos, pouco 
ramificados. Filídios frouxamente eretos, mesmo 
quando secos (nunca recurvados na forma 
de gancho), aglomerados a pouco distantes, 
lanceolados a oblongo-lanceolados, 500–800 × 
200–300 µm, ápice agudo a longo-acuminado, 
margem serrilhada, dupla, formada geralmente por 
células pareadas ou simples próximo à base e ao 
ápice, costa simples, subpercurrente a percurrente, 
células da lâmina retangulares a sub-retangulares, 
40–60(–70) × 8–12 µm, com uma papila distal, 
principalmente nas células próximo ao ápice, 
células da base quadráticas. 
Material selecionado: Canaã dos Carajás, S11C, 
6°22’57,9”S, 50°23’07”W, 29.IV.2015, A.L. Ilkiu-Borges 
et al. 3471 (MG); S11B, 6°21’19,1”S, 50°23’27,4” 
W, 29.IV.2015, A.L. Ilkiu-Borges et al. 3514 (MG); 
Parauapebas, N2, 6°03’ 20,1”S; 50°15’14,9”W, 
28.IV.2015, A.L. Ilkiu-Borges et al. 3426 (MG); N5, 
6°06’18,1”S, 50°07’49,3”W, 27.IV.2015, A.L. Ilkiu-
Borges et al. 3384 (MG). 

Espécie facilmente reconhecida pelos filídios 
com margem serreada e formada por células 
pareadas, principalmente na porção mediana 
do filídio. As células do filídio apresentam uma 
papila na parte apical e a costa pode variar de 
subpercurrente a percurrente. Durante as coletas, 
foi observado que essa espécie encontrava-se em 
áreas abertas e bastante úmidas, por exemplo, 
campo brejoso sobre o solo exposto e em curso 
d’água temporário de drenagem (natural). A 
maioria dos espécimes das áreas de canga encontra-
se sobre rocha de ferro ou sobre solo. 

Essa espécie está amplamente distribuída no 
México, América Central e do Sul, África, Ásia, 
Austrália e Oceania. No Brasil: AM, BA, CE, GO, 
MA, MG, MS, MT, PA, RO, PI, PR, RJ, RS e SP. 
Na Serra dos Carajá: Serra Sul: S11B e S11C Serra 
Norte: N2 e N5.

1.2 Philonotis uncinata (Schwägr.) Brid., Bryol. 
Univ. 2: 22. 1827. 
Bartramia uncinata Schwägr., Sp. Musc. Frond., 
Suppl. 1(2): 60-61, pl. 57 [bottom]. 1816. 
 Fig. 1e-h

Gametófito com 5–12 mm de comprimento, 
eretos, formando tufos densos, pouco ramificados. 
Filídios quando secos recurvados na forma de 
gancho, quando úmidos eretos, às vezes secundos 

no ápice dos ramos, aglomerados, ovalado-
lanceolados, 750–1200(–1500) × 200–300 µm, 
ápice acuminado a longo-acuminado, margem 
inteira, simples, formada por uma fileira de células, 
costa simples, subpercurrente a excurrente, células 
da lâmina curto-retangulares a retangulares, 
30–50 × 5–10 µm, com uma papila distal (difícil 
visualização), geralmente ausente, células da base 
quadráticas a curto-retangulares. 
Material selecionado: Canaã dos Carajás, Serra do 
Tarzan, 6°19’43,7”S, 50°08’20,3”W, 31.IV.2015, 
A.L. Ilkiu-Borges et al. 3578 (MG); Parauapebas, 
N1, 6°02’34,8”S; 50°17’11,3”W, 28.IV.2015, A.L. 
Ilkiu-Borges et al. 3454 (MG); N3, 27.IV.2015, A.L. 
Ilkiu-Borges et al. 3419 (MG); N5, 6°06’18,1”S, 
50°07’49,3”W, 27.IV.2015, A.L. Ilkiu-Borges et al. 
3379 (MG). 

Essa espécie se diferencia de Philonotis 
hastata pelos filídios quando secos recurvados na 
forma de gancho, mais longos (podendo chegar a 
1500 µm), com margem simples. Em P. hastata, os 
filídios são mais curtos (até 800 µm) e a margem 
formada por uma fileira de células pareadas ou 
dupla. Apesar de P. uncinata apresentar geralmente 
a margem dos filídios descrita como serreada na 
literatura (Florshütz 1964; Lisboa 1993; Griffin 
III 1994), na Serra dos Carajás ela apresentou a 
margem inteira. Essa espécie tem preferencia por 
locais úmidos e expostos, sobre solo e rochas de 
ferro. Moraes & Lisboa (2006) fizeram o registro 
de P. uncinata var. glaucescens (Hornsch.) Florsch.  
Todavia, o local de coleta indicado pelas autoras 
(gruta do Gavião) não foi localizado para novas 
coletas. Neste trabalho, a variedade supracitada é 
considerada um sinônimo de P. uncinata, de acordo 
com Griffin III (1994).

Distribuída nos Estados Unidos, México, 
América Central e do Sul, Ilhas Ocidentais, África, 
Austrália e Oceania. No Brasil: AC, AM, AP, 
BA, CE, DF, ES, GO, MG, MS, MT, PA, PB, PE, 
PI, PR, RO, RJ, RS, SC, SP, e TO. Na Serra dos 
Carajás: Serra Sul: Serra do Tarzan; Serra Norte: 
N1, N3 e N5.
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Figura 1 – a-d. Philonotis hastata – a. hábito; b. filídios; c. ápice do filídio; d. margem do filídio (porção basal e 
meio). e-h. Philonotis uncinata – e. margem do filídio (porção basal e meio); f. ápice do filídio; g. filídios; h. hábito. 
Figure 1 – a-d. Philonotis hastata – a. habit; b. leaves; c. leaf apex; d. leaf margin (basal and middle portion). e-h. Philonotis uncinata 
– e. leaf margin (basal and middle portion); f. leaf apex; g. leaves; h. habit.
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Resumo
Este estudo representa um tratamento para Calypogeiaceae registrada nas áreas de canga na Serra dos Carajás, 
no estado do Pará, incluindo a descrição detalhada, ilustração e comentários morfológicos sobre a espécie 
Calypogeia lechleri, única registrada na área de estudo.
Palavras-chave: brioflora, hepática, FLONA Carajás, taxonomia.

Abstract 
This study represents a treatment for Calypogeiaceae recorded in the areas of cangas in the Serra dos Carajás, 
Pará state, including a detailed description, illustration and morphologic comment on the species Calypogeia 
lechleri, the only one recorded in the study area.
Key words: bryoflora, liverwort, FLONA Carajás, taxonomy.
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Calypogeiaceae
Calypogeiaceae Arnell é um a família de 

distribuição cosmopolita, que agrupa cinco gêneros 
de hepáticas folhosas (Söderström et al. 2016). No 
Brasil, ocorrem dois desses gêneros e 13 espécies 
(Costa & Peralta 2015). Os membros dessa família 
são reconhecidos pelos filídios íncubos com ápice 
inteiro a curto-bífido, ausência de lóbulo e presença 
de anfigastro (Gradstein et al. 2001). Nas áreas de 
canga da Serra dos Carajás, foi registrada apenas 
uma espécie do gênero Calypogeia.

1. Calypogeia Raddi
Está representado por  27 espécies no globo 

(Söderström et al. 2016) e sete no Brasil (Costa & 
Peralta 2015). As espécies de Calypogeia podem 
ser reconhecidas pelas plantas de cor verde-pálido 
a marrom-pálido, filídios geralmente bífidos 
(raramente inteiros), anfigastros bífidos, oleocorpos 
grosseiramente granulares e reprodução vegetativa 
por meio de gemas produzidas no ápice de ramos 
flageliformes (Gradstein & Ilkiu-Borges 2009).

1.1 Calypogeia lechleri (Stephani) Stephani., Sp. 
Hepat. 3: 412. 1908. Fig. 1a-d

Planta com 1,3–2 mm de largura. Filídios 
distantes a subimbricados, amplamente distendidos, 

assimétricos, ovalado-subquadrados, 0,7–1 × 
0,6–0,8 mm, margem dorsal curta, pouco curvada, 
margem ventral longa, fortemente curvada, ápice 
arredondado, curto-bífido, dentes com 1–3 células 
de comprimento, margem inteira a levemente 
crenulado-denticulada, bordeada por uma fileira 
de células alongadas com extremidades obliquas 
e pontiagudas, mais compridas na direção ápice-
base, 75–125 × 15–28 µm. Células do meio da 
lâmina hexagonais, 32–63 × 20–30 µm, paredes 
finas, trigônios ausentes, cutícula conspicuamente 
papilhosa. Anfigastros distantes, suborbiculares, 
150–250 × 100–150 µm, profundamente bífidos, 
com um dente em cada margem lateral.   
Material selecionado: Parauapebas, N5, 6°06’18,1”S, 
50°07’49,3”W, 27.IV.2015, A.L. Ilkiu-Borges et al. 
3383 (MG).

A espécie é reconhecida pelos filídios 
assimétricos (margem ventral distintamente maior 
que a dorsal), com borda formada por uma fileira 
de células alongadas com extremidades obliquas e 
pontiagudas que se sobrepõem umas às outras (Fig. 
1d). Na Serra dos Carajás, esse táxon ocorreu em 
floresta sobre canga entre 720–760 m de altitude, 
sobre tronco vivo e sobre rocha de ferro.  

Lisboa & Ilkiu-Borges (1996) citaram 
Calypogeia amazonia (Spruce) Steph. para área de 
canga em Carajás. Todavia, após busca no Herbário 
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MG, foi verificado que todas as amostras dessa 
espécie coletadas em Carajás não eram de canga. 

Neotropical. Brasil: PA, BA, RJ, SP, RS. 
Serra dos Carajás: Serra Norte: N5.
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Figura 1 – a-d. Calypogeia lechleri – a. hábito, b. filídio, c. anfigastro, d. margem do filídio (a=1000 µm; b= 100 µm; c-d= 50 µm).
Figure 1 – a-d. Calypogeia lechleri – a. habit, b. leaf, c. underleaf, d. leaf margin (a=1000 µm; b= 100 µm; c-d= 50 µm).
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Resumo
A única espécie, Telaranea nematodes, de Lepidoziaceae registrada nas áreas de canga na Serra dos Carajás, no 
estado do Pará, é descrita detalhadamente, ilustrada e sobre a mesma são apresentados comentários morfológicos. 
Palavras-chave: brioflora, hepática, FLONA Carajás, taxonomia.

Abstract 
The only species, Telaranea nematodes, of Lepidoziaceae recorded for the areas of cangas in the Serra dos 
Carajás, Pará state, is detailed descripted, illustrated and about the species are presented morphologic comment.
Key words: bryoflora, liverwort, FLONA Carajás, taxonomy. 
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Lepidoziaceae
Lepidoziaceae Limpr. reúne 30 gêneros, dos 

quais 12 ocorrem no Brasil (Gradstein et al. 2001; 
Gradstein & Costa 2003; Söderström et al. 2016). 
No país, foram registradas 48 espécies (Gradstein & 
Costa 2003). Reconhecidamente heterogênea, essa 
família reúne plantas folhosas, raramente talosas, 
com filídios íncubo, súcubo ou com inserção 
transversal, alternados, usualmente dividido 
em diversos segmentos ou dentes, raramente 
não dividido e anfigastros desenvolvidos (raro 
reduzidos) (Gradstein & Costa 2003; Gradstein 
& Ilkiu-Borges 2009). Na Serra dos Carajás foi 
registrada apenas uma espécie do gênero Telaranea 
(Spruce) Schiffn.

1. Telaranea (Spruce) Schiffn.
Esse gênero compreende 33 espécies aceitas 

(Söderström et al. 2016), das quais apenas três 
foram registradas no Brasil (Costa & Peralta 2015). 
Telaranea é representado por plantas com filídios 
com inserção transversal ou súcuba, divididos em 2–4 
filamentos unisseriados ou consistindo de apenas um 
filamento (Gradstein & Ilkiu-Borges 2009).

1.1. Telaranea nematodes (Gottsche ex Austin) 
M.A.Howe, Bull. Torrey Bot. Club 29 (5): 284, 1902.
Cephalozia nematodes Gottsche ex Austin, Bull. 
Torrey Bot. Club 6 (52): 302, 1879. Figs 1a-c

Plantas 0,6–1 mm de largura, verde-pálido a 
verde-esbranquiçado. Filídios filiformes, consistindo 
de 2–3(–4) filamentos uniseriados, (3–)4–6 células 
de comprimento, conectadas na base. Anfigastros 
consistindo de 2(–3) filamentos curtos de 1–3 células 
de comprimento. 
Material selecionado: Canaã dos Carajás, S11C, 
6°22’58,2”S, 50°23’08,3”W, 29.IV.2015, A.L. Ilkiu-
Borges et al. 3482 (MG). Parauapebas, N5, 6°06’18,1”S, 
50°07’49,3”W, 27.IV.2015, A.L. Ilkiu-Borges et al. 
3378 (MG).

Essa espécie é reconhecida pelos filídios 
filamentosos, profundamente subdivididos desde 
a base. É geralmente coletada em locais úmidos e 
sombreados, desde florestas de planície a florestas 
de altitude sobre solo, liteira, húmus, rochas, troncos 
vivos e em decomposição (Gradstein & Costa 2003; 
Gradstein & Ilkiu-Borges 2009). Na Serra dos 
Carajás, essa espécie ocorreu sobre tronco vivo ou 
em decomposição e sobre rocha de ferro, em locais 
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Figura 1 – a-c. Telaranea nematodes – a. hábito; b. filídio; c. seção do caulídio.
Figure 1 – a-c. Telaranea nematodes – a. habit; b. leaf; c. sector of a stem.

sombreados, seja em florestas sobre canga ou às 
margens de cursos d’água na canga com poucas 
árvores. 

Distribuída na América Tropical, África e 
Europa Ocidental. No Brasil ocorre nos estados 
do AC, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MG, MS, MT, 
RJ, RO, RS, SC, SE, SP. Serra dos Carajás: Serra 
Sul: S11-C e Serra Norte: N5.
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Resumo
Este estudo reúne as espécies de Stereophyllaceae registradas para as áreas de canga na Serra dos Carajás, 
no estado do Pará, incluindo descrição detalhada, ilustração e comentários sobre a morfologia das espécies. 
Na área de estudo, foram registradas duas espécies da família: Pilosium chlorophyllum, espécie Neotropical 
e Entodontopsis leucostega, espécie Pantropical.
Palavras-chave: brioflora, FLONA Carajás, musgo, taxonomia.

Abstract 
This study gathers the species of Stereophyllaceae recorded for the areas of cangas in the Serra dos Carajás, 
Pará state, including detailed description, illustration and comments on the morphology of the species. In 
the study area, two species of the family were recorded: Pilosium chlorophyllum, Neotropical species and 
Entodontopsis leucostega, Pantropical species.
Key words: bryoflora, FLONA Carajás, mosses, taxonomy.
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Stereophyllaceae
Stereophyllaceae W.R.Buck & Ireland reúne 

musgos pleurocárpicos que estão representados 
por oito gêneros e ca. 30 espécies amplamente 
distribuídas nos trópicos (Ireland & Buck 1994; 
Goffinet et al. 2009). No Brasil, ocorrem quatro 
gêneros e sete espécies (Costa & Peralta 2015). 
Essa família reúne plantas com parafilia folhosa a 

filamentosa, filídios com região alar diferenciada, 
formada por células quadradas a curto-retangulares 
geralmente mais numerosas em um dos lados da 
costa, se estendendo até ou além da mesma (Ireland 
& Buck 1994; Gradstein et al. 2001; Buck 2003). 
Nas cangas da Serra dos Carajás foram registradas 
duas espécies: uma do gênero Pilosium (Müll. Hal.) 
M. Fleischer e outra do gênero Entodontopsis Broth. 

Chave de identificação dos gêneros de Stereophyllaceae das cangas da Serra dos Carajás
1.	 Filídios	dimórficos,	dorsais	simétricos,	ecostados,	laterais	assimétricos,	com	costa	simples	(às	vezes	

bifurcada) e curta, ocupando até 1/4 do comprimento da lâmina. Células alares diferenciadas, fortemente 
mais numerosas em apenas um lado da costa .......................................................................1. Pilosium 

1’. Filídios não dimórficos,	costa	simples,	ocupando	1/2–3/4 do comprimento da lâmina. Células alares 
pouco diferenciadas, ocupando ambos os lados da costa............................................. 2. Entodontopsis

1. Pilosium (Müll. Hal.) M. Fleischer 
É um gênero monotípico, confinado e 

amplamente	 distribuído	 à	 região	 neotropical,	
ocorrendo	principalmente	sobre	troncos	de	árvores,	
ocasionalmente	sobre	bases	de	árvores	ou	no	solo	e	
raramente em rochas em locais úmidos (Gradstein 

et al. 2001). Suas plantas possuem gametófitos 
complanados, filídios dimórficos, sendo os filídios 
laterais	assimétricos	com	costa	curta	e	simples	(às	
vezes	bifurcada)	e	os	filídios	dorsais	simétricos	e	
sem costa (Ireland & Buck 1994; Gradstein et al. 
2001; Buck 2003).  
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Pilosium chlorophyllum (Hornsch.) Müll. Hal., 
Flora 83: 340. 1897. 
Hypnum chlorophyllum Hornsch., Fl. Bras. 1(2): 
89. 1840. Fig. 1a-c 

Plantas	 verde	 amareladas,	 ca.	 6	 cm	 de	
comprimento, 2–3 mm de largura. Filídios 
complanados, dimórficos, dorsais simétricos, 
oblongo-ovalado,	1,5–1,8	×	0,6–0,9	mm,	ecostados,	
laterais assimétricos, cultriformes, oblongo-
lanceolados,	 1,8–2	 ×	 0,7–0,9	mm,	 com	 costa	
simples,	ás	vezes	bifurcada,	ocupando	até	1/4	do	
comprimento da lâmina, ápice agudo, margem 
inteira a fracamente serrulada próximo ao ápice, 
células da lâmina	 longo-hexagonais,	 135–183	×	
7–10 µm, células alares diferenciadas, quadradas 
a	curto-retangulares,	30–87	×	12–20	µm,	ocupando	
1/3–1/4 do comprimento da lâmina, fortemente 
mais numerosas em apenas um lado da costa.
Material selecionado: Canaã dos Carajás, Serra do 
Tarzan,	 6°19’45”S,	 50°00’27,4”W,	 01.IX.2015,	A.L. 
Ilkiu-Borges et al. 3646 (MG); S11D,	 6°	 23’41,1”S,	
50°21’24,8”W,	29.IV.2015,	A.L. Ilkiu-Borges et al. 3468 
(MG);	S11C,	6°22’58,2”S,	50°23’08,3”W,	29.IV.2015,	
A.L. Ilkiu-Borges et al. 3487	(MG);	S11B,	6°21’19,1”S,	
50°23’27,4”W;	29.IV.2015,	A.L. Ilkiu-Borges et al. 3515 
(MG). Parauapebas,	N5,	 6°06’18,1”S,	 50°07’49,3”W,	
27.IV.2015,	A.L. Ilkiu-Borges et al. 3381 (MG); N2, 
6°03’28”S,	50°15’09”W,	31.VIII.2015,	A.L. Ilkiu-Borges 
et al. 3591	 (MG);	N1,	 6°01’25,5”S,	 50°17’56,3”W,	
31.VIII.2015,	A.L. Ilkiu-Borges et al. 3636 (MG). 

Espécie robusta e lustrosa que se diferencia, 
principalmente, pelos filídios diferenciados em 
dorsais e laterais, com células alares fortemente 
mais numerosas em apenas um dos lados da lâmina 
nos filídios laterais. É amplamente distribuída 
no Brasil (Costa & Peralta 2015). Nas cangas de 
Carajás,	essa	espécie	foi	observada	sobre	troncos	
de	árvores	vivas	ou	em	troncos	em	decomposição	
nas florestas baixas e nas áreas abertas, sobre a base 
das	árvores,	se	estendendo	também	sobre	o	solo,	
ou	sobre	rochas,	sob	a	vegetação	rasteira,	mas	ás	
vezes	mais	exposta.	

Espécie Neotropical. No Brasil: AC, AM, 
AP, PA, RO, RR, TO, AL, BA, PE, DF, GO, MS, 
MT, ES, MG, RJ e SP. Serra dos Carajás: Serra 
Sul:	Serra	do	Tarzan,	S11B,	S11C	e	S11D;	Serra	
Norte: N1, N2 e N5.

2. Entodontopsis Broth.
É um gênero Pantropical	com	16	espécies,	

das quais sete estão amplamente distribuídas no 
Neotrópico (Ireland & Buck 1994; Gradstein et al. 
2001). No Brasil ocorrem quatro espécies (Costa 
& Peralta 2015). Esse gênero reúne espécies de 

habitats mésicos e xéricos, ocorrendo sobre bases 
e	 raízes	 de	 árvores,	 troncos	mortos	 e	 rochas	 de	
arenito, de calcário, ou ácidas (magmáticas ou 
ígneas) (Ireland & Buck 1994). Seus membros 
se distinguem principalmente por apresentar 
pseudoparafilia filamentosa, filídios com células 
laminares alongadas ou quase lineares com ápices 
conicamente projetados, lisos ou prorados na 
superfícies dorsal, além de capsulas eretas ou 
inclinadas a cernuas com perístoma pouco ou não 
reduzido	(Ireland	&	Buck	1994;	Gradstein	et al. 
2001).

2.1. Entodontopsis leucostega (Brid.) Buck & 
Ireland,	Nova	Hedwigia	41:103.	1985.
Leskea leucostega	 Brid.,	 Bryol.	Univ.	 2:	 333.	
1827. Fig. 1d-f

Plantas	 verde	 pálidas	 a	 verde	 escuras,	
2–3 cm de comprimento, 2–2,8 mm de largura. 
Filídios subereto a ereto-estendido, não dimórficos, 
ovalado-lanceolados	 a	 oblongo-lanceolados,	
1,5–2	×	0,6–0,7	mm,	margem	inteira	ou	serreada	
próximo ao ápice, células da lâmina lisas, 120–150 
×	 5–7,5	µm,	 costa	 simples	 alcançando	 1/2–3/4	
do comprimento da lâmina, células alares pouco 
diferenciadas, quadráticas a curto-retangular, 
25–75	×	17–25	µm,	ocupando	ambos	os	lados	da	
costa	(com	pouca	diferença).	
Material examinado:	 Parauapebas,	N5,	 10.IX.1992,	
R.C.L. Lisboa et al. 1410 (MG).

Uma única amostra desta espécie foi registrada 
por	Moraes	&	Lisboa	 (2006)	 no	município	 de	
Parauapebas, Serra dos Carajás, na mina N5, 
ocorrendo	sobre	pedras.	Nas	expedições	recentes	
realizadas	durante	esse	projeto,	inclusive	na	mina	
N5,	essa	espécie	não	foi	coletada	novamente.

Distribuição	Pantropical.	No	Brasil	ocorrem	
nos estados do AC, AM, PA, BA, CE, DF, GO, MA, 
MT, MS, MG, PB, PE, PI, RJ, RO, RR, SP e TO. 
Serra dos Carajás: Serra Norte: N5. 
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Figura 1 – a-c. Pilosium chlorophyllum – a. seção de um gametófito; b. base do filídio; c. filídios lateral e dorsal, 
respectivamente. d-f. Entodontopsis leucostega – d. base do filídio; e. filídio; f. seção de um gametófito (a, f= 1000 
µm; b, d= 100 µm; c, e= 50 µm).
Figure 1 – a-c. Pilosium chlorophyllum – a. sector of a stem; b. leaf base; c. lateral and dorsal leaves, respectively. d-f. Entodontopsis 
leucostega – d. leaf base; e. leaf; f. sector of a stem (a, f= 1000 µm; b, d= 100 µm; c, e= 50 µm).
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Resumo
Este estudo trata dos táxons de Aspleniaceae encontrados nas formações ferríferas da Serra dos Carajás, estado do 
Pará, com descrições, ilustrações, distribuição geográfica e comentários. Na área estudada foram registrados um 
gênero e quatro espécies: Asplenium formosum, Asplenium salicifolium, Asplenium serratum, Asplenium stuebelianum.
Palavras-chave: Amazônia, Asplenium, flora, samambaias, taxonomia.

Abstract 
This study adressed the Aspleniaceae taxa recorded in ferruginous formations of  Serra dos Carajás, Pará state, bringing 
descriptions, illustrations, geographical distribution, and comments. In the study area one genus and four species 
were recorded: Asplenium formosum, Asplenium salicifolium, Asplenium serratum, and Asplenium stuebelianum.
Key words: Amazonia, Asplenium, flora, ferns, taxonomy.
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Aspleniaceae 
Plantas terrícolas, rupícolas ou epífitas. 

Caule reptante, ascendente ou ereto, com escamas 
clatradas. Frondes monomorfas. Venação livre ou 
anastomosada, com aréolas sem vênulas inclusas. 
Soros lineares sobre apenas um dos lados das 
nervuras. Indúsio presente. Esporângios com 
pedicelo uniseriado. Esporos monoletes. Família 
subcosmopolita com dois gêneros e ca. 700 
espécies (Smith et. al. 2006), das quais 150 ocorrem 
na região Neotropical (Tryon & Tryon 1982). No 
Brasil ocorrem 78 espécies, das quais 17 no estado 
do Pará (Prado et al. 2015) e 11 na Serra dos Carajás 
(Arruda 2014).

1. Asplenium L.
Asplenium é composto por plantas terrícolas, 

rupícolas ou epífitas; caule reptante a ereto; 
pecíolo com dois feixes vasculares na base; lâmina 
simples a 3-pinada, com tricomas clavados em 
algumas espécies; soros com indúsio com uma 
abertura unilateral. Gênero cosmopolita com 
aproximadamente 700 espécies (Mickel & Smith 
2004), das quais 150 ocorrem na região Neotropical 
(Tryon & Tryon 1982). No Brasil ocorrem 74 
espécies, sendo 15 citadas para o estado do Pará 
(Prado et al. 2015). Na Serra dos Carajás foram 
registradas 11 espécies (Arruda 2014), das quais 
quatro ocorrem sobre cangas.

Chave de identificação das éspecies de Asplenium das cangas da Serra dos Carajás
1. Lâmina simples, inteira ......................................................................................................................... 2

2. Lâmina estreitada abruptamente em direção à base, com margem irregularmente serreada; pecíolo 
4,5–14 cm compr ...............................................................................1.4. Asplenium stuebelianum

2’. Lâmina longo-decurrente, com margem inteira a crenada; pecíolo com até 3 cm compr. .............  
 ..................................................................................................................1.3. Asplenium serratum

1’. Lâmina 1-pinada ................................................................................................................................... 3
3. Pinas basais reduzidas; pinas fortemente incisas no lado acroscópico e raramente com base 

sobrepondo a raque ................................................................................ 1.1. Asplenium formosum
3’. Pinas basais não reduzidas; pinas inteiras e sempre com a base sobrepondo a raque ....................  

 ............................................................................................................. 1.2. Asplenium salicifolium
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1.1. Asplenium formosum Willd., Sp. Pl., ed. 4 
[Willdenow] 5(1): 329. 1810. Fig. 1a

Plantas terrícolas ou rupícolas. Caule ereto, 
com escamas lanceoladas, bicolores,com centro 
negro e bordas castanho-claras. Frondes 9,3–32,7 
cm compr. Pecíolos 1,5–3,5 cm × 0,6–1 mm, 
atropurpúreo, lustroso, alado na face adaxial. 
Lâminas 8,8–29,5 cm compr., 1-pinada, linear-
lanceolada, ápice pinatífido; raque atropurpúrea, 
lustrosa, estreitamente alada na face adaxial, 
pubescente, com tricomas castanhos, adpressos; 
pinas 15–50 pares, 0,8–1,3 × 0,3–0,5 cm, 
levemente reflexas a perpendiculares, sésseis ou 
curto-pecioluladas, base assimétrica (às vezes 
sobrepondo a raque), margem profundamente 
incisa, principalmente no lado acroscópico; 
pinas basais fortemente reduzidas; superfície 
laminar glabra em ambas as faces. Nervuras 
simples a 1-furcadas. Soros submarginais, no 
lado basioscópico das pinas. Indúsio glabro, com 
margem inteira. 
Material selecionado: Canaã dos Carajás, Serra Sul, 
corpo A, 6°20’59’’S, 50°25’49’’W, 688 m, 14.II.2010, 
T.E. Almeida et al. 2172 (BHCB); Serra Sul, corpo C, 
6°23’55’’S, 50°23’06’’W, 656 m, 29.I.2012, L.V.C Silva 
et al. 1179 (BHCB); Serra Sul, corpo D, 6°23’55’’S, 
50°16’39’’W, 700 m, 17.III.2009, P.L. Viana et al. 4098 
(BHCB); Serra do Tarzan, 6°19’46’’S, 50°07’35’’W, 
09.II.2012, A.J. Arruda et al. 585 (BHCB); Parauapebas, 
Serra da Bocaina, 6°18’46’’S, 49°52’59’’W, 672 m, 
28.I.2013, A.J. Arruda et al. 1395 (BHCB); Serra Norte, 
corpo N4, 6°01’58’’S, 50°09’24’’W, 25.IV.2009, V.T. 
Giorni et al. 242 (BHCB).

Asplenium formosum caracteriza-se pela 
lâmina linear-lanceolada, com incisões profundas 
na margem das pinas, principalmente na porção 
acroscópica e pinas basais fortemente reduzidas.

Pantropical. Brasil: AL, AM, CE, DF, GO, 
MG, MS, MT, PA, PE, RJ, RS, SC, SP. Serra dos 
Carajás:, Serra Norte: N4, Serra Sul: S11A, S11C, 
S11D, Serra do Tarzan e Serra da Bocaina. Em mata 
baixa sobre canga, em locais pouco sombreados e 
próximos a cursos d’água, entre 600 e 750 m de 
altitude.  

1.2. Asplenium salicifolium L., Sp. Pl. 2: 1080. 
1753. Fig. 1b

Plantas epífitas ou rupícolas. Caule ereto, 
com escamas lanceoladas, castanho-claras. Frondes 
19,8–45 cm compr. Pecíolo 5,8–15,5 cm × 1,1–2,7 
mm, castanho, não alado, glabrescente. Lâmina 
13,7–29,5 cm compr., 1-pinada, lanceolada, 
ápice conforme a subconforme, base truncada; 
raque paleácea a castanho-claro, fosca, levemente 

alada, glabra; pinas 6–15 pares, 4,5–9 × 1,5–1,8 
cm, perpendiculares a levemente ascendentes, 
pecioluladas, base assimétrica, com aurícula 
proeminente na porção acroscópica, comumente 
sobrepondo a raque, margem ondulada a crenada; 
pinas basais não reduzidas. Nervuras simples a 
1-furcadas. Soros medianos, afastados da margem. 
Indúsio glabro, com margem inteira.
Material selecionado: Canaã dos Carajás, Serra Sul, 
corpo A, 6°19’43’’S, 50°27’18’’W, 737 m, 15.II.2010, 
T.E. Almeida et al.2202 (BHCB); Serra Sul, corpo C, 
6°24’00’’S, 50°23’01’’W, 663 m, 29.I.2012,  L.V.C. Silva 
et al. 1174 (BHCB); Serra Sul, corpo D, 6°23’46’’S, 
50°16’39’’W, 700 m, 17.III.2009, P.L. Viana et al. 
4119 (BHCB); Parauapebas, Serra Norte, corpo N8, 
6°11’11’’S, 50°07’51’’W, 700 m, 17.V.2012, A. Salino 
et al. 15205 (BHCB); Serra Norte, corpo N6, 6°07’22’’S, 
50°10’27’’W, 674 m, 19.V.2012, A. Salino et al. 15229 
(BHCB).

Na Serra de Carajás, Asplenium salicifolium 
é facilmente diferenciada das demais espécies do 
gênero pela lâmina 1-pinada, pinas inteiras com a 
base fortemente auriculada no lado acroscópico e 
sobrepondo a raque. 

Neotropical. Brasil: AP, CE, PA, PE, GO, MS, 
MT, RR. Serra dos Carajás: Serra Norte: N6 e N8 
e Serra Sul, S11A, S11C e S11D. Em mata baixa 
sobre canga, locais mais iluminados e próximos a 
cursos d’água, entre 250 e 750 m de altitude.

1.3. Asplenium serratum L., Sp. Pl. 2: 1079. 
1753. Fig. 1c

Plantas epífitas ou rupícolas. Caule ereto, 
com escamas lanceoladas, castanho a castanho-
escuras. Frondes 42–95 cm compr. Pecíolo 1,5–3 
× 2,2–4,8 cm, não alado, glabrescente. Lâmina 
40–91 cm compr., inteira, ápice obtuso a agudo 
ou às vezes caudado, base longo-decurrente, 
tecido laminar glabro em ambas as faces, margem 
inteira a crenulada, nervura mediana com escamas 
diminutas, subclatradas em ambas as faces. 
Nervuras livres a 1-furcadas, paralelas. Soros na 
porção acroscópica das nervuras, próximos da 
costa, nunca atingindo a margem. Indúsio glabro, 
com margem inteira.
Material selecionado: Canaã dos Carajás, Serra Sul, 
corpo A, 6°20’59’’S, 50°25’49’’W, 688 m, 14.II.2010, 
T.E. Almeida et al. 2173 (BHCB); Serra Sul, corpo C, 
6°24’01’’S, 50°23’18’’W, 700 m, 18.III.2009, P.L. Viana 
et al. 4149 (BHCB); Serra Sul, corpo D, 6°41’50’’S, 
50°33’86’’W, 730 m, 26.XI.2012, V.T. Giorni et al. 842 
(BHCB); Serra do Tarzan, 6°19’34’’S, 50°07’13’’W, 
09.II.2012, A.J. Arruda et al. 579 (BHCB); Parauapebas, 
Serra Norte, N4, 6°04’22’’S, 50°11’42’’W, 505 m, 
24.III.2012, P.B. Meyer et al. 1196 (BHCB). 
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Figura 1 – a. Asplenium formosum – frondes (A.J. Arruda 585); b. Asplenium salicifolium – fronde (A. Salino 
15229); c. Asplenium serratum – frondes (A.J. Arruda 579); d. Asplenium stuebelianum – frondes (A.J. Arruda 222). 
Figure 1 – a. Asplenium formosum – fronds (A.J. Arruda 585); b. Asplenium salicifolium – frond (A. Salino 15229); c. Asplenium 
serratum – fronds (A.J. Arruda 579); d. Asplenium stuebelianum – fronds (A.J. Arruda 222).
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Asplenium serratum pode ser confundido 
com A. stuebelianum. Entretanto na segunda 
espécie a lâmina se estreita abruptamente em 
direção a base, a margem é irregularmente serreada 
e o pecíolo é mais longo (4,5–14 cm de compr.). 

Neotropical. Brasil: AC, AL, AM, AP, BA, 
CE, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, 
PR, RJ, RO, RR, SC, SP. Serra dos Carajás: Serra 
Norte: N4 e Serra Sul: S11A, S11C, S11D e Serra 
do Tarzan. Em mata baixa sobre canga, em áreas 
mais iluminadas e próximas a cursos d’água sobre 
rochas ou troncos de árvores, entre 300 e 750 m 
de altitude.

1.4. Asplenium stuebelianum Hieron., Hedwigia 
47: 222. t. 4. f. 13. 1908. Fig. 1d

Plantas epífitas ou rupícolas. Caule ereto, 
com escamas linear-lanceoladas, castanho a 
castanho-escuras, clatradas. Frondes 24,5–56 cm 
compr. Pecíolo 4,5–14 cm, não alado, glabrescente. 
Lâmina 17–43 cm compr., inteira, ápice acuminado 
a atenuado, base estreitando-se abruptamente, 
tecido laminar com diminutas escamas em ambas 
as faces, principalmente próximo à costa; margem 
irregularmente serreada; face abaxial da nervura 
mediana esparsamente recoberta por escamas 
diminutas, triangulares a lanceoladas. Nervuras 
livres a 1-furcadas, paralelas. Soros na porção 
acroscópica das nervuras, próximos à costa, 
raramente atingindo a margem. Indúsio glabro, 
com margem inteira. 
Material Selecionado: Canaã dos Carajás, Serra Sul, 
corpo A, 6°19’15’’S, 50°02’70’’W, 700 m, 21.V.2010, 
A.J. Arruda et al. 222 (BHCB); Serra Sul, corpo C, 
6°22’52’’S, 50°22’25’’W, 594 m, 16.II.2010, T.E. 
Almeida et al. 2231 (BHCB); Serra Sul, corpo D, 
6°27’8’’S, 50°20’26’’W, 10.XII.2012, I.M.C. Rodrigues 
et al. 598 (BHCB); Serra Sul, 30.I.2012, A.J. Arruda 
et al. 568 (BHCB); Parauapebas, Serra da Bocaina, 
6°18’46’’S, 49°53’56’’W, 687 m, 12.II.2012, L.F.A. de 
Paula et al. 551 (BHCB). 

Asplenium stuebelianum pode ser confundido 
com A. serratum. Entretanto na segunda espécie o 

pecíolo é mais curto (com até 3 cm de compr.), a 
lâmina apresenta base longo-decurrente e a margem 
inteira ou crenulada.

América do Sul: Argentina, Bolívia, 
Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Paraguai e 
Venezuela. Brasil: AC, AM, ES, GO, MG, MS, PA, 
PR, RO, SP. Serra dos Carajás: Serra Sul: S11A, 
S11C, S11D e Serra da Bocaina. Ocorre em locais 
úmidos e sombreados sobre troncos de árvores, 
entre 330 e 700 m de altitude.
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Resumo
Este estudo trata os táxons de Cyatheaceae encontrados nas formações ferríferas da Serra dos Carajás, estado 
do Pará, com descrições, ilustrações, distribuição geográfica e comentários. Na área estudada foi registrada 
apenas Cyathea pungens.
Palavras-chave: Amazônia, Cyathea, flora, samambaias, taxonomia.

Abstract 
This study addressed the Cyatheaceae taxa recorded in ferruginous formations of Serra dos Carajás, Pará 
state, bringing descriptions, illustrations, geographical distribution, and comments. In the study area only one 
species was recorded: Cyathea pungens. 
Key words: Amazonia, Cyathea, flora, ferns, taxonomy.
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Cyatheaceae
Plantas geralmente arborescentes, raramente 

herbáceas, terrícolas ou rupícolas. Caule ereto, 
raramente curto-reptante, com muitas escamas 
persistentes, espinescentes ou não. Frondes 
monomorfas ou subdimorfas. Lâmina 1–4-pinada. 
Venação livre, raramente anastomosada, sem 
vênulas inclusas. Soros arredondados sobre 
nervuras secundárias. Indúsio presente ou ausente. 
Esporângios com ânulo oblíquo não interrompido 
pelo pedicelo; esporos triletes. Família formada 
por quatro gêneros com distribuição nas regiões 
tropicais e subtropicais e com cerca de 600 espécies 
(Smith et al. 2006). No Brasil ocorrem três gêneros 
e 45 espécies (Prado et al. 2015) das quais cinco 
ocorrem na Serra dos Carajás (Arruda 2014). 

1. Cyathea Sm.
Cyathea é composto por plantas terrícolas 

ou rupícolas, com caules geralmente eretos, 
revestidos por escamas no ápice, comumente 
arborescentes, às vezes com bases de pecíolos 
persistentes ou com cicatrizes foliares aparentes; 
frondes geralmente grandes, com até 4 m compr.; 
pecíolos geralmente com espinhos e escamas 
lanceoladas e marginadas; nervuras livres ou as 
basais de segmentos adjacentes anastomosadas 
formando aréolas costais. Gênero pantropical 

com a maior diversidade nos Neotrópicos, com 
aproximadamente 200 espécies (Mickel & Smith 
2004). No Brasil ocorrem 39 espécies, das quais 
oito são citadas para o estado do Pará (Góes-Neto 
& Pietrobom 2014; Prado et al. 2015). Na Serra 
dos Carajás foram registradas cinco espécies, das 
quais uma nas cangas.

1.1. Cyathea pungens (Willd.) Domin, Pteridophyta 
263. 1929.                                         
Polypodium pungens  Willd.,  Sp. Pl.  ed. 
4.[Willdenow] 5(1): 206. 1810. Fig. 1a-b

Plantas terrícolas ou rupícolas. Caule ereto, 
geralmente arborescente, 0,1–1,5 m de altura. 
Frondes monomorfas. Pecíolo (24)39–75 cm 
compr., com espinhos curtos e escamas na base, 
bicolores, castanho-escuro no centro e margem 
castanho-clara. Lâmina (43–)90–120 cm compr., 
2-pinado-pinatífida, às vezes 2-pinado-pinatisecta 
ou 1-pinado-pinatífida, com ápice subconforme; 
raque com espinhos apenas na porção proximal; 
raquíola inerme; pinas alternas, lanceoladas, 
com ápice pinatífido; pínulas sésseis a curto-
pecioluladas, ápice obtuso a acuminado ou agudo; 
costa e cóstula com tricomas em ambas as faces e 
escamas esparsas na face abaxial. Nervuras livres, 
a maioria simples, raramente 1-furcadas. Soros 
arredondados, inframedianos a supramedianos; 
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paráfises menores do que os esporângios. Indúsio 
ausente.
Material selecionado: Canaã dos Carajás, Serra da 
Bocaina, 6°18’46’’ S, 49°52’59’’ W, 672 m, 28.I.2013, 
A.J. Arruda et al. 1391 (BHCB); Serra Sul, corpo A, 
6°20’59’ S, 50°25’49’’ W, 688 m, 14.II.2010, T.E. 
Almeida et al. 2193 (BHCB); Serra Sul, corpo B, 
24.V.2012, A. Salino et al. 15306 (BHCB); Serra Sul, 
corpo C, 01.IX.2010, T.E. Almeida et al. 2521 (BHCB); 
Serra Sul, corpo D, 6°25’13’’ S, 50°19’33’’ W, 634 
m, 03.IX.2010, T.E. Almeida et al. 2536 (BHCB);   
Estrada para Serra Sul, 6°08’50’’ S, 50°19’47’’ W, 
512 m, 28.VIII.2012, A. Salino et al. 15498 (BHCB); 
Parauapebas, Serra Norte, corpo N1, 6°02’14’ S, 
50°15’55’’ W, 520 m, 14.II.2012, A. Salino et al. 15194 
(BHCB); Serra Norte, corpo N8, 6°11’11’ S, 50°07’51’’ 
W, 700 m, 15.V.2012, A.J. Arruda et al. 1124 (BHCB).

Cyathea pungens é muito variável na região 
de Carajás, com plantas crescendo sobre rochas e 
geralmente com caule não arborescente, frondes 
com cerca de 67 cm e lâmina 1-pinado-pinatífida, 
até plantas terrícolas com caule arborescente 
com até 1,5 m de altura, frondes podendo atingir 
quase 2 m de compr. e lâmina 2-pinado-pinatífida. 
Independente da forma, C. pungens caracteriza-
se pelas escamas do pecíolo bicolores, lâmina 
com ápice subconforme, pinas alternas, nervuras 
geralmente simples e indúsio ausente. 

Neotropical. Brasil: AC, AM, BA, CE, GO, 
MS, MT, PA, PB, PE, PR, RO, SP  (Prado et al. 
2015). Serra dos Carajás: Serra da Bocaina e Serra 
Sul. Floresta Ombrófila Densa, em encostas úmidas 
próximas a cursos d’água, entre 340 a 740 m de 
altitude.
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Figura 1 – a-b. Cyathea pungens – a. face abaxial dos segmentos mostrando nervuras, escamas e soros; b. escama 
da base do pecíolo (A. J. Arruda 1124). 
Figure 1– a-b. Cyathea pungens – a. abaxial surface of segments showing veins, scales and sori; b.  scale of petiole base (A. J. Arruda 1124). 
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Resumo
Este estudo trata dos táxons de Dennstaedtiaceae encontrados nas formações ferríferas da Serra dos Carajás, 
estado do Pará, com descrições, ilustrações, distribuição geográfica e comentários. Na área estudada foi 
registrada apenas Pteridium arachnoideum.
Palavras-chave: Amazônia, flora, Pteridium, samambaias, taxonomia.

Abstract 
This study addressed the Dennstaedtiaceae taxa recorded in ferruginous formations of Serra dos Carajás, Pará 
state, with descriptions, illustrations, geographical distribution, and comments. In the study area only one 
species was recorded: Pteridium arachnoideum. 
Key words: Amazonia, flora, Pteridium, ferns, taxonomy.
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Dennstaedtiaceae
Plantas terrícolas, às vezes escandentes. Caule 

curto a longo-reptante, com tricomas articulados. 
Frondes monomorfas. Lâmina 2–3-pinada ou mais 
dividida. Venação livre, raramente anastomosada 
e sem vênulas inclusas. Soros marginais ou 
submarginais, contínuos ou interrompidos, lineares, às 
vezes arredondados, protegidos por indúsio linear, em 
forma de taça ou bolsa, ou ainda coberto pela margem 
revoluta. Esporos triletes. Família pantropical formada 
por cerca de 11 gêneros e 170 espécies (Smith et al. 
2006), sendo representada no Brasil por sete gêneros 
e 22 espécies (Prado et al. 2015).

1. Pteridium Gled. ex Scop.
Pteridium é composto por plantas terrícolas, 

que se caracterizam por apresentar caules longo-
reptantes, com tricomas; frondes monomorfas; 
lâmina 2-pinado-pinatífida a 4-pinado-pinatífida, 
pinas alternas, pecioluladas; nervuras livres, 
simples ou bifurcadas; soros marginais, lineares, 
em uma comissura; paráfises ausentes; indúsio 
duplo, um abaxial inconspícuo e outro adaxial 
formado pela margem revoluta do segmento 
(pseudo-indúsio). Gênero subcosmopolita com 
cerca de cinco espécies (Smith 1995), das quais 
duas ocorrem no Brasil (Prado et al. 2015) e apenas 
uma na Serra dos Carajás. 

1.1. Pteridium arachnoideum (Kauf.) Maxon, J. 
Wash. Acad. Sci. 14: 89. 1924. 
Pteris arachnoidea Kaulf., Enum. Fil.: 190. 1824.
 Figs. 1a-b 

Plantas terrícolas. Caule longo-reptante, 
com tricomas nigrescentes. Frondes monomorfas, 
eretas. Pecíolo sulcado, com tricomas semelhantes 
aos do caule, sem espinhos. Lâmina 2-pinada a 
4-pinado-pinatífida, coriácea, lanceolada, ápice 
conforme, face abaxial recoberta por tricomas 
aracnóides entre as nervuras; segmentos sésseis, 
lineares, margem inteira, revoluta; pinas curto-
pecioluladas, lanceoladas, ápice agudo; raque 
sulcada, glabra. Nervuras 1-furcadas. Soros 
lineares, marginais, formados sobre uma comissura. 
Pseudo-indúsio formado pela margem modificada 
retroflexa. Indúsio membranáceo, com margem 
crenada.
Material selecionado: Canaã dos Carajás, Serra Sul, 
18.II.2010, T.E. Almeida et al. 2256 (BHCB), Serra 
do Tarzan, 09.II.2012, A. Salino et al. 15154 (BHCB); 
Parauapebas, Serra da Bocaina, 12.II.2012, A.J. Arruda 
et al. 601 (BHCB).
Material adicional examinado: BRASIL. MINAS 
GERAIS: Santo Antônio do Itambé, Parque Estadual do 
Pico do Itambé, 04.X.2006, F.C. Assis et al. 10 (BHCB)

Pteridium arachnoideum assemelha-se 
bastante a P. caudatum (L.) Maxon, espécie não 
registrada na área de estudo, mas que ocorre 
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na região Norte; no entanto, P. caudatum não 
possui lobos total ou parcialmente livres entre 
os penúltimos segmentos e a lâmina é glabra ou 
esparsamente pilosa na face abaxial, mas com 
tricomas simples, não aracnóides.

Pantropical. Brasil: AL, AM, BA, CE, DF, ES, 
MG, MS, PA, PB, PE, PR, RJ, RS, SC, SP (Prado 
et al. 2015). Serra de Carajás: Serra da Bocaína, 
Serra Sul e Serra do Tarzan. Áreas antropizadas, 
geralmente em barrancos nas margens de estradas, 
áreas de borda de floresta ou em clareiras, entre 540 
e 710 m de altitude.
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Figura 1 –  Pteridium arachnoideum – a. pina mediana; b. detalhe da face abaxial dos segmentos férteis mostrando 
os lobos entre os segmentos e os soros marginais (F.C. Assis 10). 
Figure 1 – Pteridium arachnoideum – a. medial pinna; b. detail of abaxial side of segments showing lobes between segments and 
marginal sori (F.C. Assis 10). 
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Resumo
Este estudo trata dos táxons de Dryopteridaceae encontrados nas formações ferríferas da Serra dos Carajás, 
estado do Pará, com descrições, ilustrações, distribuição geográfica e comentários. Na área estudada foram 
registrados quatro gêneros e quatro espécies: Ctenitis nigrovenia, Dryopteris huberi, Elaphoglossum glabellum 
e Polybotrya sorbifolia.
Palavras-chave: Amazônia, Ctenitis, Dryopteris, Elaphoglossum, Polybotrya, samambaias.

Abstract 
This study addressed the Dryopteridaceae taxa recorded in ferruginous formations of Serra dos Carajás, Pará 
state, bringing descriptions, illustrations, geographical distribution, and comments. In the study area four 
genera and four species were recorded: Ctenitis nigrovenia, Dryopteris huberi, Elaphoglossum glabellum 
and Polybotrya sorbifolia.
Key words: Amazonia, Ctenitis, Dryopteris, Elaphoglossum, Polybotrya, ferns.
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Dryopteridaceae
Plantas terrestres, rupícolas, hemiepifíticas 

ou epifíticas. Caule ereto a longo reptante ou 
escandente, com muitas escamas persistentes. 
Frondes monomorfas ou dimorfas. Lâmina simples 
ou 1–5-pinada ou mais dividida. Venação livre 
ou anastomosada, com ou sem vênulas inclusas 

livres. Soros arredondados, oblongos, lineares ou 
acrosticóides. Indúsio presente ou ausente. Esporos 
monoletes. Família com ampla distribuição 
mundial com ca. 40–45 gêneros e 1700 espécies 
(Smith et al. 2006). No Brasil ocorrem 181 
espécies, sendo 21 registradas para o estado do 
Pará (Prado et al. 2015).

Chave de identificação dos gêneros de Dryopteridaceae das cangas da Serra dos Carajás
1. Lâmina simples; frondes dimorfas ............................................................................. 3. Elaphoglossum
1’.	 Lâmina	1-pinada,	1-pinado-pinatífida	ou	3-pinado-pinatífida;	frondes	monomorfas	ou	dimorfas....... 2

2. Frondes dimorfas ....................................................................................................... 4. Polybotrya
2’. Frondes monomorfas ..................................................................................................................... 3      

3. Tricomas catenados presentes nos eixos da  lâmina ...............................................1. Ctenitis
3’. Tricomas catenados ausentes nos eixos da lâmina .............................................2. Dryopteris

1. Ctenitis (C.Chr.) C.Chr.
Ctenitis é composto por plantas terrícolas 

ou rupícolas, que se diferencia dos outros 
gêneros da família por apresentar tricomas 
catenados principalmente nos eixos das frondes 
(Viveros 2016). Caule ereto a decumbente, 
raramente reptante, recoberto por escamas; 

frondes monomorfas; lâmina 1-pinado-pinatífida à 
4-pinada; sulcos adaxiais ausentes ou se presentes 
não decurrentes entre si; Nervuras livres; soros 
arredondados; indúsio ausente ou presente, redondo 
a reniforme; persistente ou decíduo. Gênero de 
distribuição pantropical, é um dos mais diversos 
da família Dryopteridaceae (Smith et al. 2006), 
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com cerca de 70–80 espécies (Viveros & Salino 
2015). No Brasil ocorrem 20 espécies, das quais 
três no Pará (Viveros 2016) e duas na Serra dos 
Carajás (Arruda 2014). 

1.1. Ctenitis nigrovenia (Christ) Copel., Gen. 
Fil. (Copeland) 124. 1947.
Nephrodium nigrovenium Christ, Bot. Gaz. 
20(12): 545. 1895. Figs. 1a; 2a

Plantas terrícolas ou rupícolas. Caule 
decumbente a ereto, com escamas castanho-
escuras. Frondes monomorfas, 34–77 cm compr. 
Pecíolo 11–35 cm × 1,1–3,2 mm, paleáceo, 
recoberto por escamas semelhantes às do caule, 
tricomas catenados e glandulares. Lâmina 23–42 
cm compr., 1-pinado-pinatífida à 1-pinado-
pinatisecta. Pinas 8–12 × 2,4–3,4 cm, incisão de 
3/4 ou maior do que a distância entre a margem 
e a costa, tecido laminar e costa com esparsos 
tricomas baciliformes na face abaxial e tricomas 
catenados esparsos sobre as nervuras em ambas 
as faces; raque e costa abaxial com esparsas 
escamas lanceoladas, subclatradas, castanhas a 
nigrescentes. Segmentos com margem glabra. 
Nervuras simples ou 1-furcadas, as basais de 
segmentos adjacentes unindo-se à margem bem 
acima do enseio. Soros medianos; indúsio glabro.
Material selecionado: Canaã dos Carajás, Serra Sul, 
corpo A, 6°20’59’’S, 50°25’49’’W, 688 m, 14.II.2010, 
T.E. Almeida et al. 2178 (BHCB); Serra Sul, corpo B, 
6°20’36’’S, 50°24’30’’W, 575 m, 24.V.2012, A. Salino 
et al. 15291 (BHCB); Serra Sul, corpo C, 6°24’12’’S, 
50°23’57’’W, 440 m, 28.I.2012, L.V.C. Silva 1164 
(BHCB); Serra Sul, 6°24’44’’S, 50°19’56’’W, 750 
m, 02.X.2009, P.L. Viana 4336 (BHCB); Serra do 
Tarzan, 6°19’34’’S, 50°07’13’’W, 540 m, 09.II.2010, 
A. Salino et al. 15145 (BHCB); Parauapebas: Serra da 
Bocaina, 6°18’50’’S, 49°53’35’’W, 660 m, 13.II.2012, 
A. Salino et al. 15178 (BHCB); Serra Norte, corpo N4, 
18.V.2012, A. Salino et al. 15212 (BHCB) .

Na Flona de Carajás também ocorre Ctenitis 
refulgens (Klotzsch ex Mett.) C.Chr. ex Vareschi 
(Arruda 2014) que se diferencia de C. nigrovenia 
pelas pinas com incisão de até 2/3 da distância 
entre a margem e a costa, margens dos segmentos 
com tricomas catenados, nervuras basais de 
segmentos adjacentes unindo-se no enseio ou 
terminando antes do enseio e indúsio ausente. 

Neotropical. Brasil: BA, MT, PA (Viveros 
2016). Serra dos Carajás: Serra Norte: N4, Serra 
Sul: S11-A, S11-B, S11-C, Serra do Tarzan e 
Serra da Bocaina. Em barrancos próximos a 
igarapés e cursos d’água, entre 440 e 750 m de 
altitude.

2. Dryopteris Adans. 
Dryopteris é composto por plantas terrícolas 

e rupícolas, ocasionalmente epífitas, com caule 
ereto a curto-reptante; frondes monomorfas a 
subdimorfas; lâmina 1–3-pinado-pinatífida, 
membranácea a coriácea, lanceolada a deltóide-
lanceolada, com ápice pinatífido; pinas lineares a 
lanceoladas; pínulas sésseis a curto-pecioluladas, 
ápice agudo a obtuso; nervuras livres, 1–2-furcadas; 
soros arredondados; indúsio orbicular-reniforme a 
reniforme, fixo no enseio ou raramente peltado. 
Gênero de distribuição cosmopolita com cerca 
de 225 espécies, das quais 30 no Novo Mundo e 
a maioria na América do Norte (Fraser-Jenkins 
1986; Mickel & Smith 2004; Zhang et al. 2012). 
No Brasil ocorrem três espécies, das quais duas no 
Pará (Prado et al. 2014) e uma na Serra dos Carajás 
(Arruda 2014).

2.1. Dryopteris huberi (Christ) C.Chr., Index Filic., 
Suppl. 1: 34. 1913.
Aspidium huberi Christ, Hedwigia 45: 192. 1906.  
 Figs. 1b; 2b

Plantas rupícolas. Caule decumbente, com 
escamas linear-lanceoladas, ápice filiforme 
e retorcido, concolores, castanhas. Frondes 
monomorfas, 17–64,5 cm compr. Pecíolo 4,5–21 cm 
× 0,6–2,7 mm, paleáceo, com escamas semelhantes 
às do caule e tricomas glandulares. Lâmina 12,5–
43,5 cm compr., 2-pinado-pinatífida a 3-pinado-
pinatífida; raque com tricomas glandulares; 
pinas alternas, 5–8 × 2,4–4,7 cm, margem glabra, 
tricomas glandulares conspícuos no tecido laminar, 
costa e nervuras em ambas as faces, pínulas 
acroscópicas basais mais desenvolvidas do que as 
basioscópicas basais. Nervuras 1–2-furcadas. Soros 
arredondados, medianos a submarginais; indúsio 
reniforme, decíduo, com tricomas glandulares.
Material selecionado: Canaã dos Carajás, Serra Sul, 
corpo A, 6°19’43’’S, 50°27’18’’W, 737 m, 5.III.2010, 
T.E. Almeida et al. 2212 (BHCB); Serra Sul, corpo C, 
6°23’53’’S, 50°23’32’’W, 790 m, 28.I.2012, L.V.C. Silva 
et al. 1151 (BHCB); Serra Sul, 6°24’38’’S, 50°19’36’’W, 
806 m, 1.VI.2010, D.T. Souza et al. 1123 (BHCB); 
Serra do Tarzan, 6°19’46’’S, 50°07’35’’W, 09.II.2012, 
A.J. Arruda et al. 586 (BHCB); Parauapebas: Serra da 
Bocaina, 13.II.2012, A.J. Arruda et al. 612 (BHCB).

Dryopteris huberi pode ser facilmente 
confundido com Dryopteris patula (Sw.) Underw., 
mas difere desta pelo caule decumbente e por 
possuir uma ala com coloração verde na face 
adaxial da costa. 

Endêmica do Brasil: GO, MT, PA (Prado et al. 
2014). Serra dos Carajás: Serra da Bocaina, Serra 
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Figura 1 – a. Ctenitis nigrovenia – fronde; b. Dryopteris huberi  – fronde (a. A. Salino 15178; b. L.V.C. Silva 1151). 
Figure 1– a. Ctenitis nigrovenia – frond; b. Dryopteris huberi  – frond (a. A. Salino 15178; b. L.V.C. Silva 1151).
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Sul: S11-A, S11-C, e Serra do Tarzan, em floresta 
decídua sobre canga, em paredões rochosos e sobre 
rochas em ambientes úmidos geralmente próximos 
à cursos d’água, entre 700 e 806 m de altitude. 

3. Elaphoglossum Schott. ex J.Sm.
Elaphoglossum é composto por plantas 

epífitas, rupícolas ou terrícolas, que se caracterizam 
por apresentar frondes dimorfas, lâmina geralmente 
simples, raramente flabelada ou palmada, nervuras 
livres ou, raramente, parcialmente anastomosadas 
e soros acrosticóides. Gênero de distribuição 
pantropical e sul-temperada (Tryon & Tryon 1982), 
com mais de 600 espécies (Mickel & Smith 2004), 
das quais aproximadamente 450 habitam a região 
Neotropical (Skog et al. 2004). No Brasil ocorrem 
87 espécies, das quais sete são citadas para o estado 
do Pará (Prado et al. 2015), quatro na Serra dos 
Carajás (Arruda 2014) e apenas uma nas cangas. 

3.1. Elaphoglossum glabellum J.Sm., London J. 
Bot. 1: 197. 1842. Fig. 3c 

Plantas epífitas. Caule curto-reptante, 
recoberto por escamas lanceoladas, castanho-
escuras, fimbriadas na margem. Frondes 13,5–31,5 
cm compr., coriáceas, eretas, as férteis geralmente 
menores do que as estéreis. Pecíolos 2,3–9 cm ×1,3 
mm, paleáceos, glabros ou com poucas escamas 
na base e semelhantes às do caule. Lâmina linear-
elíptica, base longo-decurrente e ápice acuminado, 

glabra ou com esparsas escamas estreladas na 
face abaxial, margens leve a fortemente revolutas; 
lâmina estéril 13,5–22,5 × 0,5–1,3 cm, lâmina fértil 
11,2 × 1,3 cm. Nervuras livres a 1-furcadas. 
Material selecionado: Canaã do Carajás, Serra Sul, 
Corpo D, 6°23’46’’S, 50°16’39’’W, 700 m, 17.III.2009, 
P.L. Viana et al. 4115 (BHCB); Serra Sul, 6°20’53’’S, 
50°25’46’’W, 718 m, 14.II.2010, D.T. Souza et al. 1083 
(BHCB).
Material adicional examinado: BRASIL. MINAS 
GERAIS: Rio Acima, 27.V.2005, A. Salino et al. 10503 
(BHCB).

Elaphoglossum glabellum caracteriza-se pelo 
caule curto-reptante, pecíolos aproximados entre 
si e lâmina coriácea, linear, com margem revoluta 
e muito estreita (com até 1,5 cm larg.). As demais 
espécies registradas em Carajás (Arruda 2014) 
possuem lâminas estéreis mais largas que 1,5 cm 
larg., com exceção de E. gayanum (Fée) T.Moore, a 
qual pode apresentar a lâmina estéril com menos de 
1,5 cm larg., mas que neste caso pode ser facilmente 
diferenciada de E. glabellum pelo caule longo-
reptante e pelos pecíolos bastante distantes entre 
si, além das escamas do caule castanho-escuras ou 
bicolores. Em espécimes de outras regiões do país, 
as frondes férteis podem ser do mesmo tamanho 
ou maiores que as estéreis. 

Neotropical. Brasil: AC, AM, GO, MG, PA, 
RJ, SP (Prado et al. 2015). Serra dos Carajás: 
Serra Sul: S11-C, S11-D. Mata baixa e Floresta 

Figura 2 – a. Ctenitis nigrovenia – detalhe da face abaxial dos segmentos mostrando nervuras, soros, tricomas e 
escamas; b. Dryopteris huberi – detalhe da face adaxial da pina mostrando a costa sulcada (a. A. Salino 15212; b. 
D.T. Souza  1123). 
Figure 2 – a. Ctenitis nigrovenia – detail of abaxial surface of segments showing veins, sori, hairs and scales; b. Dryopteris huberi 
– detail of adaxial surface of pinna showing sulcate costa (a. A. Salino 15212; b. D.T. Souza  1123).
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Figura 3 – a-b. Polybotrya sorbifolia – a. fronde fértil; b. fronde estéril. c. Elaphoglossum glabellum – hábito 
mostrando frondes estéril e fértil (a. S.M.B. Silva 24; b. A. Salino 10713; c. A. Salino 10503). 
Figure 3– a-b. Polybotrya sorbifolia – a. fertile frond; b. sterile frond. c. Elaphoglossum glabellum – habit showing sterile and fertile 
fronds (a. S.M.B. Silva 24; b. A. Salino 10713; c. A. Salino 10503).
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Ombrófila Densa, em encostas úmidas ou a margem 
de cursos d’água, entre 700 a 790 m de altitude.

 
4. Polybotrya Humb. & Bonpl. ex Willd.

Polybotrya é composto por plantas terrícolas, 
rupícolas ou trepadeiras por meio do caule; que se 
caracterizam por apresentar caule curto a longo-
reptante, densamente recoberto por escamas; 
frondes dimorfas; lâmina estéril 1–4-pinada, 
lanceolada, com ápice pinatífido; lâmina fértil 
1-pinado–pinatífida a 3-pinado-pinatífida; nervuras 
livres a anastomosadas, sem vênulas livres inclusas; 
soros arredondados, alongados formando cenosoros 
ou anfi-acrosticóides; indúsio ausente. Gênero de 
distribuição neotropical com 37 espécies, das quais 
15 no Brasil (Canestraro & Labiak 2015), seis no 
Pará (Goés-Neto 2011), três na Serra dos  Carajás 
(Arruda 2014) e uma nas cangas.

4.1. Polybotrya sorbifolia Mett ex Kuhn, Linnaea 
36(1): 64. 1869. Fig. 3a-b 

Plantas terrícolas ou rupícolas. Caule curto-
reptante, com escamas lanceoladas, castanhas, 
margens denticuladas. Frondes 43,5–110 cm. 
Pecíolo 22–39,5 cm × 0,8–6,1 mm. Lâmina 
estéril 21,5–70,5 cm, 1-pinada, pinas 8,8–23,7 
× 2–3,5 cm, inteiras à serreadas, tecido laminar 
com glândulas sésseis na face abaxial e esparsas 
escamas minúsculas em ambas as faces da 
superfície laminar e nervuras, tricomas simples na 
costa. Nervuras livres. Lâmina fértil 16,5 –52,5 cm 
compr., 1-pinado-pinatífida, pinas 2,8–13 × 0,4–0,8 
cm; soros formando cenosoros. 
Material selecionado: Canaã dos Carajás, Serra Sul 
corpo B, 6°21’18’’S, 50°23’16’’W, 650 m, 06.X.2009, 
P.L. Viana et al. 4407 (BHCB); Serra Sul, corpo D, 
6°24’56’’S, 50°19’34’’W, 655 m, 03.IX.2010, T.E. 
Almeida et al. 2533 (BHCB); Serra Sul, 6°21’23’’S, 
50°23’22’’W, 700 m, 19.III.2009, P.L. Viana et al. 4161 
(BHCB); Parauapebas: Serra da Bocaina, 6°18’45’’S, 
49°53’53’’W, 700 m, 12.II.2012, A. Salino et al. 15171 
(BHCB); Serra Norte, estrada para corpo N1, 5°59’05’’S, 
50°19’03’’W, 268 m, 20.V.2012, A. Salino et al. 15252 
(BHCB); Serra Norte, 6°59’5’’S, 50°19’3’’W, 268 m, 
20.V.2012, A.J. Arruda 1151 (BHCB); Serra Norte N4, 
6°6’13’’S, 50°10’36’’W, 645 m, 18.V.2012, A.J. Arruda 
et al. 1135 (BHCB).
Material adicional examinado: BRASIL. MINAS 
GERAIS: Paracatu, 03.II.2006, A. Salino et al. 10713 
(BHCB). MATO GROSSO DO SUL: Aquidauana, 
19.III.2005, S.M.B. Silva et al. 24 (BHCB).

Polybotrya sorbifolia se diferencia das 
demais espécies ocorrentes na região de Carajás 
(P. caudata Kunze e P. osmundacea Willd.; Arruda 
2014) pelo caule curto-reptante e pelo hábito 

geralmente terrícola ou rupícola, nunca trepador. 
Polybotrya caudata e P. osmundacea possuem 
caule longo-reptante e trepador, e possuem a lâmina 
estéril 2-pinado-pinatífida ou mais dividida. 

Costa Rica, Guiana Britânica, Suriname, 
Venezuela, Colômbia e Brasil: AL, GO, MG, MT, 
PA, PE, RR, SP (Canestraro & Labiak 2015). Serra 
dos Carajás: Serra da Bocaina, Serra Norte: N1, 
e Serra Sul: S11-B, S11-D. Floresta Ombrófila 
Densa, em rochas próximas a igarapés e cursos 
d’água, entre 268 e 700 m de altitude.
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Resumo
Este estudo trata dos táxons de Lycopodiaceae encontrados nas formações ferríferas da Serra dos Carajás, 
estado do Pará, com descrições, ilustrações, distribuição geográfica e comentários. Na área estudada foi 
registrada apenas Palhinhaea cernua.
Palavras-chave: Amazônia, flora, Licófitas, Palhinhaea, taxonomia.

Abstract 
This study addressed the Lycopodiaceae taxa recorded in ferruginous formations of the Serra dos Carajás, 
Pará state, with descriptions, illustrations, geographical distribution, and comments. In the study area only 
one species was recorded: Palhinhaea  cernua. 
Key words: Amazonia, flora, Lycophytes, Palhinhaea, taxonomy.
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Lycopodiaceae
Plantas terrícolas, rupícolas ou epífitas, eretas 

a pendentes. Caule ramificado dicotomicamente, 
raramente com ramificações laterais. Microfilos 
simples, com uma nervura não ramificada, 
dispostos espiraladamente ou em verticilos 
irregulares alternos, homofilos ou heterofilos, 
isofilos ou anisofilos. Esporofilos semelhantes 
aos microfilos ou diferenciados e reunidos em 
estróbilos. Plantas homosporadas, esporângios 
reniformes ou sub-globulares, sésseis ou curto-
pedicelados, solitários e dispostos na axila dos 
microfilos ou na face adaxial do esporofilo; 
esporos triletes e sem clorofila. Família quase 
cosmopolita, com 16 gêneros (Ølgaard 2012a,b) e 
cerca de 400 espécies (Ølgaard & Windisch 1987), 
das quais 64 no Brasil (Prado et al. 2015) e duas 
na Serra dos Carajás (Arruda 2014).

1. Palhinhaea Franco & Vasc
Plantas terrícolas, ocasionalmente rupícolas, 

que se caracterizam por apresentar caules 
com crescimento indeterminado, portando 
raízes nos pontos de contato com o substrato, 
ocasionalmente ramificados horizontalmente e 
emitindo dorsalmente ramos estrobilíferos; ramos  
eretos; microfilos sem lígula, isofilos ou anisofilos, 
glabros ou recobertos por tricomas unicelulares; 

estróbilos apicais, sésseis, recurvados a pendentes; 
esporângios globulares fortemente anisovalvados, 
parcial a totalmente inseridos em cavidades 
formadas pelo córtex do estróbilo e pelas 
membranas basais coalescentes dos esporofilos 
adjacentes. Gênero de distribuição pantropical, 
com pelo menos 15 espécies na região neotropical 
(Arana & Øllgaard 2012), seis no Brasil (Prado et 
al. 2015) e uma nas cangas da Serra dos Carajás 
(Arruda 2014). 

1.1. Palhinhaea cernua (L.) Franco & Vasc., Bol. 
Soc. Broter. 2, 41: 25. 1967.
Lycopodium cernuum L., Sp. Pl. 1103. 1753.
 Fig. 1a-b 

Plantas terrícolas com ramos estoloníferos 
arqueados, com raízes espaçadas e com ramos 
eretos inseridos dorsalmente. Ramos principais 
eretos, geralmente com 35–90 cm compr., com 
aspecto dendróide, com râmulos laterais alternos 
a sub-opostos com 2–12 cm compr. Râmulos 
terminais pendentes, 2,5–4 mm diâm. (incluindo 
os microfilos). Microfilos dos râmulos, 2–4 
mm compr. × até 0,3 mm diâm., geralmente 
recurvados, laxos, dispostos em verticilos alternos, 
aciculares com margens inteiras, glabros ou com 
tricomas esparsos, frequentemente mais longos 
na base. Estróbilos apicais, pendentes, geralmente 
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numerosos, 5–12 mm compr. × 2,5–3 mm diâm.; 
esporofilos 1–2 mm compr., ovado-deltóides, 
ápice acuminado ou curto a longo-cuspidado, 
margem erosa a laciniada. Esporângios globosos.
Material selecionado: Canaã dos Carajás, estrada para 
Serra Sul, 18.V.2010, A.J. Arruda et al. 212 (BHCB); 
Serra Sul, corpo B, 04.VII.2010, A.J. Arruda et al. 
344 (BHCB); Parauapebas, Serra Norte, corpo N1, 
25.VII.2012, A.J. Arruda et al. 1250 (BHCB); 

Palhinhaea cernua pode ser confundida 
com Palhinhaea camporum (B.Øllg. & Windisch) 
Holub que também ocorre no Pará, mas não 
na região de Carajás. No entanto, Palhinhaea 
camporum possui os ramos aéreos com râmulos 
terminais rigidamente ascendentes e com 
disposição de microfilos congesta, e possui o 
estróbilo geralmente  atingindo até 25 mm de 
comprimento (Arana & Øllgaard 2012; Øllgaard 
& Windisch 2016). 

Pantropical. Brasil: AC, AL, AM, AP, BA, 
CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, 
PE, PR, RJ, RR, RO, RS SC, SP, TO (Prado et 
al. 2015). Serra de Carajás: Serra Norte e Serra 
Sul. Vegetação rupestre sobre canga ou em áreas 
de borda de Floresta Ombrófila Densa, em locais 
ensolarados com acúmulo sazonal de água ou em 
barrancos úmidos, entre 500 e 720 m de altitude.
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Lycopodiella, Palhinhaea, and Pseudolycopodiella. 
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Resumo
Este estudo trata dos táxons de Lygodiaceae encontrados nas formações ferríferas da Serra dos Carajás, estado 
do Pará, com descrições, ilustrações, distribuição geográfica e comentários. Na área estudada foi registrada 
apenas Lygodium venustum.
Palavras-chave: Amazônia, flora, Lygodium, Samambaias, taxonomia.

Abstract 
This study addressed the Lygodiaceae taxa recorded in ferruginous formations of Serra dos Carajás, Pará 
state, with descriptions, illustrations, geographical distribution, and comments. In the study area only one 
species was recorded: Lygodium venustum. 
Key words: Amazonia, flora, Lygodium, ferns, taxonomy.
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Lygodiaceae
Família Pantropical formada por apenas 

um gênero, Lygodium (Smith et al. 2006), 
que é composto por plantas terrícolas, com 
caules reptantes,  com tricomas; frondes 
monomorfas a levemente dimorfas, escandentes, 
com crescimento indeterminado; pecíolo 
c i l índr ico ,  às  vezes  pubescente ;  raque 
volúvel, lâmina geralmente 2-pinada, pinas 
pseudodicotomicamente ramificadas e com 
uma gema na axila, alternas, inteiras ou 
palmatilobadas; venação livre ou anastomosada; 
esporângios piriformes, solitários, dispostos em 
duas séries sobre lobos marginais nos últimos 
segmentos, e pseudo-indúsio formando pela 
margem da lâmina modificada.  

1. Lygodium Sw.
Lygodium possui distribuição pantropical 

com aproximadamente 25 espécies (Mickel & 
Smith 2004). Duek (1978) cita a ocorrência 
de quatro espécies no Brasil, no entanto, 
publicações mais recentes citam duas espécies 
(Prado et al. 2015) ou ainda duas espécies e um 
híbrido (Rabelo & Schwartsburd 2016) para o 
país. No estado do Pará ocorrem duas espécies 

(Prado et al. 2015) e na Serra dos Carajás foi 
registrada apenas uma espécie (Arruda 2014).

1.1. Lygodium venustum Sw., J. Bot. (Schrad.) 
1801(2): 303. 1803. Fig. 1

Plantas terrícolas. Caule curto-reptante, 
recoberto por tricomas castanhos. Frondes 
subdimorfas (pinas férteis com segmentos mais 
curtos e estreitos), geralmente atingindo muitos 
metros de comprimento. Lâmina 2-pinada, 
pubescente; pinas com uma gema na base, na região 
de junção de duas pinas, pecioluladas, opostas; 
pínulas curto-pecioluladas, alternas, base palmada, 
ápice arredondado, obtuso ou agudo, margem 
crenada a finamente serreada; cóstula e nervuras 
pubescentes em ambas as faces. Nervuras livres, 
simples ou 1-furcadas, proeminentes; pseudo-
indúsio pubescente.
Material selecionado: Canaã dos Carajás, Serra Sul, 
acesso Racha Placa, 28.I.2012, A.J. Arruda et al. 525 
(BHCB); Serra Sul, corpo D, 21.II.2010, T.E. Almeida et 
al. 2278 (BHCB); Serra da Bocaina, 20.XII.2010, N.F.O. 
Mota 2018  (BHCB).

Lygodium venustum caracteriza-se pelo 
hábito escandente, com frondes 2-pinadas, de 
crescimento indeterminando, geralmente atingindo 
muitos metros de comprimento. 
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Neotropical. Brasil: AC, AL, AM, BA, 
CE, DF, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, 
PI, PR, RJ, RN, RS, SC, SE, SP, TO (Prado et al. 
2015). Serra de Carajás: Serra da Bocaina e Serra 
Sul: S11-D. Floresta Ombrófila Densa, em áreas 
de borda de floresta, a margem de trilhas ou em 
clareiras em ambientes mais secos e pedregosos, 
entre 275 e 720 m de altitude.
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Figura 1 – Lygodium venustum – pínula fértil mostrando nervuras e soros marginais (A.J. Arruda 525). 
Figure 1– Lygodium venustum – fertile pinnule showing veins and marginal sori (A.J. Arruda 525). 
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Resumo
Este estudo trata dos táxons de Oleandraceae encontrados nas formações ferríferas da Serra dos Carajás, 
estado do Pará, com descrições, ilustrações, distribuição geográfica e comentários. Na área estudada foi 
registrada apenas Oleandra pilosa.
Palavras-chave: Amazônia, flora, Oleandra, samambaias, taxonomia.

Abstract 
This study addressed the Oleandraceae taxa recorded in ferruginous formations of Serra dos Carajás, Pará 
state, with descriptions, illustrations, geographical distribution, and comments. In the study area only one 
species was recorded: Oleandra pilosa. 
Key words: Amazonia, flora, Oleandra, ferns, taxonomy.
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Oleandraceae
Família Pantropical formada por apenas um 

gênero: Oleandra (Smith et al. 2006). 

1. Oleandra Cav.
Oleandra é composto por plantas terrícolas, 

rupícolas ou epífitas, que se caracterizam por 
apresentar caule ereto ou reptante, com escamas 
peltadas; frondes monomorfas; pecíolo articulado 
a filopódios no caule; lâmina simples; nervuras 
simples ou bifurcadas; soros arredondados, 
irregularmente dispostos sobre as nervuras e 
próximos à costa; paráfises ausentes; indúsio 
orbicular a reniforme; esporos monoletes. Gênero 
de distribuição pantropical com cerca de 40 
espécies (Smith et al. 2006), das quais oito ocorrem 
na região neotropical (Mickel & Smith 2004). No 
Brasil ocorrem quatro espécies, das quais duas no 
Pará (Prado et al. 2015) e apenas uma na Serra dos 
Carajás (Arruda 2014). 

 
1.1. Oleandra pilosa Hook., Gen. Fil. [Hooker]: 
tab. 45B. 1840. Fig. 1 

Plantas rupícolas. Caule longo-reptante, 
densamente recoberto por escamas castanho-
escuras, lanceoladas, adpressas. Frondes 
geralmente espaçadas, às vezes agrupadas no 

ápice do caule. Pecíolo castanho-claro, pubescente. 
Lâmina elíptica, base cuneada, ápice agudo, 
margem inteira, pubescente, com tricomas 
filiformes, articulados, transparentes a castanho-
claros; costa pilosa, sulcada adaxialmente. 
Nervuras simples ou 1-furcadas. Soros com 
indúsio reniforme e pubescente.
Material selecionado: Canaã dos Carajás, Serra Sul, 
corpo A, 15.II.2010, T.E. Almeida et al. 2201 (BHCB); 
Serra Sul, corpo C, 08.XII.2007, P.L. Viana et al. 3404 
(BHCB); Serra Sul, corpo D, 25.I.2012, A.J. Arruda 
et al. 468 (BHCB).  América do Sul. Brasil: AM, MT, 
PA. Serra de Carajás: Serra Sul, em Floresta Decídua 
e vegetações rupestres sobre canga, entre 610 e 740 m 
de altitude.
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Figura 1 – Oleandra pilosa – detalhe da face abaxial da lâmina mostrando nervuras, soros e tricomas (A.J. Arruda 468).
Figure 1 – Oleandra pilosa – detail of abaxial side of blade showing veins, sori and hairs (A.J. Arruda 468).
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Resumo
Este estudo trata dos táxons de Pteridaceae encontrados nas formações ferríferas da Serra dos Carajás, 
estado do Pará, com descrições, ilustrações, distribuição geográfica e comentários. Na área de estudo foram 
registrados nove gêneros e 10 espécies: Adiantopsis radiata, Adiantum deflectens, Ananthacorus angustifolius, 
Ceratopteris thalictroides, Doryopteris collina, Hemionitis palmata, H. tomentosa, Lytoneuron ornithopus, 
Pityrogramma calomelanos e Vittaria lineata. 
Palavras-Chave: Amazônia, flora, samambaias, taxonomia.

Abstract 
This study addressed the Pteridaceae taxa recorded in ferruginous formations of the Serra dos Carajás, Pará 
state, with descriptions, illustrations, geographical distribution, and comments. In the study area nine genera 
and 10 species were recorded:  Adiantopsis radiata, Adiantum deflectens, Ananthacorus angustifolius, 
Ceratopteris thalictroides, Doryopteris collina, Hemionitis palmata, H. tomentosa, Lytoneuron ornithopus, 
Pityrogramma calomelanos, and Vittaria lineata.
Key words: Amazonia, flora, ferns, taxonomy.
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Pteridaceae
 Caule ereto a longo reptante. Frondes 

dimorfas, subdimorfas ou monomorfas. Lâmina 
simples, pinadas, pedadas ou palmadas. Venação 
livre ou anastomosada, sem vênulas livres inclusas 
nas aréolas. Soros marginais protegidos pelas 
margens revolutas da lâmina (pseudo-indúsio), 
ao longo das nervuras secundárias e sem indúsio 

ou soro acrosticóide. Esporos triletes, raramente 
monoletes. Família com ampla distribuição 
mundial com ca. 50 gêneros e 950 espécies (Smith 
et. al. 2006). No Brasil ocorrem 23 gêneros e 196 
espécies (Prado et al.  2015). Na Serra dos Carajás 
foram registradas 36 espécies distribuídas em 15 
gêneros (Arruda 2014), sendo que nas cangas foram 
registrados nove gêneros e 10 espécies.

Chave de identificação dos gêneros de Pteridaceae das cangas da Serra dos Carajás
1.	 Lâmina	simples,	linear	a	elíptica;	plantas	epífitas................................................................................. 2 

2.	 Venação	 anastomosada	 com	2(–4)	fileiras	 de	 aréolas	 alongadas	 entre	 a	 costa	 e	 a	margem	da	
lâmina ....................................................................................................................3. Ananthacorus

2’.	 Venação	anastomosada	com	uma	única	fileira	de	aréolas	entre	a	costa	e	a	margem	da	lâmina ......  
 .........................................................................................................................................9. Vittaria

1’. Lâmina 1–3-pinada, pedada ou radiada; plantas terrícolas, rupícolas ou aquáticas ............................. 3
3.	 Frondes	dimorfas;	plantas	aquáticas	fixas ...............................................................4. Ceratopteris
3’. Frondes monomorfas a subdimorfas; plantas terrícolas ou rupícolas ........................................... 4

4. Soros dispostos sobre as nervuras; escamas do caule concolores ......................................... 5
5.	 Face	 abaxial	 das	 pinas	 coberta	 de	 cera	 branca;	 segmentos	 glabros	 em	 ambas	 as	

superfícies ............................................................................................8. Pityrogramma
5’.	 Face	abaxial	das	pinas	sem	cera	branca;	segmentos	moderadamente	pilosos	na	superfície	

abaxial	ou	em	ambas	as	superfícies ...........................................................6. Hemionitis
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4’. Soros marginais a submarginais; escamas do caule bicolores, com o centro negro e contorno castanho .  
6
6. Nervuras anastomosadas; soros lineares e contínuos .................................................................... 7

7.	 Pecíolo	 com	 dois	 feixes	 vasculares	 na	 base;	 lâmina	 com	 bordas	 esclerificadas	 e	
atropurpúreas .....................................................................................................7. Lytoneuron

7’.	 Pecíolo	com	um	feixe	vascular	na	base;	lâmina	com	bordas	não	esclerificadas .....................  
 ..........................................................................................................................5. Doryopteris 

6’. Nervuras livres; soros arredondados a oblongos e não contínuos ................................................ 8
8. Pseudo-indúsio com nervuras ..................................................................................2. Adiantum
8’. Pseudo-indúsio sem nervuras ............................................................................. 1. Adiantopsis

1. Adiantopsis Fée
Plantas terrícolas ou rupícolas, com caule 

ereto, decumbente ou curto-reptante, com 
escamas. Frondes monomorfas; pecíolo sulcado 
ou	 alado	 adaxialmente.	 Lâmina	 1–4-pinada,	
pedada ou radiada. Nervuras livres. Soros 
marginais, arredondados a oblongos. Paráfises 
ausentes. Pseudo-indúsio sem nervuras. Esporos 
triletes. Gênero de distribuição neotropical com 
aproximadamente	28	espécies	(Link-Pérez	2010).	
No Brasil ocorrem 15 espécies, das quais duas são 
citadas para o Estado do Pará (Prado et al. 2015). 
Na área de estudo ocorre apenas uma espécie 
(Arruda 2014). 

1.1. Adiantopsis radiata (L.) Fée, Mém. Foug. 5 
[Gen. Filic.]: 145. 1850-52.        
Adiantum radiatum L., Sp. Pl. 2: 1094. 1753.          
 Fig. 1d

Plantas terrícolas ou rupícolas. Caule ereto, 
com escamas aciculares, bicolores, castanho-
escuras no centro e com margens castanhas a 
castanho-avermelhadas. Frondes 12–28,5 cm 
compr., monomorfas, eretas. Pecíolo 6–20 cm × 
0,5–1 mm, castanho-escuro a negro, lustroso, não 
sulcado, alado. Lâmina 6,5–10,5 cm, radiado-
pinada, glabra em ambas as faces; 5–7 pinas, 2,5–
10	×		1–1,5	cm;	pínulas	9–27	pares,	se	reduzindo	
gradualmente em direção ao ápice, oblongas, com 
a base do lado acroscópico apresentando uma 
pequena aurícula, margem inteira a levemente 
crenulada; raque castanho-escura a negro lustrosa. 
Nervuras livres, ocultas. Soros arredondados, 
marginais. Pseudo-indúsio lunado, com margem 
inteira.
Material selecionado: Canaã dos Carajás: S11A, 
6°20’20’’S, 50°22’2’’W, 605 m, 30.I.2012, L.V.C. Silva 
et al. 1194 (BHCB); S11B, 6°21’23’’S, 50°23’22’’W, 
700m, 19.II.2009, P.L. Viana et al. 4176 (BHCB); 
S11D, 6°22’59’’S, 50°21’41’’W, 725 m, 19.II.2010,  
T.E. Almeida et al. 2260	 (BHCB);	 Serra	 do	Tarzan,	

6°19’S, 50°7’W, 750 m, 9.II.2012, A.J. Arruda et al. 
584 (BHCB); Parauapebas: N8, 6°6’20’’S, 50°7’W, 700 
m, 17.V.2012, A. Salino. et al. 15.207 (BHCB); Serra 
da Bocaina, 6°18’S, 49°53’W, 670 m, 13.II.2012, A.J. 
Arruda et al. 605 (BHCB).

Adiantopsis radiata se diferencia das demais 
espécies do gênero por apresentar a lâmina radiado-
pinada, formada por pínulas oblongas e auriculadas 
na parte acroscópica da base.

Pantropical. Brasil: BA, CE, DF, ES, GO, 
MA, MG, MS, MT, PA, PE, PR, RJ, RO, RS, SC, 
SP. Serra dos Carajás: Serra da Bocaina, Serra 
Norte: N8, Serra Sul: S11-A, S11-B, S11-C, e 
Serra	do	Tarzan,	em	floresta	decídua	sobre	canga,	
nas bordas de floresta até margens de cursos 
d’água em locais mais iluminados, entre 600 e 
750 m de altitude.

2. Adiantum L.
Plantas terrícolas ou rupícolas, apresentam 

caule reptante a ereto, com escamas não clatradas 
no ápice. Pecíolo, raque e peciólulo castanho-
escuros	 a	 negros.	Lâmina	 1–3-pinada,	 às	 vezes	
pedada. Nervuras livres. Soros marginais não 
contínuos desprovidos de paráfises. Pseudo-
indúsio com nervuras. Esporos triletes. Gênero 
de distribuição pantropical com ca. 200 espécies 
(Mickel	&	Smith	 2004).	No	Brasil	 ocorrem	63	
espécies, das quais 27 são citadas para o Estado do 
Pará (Prado et al. 2015), 17 na Serra dos Carajás 
(Arruda 2014) e uma nas cangas.

2.1. Adiantum deflectens Mart., Ic. CPl. Crypt.: 
94. 1834. Fig. 1c

Plantas terrícolas ou rupícolas. Caule ereto, 
com escamas linear-lanceoladas, ápice agudo, 
com centro negro e contorno castanho. Frondes 
8,5–43,5 cm compr., monomorfas, eretas. Pecíolo 
5–18,5 cm × 0,5–1,8 mm, castanho-escuro a negro, 
com escamas na base semelhantes às do caule. 
Lâmina 3,5–24,5 cm compr., 1-pinada, glabra 
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em ambas as faces, margem das pinas inteiras 
lateralmente e profundamente denticuladas no 
ápice; pinas 0,7–4 cm, 5–15 pares, flabeladas, base 
obtusa, ápice redondo; pina apical subconforme a 
conforme;	 pinas	 se	 reduzindo	gradualmente	 em	
direção ao ápice; raque glabra, algumas com gemas 
no ápice. Nervuras livres, simples ou 1-furcadas. 
Soros oblongo-lineares, interrompidos, dispostos 
ao longo da margem acroscópica; pseudo-indúsio 
com margem inteira, glabro.
Material selecionado: Canaã dos Carajás, S11C, 
6°24’17’’S, 50°23’59’’W, 414 m, 28.I.2012, L.V.C. Silva 
et al. 1140 (BHCB); S11D, 6°24’45’’S, 50°20’3’’W, 
650m, 7.X.2009, V.T. Giorni et al. 360 (BHCB); 
Parauapebas, Serra da Bocaina, 6°17’3’’S, 49°55’2’’W, 
600m, 20.XII.2010, N.F.O. Mota et al. 2010 (BHCB).

Adiantum deflectens difere das demais 
espécies do gênero que ocorrem no Pará pelas 
pinas flabeladas, com o ápice redondo, base obtusa, 
margens profundamente denticuladas.

Neotropical. Brasil: AL, BA, CE, DF, ES, 
GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, RJ, RO, 
SP, TO. Serra dos Carajás: Serra da Bocaina e Serra 
Sul: S11-C, S11-D, em fendas de paredões rochosos 
ao longo de encostas úmidas ou em áreas de borda 
de	floresta	próximas	à	floresta	decídua	sobre	canga	
em	locais	iluminados	geralmente	próximos	a	cursos	
d’água, entre 350 e 680 m de altitude.

3. Ananthacorus	Underw.	&Maxon
Ananthacorus é um gênero neotropical e 

monotípico	(Crane	1997;	Mickel	&	Smith	2004)	e	
caracterizado	conforme	descrição	da	espécie.

3.1. Ananthacorus angustifolius (Sw.) Underw. 
&	Maxon,	Contr.	U.S. Natl. Herb. 10: 487. 1908.
Pteris angustifolia Sw., Prodr. 129. 1788. 
 Fig. 1f

Plantas epífitas. Caule curto-reptante, com 
escamas lanceoladas, clatradas, iridescentes, 
castanho-escuras, margem denticulada. Frondes 
1,8–43 cm compr., monomorfas, pendentes. Pecíolo 
muito	reduzido	ou	ausente.	Lâmina	0,5–1,5	cm	de	
largura, simples, linear-elíptica, ápice acuminado, 
base atenuada, margem plana a recurvada; costa 
proeminente. Nervuras anastomosadas, formando 
2–4 fileiras de aréolas alongadas entre a costa e a 
margem, sem vênulas livres inclusas. Soros lineares, 
contínuos, um de cada lado da costa, em sulcos 
submarginais. Paráfises castanhas, com célula apical 
baciliforme. Indúsio ausente. Esporos monoletes.
Material Selecionado: Canaã dos Carajás: S11A, 
6°19’45’’S, 50°27’29’’W, 700 m, 18.II.2010, D.T. Souza 
et al. 1148 (BHCB); S11B, 6°20’36’’S, 50°24’30’’W, 

575 m, 24.V.2012, A.J. Arruda et al. 1182 (BHCB); 
S11C, 6°22’44’’S, 50°22’38’’W, 611 m, 16.II.2010, 
T.E. Almeida et al. 2222 (BHCB); S11D, 6°23’44’’S, 
50°20’38’’W, 675 m, 25.I.2012, L.V.C. Silva et al. 1110 
(BHCB); Parauapebas: N4 6°6’13’’S, 50°10’36’’W, 645 
m, 18.V.2012, A.J. Arruda et al. 1137 (BHCB).

Ananthacorus angustifolius pode ser 
confundido com Vittaria lineata, mas esta possui 
uma fileira de áreolas entre a costa e a margem e 
lâmina com largura de até 2,8 mm.

Neotropical. Brasil: AC, AL, AM, BA, CE, 
MA, MS, MT,  PA, PE, RO, RR. Serra dos Carajás: 
Serra Norte: N4, e Serra Sul: S11-A, S11-B, S11-C, 
S11-D, em áreas de borda de floresta em locais mais 
iluminados	e	próximos	a	cursos	d’água,	entre	550	
e 700 m de altitude.

4. Ceratopteris Brongn.
Plantas terrícolas ou aquáticas; caule curto e 

ereto, com poucas escamas. Frondes dimorfas, as 
estéreis menores, menos eretas e menos divididas 
que as férteis; gemas geralmente presentes. 
Lâmina 1–3-pinada, glabra em ambas as faces. 
Nervuras  anastomosadas, sem vênulas inclusas 
nas aréolas. Soros marginais, protegidos pelas 
margens revolutas, paráfises ausentes. Esporos 
triletes. Gênero de distribuição pantropical com 
aproximadamente	 três	a	quatro	espécies	(Mickel	
&	Smith	2004).	No	Brasil	ocorrem	duas	espécies	
(Prado et al. 2015), as duas presentes na Serra dos 
Carajás (Arruda 2014), sendo uma nas cangas.

4.1. Ceratopteris thalictroides (L.) Brongn., Bull. 
Sci. Soc. Philom. Paris 8: 186. 1821.                  
Acrostichum thalictroides L., Sp. Pl. 2: 1070. 
1753. Fig. 2a

Plantas	aquáticas	 fixas	no	 substrato.	Caule	
curto-reptante, pouco desenvolvido, esparsamente 
escamoso, com escamas clatradas iridescentes. 
Frondes 16–91 cm compr., dimorfas, as férteis mais 
longas e estreitas que as estéreis, gemas presentes 
na	 axila	 dos	 segmentos.	 Pecíolo	 5,5–64,5	 cm	
compr. Lâmina 10–26,5 cm compr.; lâmina estéril 
2–3-pinada,	pinas	proximais	alternas;	lâmina	fértil	
3–4-pinada, com 4–6 pares de pinas ascendentes, 
2–8 × 1–5,5 cm. Soros principalmente na porção 
apical dos segmentos. 
Material selecionado: Canaã dos Carajás, Serra da 
Bocaina, 6°19’12’’S, 49°51’20’’W, 650 m, 9.III.2012, 
N.F.O. Mota et al. 2578 (BHCB).
Material adicional examinado: BRASIL. MINAS 
GERAIS: Bom Jesus do Galho, Lagoa do Gancho, 
19°40’30’’S, 42°25’35’’W, 236 m, 17.IV.2009, M.O. 
Pivari et al. 1250 (BHCB); 
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Ceratopteris thalictroides  pode ser 
confundida com C. pteridoides (Hook.)	Hieron., 
mas nesta o pecíolo é inflado na porção basal e a 
lâmina estéril é lobada a 1-pinada, com lóbulos ou 
pinas	proximais	opostas.	

Pantropical. Brasil: BA, ES, MS, MT, PA, 
PE, RJ, SP. Serra dos Carajás: Serra da Bocaina, 
em vegetação rupestre sobre canga, dentro de 
poça formada em fenda de rocha com acúmulo 
de	matéria	 orgânica	 em	 área	 próxima	 a	 lagoa	
permanente,	a	aproximadamente	650	m	de	altitude.

5. Doryopteris J.Sm.
Plantas terrícolas ou rupícolas, que se 

caracterizam	por	 apresentar	 caule	 com	escamas	
bicolores	com	faixa	central	mais	escura.	Frondes	
monomorfas a dimorfas, não articuladas ao caule; 
pecíolo	 nigrescente,	 com	um	 feixe	 vascular	 na	
base. Lâmina sagitada, pedada, pedada-pinatífida, 
palmada ou palmada-digitada, glabras em ambas as 
faces. Nervuras livres, parcialmente ou totalmente 
anastomosadas, sem vênulas inclusas. Soros 
marginais, ou raramente submarginais, geralmente 
contínuos protegidos pela margem modificada 
como pseudo-indúsio; paráfises ausentes.  Esporos 
triletes.	Gênero	com	aproximadamente	21	espécies,	
ocorrendo na América Central, América do Sul, 
África do Sul e Havaí (Yesilyurt et al. 2015). No 
Brasil ocorrem 14 espécies das quais duas ocorrem 
no Estado do Pará (Prado et al. 2015) e uma na 
Serra dos Carajás (Arruda 2014).

5.1. Doryopteris collina (Raddi) J.Sm., J. Bot. 
(Hooker)	4:	163.	1841. 
Pteris collina Raddi, Opusc. Sci. 3: 292. 1819.     
 Fig. 1b

Plantas rupícolas. Caule decumbente, com 
escamas linear-lanceoladas. Frondes 4–25,5 cm 

compr., subdimorfas (lâminas estéreis com lobos 
oblongos e férteis com lobos lineares), eretas. 
Pecíolo 2,5–19 cm × 0,5–1 mm, castanho a 
castanho-escuro, aplanado, não sulcado, alado na 
porção distal, com escamas semelhantes às do caule 
na base. Lâmina 2–5,8 cm compr., simples, pedada 
ou pentagonal, coriácea, com margens inteiras e não 
escleróticas. Nervuras anastomosadas; hidatódios 
ausentes	na	face	adaxial	da	lâmina	estéril;	gemas	
ausentes. Soros contínuos; pseudo-indúsio com 
margem inteira.
Material Selecionado: Canaã dos Carajás, S11D, 
6°23’57’’S, 50°22’13’’W, 730 m, 22.I.2013, A.J. Arruda 
et al. 1330 (BHCB);	 Serra	 do	Tarzan,	 6°19’38’’S,	
50°7’36’’W, 700 m, 14.X.2008, L.V.C. Silva et al. 981 
(BHCB); Parauapebas, Mirante do Granito, 6°17’2’’S, 
50°20’13’’, 580 m, 22.III.2012, A.J. Arruda. et al. 776 
(BHCB). 

América do Sul: Bolívia, Guiana, Paraguai, 
Suriname. Brasil: PA, TO, PB, PE, BA, MT, GO, 
DF, MG, ES, SP, RJ, PR, SC. Serra dos Carajás: 
Serra	Sul:	S11-D,	e	Serra	do	Tarzan,	em	vegetação	
rupestre	 sobre	 canga,	 próximo	 a	 lagos	 e	 cursos	
d’água intermitentes, entre 580 e 720 m de altitude. 

6. Hemionitis L.
Plantas rupícolas ou terrícolas, que se 

caracterizam	 pela	 lâmina	 orbicular,	 pedada	 ou	
elíptica, segmentos moderadamente pilosos na 
superfície	 abaxial	 ou	 em	 ambas	 as	 superfícies.	
Nervuras livres ou anastomosadas. Esporângios 
em soros ao longo das nervuras, dispostos desde 
a costa até as margens; indúsio ausente. Esporos 
triletes. Gênero de distribuição neotropical com 
aproximadamente	10	espécies	(Mickel	&	Smith	
2004). No Brasil ocorrem três espécies (Prado 
et al. 2015), duas das quais ocorrem no Pará 
(Fernandes et al. 2012) e nas áreas de cangas da 
Serra dos  Carajás.

 Chave de identificação das espécies de Hemionitis das cangas de Carajás
1. Lâmina simples, palmada; nervuras anastomosadas; gemas presentes nos enseios ao longo da margem 

da lâmina .......................................................................................................... 6.1. Hemionitis palmata
1’. Lâmina 1–2-pinada; nervuras livres; gemas ausentes ................................... 6.2. Hemionitis tomentosa

6.1. Hemionitis palmata L., Sp. Pl. 2: 1077. 1753. 
 Fig. 2b

Plantas rupícolas, às	vezes	 terrícolas.	Caule	
ereto, com escamas lanceoladas, concolores, 
paleáceas. Frondes 2,5–22,5 cm compr., subdimorfas 
(as férteis longo-pecioladas; as estéreis curto-
pecioladas), eretas. Pecíolo 1–17,5 cm × 0,5–1,5 

mm, castanho-escuro, sulcado, densamente piloso. 
Lâmina 1,5–7,3 cm compr., simples, palmada, 
densamente pilosa em ambas as faces, com tricomas 
longos multicelulares, semelhantes aos do pecíolo; 
gemas presentes nos enseios ao longo da margem da 
lâmina. Nervuras anastomosadas. Soros alongados 
sobre as nervuras. Indúsio ausente. 
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Figura 1 – a. Lytoneuron ornithopus. – fronde fértil (esquerda) e estéril (direita); b. Doryopteris collina – fronde 
fértil; c. Adiantum deflectens – fronde fértil; d. Adiantopsis radiata – fronde; e. Vittaria lineata – detalhe da face 
abaxial da lâmina mostrando os soros submarginais; f. Ananthacorus angustifolius – detalhe da face abaxial da lâmina 
mostrando as nervuras e soros submarginais (a. T.E. Almeida 2410; b. A.J. Arruda 776; c. N.F.O. Mota 2010; d. P.L. 
Viana 4176; e. A.J. Arruda 1164; f. L.V.C. Silva 1110).
Figure 1 – a. Lytoneuron ornithopus – fertile (left) and sterile (right) fronds; b. Doryopteris collina – fertile frond; c. Adiantum 
deflectens – fertile frond; d. Adiantopsis radiata – frond; e. Vittaria lineata – detail of abaxial surface of lamina showing submarginal 
sori; f. Ananthacorus angustifolius – detail of abaxial surface of lamina showing veins and submarginal sori (a. T.E. Almeida 2410; b. 
A.J. Arruda 776; c. N.F.O. Mota 2010; d. P.L. Viana 4176; e. A.J. Arruda 1164; f. L.V.C. Silva 1110). 
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Material Selecionado: Canaã dos Carajás, Serra 
Sul, S11A, 6°19’15.1’’S, 50°27’1’’W, 700 m, 
21.V.2010, A.J. Arruda et al. 228 (BHCB); Serra Sul, 
S11D, 6°24’62’’S, 50°18’51’’W, 590 m, 25.I.2012, 
A.J. Arruda et al. 542 (BHCB);	 Serra	 do	Tarzan,	
6°20’15’’S, 50°10’05’’W, 700 m, 14.III.2009, P.L. 
Viana et al. 4063 (BHCB);  Parauapebas, Serra Norte, 
N8, 6°11’2’’S, 50°7’47’’W, 701 m, 23.III.2012, A.J. 
Arruda 797 (BHCB).

Hemionitis palmata se diferencia de H. 
tomentosa por apresentar lâmina simples, 
palmada e nervuras anastomosadas. As frondes 
de Hemionitis palmata possuem gemas nos 
enseios ao longo da margem e essas servem para 
propagação	vegetativa	(Tryon	&	Stolze	1989).	

Neotropical. Brasil: AL, AM, BA, CE, PA, 
PE, SE. Serra dos Carajás: Serra Sul: S11-A, 
S11-D,	 Serra	 Norte:	 N8,	 e	 Serra	 do	 Tarzan	
em floresta decídua sobre canga, formando 
pequenas populações em locais sombreados 
com	 rochas	 expostas	 associadas	 a	 drenagens	
intermitentes, entre 325 e 750 m de altitude.

6.2. Hemionitis tomentosa (Lam.) Raddi, 
Opusc. Sci. 3: 284. 1819.        
Asplenium tomentosum Lam., Encycl. 2(1): 308. 
1786. Fig. 2c

Plantas rupícolas.  Caule ereto, com 
escamas lanceoladas, concolores, paleáceas. 
Frondes 7–26,5 cm compr., monomorfas, 
eretas. Pecíolo 3,5–18,5 cm × 0,5–0,8 mm, 
castanho-avermelhado, sulcado, densamente 
piloso. Lâmina 3,5–9 cm compr., 2-pinada ou 
às	vezes	1-pinada	com	pinas	lobadas,	oblonga	
a deltóide, densamente pilosas em ambas as 
faces; pinas 0,5–3 cm compr., pecioluladas (as 
basais com peciólulo mais longo), ápice agudo, 
margem inteira; gemas ausentes. Nervuras 
livres, simples a 1-furcadas. Soros alongados 
sobre as nervuras. 
Material Selecionado: Canaã dos Carajás, S11D, 
6°24’45’’S, 50°20’3’’W, 650 m, 7.X.2009, V.T. 
Giorni et al. 361 (BHCB).
Material Adicional Examinado: BRASIL. MINAS 
GERAIS: Jequitinhonha, Reserva Biológica da 
Mata Escura, 16°24’56’’S, 41°03’49’’W, 210 m, 
28.III.2008, A. Salino et al. 13236 (BHCB). 

América do Sul: Peru, Bolívia, Argentina, 
Paraguai. Brasil: AC, AL, BA, CE, DF, ES, GO, 
MG, MS, MT, PA, PE, PR, RJ, SC, SP. Serra dos 
Carajás: Serra Sul: S11-D, em floresta decídua 
sobre	canga,	em	ambiente	sombreado	próximo	
a	curso	d’água	intermitente,	à	aproximadamente	
650 m de altitude.

7. Lytoneuron	(Klotzsch)	J.C.	Yesilyurt 
Plantas terrícolas ou rupícolas, que se 

caracterizam	por	apresentar	caule	com	escamas	
bicolores	com	faixa	central	mais	escura.	Frondes	
monomorfas a dimorfas, não articuladas ao caule. 
Pecíolo	castanho	a	nigrescente,	com	dois	feixes	
vasculares na base. Lâminas variando de simples, 
inteira a 1–3-lobada, pedada, pedada-pinatífida 
a 2-pedada-pinatífida, palmada a palmada-
digitada, glabras em ambas as faces. Nervuras 
livres	(exceto	em	L. ornithopus). Soros marginais 
a predominantemente submarginais; paráfises 
ausentes; pseudo-indúsio formado pela margem 
revoluta da lâmina. Esporos triletes.  Gênero 
com	aproximadamente	12	espécies,	 exclusivas	
da América do Sul, sendo a maioria endêmica 
do Brasil (Yesilyurt et al. 2015).

7.1. Lytoneuron ornithopus (Hook.	&	Baker)	
J.C.	Yesilyurt,	Phytotaxa	221(2).117.	2015.
Pellaea ornithopus	Mett.	ex	Hook.	&	Baker,	Syn.	
Fil. 166. 1867. Fig. 1a

Plantas rupícolas ou terrícolas. Caule 
reptante a decumbente, com escamas lineares. 
Frondes 5–35,5 cm compr., subdimorfas (lâminas 
estéreis com lobos oblongos e férteis com 
lobos lineares). Pecíolo 6–26 cm × 0,5–1 mm, 
cilíndrico, castanho-escuro a negro, densamente 
piloso, não alado, com escamas semelhantes às 
do caule na base. Lâmina 2,8–10,5 cm compr., 
simples, coriácea, margem inteira, com borda 
esclerótica, escurecida; lâmina estéril palmada, 
3-lobada, lobos deltoide-lineares; lâmina fértil 
palmada-digitada, com até 7 lobos, lobo central 
maior que os demais. Nervuras anastomosadas; 
hidatódios	 ausentes	 na	 face	 adaxial	 da	 lâmina	
estéril; gemas ausentes. Soros marginais, 
contínuos. Pseudo-indúsio com margem inteira 
a erosa. 
Material Selecionado: Canaã dos Carajás: S11C, 
6°23’2’’S, 50°23’42.8’’W, 788 m, 28.VI.2010, T.E. 
Almeida et al. 2410 (BHCB); S11D,6°23’57’’S, 
50°22’13’’W, 730 m, 22.I.2013, A.J. Arruda et 
al. 1331 (BHCB); Parauapebas: Serra Norte, N3, 
6°2’33’’S, 50°13’11’’W, 621 m, 27.I.2013, A.J. 
Arruda. et al. 1373 (BHCB).

América do Sul: Bolívia. Brasil: BA, DF, 
GO, MG, MS, MT, PA, PR, RJ, SP. Serra dos 
Carajás: Serra Norte: N3 e Serra Sul: S11-C, 
S11-D, em floresta decídua e vegetação rupestre 
sobre canga, rupícola ou ocasionalmente terrícola 
em	locais	iluminados	e	úmidos	próximos	a	lagoas	
e cursos d’água, entre 700 e 800 m de altitude.
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Figura 2 – a. Ceratopteris thalictroides – frondes fértil (esquerda) e estéril (direita); b. Hemionitis palmata – 
frondes fértil (esquerda) e estéril (direita); c. Hemionitis tomentosa – face abaxial das pinas mostrando os soros; 
d. Pityrogramma calomelanos – face abaxial de uma pínula mostrando os segmentos e os esporângios envoltos por 
cera (a. M.O. Pivari 1250; b. P.L. Viana 4063; c. A. Salino 13236; d. A.J. Arruda 1248).
Figure 2 – a. Ceratopteris thalictroides – fertile (left) and sterile (right) fronds; b. Hemionitis palmata – fertile (left) and sterile (right) 
fronds; c. Hemionitis tomentosa – abaxial surface of pinnae showing sori; d. Pityrogramma calomelanos – abaxial surface of pinnule 
showing segments, and sporangia surrounded by wax (a. M.O. Pivari 1250; b. P.L. Viana 4063; c. A. Salino 13236; d. A.J. Arruda 1248).
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8. Pityrogramma	Link
Plantas	 terrícolas,	 que	 se	 caracterizam	

por apresentar caules geralmente  decumbentes 
a eretos, com escamas concolores. Lâminas 
1–3-pinadas, lanceoladas, geralmente recobertas 
por uma camada conspícua de cêra branca, 
amarelada ou rósea 	na	superfície	abaxial.	Nervuras	
livres. Esporângios distribuídos sobre as nervuras 
e envoltos por cêra. Gênero de distribuição 
pantropical com 17 espécies, das quais 12 ocorrem 
na	região	neotropical	(Mickel	&	Smith	2004).	No	
Brasil ocorrem quatro espécies, das quais apenas 
uma é citada para o Estado do Pará (Prado et al. 
2015), a qual foi registrada na Serra dos Carajás.

8.1. Pityrogramma calomelanos	 (L.)	 Link,	
Handbuch 3: 20. 1833.
Acrostichum calomelanos L., Sp. Pl. 2: 1072. 
1753. Fig. 2d

Plantas terrícolas. Caule decumbente a 
ereto, com escamas estreitamente lanceoladas, 
não clatradas, castanhas. Frondes 47–90 cm 
compr., eretas, monomorfas. Pecíolo 11–37,5 cm 
× 1,5–5 mm, castanho-escuro, lustroso, sulcado 
com escamas semelhantes às do caule somente 
na base. Lâmina 18–51 cm compr., 2-pinado-
pinatífida, lanceolada a ovado-lanceolada, cartácea, 
atenuada em direção ao ápice, glabra em ambas as 
faces, com cêra branca ou amarelada na superfície 
abaxial;	pinas	1,5–16	cm,	pecioluladas,	alternas,	
reduzindo-se	em	direção	ao	ápice	da	lâmina;	raque	
glabra. Nervuras livres, simples a 1-furcadas. 
Gemas ausentes. Soros distribuídos ao longo das 
nervuras. Indúsio ausente. 
Material Selecionado: Canaã dos Carajás, S11D, 
6°24’33.4’’S, 50°14’48.8’’W, 302 m, 27.IV.2010, 
T.E. Almeida 2319 (BHCB); Parauapebas, N1, 6°6’S, 
50°17’W, 676 m, 25.VII.2012, A.J. Arruda. et al. 1248 
(BHCB).

Neotropical. Brasil: AL, AM, BA, CE, DF, 
ES, GO, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, RJ, RN, 
RS, SC, SP. Serra dos Carajás: Serra Norte: N1 e 
Serra Sul: S11-D, em margens de lagoas e cursos 
d’água em locais iluminados e úmidos, entre 300 
e 700 m de altitude.

9. Vittaria Sm.
Plantas epífitas ou rupícolas, que se 

caracterizam	 por	 apresentar	 frondes	 estreitas,	
lineares, simples e inteiras. Nervuras anastomosadas, 
formando uma única fileira de aréolas entre a costa e 
a margem da lâmina. Soros lineares, submarginais, 
um de cada lado da costa, inseridos em sulcos rasos 

ou profundos, sem indúsio; paráfises ausentes. 
Esporos monoletes ou triletes. Gênero com cinco 
espécies, a maioria neotropical e uma ocorrendo na 
África	e	ilhas	do	Oceano	Índico	(Mickel	&	Smith	
2004). No Brasil ocorrem três espécies, das quais 
duas no Pará (Prado et al. 2015) e uma na Serra 
dos Carajás (Arruda 2014).

9.1. Vittaria lineata (L.) Sm., Mém. Acad. Roy. 
Sci. (Turin) 5: 421. t. 9. f. 5. 1793.
Pteris lineata L., Sp. Pl. 2: 1073. 1753.  
 Fig. 1e

Plantas epífitas. Caule curto-reptante, 
escamas linear-lanceoladas, clatradas, iridescentes, 
castanhas, lustrosas, margem denticulada. Frondes 
6–31,5 cm compr.,  monomorfas, fasciculadas. 
Pecíolo ausente. Lâmina 1–2 mm de largura, 
simples, linear-estreita, cartácea, glabra. Nervuras 
anastomosadas, com uma única fileira de áreolas 
entre a costa e margem. Soros lineares, contínuos, 
um de cada lado da costa, em sulcos submarginais; 
Paráfises castanhas, com célula apical pouco 
alargada. Indúsio ausente. Esporos monoletes. 
Material Selecionado: Canaã dos Carajás: S11A, 
6°18’50’’S, 50°27’16’’W, 655, A.J. Arruda et al. 1164 
(BHCB); S11D, 6°23’46’’S, 50°16’39’’W, 700 m, 
17.11.2009, P.L. Viana et al. 4113 (BHCB).

Vittaria lineata pode ser facilmente confundida 
com V. graminifolia Kaulf. que também ocorre 
no Pará, mas não na região de Carajás. Vittaria 
graminifolia pode ser diferenciada pelos esporos 
triletes e paráfises com célula apical alargada.

Neotropical. Brasil: AC, AM, AP, BA, CE, 
ES, MA, MG, MS, MT, PA, PE, PR, RJ, RO, 
RS, SC, SP. Serra dos Carajás: Serra Sul: S11-A, 
S11-D, em floresta decídua sobre canga a ca. 700 
m de altitude.
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Resumo
Este estudo trata as espécies de Selaginellaceae registradas nas cangas da Serra dos Carajás, estado do Pará, 
trazendo descrições, ilustrações, distribuição geográfica e comentários sobre estas. Na área estudada foram 
registradas duas espécies, Selaginella radiata, a qual possui distribuição restrita à América do Sul, e S. simplex, 
que está mais amplamente distribuída nos Neotrópicos.
Palavras-chave: Amazônia, licófitas, rocha ferruginosa, Selaginella, taxonomia.

Abstract 
This study treats Selaginellaceae species recorded in cangas of Serra dos Carajás, Pará state, bringing 
descriptions, illustrations, geographical distribution, and comments about these. In the study area two species 
were registered, Selaginella radiata, which has a restricted distribution in South America, and S. simplex, 
which is widely distributed in Neotropics.
Key words: Amazonia, lycophytes, ironstone rocks, Selaginella, taxonomy.
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Selaginellaceae
Selaginellaceae Willk. é uma família 

monofilética, monogenérica (Selaginella P. Beauv.), 
e possui cerca de 800 espécies (Zhou & Zhang 2015) 
distribuídas em todas as regiões do mundo, com 
exceção do continente antártico (Setyawan 2011). 
Ocorre principalmente nas zonas tropicais, contudo, 
algumas espécies colonizam as zonas ártico-alpinas 
(Mickel et al. 2004) e desérticas (Banks 2009) em 
ambos os hemisférios. No Brasil a família é mais 
diversificada no bioma amazônico, onde possui 
cerca de 40 espécies (Góes-Neto, Assis & Salino, 
dados não publicados). Na Serra dos Carajás foram 
registradas seis espécies (Arruda 2014), das quais 
duas ocorrem em formações rupestres de canga.

1. Selaginella P. Beauv.
P o r  p o s s u í r e m  a l t a  v a r i a b i l i d a d e 

intraespecífica e diferenças interespecíficas 

sempre baixas (Schulz et al. 2013), torna-
se difícil reconhecer e diagnosticar muitas 
espécies deste gênero. A grande maioria das 
espécies brasileiras de Selaginella permanece 
pouco conhecida, muitas destas com a sua 
taxonomia bastante confusa (Góes-Neto 2016). 
Os representantes deste gênero são ervas 
terrícolas ou rupícolas, raramente epífitas, 
caracterizadas pela presença de rizóforos, 
folhas do tipo microfilo, dispostas em quatro 
fileiras, ou menos comumente em espiral, lígula 
foliar e esporângios reniformes com deiscência 
distal completa presentes na axila adaxial 
dos esporofilos. Das cerca de 800 espécies 
reconhecidas para este gênero 250–300 ocorrem 
nos Neotrópicos, com cerca de 90 ocorrendo no 
Brasil e 24 no estado do Pará (Góes-Neto, Assis 
& Salino, dados não publicados.).
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Chave de identificação das espécies de Selaginella das cangas da Serra dos Carajás
1.	 Microfilos	laterais	com	a	margem	acroscópica	curto	a	longo-ciliada	no	1/3	basal;	microfilos	dorsais	com	

as	margens	curto	a	longo-ciliadas	no	1/3	basal,	ápice	longo-aristado;	microfilos	axilares	lanceolados	com	
as	margens	longo-ciliadas	no	1/3	basal;	caule	estolonífero;	megásporos	brancos;	indivíduos	podendo	
alcançar mais de 30 cm de compr. .................................................................... 1.1. Selaginella radiata

1’.	 Microfilos	 laterais	com	a	margem	acroscópica	denticulada	no	1/3	basal;	microfilos	dorsais	com	as	
margens	denticuladas,	ápice	acuminado	a	longo-acuminado;	microfilos	axilares	ovado-elípticos	com	
as	margens	 esparsamente	 serruladas;	 caule	não	estolonífero;	megásporos	 amarelos;	 indivíduos	não	
alcançando mais de 5 cm de compr. ..................................................................1.2. Selaginella simplex

1.1. Selaginella radiata (Aubl.) Spring, Bull. Acad. 
Roy. Sci. Bruxelles 10: 143, no. 54. 1843.
Lycopodium radiatum Aubl., Hist. Pl. Guian. 2: 
967, no. 8. 1775. Fig. 1a-c

Planta terrícola ou rupícola, 15–35 cm compr. 
Caule decumbente a ereto, verde a paleáceo, 
glabro, estolonífero, não articulado. Rizóforos 
axilares, laterais, ou dorsais, restritos à base do 
caule. Microfilos laterais ovado-lanceolados, base 
arredondada a truncada, por vezes assimétrica, 
porção acroscópica podendo ou não sobrepor o 
caule, margem acroscópica hialina, curto a longo-
ciliada	no	1/3	basal,	minutamente	denticulada	em	
direção ao ápice, margem basioscópica inteira 
ou com um tufo de 2–3 cílios na base, ápice 
agudo, superfície superior glabra, levemente 
rugosa, ocasionalmente com idioblastos obscuros, 
superfície inferior com idioblastos. Microfilos 
dorsais ovados a ovado-elípticos, base arredondada, 
margens	 hialinas,	 curto	 a	 longo-ciliadas	 no	 1/3	
basal,	 denticuladas	 nos	 2/3	 apicais,	 superfície	
superior sem idioblastos, estômatos inconspícuos 
sobre a nervura, ápice longo-aristado. Microfilos 
axilares lanceolados, base arredondada, sem 
aurículas,	margens	 longo-ciliadas	 no	 1/3	 basal,	
denticuladas a serruladas em direção ao ápice, ápice 
agudo. Megásporos brancos.
Material selecionado: Canaã dos Carajás, Serra Sul, 
S11A, 6°20’47”S, 50°25’52”W, 737 m, 25.IV.2012, 
A.J. Arruda et al. 1109	 (BHCB);	 S11B,	 6°21’21”S,	
50°23’26”W, 20.III.2012, A.J. Arruda et al. 730	(BHCB);	
S11C, 6°22’58”S, 50°23’06”W, 750 m, 20.III.2012, A.J. 
Arruda et al. 725	(BHCB);	Serra	do	Tarzan,	6°19’46”S,	
50°07’35”W, 740 m, 09.II.2012, L.F.A. de Paula et al. 
541	(BHCB);	Parauapebas,	Serra	Norte,	N2,	6°03’27”S,	
50°14’49”W, 721 m, 19.IV.2012, A.J. Arruda et al. 
949	 (BHCB);	N4-WS,	 6°04’22”S,	 50°11’42”W,	 505	
m, 24.III.2012, A.J. Arruda et al. 823	 (BHCB);	N6, 
6°07’22”S, 50°10’27”W, 674 m, 19.V.2012, A. Salino 
et al. 15233	(BHCB);	N8,	6°11’11”S,	50°07’51”W,	700	
m, 17.V.2012, A. Salino et al. 15206	(BHCB);	Serra	do	
Rabo, 6°18’46’’S, 49°51’58’’W, 713 m, 19.XII.2010, 
N.F.O. Mota et al. 1986 (BHCB).

Selaginella radiata diferencia-se das espécies 
congenéricas ocorrentes no estado do Pará por 
comumente possuir longos cílios hialinos na 
base dos microfilos, microfilos dorsais com ápice 
aristado (Góes-Neto et al. 2015), além do caule 
decumbente a ereto, estolonífero, não articulado, 
com indivíduos frequentemente discolores, 
apresentando coloração verde mais intensa na 
superfície superior e coloração mais pálida (por 
vezes com aparência prateada) na superfície 
inferior.

Espécie com distribuição sul-americana, 
ocorrendo na Colômbia, Equador, Guiana, Guiana 
Francesa, Suriname e Venezuela. No Brasil ocorre 
nos estados do Amapá, Amazonas, Maranhão, 
Mato Grosso, Pará, Piauí e Rondônia. Serra dos 
Carajás: Serra Norte, Serra Sul, Serra do Rabo 
e	Serra	 do	Tarzan.	Na	Serra	 dos	Carajás	 ocorre	
preferencialmente em áreas de capão, comumente 
associada a paredões rochosos e a grotões em 
cachoeiras, ocasionalmente em locais ensolarados 
associados a cursos d’água ou em áreas de borda 
na Floresta Ombrófila Densa, entre 275–750 m 
de altitude.

1.2. Selaginella simplex Baker, J. Bot. 23: 293, no. 
304. 1885. Fig. 1d-f

Planta terrícola ou rupícola, 2–5 cm compr. 
Caule subereto, paleáceo, glabro, não estolonífero, 
não articulado. Rizóforos axilares, restritos 
à metade basal do caule. Microfilos laterais 
ovados a ovado-elípticos, base arredondada, 
porção acroscópica podendo ou não sobrepor 
o caule, margem acroscópica esverdeada a 
estreitamente	 hialina,	 denticulada	 no	 1/3	 basal,	
serrulada	 nos	 2/3	 apicais,	margem	basioscópica	
serrulada principalmente na metade apical, 
ápice agudo, superfície superior glabra, lisa, sem 
idioblastos, superfície inferior ocasionalmente com 
idioblastos. Microfilos dorsais ovado-elípticos a 
ovado-lanceolados, base arredondada, raramente 
levemente cuneada, margens esverdeadas a 
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Figura 1 – a-c. Selaginella radiata – a. hábito; b. superfície superior do ramo; c. superfície inferior do ramo. d-f. 
Selaginella simplex – d. hábito; e. superfície superior do ramo; f. superfície inferior do ramo (a-c. A. Salino et al. 
15206; d-f. A. Salino et al. 15256).
Figure 1 – a-c. Selaginella radiata – a. habit; b. upper surface of branch; c. lower surface of branch. d-f. Selaginella simplex – d. habit; 
e. upper surface of branch; f. lower surface of branch (a-c. A. Salino et al. 15206; d-f. A. Salino et al. 15256).
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estreitamente hialinas, denticuladas, superfície 
superior sem idioblastos ou estômatos, ápice 
acuminado a longo-acuminado. Microfilos axilares 
ovado-elípticos, base arredondada a eventualmente 
sub-cordada, sem aurículas, margens esparsamente 
serruladas, ápice agudo. Megásporos amarelos.
Material selecionado: Canaã dos Carajás, Serra Sul, 
S11A, 6°18’43”S, 50°27’17”W, 634 m, 22.V.2012, 
A. Salino et al. 15256	 (BHCB);	 S11C,	 6°22’58”S,	
50°23’06”W, 750 m, 20.III.2012, A.J. Arruda et al. 724 
(BHCB);	 Parauapebas,	 Serra	Norte,	N1,	 6°02’29”S,	
50°17’12”W, 684 m, 22.IV.2012, A.J. Arruda et al. 
1048 (BHCB).

Selaginella simplex é uma espécie delicada 
e diminuta, alcançando não mais do que 5 cm 
de comprimento. Possui seus microfilos dorsais 
com cerca de 1 mm de comprimento, espaçados, 
esporofilos ventrais curto a longo-ciliados na 
metade basal e megasporângios distribuídos 
em duas fileiras ventrais. No estado do Pará, S. 
simplex pode ser confundida com S. minima Spring, 
diferindo por possuir os microfilos laterais com a 
base acroscópica geralmente não sobrepondo o 
caule (vs. sempre sobrepondo o caule), denticulada 
no	1/3	basal	(vs.	longo-ciliada	no	1/2(–1/3)	basal)	
e megásporos amarelos (vs. brancos).

Espécie com distribuição neotropical, 
ocorrendo na Bolívia, Costa Rica, México, 
Trindade	 e	Tobago	 e	Venezuela.	No	Brasil	 os	
autores confirmam a ocorrência nos estados de 
Goiás, Pará e Pernambuco, embora Prado et al. 
(2015) cite também a ocorrência nos estados 
do	Tocantins,	 Ceará,	Maranhão	 e	 Piauí.	 Serra	
dos Carajás: Serra Norte e Serra Sul. Na Serra 
dos Carajás ocorre preferencialmente em matas 
baixas e campos graminosos sobre a canga, ou 
ocasionalmente na Floresta Ombrófila Densa, em 
locais parcialmente sombreados e associados a 
cursos d’água, entre 605–750 m de altitude.
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Resumo
Este estudo trata dos táxons de Thelypteridaceae encontrados nas formações ferríferas da Serra dos Carajás, 
estado do Pará, com descrições, ilustrações, distribuição geográfica e comentários. Na área estudada foram 
registrados quatro gêneros e sete espécies: Christella hispidula, Cyclosorus interruptus, Goniopteris abrupta, 
G. pennata, G. tetragona, G. tristis e Meniscium maxonianum.
Palavras-chave: Christella, Cyclosorus, Goniopteris, Meniscium, samambaias.

Abstract 
This study addressed the Thelypteridaceae taxa recorded in ferruginous formations of the Serra dos Carajás, 
Pará state, with descriptions, illustrations, geographical distribution, and comments. In the study area four 
genera and seven species were recorded: Christella hispidula, Cyclosorus interruptus, Goniopteris abrupta, 
G. pennata, G. tetragona, G. tristis and Meniscium maxonianum. 
Key words: Christella, Cyclosorus, Goniopteris, Meniscium, ferns.
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Thelypteridaceae 
Plantas geralmente terrícolas, raramente 

rupícolas. Caule ereto, decumbente ou reptante. 
Frondes monomorfas, raramente subdimorfas. 
Pecíolo não articulado com o caule, com dois 
feixes vasculares em forma de meia lua na base, 
que se unem em um feixe em forma de “U” 
na porção distal. Lâmina 1-pinada a 1-pinado-
pinatífida, raramente 2-pinado-pinatifida, simples 
ou pinatífida. Venação livre ou anastomosada. 

Tricomas aciculares, simples, ramificados ou 
estrelados, unicelulares ou pluricelulares presentes 
em várias partes das frondes. Família com cerca 
de 16 gêneros e 1.000 espécies, sendo a maioria 
de regiões tropicais e subtropicais (Salino et al. 
2015; Almeida et al. 2016). No Brasil ocorrem 
87 espécies (Prado et al. 2015), das quais 18 são 
citadas para o estado do Pará (A. Salino, dados 
inéditos) e todas ocorrem na Serra dos Carajás 
(Arruda 2014).  

Chave de identificação dos gêneros de Thelypteridaceae das cangas da Serra dos Carajás
1. Tricomas furcados e/ou estrelados presentes pelo menos nas escamas do caule e face adaxial da raque 

 ..........................................................................................................................................3. Goniopteris
1’. Tricomas furcados e/ou estrelados ausentes ......................................................................................... 2

2. Lâmina 1-pinada com ápice conforme; nervuras anastomosadas (venação meniscióide); soros 
oblongos a lineares sobre as nervuras transversais e formando uma fileira entre duas cóstulas; 
indúsio ausente ...........................................................................................................4. Meniscium

2’. Lâmina 1-pinado-pinatifida; nervuras livres; soros circulares; indúsio presente .......................... 3
3. Caule longo-reptante, marrom escuro a preto, glabro ou com raras escamas esparsas ..........  

 ........................................................................................................................... 2. Cyclosorus
3’. Caule curto-reptante, decumbente ou ereto; marrom claro, conspicuamente escamoso, pelo 

menos no ápice .................................................................................................... 1. Christella



1182 Moura, L.C. et al.

Rodriguésia 67, n. 5 (Especial): 1181-1189. 2016

1. Christella H.Lév.
Caule curto-reptante, decumbente ou ereto, 

marrom claro, conspicuamente escamoso, pelo 
menos no ápice, lâmina 1-pinado-pinatífida com 
1–5 pares de pinas gradualmente reduzidas, 
aeróforos ausentes, tricomas glandulares na 
superfície laminar entre as nervuras, cóstula e 
nervuras; nervuras livres, as basais de segmentos 
adjacentes unindo-se no enseio ou abaixo desse e 
formando uma vênula excurrente; soros circulares 
e com indúsio. Gênero de distribuição pantropical 
com cerca de 70 espécies (Holttum 1982), das quais 
20 na região neotropical, sete no Brasil (Salino, A., 
dados inéditos), três na Serra dos Carajás (Arruda 
2014) e apenas uma nas cangas.

1.1. Christella hispidula (Decne.) Holttum, Kew 
Bulletin 31(2): 312. 1976.
Aspidium hispidulum Decne., Nouv. Ann. Mus. 
Hist. Nat. 3: 346. 1834. Fig. 1c-e

Plantas terrícolas. Caule decumbente, com 
escamas lanceoladas. Frondes 90–114 cm compr., 
monomorfas. Pecíolo 27–33 cm compr., na base 
com escamas iguais às do caule, pubescente. 
Lâmina 50–87 cm compr., 1-pinado-pinatífida, 
lanceolada com ápice gradualmente reduzido, 
confluente e pinatífido. Raque densamente 
pubescente, com tricomas simples. Pinas 1,4–1,7 
× 12–13 cm, 12 a 30 pares, linear-lanceoladas, 
perpendiculares a ascendentes (par basal às 
vezes reflexo), sésseis, ápice acuminado, base 
truncada; superfície laminar entre as nervuras 
na face abaxial com esparsos tricomas simples 
glandulares e/ou aciculares; costa densamente 
pubescente com tricomas simples. Nervuras livres, 
as basais de segmentos adjacentes unindo-se 
abaixo do enseio, formando vênula excurrente 
evidente; soros medianos. Indúsio reniforme, 
com tricomas setiformes e raramente glandulares; 
esporângios glabros.
Material selecionado: Canaã dos Carajás, Serra Sul, 
corpo C, 6°21’35’’S, 50°22’35’’W, 01.IX.2010, T.E. 
Almeida et al. 2528 (BHCB); Serra Sul, corpo D, 
6°24’09’’S, 50°14’54’’W, 28.IV.2010, T.E. Almeida 
et al. 2342 (BHCB); Serra Sul, ADA pilha de estéril, 
6°27’87’’S, 50°20’25’’W, 10.XII.2012, M.O. Pivari 
et al. 1714 (BHCB); Serra do Tarzan, 6°19’38’’S, 
50°07’36’’W, 09.II.2012, A. Salino et al. 15143 
(BHCB); Parauapebas, Serra da Bocaina, 6°18’53’’S, 
49°53’38’’W, 18.XII.2010, N.F.O. Mota et al. 1966 
(BHCB).
Material adicional examinado: BRASIL. SÃO 
PAULO: Brotas, Fazenda Santa Eliza, 08.IX.1991, A. 
Salino et al. 1007 (UC, UEC).

Christella hispidula pode ser confundida 
com C. conspersa (Schrad.) Á.Löve & D.Löve que 
também ocorre na região de Carajás, mas esta última 
possui ambas as faces da lâmina pubescentes e 
nervuras basais de segmentos adjacentes geralmente 
unindo-se no enseio ou às vezes antes deste, e neste 
caso formando uma nervura excurrente inconspícua.

Pantropical. Brasil: AM, AP, PA, AL, BA, 
PB, PE, MA, DF, GO, ES,MG, RJ, SP, PR, SC, 
RS (Prado et al. 2015). Serra dos Carajás: Serra 
da Bocaina, Serra Sul e Serra do Tarzan. Floresta 
Ombrófila Densa, em encostas úmidas próximas 
a igarapés e cursos d’água, entre 270 e 720 m de 
altitude.  

 
2. Cyclosorus Link

Caule longo-reptante, marrom escuro a 
preto, glabro ou com raras escamas esparsas, 
lâmina 1-pinado-pinatífida com ápice pinatífido, 
base não reduzida, tricomas glandulares esféricos 
presentes na face abaxial da costa e das nervuras, 
escamas na face abaxial da costa; nervuras livres, 
as basais de segmentos adjacentes unindo-se 
abaixo do enseio formando uma vênula excurrente 
que se une ao enseio; soros circulares com 
indúsio. Gênero de distribuição pantropical com 
três espécies (Holttum 1982) e uma na região 
neotropical (Salino et al. 2015).

2.1. Cyclosorus interruptus (Willd.) H.Ito, Bot. 
Mag. 51(608): 714. 1937.
Pteris interrupta Willd., Phytografia 13. t. 10. f. 1. 
1794. Figs. 1a-b; 2c

Plantas terrícolas. Caule longo-reptante, 
negro. Frondes 38–41 cm compr., monomorfas. 
Pecíolo 20–22,5 cm compr., glabro a levemente 
pubescente, com tricomas simples. Lâmina 15,5–21 
cm compr., 1-pinado-pinatífida, elíptica com ápice 
abruptamente reduzido; raque glabra a levemente 
pubescente. Pinas 0,8 × 4–4,5 cm, 8 a 15 pares, 
ascendentes, curto-pecioluladas, lineares, base 
truncada a cuneada, ápice arredondado, agudo 
ou obtuso, incisão de 1/3–1/2 da distância entre a 
costa e a margem da pina; costa abaxialmente com 
escamas deltóides a lanceoladas, e com tricomas 
simples esparsos; face adaxial glabra; face abaxial 
glabrescente com tricomas glandulares esféricos e 
alaranjados presentes na costa, nervuras e superfície 
laminar entre as nervuras. Soros medianos a 
supramedianos. Indúsio glabro ou com esparsos 
tricomas simples e glandulares.
Material selecionado: Canaã dos Carajás, Serra Sul, 
corpo B, 6°20’26”S, 50° 25’4”W, 17.II.2010, M.O. 
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Figura 1 – a–b. Cyclosorus interruptus – a. pinas medianas; b. face abaxial dos segmentos mostrando nervuras e 
soros. c–e. Christella hispidula. – c. fronde; d. face abaxial dos segmentos mostrando nervuras e soros; e. face adaxial 
dos segmentos mostrando nervuras (a-b. A. Salino 1303; c-e. A. Salino 1007). 
Figure 1– a–b. Cyclosorus interruptus – a. medial pinnae; b. abaxial surface of segments showing veins and sori (A. Salino 1303). c–e. 
Christella hispidula – c. frond; d. abaxial surface of  segments showing veins and sori; e. adaxial surface of the segments showing veins 
(a-b. A. Salino 1303; c-e. A. Salino 1007).
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Pivari et al 1489 (BHCB); Serra Sul acesso Racha Placa, 
6°27’11,58”S, 50°20’10,55”W, 10.XII.2012, M.O. Pivari 
et al. 1694 (BHCB); Serra do Tarzan, 6°21’S, 50°7’W, 
09.II.2012, A.J. Arruda et al. 582 (BHCB); Parauapebas, 
Serra Norte corpo N1, 6°05’7,9”S, 50°0,1’8,2”W, 
25.V.2010, A.J. Arruda et al. 231 (BHCB); Serra da 
Bocaina, 6°17’41”S, 49°54’52”W, 08.III.2012, A.J. 
Arruda et al. 636 (BHCB).
Material adicional examinado: BRASIL. SÃO PAULO: 
Campinas, Barão Geraldo, Mata de Santa Genebra, 
11.III.1992, A. Salino 1303 (UEC).  

Pantropical. Brasil: AM, AP, PA, AL, BA, CE, 
MA, PB, PE, DF, GO, MS, MT, ES, MG, RJ, SP, PR, 
RS, SC (Prado et al. 2015). Serra dos Carajás: Serra 
da Bocaina, Serra Norte: N1, Serra Sul: S11-B, Serra 
da Bocaina e Serra do Tarzan. Em campos brejosos 
sobre canga nos topos de serra, sempre em ambientes 
bastante ensolarados, entre 330 e 820 m de altitude.

3. Goniopteris (C. Presl) Duek.
Caule curto-reptante a ereto, com escamas 

cobertas de tricomas furcados ou estrelados; 
frondes monomorfas a subdimorfas; lâmina 
1-pinada a 1-pinado-pinatifida, raramente simples 
ou pinatífida, com ápice gradualmente reduzido e 
pinatífido ou abruptamente reduzido e com a pina 
apical semelhante às laterais (ápice conforme), base 
geralmente não reduzida; tricomas simples, furcados 
ou estrelados presentes em várias partes das frondes; 
Nervuras livres ou anastomosadas; soros geralmente 
circulares, com ou sem indúsio; esporângios glabros 
ou com tricomas simples, furcados ou estrelados 
presentes na cápsula e/ou pedicelo. Neotropical com 
120 espécies, das quais 37 ocorrem no Brasil (Moura 
et al. 2016), nove no Pará, nove na Serra dos Carajás 
(Arruda 2014) e quatro espécies ocorrem nas cangas. 

Chave de identificação das espécies de Goniopteris das cangas da Serra dos Carajás
1. Nervuras basais de segmentos adjacentes unindo-se a uma nervura excurrente que se une ao enseio ..  

 ............................................................................................................................................................... 2
2. Face abaxial das nervuras e superfície laminar entre as nervuras com tricomas estrelados sésseis; 

esporângios com tricomas estrelados apenas no pedicelo ...................... 3.2. Goniopteris pennata
2’. Face abaxial das nervuras e superfície laminar entre as nervuras glabros ou apenas com tricomas 

simples; esporângios pubescentes com tricomas simples na cápsula e pedicelo ............................  
 .............................................................................................................. 3.3. Goniopteris tetragona

1’. Nervuras basais de segmentos adjacentes unindo-se diretamente ao enseio ou terminando antes do 
enseio .................................................................................................................................................... 3

3. Lâmina com ápice confluente e pinatífido; pinas proximais e medianas com base truncada ou 
obliqua, raramente curto-cuneada nas pinas proximais .................. 3.1. Goniopteris abrupta

3’. Lâmina com ápice conforme; pinas proximais e medianas com base longo-cuneada ............  
 .............................................................................................................3.4. Goniopteris tristis

3.1. Goniopteris abrupta (Desv.) A.R.Sm., 
PhytoKeys 57: 36. 2015.
Polypodium abruptum Desv., Mém. Soc. Linn. 
Paris. 6(3): 293. 1827. Figs. 2a; 3a

Plantas terrícolas. Caule curto-reptante 
a decumbente Frondes 39–47 cm compr., 
monomorfas.  Pecíolo 17–22 cm compr. , 
pubescente, com tricomas furcados e estrelados. 
Lâmina 22–25 cm compr., 1-pinada a 1-pinado-
pinatífida, triangular com ápice confluente 
a pinatífido. Raque densamente pubescente. 
Pinas 1,7–2 × 7,5–9,2 cm, 8–15 pares, elíptico-
lanceoladas, margem incisa em até 1/4 da sua 
largura, curto-pecioluladas, ápice acuminado, 
base truncada ou oblíqua, às vezes curto-cuneada 
nas pinas proximais; superfície laminar entre as 
nervuras glabra em ambas as faces, pubescente 
apenas sobre os eixos em ambas as faces, com 

tricomas simples e furcados. Nervuras livres, as 
basais de segmentos adjacentes unindo diretamente 
ao enseio ou terminando antes do enseio. Soros 
medianos. Indúsio circular, pubescente com 
tricomas simples. Esporângios com tricomas 
simples na base do pedicelo.
Material selecionado: Canaã dos Carajás, Serra 
Sul acesso Racha Placa, 6°18’57”S, 50°10’40”W, 
17.XII.2012, A. Salino et al. 15587 (BHCB); Serra Sul, 
estrada de acesso, 6°16’19”S, 50°18’40”W, 28.VII.2012, 
A. Salino et al. 15502 (BHCB); Serra do Tarzan, 
6°20’47’’S, 50°07’31’’W, 10.II.2012, A. Salino et al. 
15161 (BHCB).

Goniopteris abrupta pode ser confundida 
com G. amazonica (Salino & R.S.Fernandes) 
Salino & T.E.Almeida que também ocorre na Serra 
de Carajás, mas esta possui o pecíolo recoberto 
por tricomas estrelados e simples e a pina apical 
subconforme.
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Figura 2 – a. Goniopteris abrupta – fronde; b. Goniopteris pennata – fronde; c. Cyclosorus interruptus – fronde; d. 
Goniopteris tetragona – fronde; e. Goniopteris tristis – fronde (a. A. Salino 15502; b. A. Salino 15580; c. A.J. Arruda 
636; d. A. Salino 15576; e. A. Salino 15157). 
Figure 2 – a. Goniopteris abrupta – frond; b. Goniopteris pennata – frond; c. Cyclosorus interruptus. – frond; d. Goniopteris tetragona. 
– frond; e. Goniopteris tristis – frond (a. A. Salino 15502; b. A. Salino 15580; c. A.J. Arruda 636; d. A. Salino 15576; e. A. Salino 15157). 
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Neotropical. Brasil: AC, AM, PA, RO, AL, 
BA, PE (Prado et al. 2015). Serra dos Carajás: Serra 
Sul e Serra do Tarzan. Floresta Ombrófila Densa, 
em encostas úmidas próximas a cursos d’água, 
entre 380 e 580 m de altitude.

3.2. Goniopteris pennata (Poir.) Pic.Serm., Webbia 
31(1): 252. 1977.
Polypodium pennatum Poir., Encycl. [J. Lamarck 
& al.] 5: 535. 1804. Figs. 2b; 3b-c

Plantas terrícolas. Caule decumbente a ereto. 
Frondes 52,5–83 cm compr., monomorfas. Pecíolo 
19,5–40 cm compr., glabrescente, com esparsos 
tricomas estrelados. Lâmina 33–43 cm compr., 
1-pinado-pinatífida, ovada a deltóide-ovada 
com pina apical conforme; raque densamente 
pubescente. Pinas 3–3,8 × 15–23 cm, 5–10 
pares, elíptico-lanceoladas, margem incisa em 
até 1/4 da sua largura, curto-pecioluladas, ápice 
acuminado, base longo-cuneada (pinas proximais 
e medianas) a truncada (pinas distais); nervuras e 
superfície laminar entre as nervuras pubescente em 
ambas as faces, com tricomas estrelados sésseis; 
costa moderado a densamente pubescente, com 
tricomas estrelados. Nervuras livres, as basais de 
segmentos adjacentes unindo-se abaixo do enseio 
a uma vênula excurrente. Soros medianos. Indúsio 
pubescente, com tricomas furcados.  Esporângios 
com tricomas estrelados no pedicelo. 

Material selecionado: Canaã dos Carajás, Serra 
Sul corpo A, 6°19’56”S, 50°27’49”W, 15.II.2010, 
T.E. Almeida et al. 2200 (BHCB); Serra do Tarzan, 
6°18’57”S, 50°10’39”W, 16.XII.2010, A. Salino et al. 
15580 (BHCB).

Goniopteris pennata pode ser confundido 
com G. biolleyi (Christ) Pic.Serm. por ambas 
possuírem tricomas estrelados sésseis e nervuras 
basais dos segmentos adjacentes unindo-se abaixo 
do enseio, no entanto, G. biolleyi possui a lâmina 
com ápice gradualmente reduzido, confluente e 
pinatífido.

Neotropical. Brasil: AL, AM, BA, ES, MT, 
MG, PA, PE, SP (Prado et al. 2015). Serra dos 
Carajás: Serra Sul: S11-A, e Serra do Tarzan. Em 
encostas na floresta, entre 270 e 670 m de altitude. 

3.3. Goniopteris tetragona (Sw.) C.Presl, Tent. 
Pterid. 183. 1836. 
Polypodium tetragonum Sw., Prod. 132. 1788.
 Figs. 2d; 4a-c 

Plantas terrícolas. Caule curto-reptante. 
Frondes 68–79 cm compr., monomorfas. Pecíolo 
35–41 cm compr., esparsamente pubescente, com 
tricomas simples, furcados e estrelados. Lâmina 
33–38 cm compr., 1-pinado-pinatífida, elíptica, pina 
apical conforme; raque esparsa a moderadamente 
pubescente, com tricomas simples, furcados e 
estrelados. Pinas 1,8–2,5 × 12–16 cm, 8–9 pares, 

Figura 3 – a. Goniopteris abrupta. – face abaxial dos segmentos mostrando nervuras e soros; b-c. Goniopteris 
pennata. – face abaxial dos segmentos mostrando nervuras e soros, c. detalhe dos tricomas estrelados sésseis (a. A. 
Salino 15161; b-c. A. Salino 15159). 
Figure 3 – a. Goniopteris abrupta. – abaxial surface of segments showing veins and sori; b-c. Goniopteris pennata. – abaxial surface 
of segments showing veins and sori, c. detail of the sessile, stellate hairs (a. A. Salino 15161; b-c. A. Salino 15159). 
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Figura 4 – a-c. Goniopteris tetragona. – a. face adaxial dos segmentos mostrando nervuras; b. face abaxial dos 
segmentos mostrando nervuras e soros; c. esporângio com tricoma na cápsula. d–e. Meniscium maxonianum. – d. 
pina mediana; e. face abaxial da pina mostrando um soro e tricomas glandulares (a-c. P.G. Windisch 4141; d-e. A. 
Salino 407). 
Figure 4 – a–c. Goniopteris tetragona. – a. adaxial surface of segments showing veins; b. abaxial surface of segments showing veins 
and sori; c. sporangium with hairs on the capsule. d–e. Meniscium maxonianum. – d. medial pinna; e. abaxial surface of pinna showing 
a sorus and glandular hairs (a-c. P.G. Windisch 4141; d-e. A. Salino 407).
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linear-lanceoladas, séssil a curto-pecioluladas, 
ápice acuminado, base truncada ou oblíqua; 
superfície laminar abaxial entre as nervuras com 
tricomas simples aciculares esparsos na margem; 
costa pubescente em ambas as faces, com tricomas 
simples, furcados e estrelados na face abaxial e 
na face adaxial com tricomas simples. Nervuras 
livres, as basais de segmentos adjacentes unindo-se 
antes do enseio a uma nervura excurrente, que se 
dirige ao enseio. Soros inframedianos, sem indúsio. 
Esporângios pubescentes, com tricomas simples 
sobre a cápsula e pedicelo. 
Material selecionado: Canaã dos Carajás, Serra Sul 
estrada de acesso, 6°16’19”S, 50°18’40”W, 28.VIII.2012, 
A. Salino et al. 15503 (BHCB); Serra Sul, corpo D, 
6°25’42,3”S, 50°19’29,2”W, 01.V.2010, T.E. Almeida 
2363 (BHCB); Serra do Tarzan, 6°18’57”S, 50°10’39”W, 
15.XII.2012, A. Salino et al. 15576 (BHCB) .
Material adicional examinado: BRASIL. SÃO 
PAULO: Teodoro Sampaio, Reserva Florestal do Morro 
do Diabo, 09.IX.1986, P.G. Windisch et al. 4241 (UC),

Goniopteris tetragona se diferencia das 
demais espécies de Goniopteris da região de 
Carajás pelos esporângios com tricomas na cápsula 
e soros sem indúsio.

Neotropical. Brasil: AM, MS, PA, RR, SP 
(Prado et al. 2015). Serra dos Carajás: Serra Sul: 
S11-D, e Serra do Tarzan, em encostas úmidas 
e ocasionalmente em áreas de borda de floresta 
próximas ao topo das serras em locais úmidos e 
sombreados, entre 380 e 580 m de altitude. 

3.4. Goniopteris tristis (Kunze) Brade, Bradea 
1(22): 217. 1972.
Polypodium triste Kunze, Linnaea 9: 47. 1834. 
 Fig. 2e

Plantas terrícolas. Caule curto-reptante. 
Frondes 64,5–74 cm compr., monomorfas. Pecíolo 
32,5–40 cm compr., glabro a escassamente 
pubescente, com diminutos tricomas furcados. 
Lâmina 32–34 cm compr., 1-pinado-pinatífida, 
ovado-triangular, pina apical conforme. Raque 
glabrescente, com esparsos tricomas furcados; 
pinas 2–2,3 × 12 cm, 10 a 30 pares, elípticas, ápice 
agudo a acuminado, base longamente cuneada 
(principalmente as proximais); superfície laminar 
entre as nervuras esparsamente pubescente na 
face abaxial, com tricomas simples e furcados 
predominantemente sobre as nervuras, face adaxial 
glabra; gemas comumente presentes nas axilas 
das pinas distais; costa esparsamente pubescente 
na face abaxial, com tricomas aciculares e poucos 
tricomas furcados. Nervuras livres, as basais 
de segmentos adjacentes coniventes no enseio. 

Soros medianos. Indúsio circular, com tricomas 
estrelados. Esporângios glabros. 
Material selecionado: Canaã dos Carajás, Serra do 
Tarzan, 15.XII.2012, A.J. Arruda et al. 1313 (BHCB); 
Parauapebas, Serra Norte, corpo N1 estrada de acesso, 
5° 59’05’’S, 50°19’03’’W, 20.V.2012, A. Salino et al. 
15235 (BHCB).

Goniopteris tristis é facilmente reconhecida 
pela lâmina com ápice conforme, pinas bem 
espaçadas na raque e as proximais e medianas 
com base longo cuneada e nervuras coniventes 
no enseio. 

Neotropical. Brasil: AC, MT, PA, RO (Prado 
et al. 2015). Serra dos Carajás: Serra Norte: N1, e 
Serra do Tarzan, em encostas úmidas e sombreadas, 
entre 270 e 520 m de altitude.

4. Meniscium Schreb.
Caule curto-reptante, lâmina geralmente 

1-pinada com ápice conforme e pinas inteiras, 
crenuladas ou serreadas, indumento, se presente, 
composto de tricomas simples, eretos ou arqueados 
e tricomas glandulares às vezes presentes. Nervuras 
regularmente anastomosadas, com nervuras 
transversais formando aréolas regulares entre a 
costa e a margem da pina, aréolas com uma vênula 
excurrente (venacão meniscióide); soros oblongos a 
lineares sobre as nervuras transversais e geralmente 
formando uma fileira entre duas cóstulas e sem 
indúsio; esporângios glabros ou com tricomas 
setiformes ou glandulares presentes na cápsula 
ou no pedicelo. Gênero neotropical com cerca 
de 26 espécies, das quais 12 ocorrem no Brasil 
(Fernandes et al. 2014; Fernandes 2015) e quatro 
ocorrem na Serra dos Carajás (Arruda 2014).

4.1. Meniscium maxonianum  (A.R.Sm.) 
R.S.Fernandes & Salino, Phytotaxa 184(1): 9. 
2014.
Thelypteris maxoniana A.R.Sm., Fieldiana Bot., 
n.s. 29: 71. 1992. Fig. 4d-e

Plantas terrícolas. Caule curto-reptante. 
Frondes 79–98 cm compr., monomorfas. Pecíolo 
42–56 cm compr., esparsamente pubescente, 
com poucos tricomas glandulares. Lâmina 
37–42 cm compr., 1-pinada, lanceolada. Pinas 
1,8–3 × 16–16,5 cm, 15 a 32 pares, elípticas, 
margem irregularmente ondulada a crenulada ou 
raramente inteira, sésseis (medianas e distais) a 
curto-pecioluladas (proximais), ápice acuminado, 
base oblíqua a longamente cuneada; face abaxial 
da costa, nervuras e superfície laminar entre as 
nervuras com tricomas glandulares pedicelados e 
amarelados; face adaxial glabra. Soros oblongos. 
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Esporângios com tricomas glandulares no pedicelo. 
Material selecionado: Canaã dos Carajás, Serra Sul 
estrada de acesso, 6°8’50”S, 50°19’47”W, 28.VIII.2012, 
A. Salino et al. 15497 (BHCB); Parauapebas, Serra Norte, 
corpo N4, 6°6’6”S 50°11’7”W, 20.IV.2012, A.J. Arruda 
et al. 963 (BHCB); Serra Norte, corpo N8, 6°10’45”S 
50°82’12”W, 4.III.2012, A.J. Arruda et al. 819 (BHCB).
Material adicional examinado: BRASIL. MATO 
GROSSO: Chapada dos Guimarães, Cachoeira do Pulo, 
17.II.1988, A. Salino 407 (UC, UEC). 

Meniscium maxonianum difere das outras 
três espécies de Meniscium ocorrentes na Serra 
de Carajás [M. chrysodioides Fée, M. nesioticum 
(Maxon & C.V.Morton) Pic.Serm. e M. serratum 
Cav.] pela presença de tricomas glandulares na face 
abaxial das pinas e no pedicelo dos esporângios.

América do Sul: Bolívia, Colômbia, Peru, 
Venezuela e Brasil: AM, PA, MA, DF, GO, TO, 
MS, MT, MG, SP, PR, SC. Serra do Carajás: Serra 
Norte: N4 e N8, e Serra Sul. Campo brejoso sobre 
canga, em local sombreado e com solo encharcado 
geralmente associado a grandes populações de 
buritiranas (Mauritiella aculeata Kunth); ou em 
áreas de Floresta Ombrófila Densa, em encostas 
úmidas próximas a cursos d’água, entre 500 e 720 
m de altitude.
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Resumo
Gnetaceae é uma pequena família monotípica de Gimnospermas com aproximadamente 40 espécies do 
gênero Gnetum de distribuição pantropical. Na FLONA Carajás, são registradas três espécies de Gnetum: G. 
leyboldii e G. schwackeanum, exclusivas de formações florestais, e G. nodiflorum, registrada em canga. Para 
G. nodiflorum são apresentados descrição detalhada, ilustrações, distribuição e comentários morfológicos. 
Palavras-chave: Gimnosperma, Gnetales, Gnetum, taxonomia.

Abstract 
Gnetaceae is a small, monotypic family of Gymnosperms with about 40 species of Gnetum of pantropical 
distribution. Of the three species found in the FLONA Carajás, G. leyboldii and G. schwackeanum occur in 
the forest, while only G. nodiflorum was recorded in canga. For Gnetum nodiflorum, a detailed morphological 
description, illustrations, distribution and morphological comments are presented.
Key words: Gymnosperm, Gnetales, Gnetum, taxonomy.
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Gnetaceae
A ordem Gnetales compreende apenas 

três gêneros distribuídos em três famílias 
(Ephedraceae, Gnetaceae e Welwitschiaceae), com 
morfologias bem distintas entre elas. Gnetaceae 
compreende cerca de 40 espécies incluídas 
num único gênero, Gnetum, com distribuição 
pantropical (Price 1996; The Plant List 2010). São 
referidas oito espécies para a América do Sul, seis 
delas com ocorrência para o Brasil (Cavalcante 
1978; BFG 2015). No estado do Pará ocorrem 
Gnetum leyboldii Tul., G. nodiflorum Brongn., G. 
schwackeanum Taub. ex Schenck e G. venosum 
Spruce ex Schenck (BFG 2015).  São registradas 
três espécies de Gnetum para a Floresta Nacional 
de Carajás (FLONA Carajás), mas apenas Gnetum 
nodiflorum é encontrado nas cangas, sendo G. 
leyboldii e G. schwackeanum exclusivos das 
formações florestais de Carajás, e portanto não 
incluídas nesse trabalho. 

1. Gnetum L. 
Quando em estado vegetativo, as espécies 

de Gnetum podem ser facilmente confundidas 
com espécies de Angiospermas. O hábito 

arbóreo, arbustivo ou especialmente lianescente, 
lenhoso e robusto, associado às folhas simples, 
opostas, coriáceas, com nervação broquidódroma, 
de margem inteira, são similares a várias espécies 
de plantas floríferas.  Porém, a distinção dessas 
é imediata a partir da análise das estruturas 
reprodutivas. De acordo com Markgraf (1929), 
seguido por Jörgensen & Rydin (2015), as estruturas 
reprodutivas de Gnetum  reprodutivas são arranjadas 
em estróbilos (cones) espiciformes alongados, 
nos quais as unidades masculinas e/ou femininas 
são posicionadas em diversos níveis, no interior 
de estruturas carnosas e denominadas colares 
(collars). Os estróbilos masculinos podem ser 
morfologicamente bissexuados mas sempre são 
funcionalmente unissexuados, devido a presença 
de óvulos estéreis (Jörgensen & Rydin 2015). A 
semente é envolta por uma sarcotesta carnosa e 
vistosa, o que a leva muitas vezes a ser confundida 
com um fruto. Na Amazônia algumas espécies 
possuem grande valor etnobotânico, sendo suas 
sementes utilizadas por comunidades ribeirinhas 
na alimentação ou como isca para pesca. A resina 
também é utilizada como incenso, e o caule fibroso é 
utilizado como corda rudimentar (Cavalcante 1978).
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1.1. Gnetum nodiflorum Brongn. Voy. Monde 1: 
12. 1829. Figs. 1a-h; 2a-h

Plantas dióicas; liana robusta, tronco lenhoso, 
DAP até 15 cm diâm., ramos aéreos lenhosos, 
glabros, seção transversal circular. Folhas restritas 
aos ramos laterais; pecíolo 0,5–0,8 cm compr., 
canaliculado, lenhoso, glabro; lâmina 7–20 × 
5–10 cm, elíptica, oblonga ou raramente ovada, 
assimétrica, glabra, ápice obtuso a arredondado, 
base arredondada a subcordada, face adaxial 
com nervura principal impressa, 4–6 pares de 
nervuras secundárias. Estróbilo espiciforme, 
colariforme, unissexuado, axilar ou raro terminal, 
ramificado ou não; estróbilo masculino com 
5–20 nós, entrenós uniformes, 1–2 cm compr., 
nós cupuliformes, carnosos (colar); colar com 
numerosos microsporangióforos verticilados; 
microesporangióforos com dois microesporângios 
distais, protegidos por duas brácteas; brácteas 
2–4 mm compr., opostas, conadas na base, ápice 
triangular; estróbilo feminino com cada colar 
portando 6–8 óvulos, verticilados. Sementes 
oblongas, 2–3(4) × 2–2,5 cm, cilíndricas, micrópila 
apical aberta, areolada, sarcotesta carnosa, quando 
madura vermelha a vinácea.
Material selecionado: Parauapebas: N1, 6°18’00”S, 
50°16’59”W, 5.XII.2013, sem., S.S. Santos et al. 154 
(MG); N2, 6°3’20”S, 50°15’14”W, 678 m, 23.VI.2015, 
pl. masc., N.F.O. Mota et al. 3386 (MG); N4, 6°6’18”S, 
50°10’57”W, 715 m, 26.VI.2015, pl. fem./sem., N.F.O. 
Mota et al. 3430 (MG); N8, 6°6’26”S, 50°11’0.3”W, 
3.I.2011, sem., L. Tyski 10 (HCSJ).

Vegetativamente G. nodiflorum pode ser 
confundida pelo hábito com G. paniculatum, espécie 
que não ocorre no estado do Pará (BFG 2015). No 
entanto, na presença das estruturas reprodutivas, 
essas espécies são facilmente diferenciadas: G. 
nodiflorum apresenta estróbilos laxos, com entrenós 
longos, enquanto G. paniculatum apresenta 
estróbilos congestos, devido aos entrenós curtos. 
As sementes de G. nodiflorum são oblongas, com 
2–3 cm de comprimento e ápice areolado, enquanto 
as de G. paniculatum são maiores com até 6 cm de 
comprimento e ápice agudo. Dentre os materiais 
coletados na área de estudo alguns haviam sido 
identificados anteriormente como G. leyboldii 
(N.A. Rosa 477 e S.S. Santos 154). Porém, ambas 
são facilmente diferenciadas pela forma e textura da 
lâmina foliar, pelos micro e megaestróbilos e pela 
forma e tamanho das sementes. Em G. nodiflorum 
as folhas de são coriáceas e assimétricas, enquanto 
as de G. leyboldii são papiráceas e simétricas. 
Também, em G. nodiflorum os estróbilos são 
laxos e as sementes são menores enquanto, em G. 

leyboldii, os estróbilos são congestos e sementes 
tem 3–5 cm compr. e ápice arredondado apiculado.

Gnetum nodiflorum apresenta ampla 
distribuição na Amazônia, ocorrendo na Colômbia, 
Guianas, Equador, Peru e Brasil (Cavalcante 1978; 
Funk et al. 2007). No país é referida para os estados 
do Acre, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Tocantins, 
Roraima e Goiás. Nas cangas da Serra dos Carajás 
foi observada apenas na Serra Norte, nos blocos 
N1, N2, N4 e N8, em capões de mata. Seus ramos 
aéreos podem atingir a copa das árvores mais altas 
dos capões, a cerca de 15 m de altura. 
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Figura 1 – Gnetum nodiflorum – a. ramos aéreos, com as lenticelas em detalhe;  b. seção transversal do ramo aéreo; c. 
ramo da planta masculina; mostrando os estróbilos; d. detalhe do nó (colar), com os microesporangióforos dispostos 
em verticilos; e. detalhe do microsporangióforo com dois microesporângios;  f. ramo da planta feminina, mostrando 
os estróbilos com nós e entrenós; g. estróbilos femininos com os óvulos organizados em verticilos;  h. ramo com duas 
sementes. (a-e. N.F.O. Mota et al. 3386; f-h. N.F.O. Mota et al. 3430). Desenhado por João Silveira.
Figure 1 – Gnetum nodiflorum – a. aerial branches, with lenticels in detail; b. transversal section of an aerial branch; c. branch of a 
male plant, showing strobiles with nodes and internodes; d. detail of a collar with microsporangiophores arranged in whorls; e. detail of 
microsporangiophore with two microsporangia; f. branch of a female plant, showing strobiles; g. female strobiles with ovules arranged 
in whorls; h. branch with two seeds. (a-e. N.F.O. Mota et al. 3386; f-h. N.F.O. Mota et al. 3430). Drawn by João Silveira.
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Figura 2 – Gnetum nodiflorum – a. hábito do indivíduo masculino, na Serra Norte (N2); b. ramo da planta 
masculina; c. estróbilos masculinos; d. ramificação com lenticelas características da espécie; e. colar carnoso com 
microsporangióforos e microsporângios; f. Ramo lateral com estróbilos femininos; g. detalhe dos estróbilos femininos 
com os óvulos dispostos em verticilos; h. semente. (Fotos: N. Mota).
Figura 2 – Gnetum nodiflorum – a. habit of a male plant, in Serra Norte (N2); b. branch, male plant; c. male strobiles; d. branching, 
with lenticels in detail; e. fleshy collar with microsporangiophores and microsporangia; f. Lateral branch with female strobiles; g. detail 
of female strobiles with ovules arranged in whorls; h. seed. (Photos: N. Mota).
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Resumo
Foram encontradas quatro espécies de Alismataceae na Serra de Carajás, Pará, Brasil: Limnocharis flava, 
Echinodorus grisebachii, Helanthium tenellum e Sagittaria rhombifolia, as duas últimas, encontradas nas 
formações de canga. São apresentadas descrições detalhadas, comentários e ilustrações das espécies registradas 
em canga.
Palavras-chave: FLONA Carajás, Helanthium, Pará, Sagittaria.

Abstract 
Four species of Alismataceae were found in the Serra dos Carajás, Pará state, Brazil: Limnocharis flava, 
Echinodorus grisebachii, Helanthium tenellum and Sagittaria rhombifolia, the last two, found in the canga 
formations. Descriptions, comments and illustrations of the species recorded in the cangas are presented.
Keywords: FLONA Carajás, Helanthium, Pará state, Sagittaria.
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Alismataceae
Alismataceae Vent. possui distribuição 

cosmopolita, apresentando 15 gêneros e cerca de 90 
espécies (Stevens 2001). A família é constituída por 
ervas aquáticas ou semi-aquáticas, dulciaquícolas, 
lactescentes, hermafroditas, monoicas ou 
dioicas; suas folhas são pecioladas e alternas; as 
inflorescências são cimosas, geralmente tirsoides ou 
umbeliformes; as flores são vistosas, actinomorfas, 
trímeras, de gineceu apocárpico; e frutos aquênios 

ou folículos (Haynes & Holm-Nielsen 1992, 1994; 
Stevens 2001). No Brasil, são citadas 40 espécies 
distribuídas em cinco gêneros (BFG 2015), 
ocorrendo na Serra dos Carajás quatro espécies: 
Limnocharis flava (L.) Buchenau [Arruda et al. 562 
(BHCB)], Echinodorus grisebachii Small [Rosa 
et al. 4620 (MG)], Helanthium tenellum (Mart. ex 
Schult.f.) J.G.Sm. e Sagittaria rhombifolia Cham., 
sendo apenas as duas últimas encontradas nas 
formações de canga e incluídas nesse trabalho.

Chave para os gêneros de Alismataceae das cangas da Serra dos Carajás
1.	 Planta	delicada;	flores	monoclinas ................................................................................... 1. Helanthium
1’.	 Planta	robusta;	flores	diclinas ............................................................................................. 2. Sagittaria

1. Helanthium (Benth. & Hook.f.) Engelm. ex 
J.G.Sm. 

Helanthium é constituído por ervas aquáticas 
ou palustres, estoloníferas, delicadas; suas folhas 
são rosuladas, eretas, ascendentes ou flutuantes; as 
inflorescências umbeliformes, 1–3-verticiladas; as 
flores são monoclinas com pétalas unguiculadas, 
brancas, com 6–9 estames e gineceu com 

10–20-carpelos uniovulados (Lehtonen & Myllys 
2008). Helanthium inclui três espécies distribuídas 
do Canadá até a Argentina e dessas, duas ocorrem no 
Brasil (BFG 2015; Govaerts 2016). A delimitação 
de Helanthium e sua relação com Echinodorus 
foi tratada por diversos autores (Fassett 1955; 
Haynes & Holm-Nielsen 1994; Jérémie et al. 2001; 
Lehtonen & Myllys 2008) e a atual circunscrição 
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do gênero foi proposta por Lehtonen & Myllys 
(2008) como resultado de filogenias moleculares 
e morfológicas que mostraram o grupo formado 
por Helanthium e Echinodorus como polifilético, 
posicionamento aceito no presente trabalho.

1.1. Helanthium tenellum (Mart. ex Schult. & 
Schult.f.) J.G.Sm. in Britton, Man. Fl. N. States, 
ed. 2: 54. 1905. Figs. 1a-b; 2a-b

Erva 11–36,5 cm alt., ereta, submersa 
fixa a palustre, estoloníferas. Folhas completas, 
acródomas; pecíolo 8–25,5 × 0,05–0,2 cm, trígono 
a compresso; limbo 2,7–7,5 × 0,5–1,1 cm, elíptico 
a estreito-elíptico, 3-nervado, ductos translúcidos 
não visíveis, base atenuada contínua com bainha 
invaginante, ápice agudo. Inflorescências (1–)2(–3) 
verticilos umbeliformes; pedunculo 4,5–33 × 
0,06–0,1 cm, trígono, glabro; porção basal 4,5–27,5 
cm comp.; porção interverticilar 2,5–6,5 cm comp.; 
brácteas 3–6 × 2–3 mm, ovadas a deltoides, glabras, 
ápice agudo. Flores pediceladas, monoclinas; 
pedicelo 17–40 × 0,4–0,7 mm, sub-cilíndrico a 
trígono, glabro; sépalas verdes, 3–3,5 × 2,5–3 
mm, largo-ovadas a orbiculares, glabras, ápice 
obtuso; pétalas alvas, 4–5 × 4–4,5 mm, curto-
unguiculadas, glabras, limbo sub-orbicular, ápice 
arredondado; estames 9, filete cônico, ca. 2 mm 
comp., antera basifixa, ca. 1 mm comp., rimosa; 
carpelos 16–18, ca. 1,5–2,5 ×1 mm, fusiformes, 
lateralmente compressos. Aquênios ca. 1,5–2,5 × 
1,5 mm, suborbiculares, lateralmente compressos, 
com bico lateral curvo.
Material selecionado: Canaã dos Carajás, Serra Sul, 
6°23’17”S, 50°20’57”W, 750 m, 7.XII.2007, fl., P.L. 
Viana et al. 3360 (BHCB, MG); Serra Sul, corpo A, 
6°18’14”S, 50°27’40”W, 820 m, 21.V.2010, fl., M.O. 
Pivari. et al. 1542 (BHCB, HCJS); Serra Sul, corpo 
B, 6°20’26”S, 50° 25’12”W, 820 m, 4.VIII.2010, fl., 
M.O. Pivari. et al. 1632 (BHCB, HCJS); Serra do 
Tarzan, 6°19’15”S, 50°05’59”W, 737m, 1.IX.2015, 
fl., R.M. Harley. et al. 57350 (MG); Serra do Tarzan, 
V.2010, fl., L.V. Costa et al. 1043 (BHCB, HCJS); 
Parauapebas, FLONA de Carajás, platô N1, 6°01’38”S, 
50°17’32”W, 659 m, 31.VIII.2015, fr., P.L. Viana et 
al. 5789 (MG); FLONA de Carajás, Serra norte, N3, 
6°03’69”S, 50°12’37”W, 22.VI.2015, fl., J.R. Trindade 
et al. 220 (MG).

As espécies de Helanthium  possuem 
delimitação problemática, especialmente quanto 
a diferenciação de H. tenellum de H. bolivianum 
(Rusby) Lehtonen & Myllys (e.g. Haynes & Holm-
Nielsen 1994; Jérémie et al. 2001), taxa que se 
assemelham, vegetativamente e na morfologia 
floral (e.g., Haynes & Holm-Nielsen 1994). O 

basiônimo de H. tenellum, foi descrito como 
tendo nove estames (Schultes & Schultes1830), 
enquanto o basiônimo de H. bolivianum é 
tratado em seu protólogo como uma espécie 
de seis estames (Rusby1927). Apesar de essa 
característica não ser usada em obras subsequentes 
com o grupo (e.g., Haynes & Holm-Nielsen 
1994; Koehler & Bove 2004), optamos por usar 
esse caráter, assim como a ausência de ductos 
translúcidos visíveis nas folhas [caráter usado em 
Haynes & Holm-Nielsen (1994); Koehler & Bove 
(2004)], para confirmar a identificação do táxon 
de Carajás como H. tenellum.

Espécie distribuída do Canadá à Argentina 
(Govaerts 2016). No Brasil, ocorre no Amazonas, 
Bahia, Ceará, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Rio 
de Janeiro, Roraima, Santa Catarina, São Paulo 
(Haynes & Holm-Nielsen 1994; Pott & Pott 2000; 
Matias & Sousa 2011). Na Serra dos Carajás, ocorre 
na Serra Norte: N1 e N3, Serra Sul: S11A e S11B, 
e Serra do Tarzan. Espécie comum nas formações 
de canga em bordas de lagoas, brejos e em campos 
brejosos alagados.

2. Sagittaria L.
Sagittaria é constituído por ervas aquáticas, 

submersas fixas, normalmente robustas, monóicas, 
dióicas ou hermafroditas; com folhas flutuantes 
ou emergentes; inflorescências racemiformes, 
flutuantes ou emergentes, 3–9-verticilada, sendo 
os verticilos inferiores com flores pistiladas e 
verticilos superiores com flores estaminadas; 
flores diclinas (ou raramente flores estaminadas e 
hermafroditas no mesmo indivíduo), com sépalas 
adpressas persistentes e pétalas alvas; flores 
estaminadas com carpelos estéreis presentes ou 
ausentes,	 estames	 7–∞;	 flores	 pistiladas	 com	
estaminódios presentes ou ausentes, carpelos 
numerosos, uniovulados; e frutos aquênios 
(adaptado de Haynes & Holm-Nielsen 1994; Wang 
et al. 2010). Sagittaria compreende ca. 40 espécies 
de distribuição cosmopolita (Govaerts 2016), seis 
das quais ocorrem no Brasil (BFG 2015).

2.1. Sagittaria rhombifolia Cham., Linnaea 10: 
219 (1835). Fig. 1c-e

Erva 103–110 cm alt., robusta, ereta, 
emergente. Folhas completas, acródomas; pecíolo 
18–78 × 0,5–1,3 cm; limbo 10–16 × 0,8–6 cm, 
lanceolado a largo-elíptico ou romboide, base 
atenuada contínua com bainha invaginante, ápice 
agudo a acuminado. Inflorescências flutuantes, 2–5 
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Figura 1 – a-b. Helanthium tenellum – a. hábito; b. flor. c-e. Sagittaria rhombifolia – c. hábito; d. flor estaminada; 
e. flor carpelada (a-b. J.R. Trindade 238; c-e. P.L. Viana 578).
Figure 1 – a-b. Helanthium tenellum – a. habit; b. flower. c-e. Sagittaria rhombifolia – c. habit; d. staminate flower; e. carpellate flower 
(a-b. J.R. Trindade 238; c-e. P.L. Viana 578).
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verticilos; pedúnculo 30,5–49 × 0,3–0,7 cm; porção 
basal 17,5–39 cm comp.; porção interverticilar 
6–16 cm comp.; brácteas 1–3,9 × 0,5–1 cm, elíptica 
a lanceolada, ápice agudo. Flores pediceladas, 
diclinas. Flores estaminadas com pedicelo ca. 20–
45 × 1 mm; sépalas 0,8–1,2 × 0,3–0,6 cm, ovadas 
a oblongas, ápice obtuso; pétalas alvas, ca. 1,8 × 
1,2 cm, curto-unguiculadas, limbo sub-orbicular, 
ápice arredondado; estames 12, filete ca. 1,4 
mm comp., antera ca. 1,8–2 mm comp.; carpelos 
estéreis presentes. Flores pistiladas com pedicelo 
13–35× 3–4 mm; sépalas verdes, 1,3– 2,6 × 0,7–1,4 
cm, largo-ovadas, glabras, ápice obtuso; pétalas 
alvas, ca. 2 × 1,3 cm, curto-unguiculadas, limbo 

Figura 2 – a-b. Helanthium tenellum – a. flores (vista 
frontal); b. flor (vista lateral).
Figure 2 – a-b. Helanthium tenellum – a. flowers (front view); 
b. flower (side view).

sub-orbicular, ápice arredondado; estaminódios 
ausentes; carpelos ca. 60, ca. 2,5–3 ×1,5 mm, semi-
lunares, lateralmente compressos. Aquênios ca. 3–4 
× 2 mm, obdeltoides, com bico lateral ereto a curvo.
Material selecionado: Canaã dos Carajás, Floresta 
Nacional de Carajás, Serra Sul, corpos A, B e C, 
6°20’59’’S, 50°20’52’’W, 752 m, 09.XII.2007, fl., 
N.F.O. Mota et al. 1132 (BHCB); S11A, 6°17’42’’S, 
50°28’12’’W, 700 m, 20.VII.2012, fl., A.J. Arruda et 
al. 1193 (BHCB); S11B, 6°20’31’’S, 50°25’4’’W, 820 
m, 16.II.2010, fl., M.O. Pivari et al. 1483 (BHCB, 
HCJS, MG); Parauapebas, FLONA Carajás - Platô N1, 
6°1’38’’S, 50°17’32’’W, 659 m, 31.VIII.2015, fl.,fr., P.L. 
Viana et al. 5788 (MG); Serra do Tarzan, 6°20’10’’S, 
50°9’48’’W, 700 m, 13.III.2009, fl., P.L. Viana et al. 
4037 (BHCB, HCJS).

Sagittaria rhombifolia se assemelha às outras 
espécies do gênero ocorrentes no Pará, S. guayanensis 
Kunth e S. sprucei Micheli, pelos pedicelos das flores 
pistiladas engrossados e pelos frutos agregados 
com sépalas persistentes e adpressas. No entanto, 
S. rhombifolia pode ser diferenciada dessas duas 
espécies pelas folhas de base atenuada, sem lobos 
basais (vs. folhas de base sagitada; adaptado de 
Haynes & Holm-Nielsen 1994).

Espécie distribuída da Costa Rica à Argentina 
(Govaerts 2016). No Brasil, ocorre em toda a 
região sul, além de Bahia, Goiás, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Minas Gerais,Pará, Piauí, 
Roraima, São Paulo e Tocantins (BFG 2015). 
Na Serra dos Carajás, ocorre na Serra Norte: N1, 
Serra Sul: S11A, S11B e S11C e Serra do Tarzan. 
Espécie comum nas formações de canga, em bordas 
e interiores de lagoas permanentes, brejos e em 
campos brejosos alagados.
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Resumo
Este trabalho apresenta um tratamento para Alstroemeriaceae das cangas da Serra dos Carajás, no estado do 
Pará, Brasil. Bomarea edulis é a única espécie registrada na área, sendo apresentados descrição, ilustrações 
e comentários morfológicos. 
Palavras-chave: FLONA, monocotiledôneas, Pará, taxonomia.

Abstract 
This paper presents a treatment for Alstroemeriaceae of the cangas of the Serra dos Carajás, in the Pará state, 
Brazil. Bomarea edulis was the only recorded species, and were provided a morphological description, as 
well illustrations and morphological comments. 
Keywords: FLONA, monocots, Pará, taxonomy.
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Alstroemeriaceae
Alstroemeriaceae L. compreende os gêneros 

Alstroemeria L. (cerca de 125 espécies), Bomarea 
Mirb. (cerca de 122 espécies), Drymophila R.Br. 
(duas espécies), Luzuriaga Ruiz & Pav. (quatro 
espécies) e Schickendantziella Speg. (uma espécie). 
As espécies da família são lianescentes ou herbáceas 
eretas, com rizoma simpodial, folhas alternas 
e ressupinadas e inflorescências terminais em 
cimeiras umbeliformes. As flores são trímeras, 
homoclamídeas, bissexuadas e vistosas, estames 
6, ovário ínfero, e os frutos são do tipo cápsula-
loculicida raramente indeiscente, com sementes 
globosas com ou sem sarcotesta. Os representantes 
da família encontram-se distribuídos nas Américas 
Central e do Sul, além das Ilhas do Caribe (Aagesen 
& Sanso 2003), e crescem em solos oligotróficos de 
áreas florestadas, alagadas, campestres e desérticas 
(Aagesen & Sanso 2003; Alzate et al. 2008; 
Assis 2012; Govaerts 2015). No Brasil ocorrem 
dois gêneros, amplamente distribuídos pelo país, 
ocorrendo em áreas antropizadas, com vegetação 
aberta, bem como em bordas ou interiores de florestas, 
sendo Alstroemeria com 43 espécies e Bomarea com 
apenas B. edulis (Tussac) Herb. (BFG 2015). 

Na Serra dos Carajás apenas Bomarea edulis 
foi registrada, ocorrendo diretamente sobre as cangas.

1. Bomarea Mirb. 
As espécies do gênero são geralmente 

ervas volúveis, com folhas papilosas na face 
abaxial, flores actinomorfas, infundibuliforme ou 
campanuladas, com as tépalas internas maculadas. 
As cápsulas têm deiscência valvar e as sementes 
apresentam sarcotesta roxo-alaranjada (Assis 
2012). O gênero tem distribuição do México 
e Antilhas até o sul da América do Sul, com 
grande parte das espécies concentradas nos Andes 
da Colômbia até a Bolívia e apenas B. edulis 
tem distribuição neotropical, sendo a única de 
ocorrência no Brasil (Gereau 1994; Hofreiter 2008; 
BFG 2015). 

1.1. Bomarea edulis (Tussac) Herb. Amaryllidaceae: 
111. 1837. Figs. 1a-g; 2a-d

Planta até 1,5 m alt., caule glabro. Folhas 
oblongas a oblongo-lanceoladas, 11–11,5 × 1,5–3 
cm, ápice acuminado a cuspidado. Inflorescência 
17–20 cm compr., laxo umbelada; brácteas 4–7,5 
× 1–2 cm. Flores pêndulas, 7–8,5 cm compr., rosa-
esverdeadas, creme ou amareladas; tépalas externas 
oblongas ou obovais, 2,8–3,5 × 0,8–1,2 cm, ápice 
acuminado, externamente róseas, internamente 
verde-rosadas com poucas máculas enegrecidas no 
ápice, tépalas internas espatuladas, ápice retuso ou 
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Figura 1 – Bomarea edulis – a. hábito; b. inflorescência; c. flor distendida; d. flor em vista lateral; e. androceu; f. 
gineceu; g. fruto (a-f. P.L. Viana et al. 4103; g. L.V.C. Silva et al. 1183).
Figure 1 – Bomarea edulis – a. habit; b. inflorescence; c. distended flower; d. flower in side view; e. androecium; f. pistil; g. fruit (a-f. 
P.L. Viana et al. 4103; g. L.V.C. Silva et al. 1183).
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Figura 2 – Bomarea edulis – a. hábito; b. inflorescência; c. flor em vista frontal; d. flor em vista lateral. (fotos Ana Kelly Koch)
Figure 2 – Bomarea edulis – a. habit; b. inflorescence; c. flower in frontal view; d. flower in side view. (photos Ana Kelly Koch). 

mucronado, 2,8–3,5 × 0,5–0,8 cm, externamente 
amarelo-esverdeadas, com nervura central rosada, 
internamente amarelo-esverdeadas com maculas 
avermelhadas e variegadas; estames 6, 2,4–3 cm 
compr.; ovário 2,6 cm compr., estilete 2,5–3 cm 
compr. Cápsula imatura, 1,5–1,8 cm compr.
Material examinado: Canaã dos Carajás: Serra Sul, 
S11-B, 6º20’40”S, 50º24’30”W, 687 M, 30.I.2012, fr., 
L.V.C. Silva et al. 1183 (BHCB); S11D, 6º23’55”S, 
50º16’39”W, 700 m, 17.III.2009, fl., P.L. Viana et al. 
4103 (BHCB); Parauapebas: Serra Norte, N5, 6º01’62”S, 
50º07’49”W, 715 m, 27.IV.2015, fl., N.F.O. Mota et al. 
2941 (MG). 

Bomarea edulis tem ampla distribuição na 
região neotropical, e no Brasil ocorre em todas 
as regiões, não tendo sido registrada apenas para 
o Amapá e Roraima, ocorrendo no interior e 
bordas de florestas, além de áreas abertas como 

campinaranas, campos rupestres, restingas e 
afloramentos rochosos, porém restritas até 1000 
m de altitude. Ao longo de sua distribuição possui 
variação morfológica nas partes vegetativas e 
também na coloração das flores (Alzate et al. 2008; 
Assis 2012; BFG 2015). Na Serra de Carajás foi 
encontrada nas Serras Norte e Sul, sempre sobre 
as cangas em locais mais sombreados na margem 
dos capões e da mata firme. 
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Resumo
Annonaceae está representada nas cangas e matas baixas (transição com o campo rupestre) da Serra de Ca-
rajás por duas espécies: Guatteria punctata e Xylopia aromatica. Apresentam-se chave de identificação das 
espécies, descrições e comentários sobre fenologia, distribuição geográfica e hábitats. 
Palavras-chave: Amazônia, Guatteria, Pará, taxonomia, Xylopia.

Abstract 
Annonaceae is represented in cangas and forest (transition with rocky outcrops) of Serra de Carajás by two 
species: Guatteria punctata and Xylopia aromatica. An identification key, descriptions and comments on the 
phenology, geographic distribution, and habitats are included. 
Key words: Amazônia, Guatteria, Pará, taxonomy, Xylopia.
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Annonaceae
Annonaceae caracteriza-se pelas folhas 

alternas e dísticas, flores com perianto trímero 
e cíclico, carpelos e estames livres de arranjo 
espiralado, e frutos sincárpicos, pseudosincárpicos 
ou apocárpicos. Annonaceae é a maior família 
de Magnoliales (Chatrou et al. 2012) com 112 
gêneros e 2.440 espécies (Couvreur et al. 2011). 
No Neotrópico, a família está representada 
por 40 gêneros e 900 espécies (Chatrou et al. 
2004), dos quais 29 gêneros e 385 espécies 
ocorrem no Brasil, com considerável riqueza de 
espécies principalmente nas florestas amazônica 
e atlântica (BFG 2015). Economicamente as 
espécies de Annonaceae são bastante importantes, 
sendo conhecidas principalmente por seus frutos 

comestíveis, tais como a “fruta do conde” ou “ata” 
(Annona squamosa L.) e a “graviola” (A. muricata 
L.) (Corrêa 1984).

Diversos estados brasileiros possuem 
levantamento das espécies de Annonaceae (Lobão 
et al. 2005, 2012; Lopes & Mello-Silva 2012; Maas 
et al. 2007; Mello-Silva & Lopes 2011; Mello-Silva et 
al. 2012a, 2012b; Pontes et al. 2004; Záchia & Irgang 
2004). Entretanto, estados amazônicos, entre eles o 
Pará, carecem de inventários desta família apesar da 
alta diversidade da família no bioma Amazônia.

Na Serra dos Carajás, Annonaceae está 
representada nas cangas e matas baixas (transição 
com o campo rupestre) por duas espécies: Guatteria 
punctata (Aubl.) R.A.Howard e Xylopia aromatica 
(Lam.) Mart.

Chave de identificação dos gêneros de Annonaceae das cangas da Serra dos Carajás
1.	 Pedicelo	floral	com	articulação	suprabasal,	sépalas	livres,	pétalas	imbricadas,	as	internas	e	externas	

subiguais, carpídios indeiscentes, sementes sem arilo .........................................................1. Guatteria
1᾽.	 Pedicelo	floral	sem	articulação	suprabasal,	sépalas	conatas,	pétalas	valvares,	as	internas	mais	estreitas	

que as externas, carpídios deiscentes, sementes com arilo .....................................................2. Xylopia
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1. Guatteria Ruiz et Pav.
Árvores, arvoretas ou arbustos, com tricomas 

simples. Flores em geral isoladas, mas podem 
ocorrer também em inflorescência, monoclinas; 
pedicelo articulado, brácteas abaixo da articulação; 
sépalas livres ou conatas no botão; pétalas livres, 
imbricadas, internas e externas subiguais; estames 
numerosos, conectivo dilatado no ápice, em forma 
de disco truncado, às vezes umbonado, anteras 
não septadas transversalmente, estaminódios 
ausentes; carpelos numerosos, óvulo um, basal. 
Fruto apocárpico, carpídios em geral estipitados, 
indeiscentes; semente uma, sem arilo.

Guatteria é um dos maiores gêneros de 
Annonaceae, com 177 espécies reconhecidas. É 
neotropical, ocorrendo da América Central ao sul 
do Brasil (BFG 2015).

1.1. Guatteria punctata (Aubl.) R.A.Howard, 
Journal Arnold Arboretum. 64: 260. 1983. 
 Fig. 1a-d

Árvores 4–8 m alt., com tricomas áureo 
ferrugíneos; gemas e folhas jovens densamente 
cobertas por tricomas adpressos; ramos novos 
esparsamente cobertos por tricomas adpressos, 
ramos adultos glabros; pecíolo 4–8 cm compr., 
canaliculado, com fissuras transversais, glabro 
a esparsamente coberto por tricomas adpressos; 
lâmina foliar verde in vivo, marrom in sicco, discolor, 
10,5–25 × 4–8,5 cm, cartácea, estreitamente 
elíptica a estreitamente obovada, glabra na 
face adaxial, glabra a esparsamente coberta por 
tricomas adpressos na abaxial; base aguda a 
curto-decurrente; margem plana; ápice acuminado, 
acúmen 0,8–1,5 cm compr.; nervura primária glabra 
na face adaxial, esparsamente coberta por tricomas 
adpressos na abaxial; nervuras secundárias 10–16 
pares, impressas na face adaxial, proeminentes na 
abaxial, formando ângulo de 60–80º com a nervura 
primária. Flores 1–muitas, axilares; pedicelo 8–12 
mm compr., glabro a esparsamente coberto por 
tricomas adpressos; brácteas 1–2, caducas. Botões 
florais triangular-ovoides, densamente cobertos 
por tricomas adpressos. Sépalas verdes in vivo, 
6–10 × 5 mm, triangulares, livres, valvares, eretas, 
glabrescentes da base a porção central e densamente 
cobertas por tricomas adpressos da porção central 
ao ápice da face adaxial, densamente cobertas por 
tricomas adpressos na abaxial, margem plana; 
pétalas elípticas, glabras da base a porção central 
e densamente cobertas por tricomas adpressos da 
porção central ao ápice da face adaxial; densamente 
cobertas por tricomas adpressos na face abaxial, 

esverdeadas a creme in vivo, subiguais, 12–20 × 
5–10 mm; estames ca. 1,5 mm compr., ápice do 
conectivo plano; carpelos nigrescentes in sicco, ca. 
2 mm compr., cobertos por tricomas adpressos na 
base; estigma papiloso. Frutos com cálice caduco, 
estipes nigrescentes in sicco, 1,2–1,5 cm compr., 
glabros; carpídios nigrescentes in sicco, ca. 11 × 7 
mm, elipsoides, glabros. Semente 1 por carpídio, 
marrom claro in sicco, ca. 11 × 6 mm, elipsoide, 
sem arilo.
Material selecionado: Canaã dos Carajás, S11A, 
6°20’58”S, 50°26’24”W, 738 m, 9.XII.2007, N.F.O. 
Mota et al. 1147 (BHCB); S11D, 29.VI.2013, fl., R.S. 
Santos 89 (MG); Parauapebas [Marabá], N4, 700 a 
750 m, 15.III.1984, A.S.L. Silva et al. 1838 (MG); N1, 
06°02’08”S, 50°16’26”W, 11.III.2009, V.T. Giorni et 
al. 102 (BHCB). 

Guatteria punctata possui grande variação 
morfológica principalmente nos caracteres 
vegetativos, como o tamanho das folhas, sendo 
tratada como um complexo taxonômico por BFG 
(2015). Na Serra dos Carajás, é caracterizada pelas 
folhas de tamanho mediano (10,5–25 × 4–8,5 
cm), com nervuras bem marcadas na face abaxial 
e geralmente flores axilares e curto-pediceladas 
(8–12 mm compr.). 

Espécie de ampla distribuição na região 
amazônica da América do Sul, incluindo Colômbia, 
Equador, Peru, Bolívia, Venezuela, Guiana, Guiana 
Francesa, Suriname e Brasil (BFG 2015), onde 
ocorre nos estados do Amazonas, Pará, Amapá, 
Mato Grosso, Rondônia e Maranhão (BFG 2015). 
Na Serra dos Carajás ocorre nas Serras Norte: N1 
e Serra Sul: S11A e S11D, sobre afloramentos 
rochosos ferrosos (canga) e em capão de mata sobre 
a canga. Floresce em março, maio e dezembro e 
frutifica em junho.

2.  Xylopia L.
Árvores ou arbustos, com tricomas simples. 

Flores em inflorescência, axilares ou caulinares, 
monoclinas; botão estreitamente piramidal; 
pedicelo sem articulação supra basal, sépalas 
conatas na base, valvares, raramente imbricadas; 
pétalas livres, valvares, as internas menores; estames 
numerosos, anteras septadas transversalmente, 
ápice do conectivo dilatado, truncado, estaminódios 
presentes; carpelos poucos a muitos, óvulos 2–8. 
Fruto apocárpico, carpídios elipsoides, em geral 
estipitados, deiscentes ou indeiscentes; sementes 
2–8, com arilo.

Xylopia inclui entre 100–160 espécies com 
distribuição pantropical (Kessler 1993).
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Figura 1 – a-d. Guatteria punctata – a. ramo florido; b. flores; c. flor em detalhe, vista frontal; d. flor em detalhe, 
vista lateral. e-h. Xylopia aromatica – e. hábito; f. botões florais; g. flor imatura; h. flores maduras.
Figure 1 – a-d. Guatteria punctata – a. branch with flower; b. flowers; c. flower in detail, front view; d. flower in detail, lateral view. 
e-h. Xylopia aromatica – e. habit; f. flowers buds; g. imature flower; h. mature flowers.
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2.1. Xylopia aromatica (Lam.) Mart. in Martius & 
Eichler, Flora brasiliensis 13(1): 43. 1841. 
 Fig. 1e-h

Árvores ou arbustos, 2–10 m alt., com 
tricomas áureo-ferrugíneos a ferrugíneos; gemas 
e folhas jovens densamente cobertas por tricomas 
adpressos; ramos novos glabros a densamente 
cobertos por tricomas eretos, ramos adultos 
glabros; pecíolo 3–6 cm compr., canaliculado, 
densamente coberto por tricomas eretos; lâmina 
foliar marrom claro in sicco, 7,5–15,5 × 2–4 
cm, cartácea, estreitamente ovada, glabra a 
esparsamente coberta por tricomas adpressos na 
face adaxial, densamente coberta por tricomas 
adpressos na abaxial; base cordada; margem 
plana; ápice agudo; nervura primária densamente 
coberta por tricomas adpressos em ambas as faces; 
nervuras secundárias 6–12 pares, proeminentes 
em ambas as faces, formando ângulo de 70º 
com a nervura primária, arqueadas em direção 
ao ápice. Flores 1–3, axilares; pedicelo muito 
curto; brácteas 1–3, persistentes. Botões florais 
lanceolados, densamente cobertos por tricomas 
adpressos. Sépalas nigrescentes in sicco, 3–5 × 4–5 
mm, conatas, glabras na face adaxial, densamente 
cobertas por tricomas adpressos na abaxial; pétalas 
elípticas, densamente cobertas por tricomas 
adpressos em ambas as faces, brancas a alaranjadas, 
avermelhadas na base in vivo, as externas 15–20 × 3 
mm, as internas 13–25 × 1–1,5 mm, mais estreitas 
que as externas; estames ca. 1 mm compr., ápice 
do conectivo plano; carpelos nigrescentes, ca. 1,5 
mm compr., glabros; estigma papiloso. Frutos com 
cálice caduco, carpídios deiscentes, subsésseis, 
nigrescentes in sicco, 1–16 × 5–6 mm, elipsoides, 
glabros. Semente 3–6 por carpídio, marrom in 
sicco, ca. 5 mm compr., elipsoide, com arilo branco.
Material selecionado: Canaã dos Carajás, S11D, 
7.XII.2007, N.F.O. Mota et al. 1100 (BHCB); Serra do 
Rabo, 6°18’36”S, 49°53’22”W, 14.XII.2007, N.F.O. 
Mota et al. 1186 (BHCB); Parauapebas, N1, 600–800 
m, 19.II.2009, L.V. Costa 822 (BHCB); N3, lado direito 
da linha de transmissão no Carananzal, 24.X.1992, 
J. Sales & C. Rosário 47 (MG); N4, 26.I.1985, O.C. 
Nascimento & R.P. Bahia 960 (MG); N5, 6 km Northeast 
of AMZA camp, 6°3’S, 50°6’W, 650m, 21.VI.1982, 
C.R. Sperling 6278 (NY); Serra Norte, ca. 25 km E of 
AMZA Exploration Camp, 17.X.1977, C.C. Berg & A.J. 
Henderson (MG 59152); [Marabá], Serra Norte, km 134, 
14.V.1982, R. Secco et al. 156 (MG). 

Xylopia aromatica se caracteriza pelas 
folhas com base cordada e densamente cobertas de 
tricomas na face adaxial. Também, os botões florais 
são lanceolados, as flores são brancas a alaranjadas, 

passando a base a avermelhada, e os frutos formado 
por  carpídios elipsoides, deiscentes, incluem de 
três a seis sementes. 

Xylopia aromatica é a espécie mais comum 
de Annonaceae no Neotrópico, ocorrendo em quase 
todos os países (Maas et al. 2001). No Brasil é uma 
espécie típica do Cerrado, ocorrendo na região 
amazônica (Pará e Tocantins), no Nordeste (Bahia), 
no Centro-Oeste (Distrito Federal e Goiás) e no 
Sudeste (Minas Gerais e São Paulo). Na Serra dos 
Carajás ocorre nas Serras Norte: N1, N3, N4 e Serra 
Sul: S11D e na Serra do Rabo, sobre afloramentos 
rochosos ferrosos (canga), em capão de mata na 
canga e em mata de transição. Floresce em janeiro, 
outubro e dezembro e frutifica em maio, junho e 
outubro.

Agradecimentos
Agradecemos ao Museu Paraense Emílio 

Goeldi e ao Instituto Tecnológico Vale, a estrutura 
e o apoio fundamentais ao desenvolvimento desse 
trabalho. Aos curadores dos herbários consultados, 
o acesso aos materiais examinados. Ao ICMBio, 
especialmente ao Frederico Drumond Martins, 
a licença de coleta concedida e suporte nos 
trabalhos de campo. Ao Carlos Alvares, a confecção 
das ilustrações. Ao Instituto Tecnológico Vale 
(01205.000250/2014-10) e ao CNPq (processo 
455505/2014-4), o financiamento do projeto. 

Referências
BFG. 2015. Growing knowledge: an overview of seed 

plant diversity in Brazil. Rodriguésia 66: 1085-1113.
Chatrou, L.W.; Rainer, H. & Maas, P.J.M. 2004. 

Annonaceae. In: Smith, N.; Mori, S.A.; Henderson, 
A.; Stevenson, D.W. & Heald, S.V. (eds.) Flowering 
plants of the Neotropics. Princeton University Press 
and The New York Botanical Garden, Princeton. 
Pp. 18-20.

Chatrou, L.W.; Pirie, M.D.; Erkens, R.H.J.; Couvreur, 
T.L.P.; Neubig, K.M.J.; Abbott, R.; Mols, J.B.; 
Maas, J.W.; Sauders, R.M.K. & Chase, M.W. 2012. 
A	new	subfamilial	and	 tribal	classification	of	 the	
pantropical	 flowering	 plant	 family	Annonaceae	
informed by molecular phylogenetics. Botanical 
Journal Linnean Society 169: 5-40.

Couvreur, T.L.P.; Pirie, M.D.; Chatrou, L.W.; Sauders, 
R.M.K.; Su, Y.C.F.; Richardson, J.E. & Erkens, 
R.H.J. 2011. Early evolutionary history of the 
flowering plant family Annonaceae: steady 
diversification and boreotropical geodispersal. 
Journal Biogeography 38: 664-680.

Corrêa, M.P. 1984. Dicionário das plantas úteis do 
Brasil e das plantas cultivadas. Vols. 1-6. Instituto 



Annonaceae de Carajás

Rodriguésia 67, n. 5 (Especial): 1205-1209. 2016

1209

Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, Ministério 
da Agricultura, Rio de Janeiro. 646p.

Cruvinel, S.R.C.; Rodrigues, W.A. & Rizzo, J.A. 2006. 
Flora dos estados de Goiás e Tocantins: Annonaceae, 
Coleção	Rizzo.	Vol.	35.	Gráfica	e	Editora	Vieira,	
Goiânia. 61p.

Lobão, A.Q.; Araujo, D.S.D. & Kurtz, B.C. 2005. 
Annonaceae das restingas do estado do Rio de 
Janeiro, Brasil. Rodriguésia 56: 85-96.

Lobão, A.Q.; Mello-Silva, R. & Forzza, R.C. 2012. 
Guatteria (Annonaceae) da Floresta Atlântica. 
Rodriguésia: 63: 1039-106.

Lopes, J.C. & Mello-Silva, R. 2012. Annonaceae do 
Parque Estadual de Ibitipoca, Minas Gerais. Boletim 
Botânica Universidade de São Paulo 30: 157-164.

Maas, P.J.M.; Kamer, H.M.-van; Junikka, L.; Mello-
Silva, R. & Rainer, H. 2001. Annonaceae from 
Central-eastern Brazil. Rodriguésia 52: 61-94.

Maas, P.J.M.; Maas, H. & Miralha, J.M.S. 2007. Flora 
da Reserva Ducke, Amazonas, Brasil: Annonaceae. 
Rodriguésia 58: 617-662.

Maas, P.J.M.; Westra, L.Y.T.; Arias-Guerrero, S.; Lobão, 
A.Q.; Scharf, U.; Zamora, N.A. & Erkens, R.H.J. 

2015b. Confronting a morphological nightmare: 
revision of the Neotropical genus Guatteria 
(Annonaceae). Blumea 60: 1- 219.  

Mello-Silva, R. & Lopes, J.C. 2011. Checklist of 
Spermatophyta of the São Paulo state, Brazil: 
Annonaceae. Biota Neotropica 11. Disponível em 
<http://www.biotaneotropica.org.br/v11n1a/pt/dow
nload?inventory+bn0131101a2011+item>. Acesso 
em 7 maio 2016.

Mello-Silva, R.; Lopes, J.C & Pirani, J.R. 2012a. Flora 
da Serra do Cipó, Minas Gerais: Annonaceae. 
Boletim de Botânica da Universidade de São Paulo 
30: 37-56.

Pontes, A.F. & Mello-Silva, R. 2004. Annonaceae. In: 
Cavalcanti, T.B. & Ramos, A.E. (eds.). Flora do 
Distrito Federal, Brasil. Vol. 3. Embrapa Recursos 
Genéticos e Biotecnologia, Brasília. Pp. 21-48.

Pontes, A.F.; Barbosa, M.R.V. & Maas, P.J.M. 2004. 
Flora Paraibana: Annonaceae Juss. Acta Botânica 
Brasílica 18: 281-293.

Zákia, R.A. & Irgang, B.E. 2004. A família Annonaceae 
no estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Pesquisas. 
Botânica 55: 7-127.

Lista de exsicatas
Berg, C.C. s.n. (2.1); Costa, L.V. 822 (2.1); Giorni, V.T. 102 (1.1); Lima, M.P.M. 129 (2.1); Mota, N.F.O. 1100 (2.1), 1147 (1.1), 
1186 (2.1); Nascimento, O.C. 960 (2.1); Rosa, N.A. 5154 (1.1); Sales, J.  47 (2.1); Santos, R.S. 89 (1.1), 100 (1.1); Secco, R. 156 
(2.1), 627 (2.1), 645 (2.1); Silva, A.S.L. 1838 (1.1); Sperling, C.R. 6278 (2.1). 

Artigo recebido em 07/05/2016. Aceito para publicação em 19/10/2016.





Resumo
Este estudo apresenta um tratamento florístico das espécies de Asteraceae registradas nas cangas da Serra dos Carajás, 
Pará. Apresentam-se descrições detalhadas, chaves para identificação, ilustrações, distribuição geográfica, comentários 
morfológicos e ecológicos das espécies tratadas. Foram registradas 34 espécies de Asteraceae para área de estudos, 
das quais Lepidaploa paraensis, Cavalcantia glomerata, Parapiqueria cavalcantei e Monogereion carajensis, são 
consideradas endêmicas das formações rupestres ferríferas deste complexo montanhoso, sendo Parapiqueria e 
Monogereion gêneros monotípicos.
Palavras-chave: Cavalcantia, Compositae, FLONA Carajás, Monogereion, Parapiqueria.

Abstract 
The study presents a floristic survey for the species of Asteraceae recorded in the cangas of Serra dos Carajás, Pará 
state. Detalied descriptions, identification keys, illustrations, geographical distribution and morphological comments are 
provided for all species, as well comments on the habitat. Thirty four species were inventoried in the study area, of which 
Lepidaploa paraensis, Cavalcantia glomerata, Parapiqueria cavalcantei and Monogereion carajensis, are considered 
endemic to the ironstone outcrops of this mountain range, Parapiqueria and Monogereion are monotypic genera.
Key words: Cavalcantia, Compositae, FLONA Carajás, Monogereion, Parapiqueria.
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Asteraceae
Asteraceae Berchtold & J. Presl possui cerca 

de 30.000 espécies inseridas em 1.911 gêneros (The 
Plant List 2016), com distribuição cosmopolita, 
ocorrendo em todos continentes, com exceção 
do Antártico (Bremer 1994; Funk et al. 2005). 
Caracteriza-se por possuírem flores agrupadas 
em capítulos, com cálice reduzido a pápus, corola 
gamopétala, anteras conadas e fruto do tipo cipsela 

(Funk et al. 2005). Na Serra dos Carajás, a família 
está representada por 26 gêneros e 34 espécies. 
Quatro espécies são consideradas endêmicas 
das cangas da Serra dos Carajás: Cavalcantia 
glomerata (G.M. Barroso & R.M. King) R.M. 
King & H. Rob., Lepidaploa paraensis (H. Rob.) 
H. Rob., Monogereion carajensis G.M. Barroso 
& R.M. King e Parapiqueria cavalcantei R.M. 
King & H.Rob. 

Chave de identificação dos gêneros de Asteraceae das cangas da Serra dos Carajás
1. Bráctea involucral com glândula estriada .................................................................... 19. Porophyllum
1’. Bráctea involucral sem glândula estriada 

2. Ramos alados
3. Ramos glabros; lâmina foliar concolor, ambas as faces pubescentes; capitulescência 

corimbiforme, receptáculo plano; cipsela glabra .................................................18. Pluchea
3’. Ramos lanosos a albo-tomentosos; lâmina foliar discolor, face adaxial levemente tomentosa 

e abaxial densamente albo-tomentosa; capitulescência espiciforme, receptáculo convexo, 
quase incospícuo; cipsela pubescente ........................................................... 21. Pterocaulon

2’. Ramos não alados
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4. Brácteas involucrais unisseriadas; corola com 5 lobos
5.	 Lâmina	foliar	basal	lirado-lobada,	a	apical	com	base	cordada	e	amplexicaule;	pedúnculo	fistuloso;	

capítulo discóide .............................................................................................................. 9. Emilia
5’. Lâmina foliar basal	não	lirado-lobada,	todas	as	lâminas	com	base	atenuada;	pedúnculo	não	fistuloso; 

capítulo disciforme ....................................................................................................10. Erechtites
4’. Brácteas involucrais em mais de uma série, se unisseriada, corola com 4 lobos

6. Folhas alternas
7.	 Brácteas	involucrais	em	1	série;	corola	com	4	lobos;	cipsela	4‒5-costada........23. Rolandra
7’.	 Bráctea	involucral	em	2‒11	séries;	corola	com	5-lobos;	cipsela	multicostada

8. Capítulo pedunculado
9.	 Ramos	pubescentes;	lâmina	foliar	peciolada;	capítulo	ca.	30‒36	flores,	receptáculo	

convexo,	brácteas	involucrais	7‒8	séries .................................. 26. Vernonanthura
9’.	 Ramos	alvo-tomentosos;	lâmina	foliar	séssil;	capítulo	ca.	120‒153	flores,	receptáculo	

plano,	brácteas	involucrais	10‒11	séries ................................... 14. Lessingianthus
8’. Capítulo séssil

10.	 Folhas	rosuladas;	capitulescência	corimbo-glomeruliforme;	capítulos	com	4	flores;	
corola branca ................................................................................. 8. Elephantopus

10’.	 Folhas	espiraladas;	capitulescência	escorpioide;	capítulos	com	mais	de	4	flores;	
corola rósea a lilás ...........................................................................13. Lepidaploa

6’. Folhas opostas, raramente alternas e opostas na mesma planta.
11.	 Capítulo	discóide;	flor	branca	a	lilás

12.	 Liana;	capítulo	com	4	flores .........................................................................15. Mikania
12’.	 Erva	ou	arbusto;	capítulo	com	mais	de	4	flores

13. Pápus ausente
14. Lâmina foliar séssil, linear a levemente obovada ou espatulada .....................  

 ..............................................................................................17. Parapiqueria
14’. Lâmina foliar peciolada, lanceolada, ovalada a deltoide..........5. Cavalcantia

13’. Pápus presente, às vezes representado por uma única arista
15. Lâmina foliar lobada a lobada-pinatssecta, com tricomas glandulares em ambas 

as faces .................................................................................16. Monogereion
15’. Lâmina foliar inteira, sem tricomas glandulares

16. Cipsela obcomprimida lateralmente .....................................20. Praxelis
16’. Cipsela prismática a levemente falcada

17. Lâmina foliar com venação craspedódroma; receptáculo cônico; 
pápus escamiforme ...................................................... 1. Ageratum

17’. Lâmina foliar com venação broquidódroma; receptáculo convexo; 
pápus cerdoso
18. Lâmina foliar concolor; capitulescência candelabriforme; 

brácteas involucrais em 5–6 séries ................ 6. Chromolaena
18’. Lâmina foliar discolor; capitulescência corimboso-

paniculiforme; brácteas involucrais em 4 séries ......................
 .......................................................................11. Hebeclinium

11’.	 Capítulo	disciforme	a	radiado;	flor	amarela,	branca	ou	levemente	rosada
19. Lâmina foliar com venação acródroma

20. Capitulescência tirsóideo-paniculiforme; receptáculo com páleas lineares; pápus 
coroniforme, biaristado ............................................................................7. Eclipta

20’. Capitulescência glomeruliforme; receptáculo com pálea navicular, raramente 
ausente; pápus ausente
21. Flores amarelas; cipsela obcomprida, 2 costada ............................... 5. Unxia
21’. Flores brancas; cipsela obprismática, 4–5 costada ................ 12. Ichthyothere

19’. Lâmina foliar com venação eucamptódroma, broquidódroma ou semicraspedódroma
22. Pápus aderente, com tricomas retrorsos ................................................... 3. Bidens
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22’. Pápus sem tricomas retrorsos
23. Lâmina foliar com venação eucampdódroma; capítulo disciforme, com uma 

única	flor	feminina	central	e	as	masculinas	periféricas,	flores	lilases .............  
................................................................................................ 22. Riencourtia

23’.	 Lâmina	foliar	com	venação	broquidódroma;	capítulo	radiado,	com	flores	do	raio	
liguladas,	femininas	ou	neutras,	e	flores	do	disco	andróginas,	flores	amarelas
24. Cipsela obtriangular; pápus ausente ....................................... 24. Tilesia
24’. Cipsela não obcomprimida; pápus paleáceo ou coroniforme-aristado

25.	 Lâmina	foliar	com	margem	crenada;	flor	ligulada	feminina;	pápus	
paleáceo ..............................................................................4. Calea

25’.	 Lâmina	foliar	com	margem	inteira	a	serreada;	flor	ligulada	neutra,	
estéril; pápus coroniforme-aristado ..................................2. Aspilia

1. Ageratum L. 
Ageratum é delimitado especialmente pelas 

folhas com face abaxial glanduloso-pontuada, 
glândulas globosas, receptáculo cônico, apêndice das 
anteras e carpopódios distintos, bem desenvolvidos 
e pápus coroniforme, aristado ou ausente (King & 
Robinson 1987; Nakajima 2000). No Brasil são 
registradas quatro espécies de Ageratum amplamente 
distribuídas (BFG 2015). Na Serra dos Carajás está 
representado por apenas uma espécie.

1.1. Ageratum conyzoides L., Sp. Pl. 2: 839. 1753. 
 Fig. 1a-e

Erva 5–56 cm compr., ereta. Ramos não 
alados, verdes a vináceos, pubescentes. Folhas 
opostas; pecíolo 0,1–1,7 cm compr., densamente 
pubescente;	 lâmina	 0,2‒4,7	×	0,1‒4	 cm,	 inteira,	
ovalada, lanceolada a deltoide, concolor, cartácea, 
pubescente em ambas as faces, glanduloso-
pontuada na face abaxial, craspedódroma, ápice 
acuminado, base atenuada, obtusa a arredondada, 
margem	crenada.	Pedúnculo	0,3‒6,1	cm	compr., 
não fistuloso; capitulescência corimbiforme; 
capítulo	 ca.	 30‒49	 flores,	 discoide,	 receptáculo 
cônico, epaleáceo; brácteas involucrais em 
3 séries, eximbricadas, eglandulares. Corola 
0,2‒0,3	×	0,1‒0,2	cm,	 infundibuliforme,	 rósea	a	
lilás, glabra, 5- lobos; anteras ca. 0,1 cm compr., 
apêndice apical arredondado, base obtusa; estilete 
0,2‒0,3	 cm	 compr.,	 estigma	 filiforme.	Cipsela	
0,2‒0,3	cm	compr.,	prismática	a	levemente	falcada,	
escabra nas costas, 4-5 costada; pápus unisseriado, 
escamiforme 5-aristado, barbelado.
Material selecionado: Canaã dos Carajás, Serra Sul, 
S11D, 6º04’21”S, 50º19’55”W, 25.I.2012, fl. e fr., L.V.C. 
Silva et al. 1092 (BHCB); Parauapebas,Serra Norte, 
N3, 6º02’44”S, 50º13’09”W, 27.III.2012, fl. e fr., A.J. 
Arruda et al. 879 (BHCB); N4, 6º04’17”S, 50º11’05”W, 
23.III.2012, fl. e fr., A.J. Arruda et al. 798 (BHCB).

Ageratum conyzoides difere-se das demais 
espécies na área de estudos por apresentar glândulas 
pontuadas ao longo dos ramos, receptáculo cônico 
e pápus unisseriado, composto de cinco escamas 
aristadas, que atigem o comprimento da corola.

Espécie pantropical. No Brasil ocorre em 
todos os estados e no Distrito Federal. Serra dos 
Carajás: Serras Norte: N3, N4 e Serra Sul: S11D. 
Encontrada em áreas de canga com maior retenção 
de água ou áreas submetidas a ação antrópica. 

2. Aspilia Thou.
São ervas anuais ou perenes, subarbustos ou 

arbustos com folhas opostas e às vezes alternas e 
oposta na mesma planta; raramente só alternas. 
Possui capítulos radiados, solitários ou dispostos 
em forma dicasial ou tirsóide. Brácteas involucrais 
2‒6	 seriadas,	 livres,	 receptáculo	 paláceo,	 páleas	
naviculares. Flores do raio neutras, limbos da 
corola	 2‒3	 lobados;	 flores	 do	 disco	 andróginas	
férteis, corolas infundibuliformes, 5-lobadas, lobos 
papilosos na face interna. Cipselas oblongas, ovais 
ou elípticas; base com carpopódio cartilaginoso. 
Pápus coroniformes, constritos, formando por 
páleas, com ou sem aristas. Aspilia apresenta cerca 
de 150 espécies distribuídas pelo mundo (Santos 
2001). No Brasil são registradas 64 espécies 
(BFG 2015). Na Serra dos Carajás, Aspilia está 
represendato por apenas uma espécie.

2.1. Aspilia attenuata (Gardn.) Baker, Flora 
Brasiliensis 6(3): 199. 1884. Figs. 1f-k; 3a-c

Arbusto	 30‒200	 cm	 compr.,	 ereto.	Ramos	
não alados, marrons a vináceos, estrigosos 
a pubescentes. Folhas decussadas; pecíolo 
ausente;	 lâmina	 1,5‒11,2	×	 0,3‒1,1	 cm,	 inteira,	
lanceolada, linear-lanceolada a oblonga, discolor, 
coriácea, estrigosa em ambas as faces, eglandular, 
camptódroma, ápice atenuado a acuminado, base 
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Figura 1 – a-e. Ageratum conyzoides – a. hábito; b. folha; c. capítulo; d. flor; e. cipsela (Silva et al. 1092). f-k. Aspilia 
attenuata – f. hábito; g. folha; h. capítulo; i. pálea; j. flor do raio; k. flor do disco (Nascimento & Bahia 974). l-q. 
Bidens bipinnata – l. hábito; m. capítulo; n. pálea; o. flor do raio; p. flor do disco; q. cipsela (Arruda et al. 1222). 
r-w. Bidens pilosa – r. hábito; s. capítulo; t. pálea; u. flor do raio; v. flor do disco; w. cipsela (Pivari et al. 1552). 
x-z1. Calea caleoides – x. hábito; y. capítulo; z. flor; z1. cipsela (Viana et al. 5235).
Figure 1 – a-e. Ageratum conyzoides – a. habit; b. leaf blade; c. head; d. flower; f. cypsela (Silva et al. 1092). f-k. Aspilia attenuata – f. 
habit; g. leaf blade; h. head; i. palea; j. ray flower; k. disk flower (Nascimento & Bahia 974). l-q. Bidens bipinnata – l. habit; m. head; n. 
palea; o. ray flower; p. disk flower; q. cypsela (Arruda et al. 1222). r-w. Bidens pilosa – r. habit; s. head; t. palea; u. ray flower; v. disk 
flower; w. cypsela (Pivari et al. 1552). x-z1. Calea caleoides – x. habit; y. head; z. flower; z1. cypsela (Viana et al. 5235).
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atenuada, margem inteira a serreada. Pedúnculo 
0,5‒11	cm	compr.,	não	fistuloso;	capitulescência	
corimbiforme	terminal;	capítulo	ca.	30‒49	flores,	
radiado, receptáculo levemente convexo, paleáceo, 
páleas naviculares; brácteas involucrais em 2 
séries, imbricadas, eglandulares. Flor do raio 
neutra,	ligulada;	corola	1,4–2,3	×	0,1	cm,	amarela,	
pubescente em ambas as faces. Flor do disco 
perfeita;	 corola	 0,4	×	 0,5	 cm,	 infundibuliforme	
a campanulada, amarela, pubescente somente na 
face	 externa	 dos	 lobos,	 5-lobos;	 anteras	 0,2‒0,3	
cm compr., apêndice apical atenuado, base curto-
sagitada;	estilete	0,5‒0,7	cm	compr.,	estigma	linear.	
Cipsela	da	flor	do	disco	0,3‒0,5	cm	compr.,	oblonga	
a obvada, pubescente, 3 costada; pápus unisseriado, 
1–3 aristados e coroniforme-fimbriado.
Material selecionado: Parauapebas [Marabá], Serra 
Norte, N1, 19.IV.1970, fl. e fr., P. Cavalcante & R. Silva 
2659 (MG); N4, 25.I.1985, fl. e fr., O.C. Nascimento & 
R.P. Bahia 974 (MG); N5, 25.I.1983, fl. e fr., N.A. Rosa 
et al. 4498 (MG).

Aspilia attenuata caracteriza-se por 
apresentar capítulos com flores do raio vistosas 
e amarelas. Pelos capítulos, pode ser confundida 
na área de estudos com Tilesia baccata, mas 
diferencia-se por apresentar ramos marrons a 

vináceos, folhas sésseis, decussadas, brácteas 
involucrias em 2 séries imbricadas e pápus 1–3 
aristado. As cipselas das flores do raio apresentam 
pápus 2–3 aristado, enquanto as das flores do disco 
apresentam pápus coroniforme-frimbiado, também 
1–2 aristados.

Espécie endêmica do Brasil, há registros 
para as regiões: Norte (PA, TO), Nordeste (MA), 
Centro-oeste (GO, MS, MT), Sudeste (MG) e Sul 
(PR). Serra dos Carajás: Serra Norte: N1, N4, N5. 
Encontrada em canga e mata baixa, sendo comum 
em áreas de transição.

3. Bidens L.
Bidens é caracterizado por espécies que 

apresentam cipselas aristadas, barbeladas, com 
tricomas retrorsos (Nakajima 2000), lâmina foliar 
lobada, pinatífida, palmatipartida ou palmatisecta, 
a multilobada, receptáculo paleáceo e anteras com 
apêndice apical atenuado, base curto-sagitada. 
Possuem distribuição cosmopolita, constituído 
de aproximadamente 240 espécies, com maior 
distribuição nas Américas do Norte e do Sul. 
No Brasil são registradas 19 espécies de ampla 
distribuição (BFG 2015). Na Serra dos Carajás 
está representado por duas espécies.

Chave de identificação das espécies de Bidens das cangas da Serra dos Carajás
1. Lâmina foliar estrigosa; pedúnculo glabro; cipsela rostrada ................................3.1. Bidens bipinnata
1’. Lâmina foliar pubescente; pedúnculo pubescente; cipsela fusiforme ........................ 3.2. Bidens pilosa

3.1. Bidens bipinnata L., Sp. Pl. 2: 832-833. 1753. 
 Fig. 1l-q

Erva a arbusto até 22 cm compr., ereto. 
Ramos não alados, verdes, glabros. Folhas opostas; 
pecíolo	0,3‒6	cm	compr.,	glabro	a	esparssamente	
pubescente;	lâmina	1,6‒6,4	×	1.9‒2,3	cm,	lobada,	
discolor, cartácea, esparssamente estrigosa em 
ambas as faces e estrigoso-ciliada na margem, 
venação inconspícua, margem inteira. Pedúnculo 
2,2‒12,1	cm	compr.,	não	fistuloso;	capitulescência	
dicásio-corimbiforme;	 capítulo	 ca.	 20‒27	 flores,	
radiado, receptáculo plano, paleáceo, páleas 
naviculares; brácteas involucrais em 3 séries 
imbricadas, egladulares. Flor do raio feminina; 
corola	0,2–0,3	×	0,1–0,2	cm	compr.,	liguliforme,	
rósea a branca, pubescente, 2–3 lobadas; estilete ca. 
0,1cm compr., estigma linear. Flor do disco, perfeita; 
corola	 0,3	 ×	 0,4	 cm	 compr.,	 infundibuliforme,	
amarela, pubescente somente na face externa dos 
lobos,	5-lobos;	anteras	0,2‒0,3	cm	compr.,	apêndice	

apical atenuado, base curto-sagitada; estilete 
0,1‒0,2	cm	compr.,	estigma	linear.	Cipsela	da	flor	
do	disco	1‒1,7	cm	compr.,	rostrada,	estrigosa,	4‒5	
costada; pápus unisseriado, 3–(4) aristado com 
tricomas retrosos.
Material selecionado: Canaã dos Carajás, Serra Sul, 
S11D, 6º23’53,5”S, 50º20’57,20”W, 22.VII.2012, fl. e 
fr., A.J. Arruda et al. 1222 (BHCB).

Bidens bipinnata pode ser confundia com 
Bidens pilosa, pois ambas apresentam flores do 
raio liguliformes, lâmina foliar lobada e cipsela 
com pápus aristado com pelos retorsos. Contudo, 
B. bipinnata apresenta cipsela rostrada, diferindo 
de B. pilosa, que possui cipsela fusiforme.

Espécie pantropical. No Brasil, ocorre nas 
regiões: Norte (AM, PA, RO, TO), Nordeste (AL, 
BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN), Centro-oeste (GO, 
MT), Sudeste (MG) e Sul (RS, SC). Serra dos Carajás: 
Serra Sul: Serra do Tarzan. Encontrada em canga, 
geralmente em ambiente sujeito a ação antrópica.
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3.2. Bidens pilosa L., Sp. Pl. 2: 832. 1753. 
 Fig. 1r-w

Erva a arbusto 20–35 cm compr., ereto. 
Ramos não alados, verdes, glabros. Folhas 
opostas;	 pecíolo	 1,5‒2,6	 cm	 compr.,	 glabro	
a	 esparssamente	 pubescente;	 lâmina	 5,2‒6,5	
×	 4,2‒5,5	 cm,	 lobada,	 discolor,	 cartácea,	
esparssamente pubescente em ambas as faces 
e estr igoso-ci l iada na margem, venação 
inconspícua, margem serreada. Pedúnculo 
5,1‒5,3	cm	compr.,	não	fistuloso;	capitulescência	
dicásio-corimbiforme;	ca.	19‒27	flores,	radiado,	
receptáculo plano, paleáceo, páleas naviculares; 
brácteas involucrais em 3 séries, imbricadas, 
eglandulares. Flor do raio feminina; corola 
0,2–0,3	 ×	 0,1–0,2	 cm,	 liguliforme,	 amarela	 a	
alaranjada, pubescente, 2-3 lobada; estilete ca. 
0,1cm compr., estigma linear. Flor do disco, 
perfeitas;	corola	0,3	×	0,4	cm,	infundibuliforme,	
amarela, pubescente somente na face externa 
dos	lobos,	5-lobos,	anteras	0,2‒0,3	cm	compr.
apêndice apical atenuado, base curto-sagitada; 
estilete 0,3–0.4 cm compr., estigma linear. 
Cipsela	 da	 flor	 do	 disco	 0,2‒0,4	 cm	 compr.,	
fusiforme, levemente comprimida, estrigosa, 
4‒5	 costada;	 pápus	 unisseriado,	 3(4)-aristado	
com tricomas retorsos.
Material selecionado: Canaã dos Carajás, Serra 
Sul, S11D, 29.III.2015, fl. e fr., A.P.O. Cruz et al. 
31 (MG); Serra do Tarzan, 6º23’05”S, 50º20’57”W, 
21.V.2009, fl. e fr., M.O. Pivari et al. 1552 (BHCB).

Bidens pilosa pode ser confundida com 
Bidens bipinnata por apresentar folhas lobadas 
com margens serreadas e cipselas com pápus 
aristados com pelos retorsos. Entretanto, 
B. pilosa difere por apresentar pedúnculo 
pubescente e cipsela fusiforme não rostrada, 
contrapondo-se a B. bipinnata que possui 
pedúnculo glabro e cipsela rostrada.

Espécie  pantropical .  No Brasi l ,  há 
registros para a região Norte (AM, PA, RO, TO), 
Nordeste (AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, 
SE), Centro-oeste (DF, GO, MS, MT), Sudeste 
(ES, MG, RJ, SP) e Sul (PR, RS, SC). Serra dos 
Carajás: Serra Norte: N3 e Serra Sul: S11D, 
Serra do Tarzan. Encontrada em transição entre 
mata baixa e áreas de canga, sendo comuns em 
clareiras em áreas florestais na região.

4. Calea L.
Calea a é facilmente confundido com 

espécies dos gêneros Aspilia e Wedelia Jacq., no 
entanto, Calea possui flores liguladas femininas 

e pápus de páleas livres, enquanto em Aspilia as 
flores do raio são estéreis e o pápus geralmente 
é aristado e Wedelia, por sua vez, possui flores 
do raio pistiladas e pápus coroniforme (Roque 
& Carvalho 2011). Segundo os mesmos autores, 
Calea contém aproximadamente 154 espécies 
que ocorrem em regiões tropicais e subtropicais 
do Novo Mundo. No Brasil são registradas 82 
espécies amplamente distribuídas (Mondin et al. 
2015b). Na Serra dos Carajás está representado 
por apenas uma espécie. 

4.1. Calea caleoides (DC.) H. Rob., Phytologia 
32: 428. 1975. Fig.1x-z1

Arbus to  a t é  50  cm compr,  e r e to . 
Ramos não alados, verdes, escabros. Folhas 
decussadas;	 pecíolo	 ausente;	 lâmina	 0,1‒9,4	
×	 0,3‒1,3	 cm,	 lanceolada,	 inteira,	 ovalada	
a lanceoada, discolor, cartácea, escabra em 
ambas as faces, glândulas diminutas ao longo da 
margem, camptódroma, ápice acuminado, base 
cuneada,	margem	crenada.	Pedúnculo	0,8‒1,9	
cm compr., não fistuloso; capitulescência 
tirsóideo-paniculiforme;	 capítulo	 ca.	 29‒33	
flores, radiado, receptáculo cônico, epaleáceo; 
brácteas involucrais em 2 séries, eximbricadas, 
egladulares. Flor do raio, feminina; corola 
0,2–0,3	×	0,1	cm,	liguliforme,	amarela,	glabra;	
estilete ca. 0,1 cm compr., estigma linear. 
Flor	 do	 disco	 perfeita;	 corola	 0,1	 ×	 0,2	 cm,	
estreito-campanulada, amarela, glabra, 5-lobos; 
anteras	 0,1‒0,2	 cm	 compr.,	 apêndice	 apical,	
arredondado, base curto-sagitada; estilete 
0,1‒0,2	 cm	 compr.,	 estigma	 linear.	 Cipsela	
da	flor	do	disco	0,3‒0,4	cm	compr.,	obovada-
prismática,	glabra,	3‒4	costada;	pápus	paleáceo.
Material selecionado :  Parauapebas,  FLONA 
de Carajás, Serra dos Carajás, Serra Sul, S11D, 
6º23’26”S, 50º22’17”W, 20.III.2012, fl. e fr., P.L. 
Viana et al. 5235 (BHCB).

Calea caleoides pode ser confundida na 
área de estudos com Tilesia baccata e Aspilia 
attenuata, por apresentar capítulos amarelos, 
folhas lanceoladas com margem serreada. 
Contudo, Calea caleoides difere-se destas por 
apresentar lâmina foliar decussada juntamente 
com flor do raio branca, cipsela com superfície 
alveolada e pápus paleáceo.

Espécie neotropical ocorrendo no Brasil, 
Guiana, Suriname e Venezuela. No Brasil há 
registros para região Norte (PA). Serra dos 
Carajás: Serra Sul: Serra do Tarzan. Encontrada 
em vegetação típica de canga.
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5. Cavalcantia R.M. King & H. Rob. 
Cavalcantia assemelha-se a Ageratum por 

possuir folha inteira, lanceolada a deloide, porém 
difere-se por apresentar folha denteada e eglandular, 
capitulescência glomeruliforme a paniculiforme, 

eixo da inflorescência plano a convexo e corola 
infundibuliforme. São reconhecidas duas espécies 
para o gênero, sendo ambas endêmicas do estado 
do Pará (BFG 2015) e com ocorrência na Serra 
dos Carajás.

Chave de identificação das espécies de Cavalcantia das cangas da Serra dos Carajás
1. Capitulescência glomeruliforme; receptáculo convexo; brácteas involucrais em 2 séries; capítulo com 

15–32	flores ................................................................................................. 5.1. Cavalcantia glomerata
1’. Capitulescência paniculiforme; receptáculo plano; brácteas involucrais em 1	série;	capítulo	com	5‒6	

flores ........................................................................................................... 5.2. Cavalcantia percymosa

5.1. Cavalcantia glomerata (G.M. Barroso & R.M. 
King) R.M. King & H. Rob., Phytologia 47: 114. 
1980. Figs. 2a-d; 3d-g

Erva	 20‒150	 cm	 compr.,	 ereta.	 Ramos	
não alados, verdes, pubescentes. Folhas opostas 
na base e alternas no ápice; pecíolo 0,1–1,7 cm 
compr.,	pubescente;	lâmina	1,9‒5,7	×	1,5‒3,6	cm,	
inteira a raramente lobada, lanceolada a deltoide, 
concolor, cartácea, glabra a pubescente em ambas 
as faces, eglandular, semicraspedódroma, ápice 
agudo a acuminado, base reniforme, margem 
denteada.	 Pedúnculo	 0,3‒10,5	 cm	 compr.,	 não	
fistuloso; capitulescência glomeruliforme; capítulo 
ca.	 15‒32	 flores,	 discoide,	 receptáculo	 convexo,	
epaleáceo;	 brácteas	 involucrais	 em	 2‒3	 séries,	
eximbricadas,	 eglandulares.	 Corola	 0,1‒0,3	 ×	
0,1‒0,2	cm,	infundibuliforme,	branca,	híspida	na	
base, 5-lobos; anteras ca. 0,1 cm compr., apêndice 
apical	arredondado,	base	obtusa;	estilete	0,1‒0,4	
cm	compr.,	 estigma	 claviforme.	Cipsela	 0,1‒0,3	
cm	compr.,	estreito-obovada,	glabra,	3‒4	costada;	
pápus ausente.
Material selecionado: Canaã dos Carajás, Floresta 
Nacional dos Carajás, Serra Sul, Corpo A, 6°18’38”S, 
50°27’19”W, 29.VI.2010, fl. e fr., T.E. Almeida et al. 
2420 (BHCB); Parauapebas, Serra dos Carajás, N1, 
6°00’49”S, 50°17’51”W, 19.IV.2012, fl. e fr., A.J. 
Arruda et al. 936 (BHCB); N2, 6°03’31”S, 50°14’38”W, 
19.IV.2012, fl. e fr., A.J. Arruda et al. 945 (BHCB); 
N3, 06.VI.1989, fl. e fr., N.A. Rosa et al. 5129 (MG); 
N4, 6°04’48”S, 50°11’04”W, 20.IV.2012, fl. e fr., A.J. 
Arruda et al. 983 (BHCB); N5, 6º01’62”S, 50º07’49”W, 
27.IV.2015, fl. e fr., N.F.O. Mota et al. 2940 (MG).

Cavalcantia glomerata possui similaridade 
com a cogenérica C. percymosa, pois ambas 
apresentam ramos com folhas basais deltoides e 
opostas, e apicais lanceoladas e alternas, margem 
denteada. Cavalcantia glomerata diferencia-se de 
C. percymosa e das demais espécies, principlamente 
por apresentar capitulescência glomeruliforme, 

brácteas involucrais bisseriadas, receptáculo 
convexo, apresenta ainda corola com glândulas 
pontuadas, localizadas no ápice dos lobos.

Restrita às cangas da Serra dos Carajás: 
Serra Norte: N1, N2, N3, N5 e Serra Sul: S11A. 
Encontrada em campos graminosos sobre canga, 
geralmente associada a borda de ambientes 
florestais adjacentes.

5.2. Cavalcantia percymosa R.M. King & H. Rob., 
Phytologia 47: 114. 1980. Figs. 2e-h; 3h-k

Erva 17–220 cm compr., ereta. Ramos 
não alados, verdes, pubescentes. Folhas opostas 
na base e alternas no ápice; pecíolo 0,2–2,1 
cm	 compr.,	 pubescente;	 lâmina	 3‒5,9×2‒4,7	
cm, inteira, lanceolada a deltoide, concolor, 
cartácea, glabra a pubescente em ambas as faces, 
eglandular, semicraspedódroma, ápice acuminado, 
base reniforme, margem denteada. Pedúnculo 
0,2‒7,1	cm	compr.,	não	fistuloso;	capitulescência	
paniculiforme;	capítulo	ca.	5‒6	 flores,	discoide,	
receptáculo plano, epaleáceo; brácteas involucrais 
em	1	série,	eglandular.	Corola	0,1‒0,2	×	0,1‒0,2	
cm, infundibuliforme, branca, glabra, 5-lobos; 
anteras ca. 0,1 cm compr., apêndice apical 
arredondado,	 base	 obtusa;	 estilete	 0,1‒0,4	 cm	
compr.,	estigma	claviforme.	Cipsela	0,1‒0,3	cm,	
estreito-obovada,	 glabra,	 3‒4	 costada;	 pápus	
ausente.
Material selecionado: Canaã dos Carajás, Serra dos 
Carajás, Serra Sul, Corpo A, 6°21’04”S, 50°26’55”W, 
17.II.2010, fl. e fr., L.V. Costa et al. 790 (BHCB), Corpo 
B, 19.IV.2010, fl. e fr., L.V. Costa et al. 892 (BHCB); 
Corpo D, 4.VIII.2010, fl. e fr., L.V. Costa et al. 1009 
(BHCB); S11C, 29.III.2015, fl, A.P.O. Cruz et al. 38 
(MG); ao longo da estrada S11D até S11A, 6º22’17”S, 
50º23’04”W, 22.III.2015, fl. e fr., L.C.B. Lobato et al. 
4395 (MG); Parauapebas, Serra dos Carajás, FLONA de 
Carajás. Serra dos Carajás, N5, 6°1’62” S 50°07’69”W, 
21.IV.2015, fl. e fr., N.F.O. Mota et al. 2940 (BHCB).
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Figura 2 – a-d. Cavalcantia glomerata – a. folha; b. capitulescência; c. flor; d. cipsela (Arruda et al. 983). e-h. Cavalcantia 
percymosa – e. folha; f. capitulescência; g. flor; h. cipsela (Viana et al. 4179). i-l. Chromolaena maximilianii – i. hábito; 
j. capítulo; k. flor; l. cipsela (Costa et al. 952). m-p. Eclipta prostrata – m. hábito; n. flor do raio; o. flor do disco; p. 
cipsela (Pivari et al. 1550). q-t. Emilia sonchifolia – q. hábito; r. capítulo; s. flor; t. anteras (Cruz et al. 32). u-y. Erechtites 
hieracifolius – u. hábito; v. capítulo; w. flor periférica; x. flor central; y. anteras (Costa et al. 943).
Figure 2 – a-d. Cavalcantia glomerata – a. leaf blade; b. capitulescence; c. flower; d. cypsela (Arruda et al. 983). e-h. Cavalcantia 
percymosa – e. leaf blade; f. capitulescence; g. flower; h. cypsela (Viana et al. 4179). i-l. Chromolaena maximilianii – i. habit; j. head; 
k. flower; l. cypsela (Costa et al. 952). m-p. Eclipta prostrata – m. habit; n. ray flower; o. disk flower; p. cypsela (Pivari et al. 1550). 
q-t. Emilia sonchifolia – q. habit; r. head; s. flower; t. anthers (Cruz et al. 32). u-y. Erechtites hieracifolius – u. habit; v.head; w. periferic 
flower; x. central flower; y. anthers (Costa et al. 943).
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Cavalcantia percymosa assemelha-se a C. 
glomerata. Afinidades e diferenças entre ambas 
encontram-se nos comentários sobre C. glomerata. 

Restrita ao sul do Pará, com ocorrência na 
Serra do Cachimbo e Serra dos Carajás: Serra 
Norte: N5 e Serra Sul: S11A ao S11D. Encontrada 
em áreas de canga, especialmente próximo a lagoas 
e transição com florestas.

6. Chromolaena DC.
Chromolaena pode ser caracterizado pelo 

invólucro com brácteas decíduas, pelo menos 
as mais internas, receptáculo plano a levemente 
convexo e corola delgada (King & Robinson 
1987). É um gênero com mais de 165 espécies, 
distribuídos do Sul dos Estados Unidos ao sul do 
Brasil. No Brasil são registradas cerca 70 espécies, 
sendo considerado o país com maior concentração 
do gênero (BFG 2015). Na Serra dos Carajás está 
representado por apenas uma espécie.

6.1. Chromolaena maximilianii (Schrad. ex DC.) 
R.M. King & H. Rob., Phytologia 49: 4. 1981. 
 Fig. 2i-l

Arbusto	 30‒200	 cm	 compr.,	 ereto.	Ramos	
não alados, verdes, pubescentes. Folhas opostas; 
pecíolo 1,1–2 cm compr., escabro a pubescente; 
lâmina	 5,8‒10,8	 ×	 2,5‒4,9	 cm	 compr.,	 inteira,	
ovalada, lanceolada a deltoide, concolor, cartácea, 
escabra a pubescente em ambas as faces, 
broquidódroma, ápice acuminado a atenuado, 
base cuneada, margem leve serreada a serreada. 
Pedúnculo	 2,3‒11,5	 cm	 compr.,	 não	 fistuloso;	
capitulescência candelabriforme; capítulo ca. 
24‒26	 flores,	 discoide,	 receptáculo	 convexo,	
epaleáceo; brácteas involucrais em 5–6 séries, 
imbricadas,	eglandulares.	Corola	0,4‒0,7	×	0,1‒0,2	
cm, infundibuliforme, branca a lilás, glabra, 
5-lobos;	 anteras	 0,2‒0,3	 cm	 compr.,	 apêndice	
apical	arredondado,	base	obtusa;	estilete	0,4‒0,5	
cm	compr.,	estigma	filiforme.	Cipsela	0,4‒0,5	cm	
compr.,	estreito-prismática	a	falcada,	escabra,	3‒4	
costada; pápus unisseriado, 0,4–0,6 cm compr., 
cerdoso, barbelado.
Material selecionado: Canaã dos Carajás, Tarzan, UTM, 
24.V.2010, fl. e fr., L. V. Costa 952 (BHCB); Parauapebas 
[Marabá], Serra Norte, 14.V.1982, fl. e fr., R. Secco et 
al. 188 (MG).

Chromolaena maximilianii é um arbusto 
de até 2 m, e em campo diferencia-se das demais 
espécies por apresentar folha leve a conspicuamente 
serreada, capítulos em corimbos terminais com 
ramos candelabriformes, brácteas involucrais em 

5–6 séries, e cipsela escabra com maior densidade 
nas costas.

Ocorre na Argentina, Cuba, Guianas e 
México (Barroso 1950), amplamente distribuída 
no Brasil (King & Robinson 1987; BFG 2015), 
encontrada em áreas degradadas, restinga e bordas 
de florestas (Esteves 2001). Serra dos Carajás: 
Serra Norte e Serra Sul: Serra do Tarzan. Sobre 
canga, podendo ser encontrada em área de transição 
para mata aberta. 

7. Eclipta L.
Eclipta possui hábito herbáceo, geralmente 

prostrado, sendo distinto especialmente pelo 
formato das folhas e páleas do receptáculo 
que são lineares. O grupo é constituído de três 
ou quatro espécies, sendo mais frequente nas 
regiões tropicais (Pruski 1997). No Brasil são 
registradas três espécies (Mondin 2015), que são 
encontradas praticamente em todos os estados, 
com mais frequência nas regiões Norte e Nordeste 
(Kissmann & Groth 1999). Na Serra dos Carajás 
está representado por apenas uma espécie.

7.1. Eclipta prostrata (L.) L., Mant. Pl. 2: 286. 
1771. Fig. 2m-p

Erva	 10‒30	 cm	 compr.,	 ereta.	Ramos	 não	
alados, verdes, escabros. Folhas decussadas; 
pecíolo	 ausente;	 lâmina	 0,1‒9,4	 ×	 0,3‒1,3	
cm, inteira, estreitamente elíptica a raramente 
lanceolada, discolor, cartácea, escabra em 
ambas as faces, glândulas diminutas ao longo da 
margem, camptódromas, ápice acuminado, base 
cuneada,	margem	serreada.	Pedúnculo	0,8‒1,9	cm	
compr., não fistuloso; capitulescência tirsóideo-
paniculiforme;	capítulo	ca.	23‒34	flores,	radiado,	
receptáculo convexo, paleáceo, páleas lineares; 
brácteas involucrais em 2 séries, eximbricadas, 
eglandulares. Flor do raio feminina; corola 0,2–0,3 
×	0,1	cm,	liguliforme,	branca,	glabra;	estilete	ca.	0,1	
cm compr., estigma linear. Flor do disco perfeita; 
corola	 0,1	 ×	 0,2	 cm,	 estreito–campanulada,	
amarela,	 glabra,	 5-lobos;	 anteras	 0,1‒0,2	 cm	
compr., apêndice apical arredondado, base curto-
sagitada;	 estilete,	 0,1‒0,2	 cm	 compr.,	 estigma	
linear.	Cipsela	da	flor	do	disco	0,2‒0,3	cm	compr.,	
obovada,	glabra,	3‒4	costada;	pápus	unisseriado,	
coroniforme-frimbriado.
Material selecionado: Canaã dos Carajás, Serra Sul, 
Corpo D, 6º23’50”S, 50º20’57”W, 21.V.2010, fl. e fr., 
M.O. Pivari et al. 1550 (BHCB); Parauapebas, N3, 
6º02’44”S, 50º13’09”W, 27.III.2012, fl. e fr., A.J. Arruda 
et al. 880 (BHCB).
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Eclipta prostrata é distinta das demais 
espécies na área de estudos por apresentar lâminas 
foliares decussadas, flor do raio branca, e cipsela 
com superfície alveolada.

Espécie pantropical. No Brasil há registros 
para regiões Norte (AC, AM, AP, PA, RO, RR, TO), 
Nordeste (AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE), 
Centro-oeste (DF, GO, MS, MT), Sudeste (ES, MG, 
RG, SP) e Sul (PR, RS, SC). Serra dos Carajás: 
Serra Norte: N3. Encontrada sobre canga, em geral 
em áreas sujeitas a ações antrópicas.

8. Elephantopus L.
Elephantopus é recinhecido pelo pápus 

unisseriado, formado de 5–8 cerdas longas ou 
curtas, de base alargada (Clonts & McDaniel 
1978). Segundo os mesmos autores, o gênero é 
constituído de aproximadamente 25 espécies, 
distribuídas principalmente nas regiões tropicais, 
desde o México e Cuba, até o Norte da Argentina, 
introduzida na África e Ásia tropical. Gêneros 
tradicionalmente relacionados à Elephantopus, 
como Elephantosis Less., Orthopappus Gleason e 
Pseudelephantopus Rohr, foram sinonimizados por 
Clonts & McDaniel (1978), esse posicionamento 
não foi adotado nos trabalhos de Barroso et. al. 
(1991); Robinson (1999) e Cristóbal & Dematteis 
(2003), onde Elephantopus, Orthopappus e 
Pseudolephantopus foram tratados como gêneros 
distintos. No Brasil são registrados nove espécies 
com ampla distribuição (Almeida & Dematteis 
2015). Na Serra dos Carajás está representado por 
apenas uma espécie.

8.1. Elephantopus mollis Kunth, Nov. Gen. Sp. 
(folio ed.) 4: 20–21. 1820 [1818]. 

Subarbusto	30‒10	cm	compr.,	ereto.	Ramos	
não alados, verdes, escabros. Folhas rosuladas; 
peciolo	 ausente;	 lâmina	 2,1‒8	 ×	 0,6‒4,2	 cm,	
inteira, espatulada, obovada, elípitica ou raramente 
obolonga, concolor, cartácea, escabra em ambas as 
faces, glândulas diminutas ao longo da margem, 
camptódroma, ápice acuminado a agudo, base 
atenuada, margem serreada a crenada. Pedúnculo 
ausente; capitulescência corimbo-glomeruliforme; 
capítulo 4 flores, discoide, receptáculo plano, 
epaláceo; brácteas involucrais em 2 séries, 
imbricadas,	 eglandulares.	 Corola	 0,4‒0,6	 ×	
0,1‒0,2	 cm,	 infundibuliforme,	 branca,	 glabra,	
5-lobos;	 anteras	 0,1‒0,2	 cm	 compr.,	 apêncide	
apical	arredondado,	base	sagitada;	estilete	0,5‒0,6	
cm	 compr.,	 estigma	 linear.	Cipsela	 0,2‒0,3	 cm	
compr., estreito-obovada a estreito-obtriangular, 

estrigosa,	multicostada;	pápus	unisseriado,	0,2‒0,3	
cm compr., cerdoso com espessamento na base.
Material selecionado: Canaã dos Carajás, Serra Sul, 
S11-D, 6º27’40”S, 50º19’19”W, 30.I.2012, fl. e fr., L.F.A. 
de Paula et al. 522 (BHCB).

Elephantopus mollis difere das demais 
espécies na área de estudos por apresentar folhas 
rosuladas na base da planta; capitulescência 
corimbo-glomeruliforme; capítulos com 4 
flores; corola branca e pápus unisseriado. A 
captulescência é subentendida por duas séries 
de brácteas subinvolucrais, ovaladas, estrigosas, 
foliaceas, decussadas, base truncada a subcordada, 
ápice acuminado, margem crenada. As brácteas 
involucrais possuem ápice rígido-acuminado, 
dando aspecto espinhoso ao capítulo.

Espécie pantropical. No Brasil há registros 
para as regiões: Norte (AC, AM, AP, PA, RO, RR, 
TO), Nordeste (AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, SE), 
Centro-oeste (DF, GO, MS, MT), Sudeste (ES, MG, 
RJ, SP) e Sul (PR, RS, SC). Serra dos Carajás: 
Serra Sul: S11D. Encontrada frequentemente em 
áreas alteradas, assim como em brejo e córregos 
permanentes adjacentes a áreas de canga.

9. Emilia Cass.
Emilia caracteriza-se pelos capítulos 

discoides, brácteas involucrais concrescidas em 
toda a extensão e corola vermelha ou rósea. O 
gênero possui cerca de 100 espécies, distribuídas 
principalmente na África (Nordenstam 2007). 
No Brasil são registrados duas espécies, Emilia 
fosbergii Nicolson e E. sonchifolia (L.) DC., (Hind 
1993), que apresentam ampla distribuição (BFG 
2015). Na Serra dos Carajás está representado 
apenas por uma espécie.

9.1. Emilia sonchifolia (L.) DC., Contr. Bot. India 
24. 1834. Figs. 2q-t

Erva 20–30 cm compr., ereta. Ramos 
não alados, verdes, glabros a esparssamente 
pubescentes. Folhas alternas; pecíolo ausente; 
lâmina	basal	3–4,2	×	0,3–1,3	cm,	 lirado-lobada,	
concolor, cartácea, esparsamente híspida em 
ambas as faces, venação inconspícua, margem 
serreada;	 lâmina	 apical	 0,9–3,3	 ×	 0,2–0,4	 cm,	
inteira, lanceolada a deltoide, concolor, cartácea, 
esparsamente pubescente em ambas as faces, 
eglandular, camptódroma, ápice agudo, base 
cordada, amplexicaule, margem irregularmente 
serreada. Pedúnculo 0,4–6 cm, cilíndrico, fistuloso 
na porção distal; capitulescência corimbiforme; 
capítulo	 ca.	 22‒48	 flores,	 discoide,	 receptáculo 
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Figura 3 – a-c. Aspilia attenuata – a. hábito; b. capítulo; c. capítulo. d-g. Cavalcantia glomerata – d. hábito; e. capitulescência; f. 
capitulescência; e-g. capitulescência. h-j. Cavalcantia percymosa – h. hábito; i. capitulescência; j. capitulescência. h-k. Cavalcantia 
percymosa – h. hábito; i-k. capitutulencência. l-m.  Erechtites hieracifolius – l. hábito; m. capítulo. (Fotos: Pedro Viana)
Figure 3 – a-c. Aspilia attenuata – a. habit; b. head; c. head. d-g. Cavalcantia glomerata – d. habit; e. capitulescence; f. capitulescence; e-g. capitulescence. 
h-j. Cavalcantia percymosa – h. habit; i. capitulescence; j. capitulescence. h-k. Cavalcantia percymosa -d. habit; i-k. capitulescence. l-m.  Erechtites 
hieracifolius – l. habit; m. head. (Photos: Pedro Viana)
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convexo, epaleáceo; brácteas involucrais em 1 
série, concrescidas em toda a extensão, eglandular. 
Corola	 0,6–0,8	 ×	 0,1	 cm,	 tubulosa	 a	 estreito-
infundibuliforme, vermelha, glabra, 5-lobos; 
estilete 0,7–1 cm compr., estigma linear; anteras 
0,1–0,2 cm compr., apêndice apical atenuado, base 
obtusa. Cipsela 0,2–0,3 cm compr., fusiforme, 
pubescente,	 3‒4	 costada;	 pápus	 unisseriado,	
0,7–0,9 cm compr., cerdoso, barbelado.
Material selecionado: Canaã dos Carajás, FLONA de 
Carajás, Serra dos Carajás, Serra Sul, S11-D, 29.III.2015, 
fl. e fr., A.P.O. Cruz et al. 32 (MG); Serra do Rabo Leste, 
6º18’46”S, 49º51’58”W, 19.XII.2010, fl., N.F.O. Mota 
et al. 1989 (BHCB).

Emilia sonchifolia difere-se das demais 
espécies da área de estudos por apresentar folha 
basal lirado-lobada, capitulescência discoide, 
corimbiforme laxa, capítulo róseo.

Espécie pantropical. No Brasil há registros 
para as regiões: Norte (AM, PA), Nordeste (AL, 
BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE) e Sudeste (ES, 
MG, RJ, SP). Serras dos Carajás: Serras Norte: N4, 
N5 e Serra Sul: S11D, Serra da Bocaina e Serra 
do Tarzan. Encontrada, associada a ambientes 
antropizados.

10. Erechtites Raf.
Erechtites caracteriza-se pelos capítulos 

disciformes, com brácteas involucrais concrescidas 
apenas na base e corola branca, creme ou 
esverdeada. São reconhecidas cinco espécies de 
Erechtites, Belcher (1956). Erechtites hieracifolia 
(L.) Raf. ex DC. é polimórfica e muito comum 
nas regiões mais úmidas das Américas, e como 
invasora na Europa Central, Havaí, Indonésia e 
sudeste da Ásia; E. valerianifolia (Spreng.) DC. 
apresenta ampla distribuição nas Américas tropical 
e subtropical, ocorrendo também como invasora em 
ilhas tropicais do Pacífico, no nordeste da Austrália 
e sudeste da China; enquanto que E. missionum 
Malme, E. goyazensis (Gard.) Cabr.  E. ignobilis 
Baker são exclusivas da América do Sul (Souza 
2007). Estas também são registradas para o Brasil 
(BFG 2015). Na Serra dos Carajás está representado 
por apenas uma espécie. 

10.1. Erechtites hieraciifolius (L.) Raf. ex DC., 
Prodr. 6: 294. 1838. Figs. 2u-y; 3l-m 

Erva 80–200 cm compr., ereta. Ramos 
não alados, verdes, glabros. Folhas alternas; 
pecíolo	 ausente;	 lâmina	 1,6–17,1	 ×0,3–3,2	
cm, inteira, lanceolada, elíptica a raramente 
obovada, glabra a híspida em ambas as faces, 

eglandular, eucamptódroma, ápice agudo, base 
atenuada, margem irregularmente serreada. 
Pedúnculo 0,4–2,5 cm compr., não fistuloso; 
capitulescência corimbiforme;	capítulo	ca.	30‒65	
flores, disciforme, receptáculo convexo, epaleáceo; 
brácteas involucrais em 2 séries, imbricadas,  
eglandulares. Flor periférica masculina; corola 
1–1,2 × 0,1 cm, filiforme, creme, glabra, 5-lobada; 
estilete 0,7–1 cm compr., estigma linear; anteras 
ca. 0,1 cm compr., apêndice apicial atenuado, base 
obtusa. Flor central perfeita, corola 0,9–1,1 × 0,1 
cm, tubulosa, glabra; estilete 0,9–1,2 cm compr., 
estigma linear; anteras ca. 0,1 cm compr., apêndice 
apical agudo, base obtusa. Cipsela 0,2–0,3 cm 
compr.,	cilíndrica,	pubescente,	4‒5	costada;	pápus	
unisseriado, 1–1,4 cm compr., cerdoso, barbelado.
Material selecionado: Canaã dos Carajás, FLONA 
de Carajás, Serra dos Carajás, Serra Sul, S11D, 
29.III.2015, fl. e fr., A.P.O. Cruz et al. 36 (MG); 
Tarzan, UTM, 24.V.2010, fl. e fr., L.V. Costa et al. 943 
(BHCB); Parauapebas [Marabá], Serra dos Carajás, N4, 
19.III.1984, fl. e fr., A.S.L. da Silva et al. 1905(MG); N5, 
12.V.1982, fl. e fr., R. Secco et al. 121 (MG).

Erecetites hieraciifolius, pode ser distinguida 
das demais espécies da área de estudos por 
apresentar ramo densamente folhoso na porção 
basal e laxamente folhoso na porção apical; 
capitulescência corimbiforme laxa a congesta e 
capítulos disciformes, brancos.

Espécie ocorre na América do Norte, América 
do Sul e Ásia. No Brasil há registros para as regiões: 
Norte (AP, TO), Nordeste (BA, PB), Centro-oeste 
(DF, GO, MT, MG), Sudeste (ES, MG, RJ, SP) e 
Sul (PR, RS, SC). Serra dos Carajás: Serra Norte: 
N4 e N5, e Serra Sul: S11D e Serra do Tarzan. 
Encontrada sobre canga, geralmente em borda de 
lagoas.

11. Hebeclinium DC.
O gênero Hebecliunium apresenta receptáculo 

convexo, esclerificado e piloso, apêndices apicais 
das anteras arredondados, e as inflorescências 
se caracterizam por cimas paniculadas laxas 
(Robinson 1997). As espécies concentram-se ao 
norte dos Andes, nos territórios da Colômbia, 
Venezuela e Equador, poucas ocorrem no sul do 
Peru, Costa Rica e Panamá, tendo a espécie mais 
comum Hebeclinium macrophyllum (L.) DC., com 
amplas distribuição no trópico americano (Díaz-
Piedahita & Méndez-Ramiréz 2000). No Brasil 
é registrada uma espécie com ampla distribuição 
no país (BFG 2015). Na Serra dos Carajás está 
representado por apenas uma espécie.
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11.1. Hebeclinium macrophyllum (L.) DC., 
Prodr. 5: 136. 1836. Fig. 4a-d

Arbusto 50–150 cm compr., ereto. Ramos 
não alados,verdes a vináceos, pubescentes. 
Folhas opostas; pecíolo 2,9–5,7 cm compr., 
pubescente;	 lâmina	 7‒13,5	 ×	 7,5‒10,6	 cm,	
inteira, ovalada, lanceolada a deltoide, discolor, 
cartácea, densamente pubescente na face abaxial e 
esparssamente pubescente na adaxial, eglandular, 
broquidódroma, ápice acuminado a atenuado, base 
reniforme a cordada, margem crenada. Pedúnculo 
2,1‒11,3	cm	compr.,	não	fistuloso;	capitulescência	
corimboso-paniculiforme;	 capítulo	 ca.	 32‒36	
flores, discoide, receptáculo convexo, epaleáceo; 
brácteas involucrais em 4 séries, imbricadas, 
eglandulares.	Corola	 0,4‒0,6	×	 0,1	 cm,	 tubular	
a infudibiliforme, branca a lilás, pubescente na 
parte externa dos lobos, 5-lobos; anteras ca. 0,1 cm 
compr., apêndice apical arredondado, base obtusa; 
estilete	0,4‒0,5	cm	compr.,	estigma	claviforme.	
Cipsela	0,1‒0,2	cm	compr.,	prismática	a	falcada,	
pubescente,	 3‒4	 costada;	 pápus	 unisseriado,	
0,3–0,4 cm compr., cerdoso, barbelado.
Material selecionado: Canaã dos Carajás, Racha placa, 
ADA Usina S11-D, 6º25’54”S, 50º14’01”W, 28.I.2012, 
fl. e fr., L.F.A. de Paula et al. 497 (BHCB); Parauapebas, 
Serra Norte, N4, 6º03’00”S, 50º09’22”W, 26.IV.2009, 
fl. e fr., V.T. Giorni et al. 258 (BHCB).

H e b e c l i n i u m  m a c ro p h y l l u m  p o d e 
eventualmente ser confundida na área de estudos 
com Ageratum conyzoides, devido às suas folhas 

ovaladas ou lanceoladas a deltoides e margens 
crenada. Contudo esta espécie difere-se por 
apresentar folha discolor, amplamente ovalada, 
lanceolada a deltoide, com base levemente 
reniforme a cordada, e capítulo denso em 
panículas corimbosas.

Espécie neotropical. No Brasil há registros 
paras as regiões: Norte (AC, AM, PA,RO, RR), 
Nordeste (BA, MA, RN, SE), Centro-oeste (MS, 
MT), Sudeste (ES, MG, RJ, SP) e Sul (PR, RS, 
SC). Serra dos Carajás: Serra Norte: N4, e Serra 
Sul: S11D. Encontrada em area de transição de 
canga densa para mata aberta, sendo comum 
também em áreas de floresta em regeneração.

12. Ichthyothere Mart.
O gênero Ichthyothere é caracterizado 

pelo invólucro globoso com poucas brácteas, 
receptáculo paleáceo; capítulos com todas as 
flores tubulosas, sendo as externas femininas 
férteis e as centrais funcionalmente masculinas; 
estilete do raio bífido e do disco estéril, e cipsela 
sem pápus (Pereira 2001). Segundo a mesma 
autora, Ichthyothere é um gênero americano, 
com 28 espécies distribuídas desde a América 
Central até a América do Sul. No Brasil há 
registros de 19 espécies (BFG 2015), das quais 
diversas são amplamente distribuídas no bioma 
cerrado (Pereira 2001). Na Serra dos Carajás está 
representado por duas espécies, uma delas ainda 
não determinada.

Chave de identificação das espécies de Ichthyothere das cangas da Serra dos Carajás
1.	 Arbusto	50‒300	cm	compr.;	ramos	glabros;	lâmina	foliar	coriácea;	flor	do	raio	eglandular;	estigma	

curto ..........................................................................................................12.1. Ichthyothere terminalis
1’.	 Erva	até	15	cm	compr.;	 ramos	pubescentes;	 lâmina	 foliar	menbranácea;	flor	do	 raio	 com	 tricomas	

glandulares; estigma longo .................................................................................. 12.2. Ichthyothere sp.

12.1 Ichthyothere terminalis (Spreng.) S.F. Blake, 
J. Wash. Acad. Sci. 11: 301. 1921.  
 Figs. 4e-h; 6a-c

Arbustos	50‒300	cm	compr.,	eretos.	Ramos	
não alados, verdes, glabros. Folhas opostas; pecíolo 
0,2‒0,3	cm	compr.,	glabro	a	pubescente;	 lâmina	
11,6‒17,3	×	0,7‒2	 cm,	 inteira,	 estreito-elípticas,	
elíptica a raramente obovada, discolor, coriácea, 
pubescente em ambas as faces, glândulas diminutas 
ao longo da margem, acródroma, ápice atenuado 
a acuminado, base cuneada, margem levemente 
serreado-ciliada.	Pedúnculo	3,9‒10,9	cm	compr.,	
não fistuloso; capitulescência glomeruliforme; 

capítulo	ca.	22‒48	flores,	disciforme,	receptáculo	
convexo,  paleáceo,  páleas  naviculares ; 
brácteas involucrais em 2 séries, eximbricadas, 
eglandulares. Flor periférica feminina; corola 
ca.	 0,1	×	0,1	 cm,	 tubulosa	 a	 infundibluliforme,	
branca,	 pubescente,	 eglandular;	 estilete	0,4‒0,6	
cm compr., estigma linear, curto. Flor central 
masculina;	corola	0,3	×	0,4	cm,	infudibuliforme,	
branca,	 glabra,	 5-lobos;	 anteras	 0,1‒0,2	 cm	
compr., apêndice apical atenuado, base curto-
sagitada;	 estilete	 0,4‒0,6	 cm	 compr.,	 estigma	
indivisivo.	Cipsela	0,3‒0,4	cm	compr.,	obovada,	
glabra,	4‒5	costada;	pápus	ausente.
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Figura 4 – a-d. Hebeclinium macrophyllum – a. hábito; b. capítulo; c. flor; d. cipsela (Paula et al. 497). e-h. Ichthyothere 
terminalis – e. hábito; f. capítulo; g. flor do raio; h. flor do disco e cipsela (Carreira et al. 3354). i-l. Ichthyothere sp. – i.  hábito; 
j. capítulo; k. flor do raio; l. flor do disco e cipsela (Viana et al. 4067). m-n. Lepidaploa arenaria – m. capítulo; n. flor (Viana 
et al. 3427). o-q. Lepidaploa paraensis – o. hábito; p. capítulo; q. flor (Lobato et al. 4008). r-s. Lepidaploa remotiflora – r. 
capítulos; s. flor (Costa et al. 891). t-v. Lessingianthus monocephalus – t. hábito; u. folha; v. flor (Giorni et al. 169).
Figure 4 – a-d. Hebeclinium macrophyllum – a. habit; b. head; c. flower; d. cypsela (Paula et al. 497). e-h. Ichthyothere terminalis – e. habit; f. 
head; g. ray flower; h. disk flower and cypsela (Carreira et al. 3354). i-l. Ichthyothere sp. – i. habit; j. head; k. ray flower; l. disk flower and cypsela 
(Viana et al. 4067). m-n. Lepidaploa arenaria – m. head; n. flower (Viana et al. 3427). o-q. Lepidaploa paraensis – o. habit; p. head; q. flower 
(Lobato et al. 4008). r-s Lepidaploa remotiflora – r. heads; s. flower (Costa et al. 891). t-v. Lessingianthus monocephalus – t. habit; u. leaf blade; 
v. flower (Giorni et al. 169).
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Material selecionado: Canaã dos Carajás, FLONA de 
Carajás, Serra Sul, S11-D, 6º23’44”S, 50º22’17”W, 
12.IV.2015, fl. e fr., M.M.L. Carreira et al. 3354 
(MG); FLONA de Carajás, Corpo B, 6º20’30”S, 
50º25’13”W, 16.II.2010, fl. e fr., L.V. Costa et al. 776 
(BHCB); Parauapebas, Serra do Rabo-Norte, 6º17’03”S, 
49º55’02”W, 15.X.2010, fl. e fr., N.F.O. Mota et al. 
1887 (BHCB).

Ichthyothere terminalis pode ser confundida 
com Ichthyothere sp. por apresentar capítulos 
densos (compactos), globoso-campanulados, 
agupamentos terminais com flores brancas e 
anteras roxas. Entretanto, I. terminalis são arbustos 
com	50‒300	cm	compr.,	com	ramos	pubescentes	
e lâminas foliares coriáceas, contrapondo-se a 
Ichthyothere sp. que apresenta-se como ervas 
anuais com até 15 cm de compr., com ramos glabros 
e lâminas foliares menbranáceas.

Espécie neotropical, ocorrendo na America 
do Sul. No Brasil há registros para as regiões: 
Norte (AC, AM, AP, PA, RO, TO), Nordeste 
(BA, CE, PB, PE, SE), Centro-oeste (GO, MT) e 
Sudeste (MG, SP). Serra dos Carajás: Serra Norte: 
N3, Serra Sul: S11A a S11D e Serra do Tarzan. 
Encontrada em canga arbustiva, bordas de matas 
ou próximo a lagoas.

12.2. Ichthyothere sp. Fig. 4i-l
Erva até 15 cm compr., ereta. Ramos não 

alados, verdes, pubescentes. Folhas opostas; 
pecíolo	0,2‒0,3	cm	compr.,	glabros	a	pubescentes;	
lâmina	5,1‒7,8	×	0,7‒2	cm,	inteira,	estreito-elíptica	
a elíptica, discolor, menbranácea, pubescente 
em amba as faces, glândulas diminutas ao 
longo da margem, acródroma, ápice atenuado a 
acuminado, base cuneada, margem levemente 
serreado-ciliada.	 Pedúnculo	 0,7‒1	 cm	 compr.,	
não fistuloso; capitulescência glomeruliforme; 
capítulo	ca.	23‒44	flores,	disciforme,	receptáculo	
convexo, paleáceo, páleas naviculares; brácteas 
involucrais em 2 séries, eximbricadas, eglanduares. 
Flor	periférica	feminina;	corola	ca.	0,1	×	0,1	cm,	
tubulosa a levemente infundibuliforme, branca, 

pubescente com tricomas glandulares; estilete 
0,4‒0,5	 cm	 compr.,	 estigma	 linear,	 longo.	 Flor	
central	masculina;	 corola	 0,2	×	 0,3	 cm	 compr.,	
infundibuliforme, branca, glabra, 5-lobos; anteras 
0,1‒0,2	cm	compr.,	apêndice	apical	atenuado,	base	
curto-sagitada;	estilete	0,3‒0,4	cm	compr.,	estigma	
indivisivo.	Cipsela	0,3‒0,4	cm	compr.,	obovada,	
glabra,	4‒5	costada;	pápus	ausente.
Material selecionado: Canaã dos Carajás, Serra do 
Tarzan, 6º20’15”S, 50º10’05”W, 14.III.2009, fl. e fr., 
P.L. Viana et al. 4067 (BHCB).

Ichthyothere sp. aproxima-se de I. terminalis 
no que se refere à forma das lâminas foliares, tipo 
de capitulescência, forma dos capítulos. Difere-se 
de I. terminalis por serem plantas anuais, com 
ramos pubescentes, folhas membranáceas e flores 
do raio com tricomas grandulares. Devido a fato de 
haver uma única coleta desta espécie Ichthyothere 
sp. para área, houve dificuldade na determinação 
desta espécie.

Coletado apenas na Serra Sul (Serra do 
Tarzan). Encontrada em vegetação de capão de 
mata sobre substrato ferruginoso.

13. Lepidaploa (Cass.) Cass.
Lepidaploa foi estabelecido como subgênero 

Vernonia s.l. por Cassini (1817). Em 1823, 
o mesmo autor, fez a descrição original de 
Lepidaploa distinguindo-a de Vernonia s.l. pela 
ausência do apêndice subulado nas anteras e pela 
falta de coloração nas brácteas involucrais, porém 
o gênero validado foi elevado ao status de gênero 
em 1825 (pelo mesmo autor). De Candolle (1836) 
tratou Lepidaploa como uma seção de Vernonia 
s.l. contendo 195 espécies. Robinson (1990) 
reestabeleceu o gênero Lepidaploa sensu Cassini 
(1823), atualmente possui 140 espécies distribuídas 
no México, América Central, América do Sul e 
Índia (Keeley & Robinson 2009). No Brasil há 
registros de 51 espécies com ampla distribuição 
no país (BFG 2015). Na Serra dos Carajás está 
representado por três espécies.

Chave de identificação das espécies de Lepidaploa das cangas da Serra dos Carajás
1. Lâmina foliar séssil, eglandular, com venação hifódroma; corola e cipsela pubescentes ......................  

 ..................................................................................................................... 13.2. Lepidaploa paraensis
1’.  Lâmina foliar peciolada, glandular, com venação camptódroma; corola glabra; cipsela estrigosa

2. Ramos velutinos; lâmina foliar concolor; corola glandular ..................13.1. Lepidaploa arenaria
2’. Ramos pubescentes a escabros; lâmina foliar discolor; corola eglandular .....................................  

 ...........................................................................................................13.3. Lepidaploa remotiflora
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13.1. Lepidaploa arenaria (Mart. ex DC.) H. Rob., 
Proc. Biol. Soc. Washington 103(2): 482. 1990. 
 Figs. 4m-n; 6d-e

Arbusto	 50‒100	 cm	 compr.,	 ereto.	Ramos	
não alados, cilíndricos, verdes, velutinos. Folhas 
espiraladas;	pecíolo	0,1‒0,3	cm,	velutino;	lâmina 
0,7‒10,1	×	0,3‒2	cm,	inteira,	elíptica,	lanceolada	a	
raramente obovada, discolor, cartácea, pubescente 
na face adaxial e tomentosa na abaxial, glândulas 
diminutas na face abaxial, camptódroma, 
ápice acuminado a arredondado, base obtusa, 
arredondada a atenuada, margem sinuosa. 
Pedúnculo ausente; capitulescência escorpioide; 
capítulo ca. 21–25 flores, discoide, receptáculo 
plano a convexo, epaláceo; brácteas involucrais 
em 5–7 séries, imbricadas, eglandulares; corola 
0,5‒0,6	×	0,1	cm,	infundibuliforme,	lilás,	glabra,	
5-lobos;	 anteras	 0,1‒0,2	 cm	 compr.,	 apêncide	
apical	 agudo,	base	 sagitada;	estilete	0,5‒0,6	cm	
compr.,	 estigma	 filiforme.	Cipsela	 0.2‒0.3	 cm	
compr., estreito-obtriangular a obovada, estrigosa, 
multicostada; pápus bisseriado, série externa 
paleácea e interna cerdosa.
Material selecionado: Canaã dos Carajás, Serra Sul, 
6º24’10”S, 50º18’24”W, 10.XII.2007, fl. e fr., P.L. Viana 
et al. 3427 (BHCB); S11A, 12.X.2008, fl. e fr., L.V. 
Costa et al. 618 (BHCB); S11B, 6º23’30”S, 50º22’17”W, 
11.X.2008, fl. e fr., L.V. Costa et al. 564 (BHCB); S11D, 
29.III.2015, fl. e fr., A.P.O. Cruz et al. 34 (MG); Serra 
do Tarzan, 6º04’01”S, 50º07’46”W, 27.III.2015, fl. e fr., 
A.P.O. Cruz et al. 20 (MG); Parauapebas, Serra Norte, 
N1, 6º01’42”S, 50º17’31”W, 13.X.2008, fl. e fr., L.V. 
Costa et al. 634 (BHCB); N4, 6º06’06”S, 50º11’11”W, 
26.XI. 2010, fl. e fr., R.D. Ribeiro et al. 1458 (MG, RB); 
N5, 6º06’05”S, 50º07’42”W, 27.IV.2015, fl. e fr., N.F.O. 
Mota et al. 2929 (MG); N6, 05.III.2010, fl. e fr., L.C.B. 
Lobato et al. 3859 (MG); N8, 6º10’01”S, 50º09’29”W, 
18.III.2015, fl, fr, L.C. Lobato et al. 4358 (MG).

Lepidaploa arenaria pode ser confundida com 
L. remotiflora e L. paraensis por apresentar capítulos 
lilases a roxos em arranjos escorpioides. Entretanto, 
diferencia-se de suas cogenéricas na área de estudos 
por apresentar ramos e pecíolos velutinos, lâminas 
foliares com face adaxial pubescente e face abaxial 
tomentosa, glândulas pontuadas ao longo da corola, 
com maior concentração na base da corola e no 
ápice dos lobos.

Restrita ao Brasil, com registros para as 
regiões: Norte (AM, PA), Nordeste (BA, PI, SE) e 
Sudeste (MG, SP). Serra dos Carajás: Serra Norte: 
N1, N5, N6 e N8, Serra Sul: S11A ao S11D e 
Serra do Tarzan. Encontarda em canga arbustiva, 
ocorrendo em área de transição com matas ou 
próximo a lagoas.

13.2. Lepidaploa paraensis (H. Rob.) H. Rob., 
Phytologia 76(1): 28. 1994. Figs. 4o-q; 6f-g

Subarbusto	40‒70	cm	compr,	decumbente.	
Ramos não alados, verdes com estrias vináceas, 
pubescentes a glabros. Folhas espiraladas; peciolo 
ausente;	lâmina	0,2‒6,9	×	0,1‒0,4	cm,	n	inteira,	
estreito-elíptica, estreito-obovada a estreito-
espatulada, concolor, cartácea, esparssamente 
pubescente em ambas as faces, eglandular, 
hifódroma, ápice atenuado, arredondado a obtuso, 
base cuneada, margem inteira. Pedúnculo ausente; 
capitulescência escorpioide; capítulo ca. 15–37 
flores, discoide, receptáculo convexo, epaleáceo; 
brácteas involucrais em 4–5 séries, imbricadas, 
eglandulares.	 Corola	 0,5‒0,9	 ×	 0,1‒0,2	 cm,	
infundibuliforme, branca a lilás, pubescente, 
5-lobos;	 anteras	 0,2‒0,3	 cm	 compr.,	 apêncide	
apical	 atenuado,	 base	 sagitada;	 estilete	 0,5‒1	
cm	 compr.,	 estigma	 filiforme.	Cipsela	 0,2‒0,3	
cm compr., estreito-obtriangular, pubescente, 
multicostada; pápus bisseriado, série externa 
paleácea e interna cerdosa.
Material selecionado: Canaã dos Carajás, Serra Sul, 
Serra da Bocaina, 6º18’29”S, 49º52’49”W, 09.III.2012, 
fl. e fr., N.F.O. Mota et al. 2569 (BHCB); S11A até 
S11D, 6º22’17”S, 50º23’04”W, 23.III.2015, fl. e 
fr., L.C. Lobato et al. 4408 (MG); Serra do Tarzan, 
6º19’40”S, 50º06’29”W, 18.II.2010, fl. e fr., L.V. Costa 
et al. 806 (BHCB, MG); Parauapebas, Serra Norte, N1, 
26.III.1984, fl. e fr., A.S.L. da Silva et al. 1996 (MG); 
N3, 14.III.1985, fl. e fr., R.S. Secco et al. 449 (MG); 
N7, 04.II.1985, fl. e fr., O.C. Nascimento & R.P. Bahia 
1162 (BHCB).

Lepidaploa paraensis difere-se de suas 
cogenéricas por apresentar ramos decumbentes, 
sendo estes, os pecíolos e as brácteas de coloração 
vinácea. Os capítulos possuem eixo epaleáceos, 
as brácteas involucrais possuem de 4-5 séries e 
cipsela com pápus bisseriado. 

Restrita às cangas da Serra dos Carajás: 
Serra Norte: N1, N3 e N7, Serra Sul: S11A 
até S11D, Serra da Bocaina, Serra do Tarzan. 
Encontrada frequentemente em campos limpos 
sobre canga, onde cresce entre gramíneas, com 
seus ramos caracterisitcamente decumbentes.

13.3. Lepidaploa remotiflora (Rich.) H. Rob., Proc. 
Biol. Soc. Washington 103(2): 491. 1990.  
 Figs. 4r-s; 6h

Arbusto	 50‒60	 cm	 compr.,	 ereto.	 Ramos	
não alados, verdes, pubescentes a raramente 
escabras. Folhas espiraladas; pecíolo ca. 0,1 cm 
compr.,	 escabro;	 lâmina	 0,2‒7,1	 ×	 0,1‒2	 cm,	
inteira, elíptica, obovada a reramente espatulada, 
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concolor, cartácea, hirsuta em ambas as faces, 
glândulas diminutas ao longo da margem, 
camptódroma, ápice acuminado a agudo, base 
atenuada, margem levemente serreada. Pedúnculo 
ausente; capitulescência escorpioide (saem 
dois capitulos por axila); capítulo ca. 18–22 
flores, discoide, receptáculo convexo, epaláceo; 
brácteas involucrais em 7 séries, imbricadas, 
eglandulares.	 Corola	 0,5‒0,7	 ×	 0,1‒0,2	 cm,	
infundibuliforme, rósea a lilás, glabra, 5-lobos; 
anteras	 0,1‒0,2	 cm	 compr.,	 apêncide	 apical	
agudo,	base	sagitada;	estilete	0,6‒1	cm	compr.,	
estigma filiforme. Cipsela ca. 0,1 cm, obovada, 
estrigosa, multicostada; pápus bisseriado, série 
externa paleácea e interna cerdosa.
Material selecionado: Canaã dos Carajás, Serra Sul, 
Serra da Bocaina, 6º17’46”S, 49º54’34”W, 10.III.2012, 
fl. e fr., A.J. Arruda et al. 672 (BHCB, MG); S11A,  
UTM, 21.V.2010, fl. e fr., L.V. Costa et al. 907 (BHCB); 
S11B, 19.V.2010, fl. e fr., L.V. Costa et al. 891 (BHCB, 
RB);  Serra do Tarzan,  UTM, 24.V.2010, fl. e fr., L.V. 
Costa et al. 942 (BHCB).

Lepidaploa remotiflora destingue-se das 
demais cogenéricas por apresentar lâminas foliares 
levemente serreadas, brácteas subinvolucrais 
folhosas, axilares, e capítulos distrbuidos aos 
pares nos ramos da capitulescência.

Espécie ocorre na América Central, América 
do Sul (Argentina, Bolívia, Brasil, Guina 
Francesa, Paraguai, Suriname e Venezuela) e 
Ásia. No Brasil há registros para as regiões: Norte 
(TO), Nordeste (BA, MA, PI), Centro-oeste (DF, 
GO, MS, MT), Sudeste (MG, SP) e Sul (PR). 
Serra dos Carajás: Serra Sul S11A, S11B, Serra da 
Bocaina e Serra do Tarzan. Encontrada em campo 
graminoso sobre canga e bordas de matas. Trata-
se de uma nova ocorrência pra o estado do Pará. 

14. Lessingianthus H. Rob.
Lessingianthus  foi estabelecido por 

Robinson (1988) a partir de Vernonia s.l. seções 
Buddleifoliae , Brevifoliae , Macrolepidae , 
Remotiflorae e Flexuosae, possuindo 101 
espécies e diferindo dos demais gêneros, 
principalmente de Lepidaploa, por possuir 
capítulos geralmente pedunculados e cipselas 
não glandulosa (Jones 1982; Robinson 1988). 
Atualmente Lessingianthus pertence à subtribo 
Lepidaploinae e tem ampla distribuição no 
Brasil, Argentina, Colômbia e Venezuela (Keeley 
& Robinson 2009). No Brasil são registradas 
114 espécies com distribuição em quase todos 
os estados (BFG 2015). Na Serra dos Carajás é 
representado por apenas uma espécie.

14.1. Lessingianthus monocephalus (Gardn.) H. 
Rob., Proc. Biol. Soc. Washington 101(4): 945. 
1988. Fig. 4t-v

Arbusto	 50‒70	 cm	 compr.,	 ereto.	 Ramos	
não alados, alvo-tomentosos. Folhas espiraladas; 
pecíolo	 ausente;	 lâmina	 2,0‒11,2	×	 0,4‒1,6	 cm,	
inteira, eliptíca, lanceolada, raramente obovada, 
discolor, coriácea, glabra na face adaxial e albo-
tomentosa na abaxial, glândulas diminutas ao 
longo da margem, broquidódroma, ápice atenuado, 
acuminado a obtuso, base obtusa a cuneada, margem 
inteira	 a	 repanda.	Pedúnculo	0,4‒1,6	 cm	compr.,	
não fistuloso; capitulescência escorpioide; capítulo 
ca. 120–153 flores, discoide, receptáculo plano, 
epaláceo; brácteas involucrais em 10–11 séries, 
imbricadas,	 eglandulares.	Corola	1‒1,5	×	0,1‒0,2	
cm, tubulosa a infundibuliforme, lilás, pubescente, 
5-lobos;	anteras	0,5‒0,6	cm	compr.,	apêncide	apical	
atenuado,	base	sagitada;	estilete	1,5‒2,6	cm	compr.,	
estigma	 filiforme.	Cipsela	 0,4‒0,5	 cm	 compr.,	
estreito-obtriangular, pubescente, multicostada; pápus 
bisseriado, série externa paleácea e interna cerdosa.
Material selecionado: Canaã dos Carajás, Serra Sul, 
S11D, 6º23’01”S, 50º23’08”W, 16.II.2009, fl. e fr., V.T. 
Giorni et al. 169 (BHCB, RB).

Lessingianthus monocephalus difere-se das 
demais espécies de Asteraceae na área de estudos 
por apresentar ramos alvo-tomentosos, capítulos 
pedunculados, brácteas involucrais de 10–11 séries, 
com ca. 100–120 flores por capítulos.

Endêmica do Brasil, a espécie ocorre nas 
regiões: Norte (PA), Nordeste (BA, MA), Centro-
oeste (DF, GO, MT) e Sudeste (MG). Na Serra dos 
Carajás: Serra Sul: S11D. Encontrada em vegetação 
de canga arbustiva.

15. Mikania Willd.
Mikania é caracterizado principalmente por 

serem plantas trepadeiras ou lianas, (raramente 
apresentam hábito ereto), folhas opostas, capítulos 
precedidos por brácteas subinvolucrais, anteras 
exsertas, cipselas geralmente com cinco costelas, 
e pápus cerdoso com cerdas barbeladas (Holmes 
1995), também é característico o invólucro 
constituído de quatro brácteas e quatro flores por 
capítulo (Souza 2007). O gênero apresenta cerca 
de 430 espécies distribuídas nas regiões tropicais 
e subtropicais da América, com somente nove 
no Velho Mundo (Cerana 1997). No Brasil são 
registradas 203 espécies de ampla distribuição, 
com ausência de registro apenas para o estado de 
Rio Grande do Norte (Ritter et al. 2015). Na Serra 
dos Carajás está representado por quatro espécies.
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Chave de identificação das espécies de Mikania das cangas da Serra dos Carajás
1. Lâmina foliar com base cordada 

2. Lâmina foliar lanceolada a deltoide; cipsela escabra nas costas ............... 15.2. Mikania micranta
2’. Lâmina foliar ovalada a elíptica; cipsela lanosa ................................................. 15.4. Mikania sp.

1’. Lâmina foliar com base obtusa a cuneada
3.  Lâmia foliar cartácea e glabra em ambas as faces; capitulescência tirsoídeo-paniculiforme; 

cipsela glabra ................................................................................... 15.1. Mikania divaricata
3’. Lâmia foliar coriácea e escabra na face abaxial; capitulescência paniculiforme; cipsela 

híspida  .........................................................................................15.3. Mikania psilostachya

15.1. Mikania divaricata Poepp., Nov. Gen. Sp. 
Pl. 3: 53. 1845. Figs. 5a-e; 6i-j

Lianas.  Ramos não alados,  verdes, 
pubescentes. Folhas opostas; pecíolo 0,1–2 cm 
compr.,	pubescente;	lâmina	10‒13,5	×	4‒5,2	cm,	
inteira, elíptica, concolor, cartácea, glabra em 
ambas as faces, eglandular, broquidódroma, ápice 
acuminado a atenuado, base obtusa a levemente 
cuneada, margem inteira a levemente ondulada. 
Pedúnculo 5,3–10,1 cm compr., não fistuloso; 
capitulescência tirsoídeo-panicliforme; capítulo 
4 flores, discoide, receptáculo plano, epaleáceo; 
brácteas involucrais em 1 série, glanduloso-
pontuada.	Corola	0,4‒0,6	×	0,1‒0,2	cm,	levemente	
infundibuliforme, branca, glabra, 5-lobos; anteras 
0,2 cm compr., apêndice apical atenuado, base 
obtusa;	 estilete	 0,6‒0,7	 cm	 compr.,	 estigma	
filiforme.	Cipsela	 0,4‒0,5	 cm	 compr.,	 estreito-
obovada,	glabra,	3‒4	costada;	pápus	unisseriado,	
cerdoso, barbelado.
Material selecionado: Canaã dos Carajás, Serra Sul, 
S11A, 21.VII.2012, fl. e fr., A.J. Arruda et al. 1201 
(BHCB); Corpo B, 6º21’21”S, 50º23’23”W, 04.VIII.2010, 
fl. e fr., M.O. Pivari et al. 1638 (BHCB); Parauapebas 
[Marabá], Serra Norte, arredores para estrada do N1, 
17.V.1982, fl. e fr., R. Secco et al. 242(MG).

Mikania divaricata assemelha-se a Mikania 
sp. por apresentar capitulescências em panículas 
tirsóides com capítulos agrupados em trincas, 
característica típica do complexo Mikania 
parviflora (Holmes 1995). Entretanto difere-se 
por apresentar lâmina foliar com base obtusa a 
levemente cuneada, opondo-se de Mikania sp., que 
apresenta lâmina foliar com base cordada. 

A espécie ocorre desde o sul do Panamá, 
norte da América do Sul na Bolívia, Brasil e 
Peru, (Holmes 2015). No Brasil há registros para 
as regiões: Norte (AC, AM, PA) e Centro-oeste 
(MT). Serra dos Carajás: Serra Norte: N1, e Serra 
Sul: S11A, S11B. Encontrada em canga, também 
encontrada em área de transição de mata para 
campo rupestre.

15.2. Mikania micrantha Kunth, Nov. Gen. Sp. 
(folio ed.) 4: 105. 1820 [1818]. Fig. 5f-j

Lianas.  Ramos não alados,  verdes, 
pubescentes. Folhas opostas; pecíolo 0,3–2,5 cm 
compr.,	pubescente;	 lâmina	0,6‒4.2	×	0,4‒3	cm,	
inteira, lanceolada a deltoide, concolor, cartácea, 
pubescente em ambas as faces, semicraspedódroma, 
ápice acuminado, base cordada, margem inteira. 
Pedúnculo 2–4,2 cm compr., não fistuloso; 
capitulescência tirsoídeo-paniculiforme; capítulo 
4 flores, discoide, receptáculo plano, epaleáceo; 
brácteas involucrais em 2 séries, eximbricadas, 
glanduloso-pontuadas.	Corola	 0,3‒0,6	×	0,1‒0,3	
cm, infundibuliforme, branca, glabra, 5-lobos; 
anteras	 0,1‒0,2	 cm	 compr.,	 apêndice	 apical	
atenuado,	base	obtusa;	estilete	0,5‒0,6	cm	compr.,	
estigma	 filiforme.	Cipsela	 0,1‒0,2	 cm	 compr.,	
prismática,	escabra	nas	costas,	3‒4	costada;	pápus	
unisseriado, cerdoso, barbelado.
Material selecionado: Canaã dos Carajás, Serra do 
Tarzan, 6º22’41”S, 50º06’43”W, 20.VI.2012, fl. e fr., 
L.V.C. Silva et al. 1238 (MG).

Mikania micrantha difere-se das demais 
cogenéricas, na área de estudos, por apresentar 
lâmina foliar com base cordada, capitulescência 
em panícula simples, com capítulos agrupados 
em trincas.

Espécie pantropical. No Brasil há registros 
para as regiões: Norte (AC, AM, AP, PA, RO, RR), 
Nordeste (BA, CE, MA), Centro-oeste (DF, GO, 
MS, MT), Sudeste (ES, MG, RJ, SP) e Sul (PR, 
RS, SC). Serra dos Carajás: Serra Sul: Serra do 
Tarzan. Encontrada em área de canga submetida 
a ação antrópica.

15.3. Mikania psilostachya DC., Prodr. 5: 190. 
1836. Fig. 5k-o

Lianas.  Ramos não alados,  verdes, 
pubescentes. Folhas opostas; pecíolo 2–2,3 cm 
compr.,	pubescentes;	lâmina	9,5‒10	×	4,2‒4,5	cm,	
inteira, ovalada a elíptica, concolor, coriácea, glabra 
em ambas as faces, eglandular, broquidódroma, 
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Figura 5 – a-e. Mikania divaricata – a. hábito; b. folha; c. capítulo; d. flor; e. cipsela (Pivari et al. 1638). f-j Mikania 
micrantha – f. hábito; g. folha; h. capítulo; i. flor; j. cipsela (Silva et al. 1238). k-o. Mikania psilostachya – k. hábito; l. folha; 
m. capítulo;  n. flor; o. cipsela (Daly et al. 1748I). p-s. Mikania sp. – p. hábito; q. capítulo; r. flor; s. cipsela (Trindade et al. 
222). t-x. Monogereion carajensis – t. hábito; u. folha (Lobato et al. 4325); v. capítulo; w. flor; x. cipsela (Silva & Bahia 3022).
Figure 5 – a-e. Mikania divaricata – a. habit; b. leaf blade; c. capítulo; d. flower; e. cypsela (Pivari et al. 1638). f-j Mikania micrantha – f. habit; 
g. leaf blade; h. head; i. flower; j. cypsela (Silva et al. 1238). k-o. Mikania psilostachya – k. habit; l. leaf blade; m. head; n. flower; o. cypsela (Daly 
et al. 1748I). p-s. Mikania sp. – p. habit; q. head; r. flower; s. cypsela (Trindade et al. 222). t-x. Monogereion carajensis – t. habit; u. leaf blade 
(Lobato et al. 4325); v. head; w. flower; x. cypsela (Silva & Bahia 3022).
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ápice atenuado, base obtusa a levemente cuneada, 
margem inteira. Pedúnculo 1,8–1,9 cm compr., não 
fistuloso; capitulescência paniculiforme, capítulo 
4 flores, discoide, receptáculo plano, epaleáceo; 
brácteas involucrais em 2 séries, eximbricadas, 
glanduloso-pontuadas, eglandulares. Corola 
0,4‒0,6	×	0,2‒0,3	cm,	levemente	infundibuliforme,	
branca,	glabra,	5-lobos;	anteras	0,2‒0,3	cm	compr.,	
apêndice	apical	obtuso,	base	obtusa;	estilete	0,7‒1	
cm	compr.,	estigma	filiforme.	Cipsela	0,4‒0,5	cm	
compr.,	 fusiforme,	 esparssamente	 híspida,	 3‒4	
costada; pápus unisseriado,cerdosos, barbelado.
Material selecionado: Parauapebas, Serra dos Carajás, 
Serra Norte, 5º55’S, 50º26’W, 5.XII.1981, fl. e fr., D.C. 
Daly et al. 1748 (MG).

Mikania psilostachya difere-se das demais 
espécies do gênero na área de estudos por 
apresentar lâmina foliar escabra em ambas as 
faces, com base obtusa a cuneada, borquidódroma 
e captulescência paniculiforme composta. Um 
caracter bastante útil para o seu reconhecimentoé 
a indumentção escabra, bem áspera ao toque, na 
face adaxial da folha.

Espécie Neotropical. No Brasil há registros 
para as regiões: Norte (AC, AM, AP, PA, RO, RR, 
TO), Nordeste (BA, CE, MA, PE), Centro-oeste 
(DF, GO, MS, MT), Sudeste (MG, RJ, SP). Serra 
dos Carajás: Serra Norte: N4. Encontrada em 
áreas de canga.

15.4. Mikania sp. Fig. 5p-s
Lianas.  Ramos não alados,  verdes, 

pubescentes. Folhas opostas; pecíolo 0,1–1 
cm	 compr.,	 pubescente;	 lâmina	 0.1‒2.9	 ×	
0.5‒2.2	 cm	 compr.,	 inteira,	 ovalada	 a	 elíptica,	
concolor, cartácea, pubescente em ambas as 
faces, eglandular, semicraspedódroma, ápice 
acuminado, base cordada, margem inteira. 
Pedúnculo 3,2–5,3 cm compr., não fistuloso; 
capitulescência tirsoídeo-paniculiforme; capítulo 
4 flores, discoide, receptáculo plano, epaleáceo; 
brácteas involucrais em 2 séries, eximbricadas, 
glanduloso-pontuadas.	Corola	0,4‒0,6	×	0,1‒0,3	
cm compr., levemente infundibuliforme, branca, 
glabra,	 5-lobos;	 anteras	 0,1‒0,2	 cm	 compr.,	
apêndice apical atenuado, base obtusa; estilete 
0,6‒0,7	 cm	 compr.,	 estigma	 filiforme.	Cipsela	
0,3‒0,4	 cm	 compr.,	 prismática,	 lanosa,	 3‒4	
costada; pápus unisseriado, cerdoso, barbelado.
Material selecionado: Parauapebas, FLONA de Carajás, 
Serra dos Carajás, 6º03’69”S, 50º12’37”W, 22.VI.2015, 
fl. e fr., J.R. Trindade 222 (MG).

Mikania sp. assim como Mikania divaricata 
apresentam capítulos agrupados em trincas, 

considerado sinapormorfia para o complexo 
Mikania parviflora, característica sustentada 
também por estudos filgenéticos (Holmes 1996). 
Porém, esta espécie apresenta lâmina foliar 
cordada, diferindo de todas as demais espécies 
deste complexo. Há apenas uma coleta desta 
espécie na área de estudo, dificultando a tomada 
uma de decisão taxonômica mais precisa.

Coletada na Serra Norte: N3. Encontrada em 
borda de mata baixa, sobre canga.

16. Monogereion G.M. Barroso & R.M. King
Monogereion apresenta folha lobada, 

tricomas glandulares ao longo de suas estruturas, 
capitulescência corimbiforme laxa e mais raramente 
capítulos solitários, pápus 1–3 aristados. O gênero 
é monotípico e endêmico da Serra dos Carajás, Pará 
(Barroso & King 1971; BFG 2015).

16.1. Monogereion carajensis G.M. Barroso & 
R.M. King, Brittonia 23: 118. 1971. 
 Figs. 5t-x; 6k-l

Erva	 25‒80	 cm	 compr.,	 ereta.	Ramos	 não	
alados, verdes a vináceos, pubescentes. Folhas 
alternas; pecíolo 0,1–3 cm compr., pubescente; 
lâmina	 0,3‒4,1	 ×	 0,1‒4	 cm,	 lobada	 a	 lobada-
pinatissecta, lanceolada a deltoide, concolor, 
cartácea, pubescente, com tricomas glandulares em 
ambas as faces, craspedódroma, margem lobada. 
Pedúnculo 0,1–6,7 cm compr., não fistuloso; 
capitulescência corimbiforme ou capítulo solitário; 
capítulos	ca.	27‒102	flores,	discoide,	receptáculo	
convexo, epaleáceo; brácteas involucrais 2–3 
séries,	eximbricadas,	eglandulares.	Corola	0,1‒0,4	
×	 ca.	 0,1	 cm	 ,	 infundibuliforme,	 lilás	 a	 rósea,	
pubescente, 5-lobos; anteras ca. 0,1 cm compr., 
apêndice apical obtuso a arredondado, base obtusa; 
estilete	 0,1‒0,4	 cm	compr.,	 estigma	 claviforme.	
Cipsela	0,1‒0,3	cm	compr.,	prismática,	híspida,	3‒5	
costada; pápus unisseriado, coroniforme, 1–2(3) 
aristado, barbelado.
Material selecionado: S/Município, Serra dos Carajás, 
6º02’08”S, 50º16’26”W, 11.III.2009, fl. e fr., V.T Giorni 
et al. 80 (BHCB); 6º17’41”S, 49º54’53”W, 17.XII.2010, 
N.F.O. Mota et al. 1835 (BHCB); 6º09’27”S, 50º10’12”W, 
22.III.2012, fl. e fr., P.L. Viana et al. 5304 (BHCB); 
6º02’30”S, 50º12’28”W, 27.III.2012, A.J. Arruda et 
al. 895 (BHCB); 26.III.2015, fl. e fr., A.P.O. Cruz et 
al. 11(MG); Canaãdos Carajás, Serra Sul, ao longo 
da estrada S11-D até S11-A, 6º22’17”S, 50º23’04”W, 
22.III.2015, fl. e fr., L.C.B. Lobato et al. 4385 (MG); 
Serra do Tarzan, 6º04’01”S, 50º07’46”W, 27.III.2015, 
fl. e fr., A.P.O. Cruz et al. 19 (MG); Parauapebas, Serra 
dos Carajás, Serra Norte, Platô N5 (Morro 2), 6º06’46”S, 
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Figura 6 – a-c. Icthyothere terminalis – a. hábito; b. capitulescência; c. capítulo (Fotos: Pedro Viana). d-e. Lepidaploa 
arenaria – d. capitulescência; e. capítulo (Fotos: Climbiê Hall). f-g. Lepidaploa paraensis – f. hábito; g. capitulescência. 
h. Lepidaploa remotiflora – capítulo (Fotos: Pedro Viana). i-j. Mikania divaricata – i. folhas; j. capitulescência (Fotos: 
Nara Mota). k-l. Monogereion carajensis – k. capítulo; l. hábito (Fotos: Pedro Viana).
Figure 6 – a-c. Icthyothere terminalis – a. habit; b. capitulescence; c. head (Photos: Pedro Viana). d-e. Lepidaploa arenaria – d. capitulescence; e. 
head (Photos: Climbiê Hall). f-g. Lepidaploa paraensis – f. habit; g. capitulescence. h. Lepidaploa remotiflora – head (Photos: Pedro Viana). i-j. 
Mikania divaricata – i. leaf blade; j. capitulescence (Photos: Nara Mota). k-l. Monogereion carajensis – k. head; l. habit (Photos: Pedro Viana).
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50º08’20”W, 14.III.2015, fl. e fr., L.C.B. Lobato et al. 
4325 (MG); N8, 26.III.2015, fl. e fr., A.P.O. Cruz et al. 
08 (MG); N1, 6º20’58”S, 50º26’57”W, 26.III.2015, fl. 
e fr., A.P.O. Cruz et al. 02 (MG); São Félix do Xingu, 
Serra de Campos, platôo SF1, 6º23’54”S, 51º51’03”W, 
1.V.2016, fl, fr, P.L. Viana et al. 6113 (MG).

Monogereion carajensis difere-se das demais 
espécies da área de estudos por apresentar, ao 
longo dos ramos, pecíolos, folhas e pedúnculos, 
tricomas pubescentes glandulares, que oferecem a 
planta leve odor e textura pegajosa. As lâminas, por 
sua vez, são profundamente lobadas e em alguns 
raros casos, inteiras. Apresentam capitulescência 
corimbiforme, e raramente há capítulos solitários; 
cipsela híspida e pápus coroniforme, contendo 
geralmente 1–2 aristas, raramente 3, estas alcançam 
o comprimento da corola.

Restrita às cangas da Serra dos Carajás: Serra 
Norte: N1, N2, N4, N5 e N8, Serra Sul: S11A a 
S11D, e também na Serra de Campos, em São Félix 
do Xingu. Encontrada canga arbustiva, campos 
limpos, brejos e bordas de matas, com preferência 
a ambientes sombreados.

17. Parapiqueria R.M.King & H.Rob.
Parapiqueria caracteriza-se pelo porte 

diminuto e delicado, folhas sésseis, capitulescência 
tirsoídeo-panicliforme, flor branca, cipsela 
prismática, glabra e pápus ausente. O gênero é 
monotípico e endêmico da Serra dos Carajás, estado 
do Pará (King & Rob. 1980; BFG 2015).

17.1. Parapiqueria cavalcantei R.M. King & H. 
Rob., Phytologia 47: 111. 1980. 
 Figs. 7a-e; 9a-c

Erva	 5‒15	 cm,	 ereta.	 Ramos	 não	 alados,	
verdes, glabros. Folhas opostas; pecíolos ausentes; 
lâmina	0,1‒2,2	×	0,05‒0,2	cm,	inteira,	espatulada,	
obovada a linear, concolor, cartácea, diminutamente 
pubescente em ambas as faces, eglandular, 
hifódroma, ápice obtuso a agudo, base atenuada, 
margem inteira. Pedúnculo 0,1–0,4 cm compr.,não 
fistuloso; capitulescência tirsoídeo-panicliforme; 
capítulo ca. 8 flores, discoide, receptáculo convexo, 
epaleáceo; brácteas involucrais em 1 série, 
eglandular.	Corola	ca.	0,1×0,1	cm,	campanulada,	
branca, glabra, 4-lobos; anteras ca. 0,1 cm compr., 
apêndice apical obtuso a arredondado, base obtusa, 
estilete ca. 0,1 cm compr., estigma filiforme. 
Cipsela ca. 0,1 cm compr., prismática, glabra, 
eglandular,	3‒4	costada;	pápus	ausente.
Material selecionado: FLONA de Carajás, Serra dos 
Carajás, Serra Sul, S11-C, 6º22’58”S, 50º23’07”W, 
29.IV.2015, fl. e fr., N.F.O. Mota et al. 2877 (MG); 

Parauapebas, [Marabá] Serra dos Carajás, 6º00’S, 
50º18’W, 24.V.1969, fl. e fr., P. Cavalcante 2162 (RB).

Parapiqueria cavalcantei difere-se das 
demais espécies por ser uma planta tenra, diminuta 
(com até 15 cm de altura), folha séssil, linear, 
espatulada a obovada, hifódroma, diminutamente 
pubescente, com tricomas enegrecidos no ápice, 
em ambas as faces. Possui capitulescência em 
panículas tirsóides e capítulos laxos, com flores 
desprovidas de pápus. King & Robinson (1980), 
descrevem a corola de P. cavalcantei contendo 
5 lobos, entretanto, observou-se que a espécie 
apresenta corola com 4 lobos.

Restrita às cangas da Serra dos Carajás: 
Serra Norte e Serra Sul: S11C. Conhecida de duas 
localidades apenas: a localidade tipo, de 1969, na 
Serra Norte, mas sem detalhes da localidade, e uma 
pequena mata baixa ao longo de riacho intermitente 
no bloco S11C, de onde provêm todas as coletas 
posteriores a do espécime-tipo. Encontrada em 
ambiente sombreado, crescendo diretamente nas 
fissuras das rochas, e estreitamente associada ao 
percurso de riacho intermitente. Foi observada 
crescendo em simpatria com Paepalanthus 
fasciculoides Hensold, Monogereion carajensis 
e Carajasia cangae R.M. Salas, E.L. Cabral & 
Dessein, sendo os dois últimos também gêneros 
endêmicos do local. 

18. Pluchea Cass.
Pluchea inclui ervas ou arbustos de capítulos 

disciformes, organizados em corimbos, com 
flores brancas, rosadas a purpúreas. Apresenta 
80 espécies de ampla distribuição geográfica 
(Bürguer 1995). No Brasil são registradas três 
espécies (BFG 2015), das quias apenas Pluchea 
sagittalis (Lam.) Cabr. ocorre na Região Norte 
(Bürguer 1995). Na Serra dos Carajás está 
representado por apenas uma espécie. 

18.1. Pluchea sagittalis (Lam.) Cabrera, Bol. Soc. 
Argent. Bot. 3: 36. 1949. Fig. 7f-k

Erva	a	subarbusto	60‒100	cm	compr.,	ereta.	
Ramos alados, glabros. Folhas alternas; pecíolo 
ausente;	 lâmina	 0,8‒13	×	 0,2‒3,5	 cm,	 estreito-
elíptica, inteira, obovada, concolor, cartácea, 
pubescente em ambas as faces, glândulas diminutas 
ao longo da margem, broquidódroma, ápice 
atenuado a acuminado, base soldada, margem 
serreada.	 Pedúnculo	 0,4‒1,4	 cm,	 não	 fistuloso;	
capitulescência	corimbiforme;	capítulo	ca.	50‒89	
flores, disciforme, receptáculo plano, epaleáceo; 
brácteas em 4 séries, eglandulares; flor periférica, 
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Figura 7 – a-e. Parapiqueria cavalcantei – a. hábito; b. folha; c. capítulo; d. flor; e. cipsela (Mota et al. 2977). f-k. Pluchea 
sagittalis – f. hábito; g. capítulo; h. flor periférica; i. flor central; j. anteras; k. cipsela (Mota et al. 3371). l-q. Porophyllum 
ruderale – l. hábito; m. folha; n. capítulo; o. flor; p. anteras; q. cispela (Meyer et al. 1215). r-v. Praxelis asperulacea – r. hábito; 
s. folha; t. capítulo (Mota et al. 2604); u. flor; v. cipsela (Mota et al. 1510). w-z2. Pterocaulon alopecuroides – w. hábito; x. 
capítulo; y. flor periférica; z. flor central; z1. anteras; z2. cipsela (Costa et al. 701). z3-z7. Riencourtia pedunculosa – z3. hábito; 
z4. capitulescência; z5. flores centrais; z6. flor periférica; z7. cipsela (Cruz et al. 18).
Figure 7 – a-e. Parapiqueria cavalcantei – a. habit; b. leaf blade; c. head; d. flower; e. cypsela (Mota et al. 2977). f-k. Pluchea sagittalis – f. habit; 
g. head; h. periferic flower; i. central flower; j. anthers; k. cypsela (Mota et al. 3371). l-q. Porophyllum ruderale – l. habit; m. leaf blade; n. head; o. 
flower; p. anthers; q. cyspela (Meyer et al. 1215). r-v. Praxelis asperulacea – r. habit; s. leaf blade; t. head (Mota et al. 2604); u. flower, v. cypsela 
(Mota et al. 1510). w-z2. Pterocaulon alopecuroides – w. habit; x. head; y. periferic flower; z. central flower; z1. anthers; z2. cypsela (Costa et al. 
701). z3-z7. Riencourtia pedunculosa – z3. habit; z4. capitulescence; z5. central flowers; z6. periferic flower; z7. cypsela (Cruz et al. 18).
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feminina; corola 0,3–0,4 cm, filiforme, branca, 
glabra,	4-lobos;	estilete	0,5‒0,7	cm,	estigma	linear.	
Flor	central,	masculinas,	corola	0,3‒0,4	cm,	tubulosa	
a infundibuliforme, branca a rosada, esparsamente 
pubescente,	 5-lobos;	 anteras	0,2‒0,3	 cm	compr.,	
apêndice	apical	agudo,	base	sagitada;	estilete	0,5‒0,6	
cm compr., estigma  lanceolado. Cipsela ca. 0,1 cm 
compr., fusiforme a levemente obovada, glabra, 
3‒4	costada;	pápus	unisseriado,	cerdoso,	barbelado.
Material selecionado: Canaã dos Carajás, S11-D, 
6º27’11.199” S 50º20’17,711”W, 22.XII.2012, fl. e fr., 
M.O. Pivari et al. 1708 (BHCB); Parauapebas, FLONA 
de Carajás, Serra Norte, N3, 6º02’34” S 50º12’29”W, 
14.VI.2015, fl. e fr., N.F.O. Mota et al. 3371 (MG).

Pluchea sagittalis pode ser confundida, na 
área de estudos, com Pterocaulon alopecuroides 
por apresentar ramos alados. Entretanto, difere desta 
por possuir ramos com alas glabras, capitulescência 
corimbiforme e cipsela glabra, enquanto P. 
alopecuroides possui ramos alados, com uma face 
lanosa e outra face albo-tomentosa, capitulescência 
em espigas e cipsela pubescente.

Espécie neotropical, ocorre na América 
do Norte (Estados Unidos), na América do Sul 
(Argentina, Brasil e Venezuela) e Ásia (Taiwan). 
No Brasil há registros para as regiões: Norte (AC, 
AM, PA), Nordeste (BA, MA, PE, SE), Centro-
oeste (GO), Sudeste (ES, MG, RJ, SP) e Sul (PR, 
RS, SC). Serras dos Carajás: Serra Norte: N3, Serra 
Sul: S11D. Encontrada sobre canga, crescendo em 
brejo, parcialmente submersa, em área sujeita a 
ação antrópica. 

19. Porophyllum Guett.
O gênero Porophyllum é caracterizado pela 

presença de cavidades secretoras glandulares 
translúcidas, as quais se localizam longitudinalmente 
à margem da folha, e prolongando-se para seu o 
interior, dispersas em toda a parte da lâmina (Munz 
& Keck 1973). No Brasil são registradas sete 
espécies com ocorrencia em quase todos os estados 
(BFG 2015). Na Serra dos Carajás está representado 
por apenas uma espécie.

19.1. Porophyllum ruderale (Jacq.) Cass., Dict.Sci. 
Nat. (ed. 2) 43: 56. 1826. Fig. 7l-q

Erva a arbusto com até 30 cm compr., ereta. 
Ramos não alados, verdes, glabros. Folhas alternas; 
pecíolo	ausente;	lâmina	1,7‒4,6	×	0,3‒1,7	cm,	inteira,	
ovalada, elíptica a obovada, concolor, cartácea, 
glabra, glândulas diminutas ao longo da margem, 
broquidródoma, ápice obtuso, base atenuada, 
margem	 repanda	 a	 crenada.	 Pedúnculo	 2,7‒5,5	

cm compr., claviforme-fistuloso; capitulescência 
corimbiforme;	capítulo	ca.	33‒45	flores,	discoide,	
receptáculo convexo, epaleaceo; brácteas involucrais 
em	1	 série,	 glandular-estriada.	Corola	 2‒2,6	 cm	
compr., estreitamente infundibuliforme, cor não 
observada,	 estrigosa,	5-lobos;	 anteras	0,1‒0,2	cm	
compr., apêndice apical agudo, base sagitada; estilete 
2‒2,4	cm	compr.,	estigma	filiforme.	Cipselas	0,7‒1	
cm	compr.,	fusiforme,		estrigosa,	3‒4	costada;	pápus	
unisseriado, cerdoso, barbelado.
Material selecionado: Canaã dos Carajás, Serra da 
Bocaina, 6º17’46”S, 49º54’34”W, 10.III.2012, fl. e fr., 
A.J. Arruda et al. 676 (BHCB); Parauapebas, Serra Norte, 
próximo entrada N1, 6º08’18”S, 50º10’34”W, 25.III.2012, 
fl. e fr., P.B. Meyer et al. 1215 (BHCB).

Porophyllum ruderale destaca-se por 
apresentar pedúnculo claviforme-fistuloso, 
capitulescência corimbiforme, cipsela fusiforme 
e estrigosa, brácteas involucrais unisseriada com 
glândulas longitudinais, pápus cerdoso e denso, 
que a distingue de todas as espécies de Asteraceae 
da áreade estudos.

Espécie ocorre nos neotrópicos e na Ásia. No 
Brasil há registros para as regiões: Norte (AC, AM, 
AP, PA, RO), Nordeste (BA, CE, PE, RN) Centro-
oeste (DF, GO, MS, MT), Sudeste (ES, MG, RJ, 
SP) e Sul (PR, RS, SC). Serra dos Carajás: Serra 
Norte: N1 e Serra Sul: Serra do Tarzan. Encontrada 
em vegetação rupestre sobre canga, geralmente em 
áreas sujeitas a ação antrópica.

20. Praxelis Cass.
King & Robinson (1970) restabeleceram 

Praxelis a partir das espécies de Eupatorium 
seção Praxelis (Cass.) Benth., que apresentavam 
capítulos cilíndricos ou estreito-campanulados, 
longo-pedunculados, brácteas involucrais caducas, 
receptáculo distintamente cônico e pápus cerdosos 
com numerosas cerdas capilares escabras. Além 
dessas características, entre outros caracteres 
diagnósticos do gênero destacam-se cipselas 
obcônicas, comprimidas e o carpopódio aneliforme 
e assimétrico com parede celular espessada (Esteves 
2001). No Brasil são registradas 13 espécies com 
ampla distribuição (BFG 2015). Na Serra dos 
Carajás está representado por apenas uma espécie.

20.1. Praxelis asperulacea (Baker) R.M. King & 
H. Rob., Phytologia 20: 194. 1970. 
 Figs. 7r-v; 9d-f

Erva 50–55 cm compr., ereta. Ramos não 
alados, verdes, glabros a pubescentes. Folhas 
opostas,	pecíolo	ausente;	lâmina	0,3‒2,7	×	0,1‒0,3	
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cm, inteira, espatulada, obovada a linear, verde, 
concolor, cartácea, pubescente em ambas as faces, 
eglandular, hifódroma, ápice obtuso a agudo, base 
atenuada, margem inteira. Pedúnculo 0,6–8,4 cm 
compr., não fistuloso; capitulescência corimbiforme 
ou capítulo solitáro; capítulo ca. 23–41 flores, 
discoide, receptáculo convexo, epáleceo; brácteas 
involucrais	imbricadas,	eglandular.	Corola	0,1‒0,3	×	
0,1‒0,2	cm,	infundibuliforme,	lilás,	glabra,	5-lobos;	
anteras ca. 0,1 cm compr., apêndice apical obtuso a 
arredondado,	base	obtusa;	estilete	0,2‒0,4	cm	compr.,	
estigma	 claviforme.	Cipsela	 0,1‒0,4	 cm	compr.,	
obcomprimida lateralmente, híspida, 2 costada; pápus 
unisseriado, cerdoso, barbelado.
Material selecionado: Canaã dos Carajás, FLONA de 
Carajás, Serra dos Carajás, Serra Sul, ao longo da estrada 
S11-D até S11-A, 6º19’26”S, 50º27’13”W, 29.IV.2015, fl. 
e fr., N.F.O. Mota et al. 2978 (MG).

Praxelis asperulacea pode ser eventualmente 
confundida com Parapiqueira cavalcantei em 
função da presença de folhas sésseis, opostas, lâmina 
espatulada, hifódroma, ápice obtusos a agudos, bases 
atenuadas, margens inteiras. Entretanto, se direfencia 
por apresentar capitulescência corimbiforme ou mais 
raramente capítulo solitário, brácteas involucrais 
com estrias nitidamente visíves devido à coloração 
diferenciada, flores rosas, e cipsela obcomprimida 
laretalmente, com tricomas híspidos nas costas.

Espécie com distribuição para o norte da 
América do Sul (Bolívia, Guiana, Venezuela). No 
Brasil há registros para as regiões: Norte (AM, PA) e 
Centro-Oeste (MT). Serra dos Carajás: Serra Sul: S11A 
ao S11D. Encontrada sobre canga em brejo sazonal ou 
em campo graminoso com arbustos esparssos.

21. Pterocaulon Elliot
Pterocaulon é caracterizado principalmente 

pelo caule alado e capítulos sésseis terminais, 
formando glomérulos densos ou espigas mais ou 
menos densas (Lima 2006), o gênero inclui 18 
espécies, que se distribuem por uma área geográfica 
bicêntrica (Cabrera & Ragonese 1978). No Brasil são 
registradas 11 espécies com ocorrência desde o Norte, 
com exeção dos estados de Amapá e Tocantins, até o 
Sul do país (BFG 2015). Na Serra dos Carajás está 
representado por apenas uma espécie.

21.1. Pterocaulon alopecuroides (Lam.) DC., Prodr. 
5: 454. 1836. Fig. 7w-z2

Subarbusto	60‒80	cm	compr.,	 ereto.	Ramos	
alados, com uma face lanosa e outra face albo-
tomentosa. Folhas alternas; pecíolo ausente; lâmina 
0,7‒5,6	×	0,2‒2	 cm,	 inteira,	 lanceolada,	 elíptica	

a estreito-eliptica, discolor, levemente tomentosa 
com raros tricomas híspidos na face adaxial, albo-
tomentosa na abaxial, glândulas diminutas ao longo 
da margem, broquidódroma, ápice atenuado a 
acuminado,	margem	serreada.	Pedúnculo	0,5‒11,5	
cm, não fistuloso; capitulescência espiciforme; 
capítulo ca. 32–34 flores, disciforme, receptáculo 
convexo, quase inconspícuo, epaleáceo; brácteas em 
4 séries, eximbricadas, eglandulares. Flor periférica 
feminina; corola 0,7–0,9 cm, filiforme, branca, glabra, 
4-lobos;	estilete	0,5‒0,7	cm	compr.;	estigma	linear.	
Flor	central	masculina,	0,5‒0,6	cm	compr.,	tubulosa,	
branca,	5-lobos;	anteras	0,2‒0,3	cm	compr.,	 ápice	
agudo,	base	 sagitada;	 estilete	0,5‒0,7	cm	compr.;	
estigma linear. Cipsela ca. 0,1 cm compr., fusiforme, 
pubescente,	3‒4	costada;	pápus	unisseriado,	cerdoso,	
barbelado.
Material selecionado: Parauapebas, Serra dos Carajás, 
6º16’14”S, 50º18’30”W, 10.X.2008, fl. e fr., L.V. Costa 
et al. 701 (BHCB).

Pterocaulon alopecuroides difere das demais 
espécies da área de estudos por apresentar ramo 
4-alado, lanoso a albo-tomentoso, folha levemente 
tomentosa com raros tricomas híspidos na face 
adaxial e densamente albo-tomentosa na face abaxial, 
capitulescência espiciforme e cipsela pubescentes. 

Espécie neotropical, ocorre na América 
do Norte (Estados Unidos), na América do Sul 
(Argentina, Brasil, Paraguai e Venezuela) e Ásia 
(Taiwan). No Brasil há registros para as regiões: Norte 
(AM, TO), Nordeste (BA, PB), Centro-oeste (DF, 
GO, MS, MG), Sudeste (ES, MG, RJ, SP) e Sul (PR, 
RS, SC). Serras dos Carajás: Serra Norte. Encontrada 
em vegetação típica de canga. A espécie apresenta-se 
como uma nova ocorrência para o estado do Pará.

22. Riencourtia Cass.
Riencourtia apresentam hábito herbáceo a 

subarbustivo possuindo como principais características 
distintivas os capítulos disciformes reduzidos, 
agrupados em cimeiras de glomérulos, receptáculo 
geralmente desprovido de páleas, com apenas uma 
flor feminina e com até oito flores masculinas, 
todas tubulosas (Baker 1884; Barroso et al. 1991; 
Panero 2007). Em Riencourtia, as flores estaminadas 
apresentam ovário não funcional, desprovido de 
óvulo. Mesmo assim, os ovários dessas flores se 
desenvolvem, aumentando em comprimento. É 
um gênero que se distribui em áreas de vegetação 
savânica, desde o escudo das Guianas, além de 
outras regiões próximas na Venezuela e Colômbia, 
cruzando a Amazônia Oriental brasileira até 
os Cerrados do Brasil e Bolívia. No Brasil são 
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registradas quarto espécies (BFG 2015). Na Serra 
dos Carajás está representado por apenas uma 
espécie.

22.1. Riencourtia pedunculosa (Rich.) Pruski, 
Brittonia 50(4): 478. 1998. Figs. 7z3-z7; 9g-h

Erva	50‒100	cm	compr.,	decumbente.	Ramos	
não alados, verdes com estrias vináceas, glabros, 
estrigosos a hirsurtos. Folhas opostas; pecíolo ca. 
0,1	 cm	compr.,	 hirsuto;	 lâmina	0,2‒5	×	0,1‒0,4	
cm, inteira, estreito-lanceolada, estreito-oblonga 
a linear, concolor, cartácea, estrigosa a hirsuta em 
ambas as faces, eucamptódromas, ápice atenuado 
a agudo, basecuneada, margem inteira. Pedúnculo 
7‒15,1	cm	compr.,	não	fistuloso;	capitulescência	
glomeruliforme;	capítulo	5‒9	flores,	disciformes,	
receptáculo convexo, epaleáceo; brácteas 
involucrais em 2 séries, eximbricadas, glandulares. 
Flor	masculina;	 corola	 ca.	 0,1–0,2	 ×	 0,1	 cm,	
campanulado a infundibuliforme, lilás, pubescente, 
5-lobos; anteras ca. 0,1 cm compr., apêndice apical 
arrecondado,	base	curto-sagitada;	estilete	0,1‒0,2	
cm compr., estigma indivisivo. Flor feminina; 
corola	0,2	×	0,3	cm,	estreito-tubulosa,	alvo-lilás,	
pubescenteno ápice; anteras ca. 0,1 cm compr., 
apêndice apical emarginado, base curto-sagitada; 
estilete	 0,1‒0,2	 cm	compr.,	 estigma	 claviforme.	
Cipsela	 0,2‒0,3	 cm	 compr.,	 obovado-rostrada,	
glabra a glabrescente, 2 costada; pápus ausente.
Material selecionado: Canaã dos Carajás, Serra do 
Tarzan, UTM, 24.V.2010, fl. e fr., L.V. Costa et al. 956 
(BHCB); Serra Sul, ao longo estrada S11-D a S11-A, 
6º22’17”S, 50º23’04”W, 23.III.2015, fl. e fr., L.C.B. 
Lobato et al. 4419 (MG); Serra da Bocaina, 6º18’12”S, 
49º53’56”W, 08.III.2012, fl. e fr., A.J.Arruda et al. 637 
(BHCB); Parauapebas, FLONA de Carajás, Serra dos 
Carajás, Serra Norte, N1, 26.III.2015, fl. e fr., A.P.O. 
Cruz et al. 03 (MG); N3, 6º02’30”S, 50º12’28”W, 
27.III.2012, fl. e fr., A.J. Arruda et al. 904 (BHCB); 
N8, 6º11’08”S, 50º07’56”W, 23.III.2012, fl. e fr., A.J. 
Arruda et al. 795 (BHCB); N7, 6º09’13”S, 50º10’21”W, 
25.III.2012, fl. e fr., A.J. Arruda et al. 859 (BHCB).

Reincourtia pedunculosa diferencia-se 
das demias espécies por apresentar capítulos 
bastante reduzidos e agrupados em glomérulos 
subentendidos por brácteas subinvolucrias 
vináceas. Apresenta, por capítulo, uma flor 
feminina no centro, e 5 a 9 flores masculinas, 
na região periférica, circundando a única flor 
feminina, todas lilases.

Espécie neotropical, ocorrendo na América 
do Sul (Brasil, Guina Francesa, Suriname e 
Venezuela). No Brasil há registros para as regiões: 
Norte (AP, PA, TO), Nordeste (MA) e Centro-oeste 

(MT). Serra dos Carajás: Serra Norte: N1, N3, N4, 
N7 e N8, e Serra Sul: S11A ao S11D, Serra da 
Bocaina e Serra do Tarzan. Encontrada em brejo 
sobre canga arbustiva e campos limpos, formando 
moitas, abundantes no local.  

23. Rolandra Rottb.
Rolandra caracteriza-se por serem ervas 

perenes ou subarbustos com folhas alternas, 
elípticas a lanceoladas, margem esparsamente 
serreada, face abaxial visivelmente alvo-
tomentoso; capitulescencia em glomérulos densos 
nas axilas das folhas superiores e terminais, 
globoso; capítulos com apenas uma flor e 
brácteas involucrais bisseriadas, quase sempre 
desiguais; cipsela obovoide, ligeiramente achatada, 
ligeiramente 5 costada e  pápus unisseriado 
(Stevens et al. 2001). No Brasil é registrada apenas 
uma espécie de Rolandra (BFG 2015).

23.1. Rolandra fruticosa (L.) Kuntze, Revis. Gen. 
Pl. 1: 360. 1891. Figs. 8a-b; 9i-j

Arbusto	50‒100	cm	compr,	ereto	Ramos	não	
alados, híspido-tomentosos. Folhas espiraladas; 
pecíolo	 0,2‒0,4	 cm	 compr.,	 híspido-tomentoso;	
lâmina	 0,2‒10,1	 ×	 0,5‒4,2	 cm,	 inteira,	 elíptica	
a lanceolada, discolor, cartácea, híspidas na 
face adaxial e híspida-tomentosa na abaxial, 
glândulas diminutas ao longo da margem, 
camptódroma, ápice acuminado, atenuado a 
obtuso e levemente mucronado, base cuneada, 
margem cuneada a aguda. Pedúnculo ausente; 
capitulescência gloméruliforme; capítulo 1 flor, 
discoide, receptáculo inconspícuo, epaláceo; 
brácteas involucrais em 1 série, eglandular. Corola 
0,2	×	 0,3	 cm,	 infundibuliforme,	 branca,	 glabra,	
4-lobos;	 anteras	 0,1‒0,2	 cm	 compr.,	 apêndice	
apical	 atenuado,	 base	 obtusa;	 estilete	 0,2‒0,3	
cm	 compr.,	 estigma	 filiforme.	Cipsela	 0,2‒0,3	
cm	compr.,	obovada,	4‒5	costada,	glabra;	pápus	
unisseriado, paleáceo.
Material selecionado: Parauapebas, Serra Norte, N1, 
5º59’29”S, 50º19’25”W, 21.VI.2012, fl. e fr., L.V.C. 
Silva et al. 1259 (BHCB).

Rolandra fruticosa difere das demais 
espécies da área de estudo por apresentar 
lâmina foliar com face adaxial híspida e face 
abaxial híspido-tomentosa, discolor, capítulos 
axilares glomeruliformes, brácteas subinvolucrais 
foliaceas, corola brancas com 4 lobos e cipsela com 
pápus paleáceo. Os capítulos apresentam aspecto 
espinhoso devido ao ápice rígido-acuminado de 
suas brácteas involucrais.
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Figura 8 – a-b. Rolandra fruticosa – a. capitulescência; b. capítulo, flor e cipsela (Silva et al. 169). c-h. Tilesia 
baccata – c. hábito; d. capítulo; e. pálea; f. flor do raio; g. flor do disco; h. cipsela (Paula et al. 546). i-m. Unxia 
camphorata– i. hábito; j. capitulescência; k. capítulo;  l. flor do disco; m. cipsela (Cruz et al. 28). n-o. Vernonanthura 
cf. brasiliana – n. capítulo; p. flor (Arruda et al. 983).
Figure 8 – a-b. Rolandra fruticosa – a. capitulescence; b. head, flower e cypsela (Silva et al. 169). c-h. Tilesia baccata – c. habit; d. 
head; e. palea; f. ray flower; g. disk flower; h. cypsela (Paula et al. 546). i-m. Unxia camphorata – i. habit; j.  capitulescence; k. head;  
l. disk flower; m. cypsela (Cruz et al. 28). n-o. Vernonanthura cf. brasiliana – n. head; o. flower (Arruda et al. 983).
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Espécie ocorre desde a América Central 
(Honduras, Panamá e Porto Rico) até o nordeste 
da América do Sul (Brasil, Guina Francesa, Peru, 
Suriname e Venezuela) e Ásia (Japão e Malasia). 
No Brasil há registros para as regiões: Norte (AM, 
PA), Nordeste (BA, MA, PE) e Sudeste (MG). 
Serra dos Carajás: Serra Norte: N1. Encontrada em 
vegetação típica de canga, sendo mais comum em 
beiras de estradas e bordas de mata em regeneração.

24. Tilesia G. Mey.
Ervas a arbustos. Folhas opostas, pecioladas, 

eglandulares. Capítulos radiados ou discoides, 
solitário ou em corimbos; brácteas involucrais 
foliáceas ou não; receptáculo com páleas 
fortementes aristadas. Flores do disco andróginas, 
corolas amarelas ou avermelhadas, ápice 5-lobados. 
Cipselas envolvidas por uma polpa carnosa; 
pápus ausente. Tilesia é um gênero restrito aos 
Neotrópicos, contendo uma espécie de ampla 
variação (Tilesia baccata), com duas variedades, 
além de duas outras espécies: Tilesia macrocephala 
(H. Rob) Pruski e Tilesia rubens (Alexander) 
Pruski, que são incomuns (Pruski 1996). No 
Brasil é registrada apenas uma espécie de ampla 
ocorrência (BFG 2015), e esta também ocorre na 
Serra dos Carajás.

24.1. Tilesia baccata (L.) Pruski, Novon 6(4): 414. 
1996. Figs. 8c-h; 9k

Arbusto 1–4 m compr., decumbente. Ramos 
não alados, verdes, estrigosos. Folhas opostas; 
pecíolo	 0,6‒2	 cm	 compr.,	 estrigoso;	 lâmina	
2,3‒14,8	 ×	 0,7‒5,8	 cm,	 inteira,	 lanceolada,	
ovalada a elíptica, concolor, estrigosa em ambas 
as faces, glândulas diminutas ao longo da margem, 
broquidródoma, ápice acuminado, base cuneada, 
margem	inteira.	Pedúnculo	1,1‒2,3	cm	compr.,	não	
fistuloso; capitulescência corimbiforme; capítulo 
ca. 35–36 flores, radiado, receptáculo convexo, 
paleáceo, páleas naviculares; brácteas involucrais 
em 2 séries, eximbricadas, eglanduares. Flor 
do	 raio	 neutra;	 corola	 0,6–0,7	 ×	 0,3–0,4	 cm,	
liguliforme, amarela, glabra, 1–2-lobos. Flor do 
disco,	 perfeita;	 corola	 0,4	×	 0,6	 cm,	 tubulosa	 a	
infundibuliforme, amarela, glabra, 5-lobos; anteras 
0,2‒0,3	 cm	 compr.,	 apêndice	 apical	 atenuado	 a	
arredondado,	base	curto–sagitada;	estilete	0,1‒0,3	
cm compr., estigma filiforme. Cipsela da flor do 
disco	0,3‒0,4	cm	compr.,	obtriangular,	glabra,	2	
costada; pápus ausente.
Material selecionado: Parauapebas, [Marabá] Serra 
dos Carajás, N1, 19.I.1985, fl. e fr., O.C. Nascimento 

& R.P. Bahia 910 (MG); Serra Sul, Corpo D, 6º23’54”S, 
50º22’13”W, 17.III.2009, fl. e fr., V.T. Giorni et al. 199 
(BHCB).

A espécie pode ser confundida com Aspilia 
attenuata, pois ambas apresentam capítulos amarelos 
com flores do raio liguladas. Entretanto, Tilesia 
baccata difere-se desta, e das demais espécies, por 
apresentar folhas broquidódromas, capitulescências 
corimbiformes, cipselas obtriangulares, pápus 
asuentes.

Espécie neotropical, ocorrendo na América do 
Sul (Brasil, Guina Francesa, Suriname e Venezuela). 
No Brasil há registros para as regiões: Norte (AC, 
AM, AP, PA, RO, RR, TO), Nordeste (AL, BA, CE, 
MA, P B, PE, PI, RN, SE), Centro-oeste (DF, GO, 
MS, MT), Sudeste (ES, MG, RJ, SP) e Sul (PR, RS, 
SC). Serra dos Carajás: Serra Norte: N1, e Serra 
Sul: S11D. Encontrada sobre canga e em vegetações 
florestais associadas.

25. Unxia L.f.
Unxia caracteriza-se pelas folhas estreitamente 

ovaladas a lanceoladas, sésseis para breve pecioladas, 
inflorescência com um ou mais capítulos radiados; 
flor do raio ligulada, amarela, estreito-oblonga 
e pápus ausente (Stuessy 1969). No Brasil são 
registradas três espécies com distribuição restrita 
à região norte do país (BFG 2015). Na Serra dos 
Carajás está representando por apenas uma espécie.

25.1. Unxia camphorata L.f., Supl. Pl. 368. 1781 
[1782]. Figs. 8i-m; 9l-m

Erva	a	arbusto	20‒100	cm	compr.,	decumbente.	
Ramos não alados, verdes, pubescentes a híspidos. 
Folhas	 opostas;	 pecíolo	 0,1‒0,6	 cm	 compr.,	
pubescente	a	híspido;	lâmina	0,5‒4	×	0,7‒5,8	cm,	
inteira, lanceolada a raramente ovalada, discolor, 
híspida a raramente estrigosa em ambas as faces, 
glândulas diminutas ao longo da margem, acródroma, 
ápice atenuado a acuminado, base levemente 
cuneada, obtusa a raramente arredondada, margem 
serreada.	 Pedúnculo	 0,1‒2,3	 cm	 compr.,	 não	
fistuloso; capitulescência glomeruliforme; capítulo 
ca.	10‒15	 flores,	 radiado,	 receptáculo	 incospícuo,	
paleáceo, páleas naviculares; brácteas involucrais 
em 2 séries, eximbricadas, eglandular. Flor do raio, 
feminina;	corola	0,1–0,3	×	0,1–0,2	cm,	liguliforme,	
amarela,	glabro;	estilete	0,1‒0,2	cm	compr.,	estigma	
linear.	Flor	do	disco	masculina;	corola	0,2	×	0,3	cm,	
levemente infundibuliforme, amarela, glabra; anteras 
ca. 0,1 cm, apêndice apical atenuado, base curto-
sagitada.	Cipsela	da	flor	do	raio	0,2‒0,3	cm	compr.,	
obcomprimida, glabra, 2 costada; pápus ausente.
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Figura 9 – a-c. Parapiqueria cavalcantei – a. habitat; b. hábito; c. capitulescência. d-f. Praxelis asperulacea – d. 
hábito; e. capítulos (Fotos: Climbiê Hall); f. capítulo. g-h. Riencourtia pedunculosa – capitulescência. i-j. Rolandra 
fruticosa – i. hábito; j. capitulescência (Fotos: Pedro Viana). k. Tilesia baccata – capítulo (Fotos: Climbiê Hall). l-m. 
Unxia camphorata – l. hábito; m. capitulescência (Fotos: Pedro Viana).
Figure 9 – a-c. Parapiqueria cavalcantei – a. habitat; b. habit; c. capitulescence. d-f. Praxelis asperulacea – d. habit; e. heads (Photos: Climbiê 
Hall); f. head. g-h. Riencourtia pedunculosa – capitulescence. i-j. Rolandra fruticosa– i. habit; j. capitulescence (Photos: Pedro Viana). k. 
Tilesia baccata – head (Photos: Climbiê Hall). l-m. Unxia camphorata – l. habit; m. capitulescence (Photos: Pedro Viana).
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Material selecionado: Canaã dos Carajás, Serra da 
Bocaina, 6º18’12”S, 49º53’12”W, 10.III.2012, fl. e fr., 
L.V.C. Silva et al. 1363 (BHCB); S11-D, 6º23’30”S, 
50º21’02”W, 18.II.2010, fl., M.O. Pivari et al. 1494 
(BHCB); Parauapebas, [Marabá] Serra Norte, N1, 
02.VI.1983, fl. e fr., L.V.C. Silva et al. 1317 (MG); FLONA 
de Carajás, Serra dos Carajás, N2, 6º03’21”S, 50º15’13”W, 
26.III.2015, fl. e fr., A.P.O. Cruz et al. 07 (MG); N3,17.
III.1985, fl. e fr., R. Secco et al. 482 (MG); N4, 19.III.1984, 
fl. e fr., L.V.C. Silva et al. 1879 (MG); N7, 26.III.2015, fl. 
e fr., A.P.O. Cruz et al. 13 (MG); N8, 26.III.2015, fl. e fr., 
A.P.O. Cruz et al. 12 (MG).

Unxia camphorata difere das demias espécies 
da área de estudos por apresentar ramo híspido; 
capitulescência glomeruliforme terminal em grupos 
de 3 capítulos; flores do raio pistiladas, liguliformes, 
amarelas e flores do disco perfeitas, funcionalmente 
masculinas, levemente infundibuliformes. As 
plantas possuem ramo central ereto e os demais 
decumbentes, e folhas e raizes com odor aromático 
que lembra cânfora.

Espécie neotropical, ocorrendo na América 
Central (Panamá) do Sul (Brasil, Colombia, Equador, 
Guiana, Guina Francesa, Suriname e Venezuela). No 
Brasil há geristros para as regiões: Norte (AC, AM, 
AP, PA). Serra dos Carajás: Serra Norte: N1, N2, N3, 
N4, N7 e N8, Serra Sul: S11D, Serra da Bocaina. 
Encontrada em brejo sobre canga, formando moitas, 
abundante localmente.

26. Vernonanthura H. Rob
O gênero Vernonanthura pode ser reconhecido 

por apresentar hábito arbustivo ou arbóreo; caule 
ereto, geralmente com xilopódio; capitulescência 
tirsóide a piramidalmente paniculada e apêndice do 
conectivo da antera com tricomas glandulíferos em 
sua face abaxial (Robinson 1992). Segundo o mesmo 
autor, o gênero possui 70–76 espécies distribuídas em 
toda a América tropical (Keeley & Robinson 2009). 
No Brasil são registradas 40 espécies com distribuição 
em quase todo país, não ocorrendo somente nos 
estados de Amapá, Rondônia, Roraima e Rio Grande 
do Norte (BFG 2015). Na Serra dos Carajás está 
representado por apenas uma espécie.

26.1. Vernonanthura cf. brasiliana (L.) H.Rob., 
Phytologia 73(2): 69. 1992. Fig. 8n-o 

Arvoreta até 300 cm compr., ereta. Ramos não 
alados, pubescentes. Folhas alternas, espiraladas; 
pecíolo	0,1‒0.5	cm	compr.,	cilíndrico,	pubescente;	
lâmina	0,5‒8,1	×	1,6‒4	cm,	inteira,	elíptica,		discolor,	
cartácea, glabra a escabra na face adaxial e esparso-
pubescente na face abaxial, glândulas diminutas ao 
longo das margem, broquidódroma, ápice acuminado, 

base obtusa a cuneada, margem esparso-serreada. 
Pedúnculo ausente; capitulescência escorpioide; 
capítulo ca. 30–36 flores, discoide, receptáculo 
convexo, epaleáceo; brácteas involucrais em 7–8 séries, 
imbricadas,	glandulares.	Corola	0,5‒0,6	×	0,1‒0,2	cm,	
infundibuliforme,	lilás,	glabra,	5-lobos;	anteras	0,2‒0,3	
cm compr., apêncide apical atenuado, base curto-
sagitadas;	estilete	0,6‒0,8	cm	compr.,estigma	filiforme.	
Cipsela	0,1‒0,2	cm	compr.,	estreito-obtriangular	a	
obovada, pubescente, multicostada; pápus bisseriado, 
série externa paleácea e interna cerdosa.
Material selecionado: Parauapebas, Serra Norte, N1, 
6º02’45”S, 50º17’00”W, 25.VII.2012, fl. e fr., A.J. Arruda 
1261 (BHCB).

Vernonathura cf. brasiliana difere-se das demais 
espécies da área de estudos por apresentar capítulos 
em arranjos escorpioides, curto-pedunculados, 
brácteas involucrais com bases brancas e ápices 
verdes e pápus bisseriado.

Espécie Neotropical, ocorrendo na América 
do Sul. No Brasil há resgitros para as  regiões: Norte 
(AC, PA, TO), Nordeste (AL, BA, CE, MA, PB, PE), 
Centro-oeste (DF, GO, MS, MT), Sudeste (ES, MG, 
RJ, SP) e Sul (PR). Serra dos Carajás: Serra Norte: 
N1. Encontrada em campo brejoso sobre canga.
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Resumo
Este estudo engloba as espécies de Balanophoraceae ocorrentes nas cangas da Serra dos Carajás, Pará, Brasil, 
e fornece descrições, ilustrações e comentários morfológicos das  espécies na área de estudo. Duas espécies 
foram amostradas, Helosis cayennensis e Langsdorffia hypogaea, ambas com distribuição neotropical.  
Palavras-chave: Canga, FLONA Carajás, holoparasitas de raiz, plantas parasitas.

Abstract 
This study includes the species of Balanophoraceae recorded for the cangas of the Serra dos Carajás, Pará 
state, Brazil, and provides descriptions, illustrations, and morphological comments of the species in the study 
area. Two species are recorded Helosis cayennensis  and Langsdorffia hypogaea, both widely distributed in 
the Neotropics.
Key words: Canga, FLONA Carajás, root parasites, parasitic plants.
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Balanophoraceae
Balanophoraceae Rich. é uma família de 

plantas herbáceas, carnosas,  aclorofiladas, parasitas 
de raízes. Inclui 44 espécies em 14 gêneros, com 
distribuição tropical, ocasionalmente subtropical, 
raramente alcançando regiões temperadas (Hansen 
1980; Delprete 2004; Cardoso et al. 2011; Cardoso 
& Braga 2015; Pelser et al. 2014; Su et al. 2015). 

No Brasil ocorrem seis gêneros e 14 espécies 
de Balanophoraceae, com registros para quase 
todos os estados, exceto Alagoas, Paraíba e Rio 
Grande do Norte (BFG 2015; Cardoso 2016). Para 
o estado do Pará, são registradas duas espécies 
Helosis cayennensis (Sw.) Spreng. e Langsdorffia 
hypogaea Mart. (Cardoso 2016), as mesmas que 
ocorrem nas Serras de Carajás. 

Chave de identificação dos gêneros de Balanophoraceae das cangas de Carajás
1.  Planta monoica; inflorescências jovens cobertas por brácteas peltadas, hexagonais,  flores imersas em 

paráfises (tricomas filiformes), estiletes 2 ............................................................................... 1. Helosis
1᾽. Planta dioica; inflorescências sem brácteas peltadas, flores não imersas em paráfises, estilete 1 ..........  

 .........................................................................................................................................2. Langsdorffia 

1. Helosis Rich.
Helosis pertence a subfamília Scybalioideae, 

tribo Helosieae e inclui três espécies, sendo duas 
delas neotropicais: H. antillensis L.J.T.Cardoso 
& J.M.A.Braga, endêmica de algumas ilhas do 
Caribe e H.  cayennensis (Sw.) Spreng amplamente 
distribuída, e uma espécie asiática: H. ruficeps 
(Ridl.) Eberwein. O gênero é caracterizado por 
formar uma túbera central subterrânea, no ponto 

de contato com a raiz parasitada, de onde se 
desenvolvem estruturas rizomiformes em todas 
as direções. Dessas, emergem as inflorescências 
jovens cobertas pelas brácteas hexagonais (Hansen 
1980). As plantas são monóicas, e em cada 
inflorescência as flores estaminadas e as pistiladas 
com dois estiletes, ocorrem imersas em tricomas 
filiformes (paráfises, de acordo com Cardoso & 
Braga 2015).
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1.1. Helosis cayennensis (Sw.) Spreng. Syst. 
Veg. (ed. 16) 3: 765. 1826. Fig. 1a 

Erva carnosa, 17,2–25 cm alt., monóica. 
Folhas ausentes. Inflorescência espadiciforme,  
pedúnculo 14–18 cm compr., cilíndrico, 2–4 
escamas basais; espádice 3,2–3,5 × 1,8–2,3 
cm, elipsoide a ovoide. Flores estaminadas 
não vistas. Flores pistiladas 1,5–3 mm compr., 
parcialmente imersas nas paráfises, sésseis, 
perianto aderido ao ovário,  ca. 1 mm compr., 
estiletes 2, 0,5–2 mm compr., exsertos acima 
das paráfises, estigmas capitados. Frutos 1–2 
× 1 mm.
Material selecionado: Canaã dos Carajás, S11B, 
6°22’49”S, 50°23’55”W, 20.V.2010, L.L. Giacomin 
et al.  1166  (BHCB); S11D, 29.I.2012, L.F.A. 
Paula 509 (BHCB); Serra do Tarzan, 6°19’59”S, 
50°08’43”W 14.III.2009, P.L. Viana et al. 4050 
(BHCB); Parauapebas, [Marabá], Serra Norte, N1, 
6°02’14”S, 50°15’55”W, 14.II.2012, A. Salino 
et al. 15200 (BHCB); rodovia PA-275, 10 km do 
acampamento, Núcleo Carajás, 5.VIII.1982, U.N. 
Maciel et al. 757 (MG); “12 km west of camp ECB 
on the ferrovia”, 5°35’S, 49°15’W, 27.VI.1982, C.R. 
Sperling et al. 6385 (MG).

Helosis cayennensis  ocorre desde a 
América do Norte até a Argentina e tem como 
espécie mais similar a recentemente descrita 
H. antillensis endêmica de algumas ilhas do 
Caribe (Cardoso & Braga 2015). Na Serra dos 
Carajás, H. cayennensis foi coletada nas Serras 
Norte: N1, Serra Sul: S11B, S11D e na Serra do 
Tarzan, em capões de mata, sobre solos rochosos 
próximo a córregos intermitentes e na mata de 
terra firme sobre solo argiloso, florescendo de 
janeiro a agosto.

2. Langsdorffia Mart.
Langsdorff ia pertence a subfamília 

Balanophoroideae (Hansen 1980) e inclui  
quatro espécies distribuídas em diferentes 
continentes da região tropical. No continente 
americano ocorrem Langsdorffia hypogaea 
Mart. e a recentemente descrita L. heterotepala 
L.J.T.Cardoso, R.J.V.Alves & J.M.A.Braga; no 
continente africano, em Madagascar, ocorre L. 
malagasica (Fawc.) B.Hansen e; no continente 
asiático em Papua Nova Guiné, L. papuana 
Geesink (Cardoso et al. 2011). O gênero é 
caracterizado formar túbera rizomiforme, 
cilíndrica e alongada, geralmente ramificada, 
engrossada no ponto de contato com a raiz 
parasitada. Dessas, emergem as inflorescências 
com volva basal  (Hansen 1980). As plantas 

Figura 1 – a. Helosis cayennensis – hábito com 
inflorescência; b. Langsdorffia hypogaea – hábito 
com inflorescência estaminada (a. Maciel et al. 757; 
b. Silva, M. 2661).
Figura 1 – a. Helosis cayennensis – habit with inflorescence; 
b. Langsdorffia hypogaea – habit with staminate inflorescence 
(a. Maciel et al. 757; b. Silva, M. 2661).



Balanophoraceae de Carajás

Rodriguésia 67, n. 5 (Especial): 1243-1245. 2016

1245

são dioicas, e as inflorescências estaminadas são 
cilíndricas e pistiladas hemisféricas, com flores 
com estilete único (Hansen 1980; Cardoso 2011).

2.1. Langsdorffia hypogaea Mart. J.  Brasil. 2: 
179, t. 5. 1818. Fig. 1b

Erva carnosa, 2–10 cm alt., dioica. Ramo 
florífero estaminado 3–7 × 0,5–2 cm, cilíndrico, 
longitudinalmente sulcado, volva basal 5–8 
lobada, folhas escamiformes, 0,5–2 × 0,3–0,6 
cm, espiraladas, glabras, sésseis, castanhas. Flores 
estaminadas bracteadas, pedicelo 0,3–0,7 mm 
compr.; tépalas 3, 1,8–2 mm compr., cuculadas; 
estames 3, unidos em sinândrio, anteras ca.1 mm 
compr. Flores pistiladas sem brácteas, ca. 1,5 mm 
compr., tépalas 3, estilete 1, 0,2–0,5 mm compr., 
excertos. Frutos não vistos.   
Material selecionado: Parauapebas [Marabá], N1, 
21.IV.1970, M. Silva 2661 (MG); N3, 17.III.1985, R.S. 
Secco et al. 489 (MG). 

Langsdorffia hypogaea é amplamente 
distribuída, ocorrendo em diversos tipos de 
florestas e em cerrados desde o México, passando 
pela América Central até a América do Sul, onde 
foi coletada na Colômbia, Guiana, Equador, 
Bolívia e Brasil (Hansen 1980). No Brasil ocorre 
em todas as regiões, atingindo os estados do 
Paraná e Santa Catarina na região sul, ocorrendo 
em campo rupestre, cerrado e diversos tipos de 
florestas (Cardoso 2016). A outra espécie que 
ocorre no Brasil é L. heterotepala, endêmica do 
país e restrita aos estados de Minas Gerais e Rio de 
Janeiro, na região sudeste e Santa Catarina (região 
sul), onde ocorre apenas na Floresta Atlântica. 
(Cardoso et al. 2011).

 Nas cangas da Serra dos Carajás, L. 
hypogaea ocorre na Serra Norte: N1, N3. Foi 
coletada em vegetação de canga e em florestas 
sobre morros, e de terra firme com solo humoso, 
florescendo de março a dezembro.
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Resumo
Este estudo apresenta as espécies de Begoniaceae registradas para as cangas da Serra dos Carajás, estado do 
Pará, com descrições, ilustrações e comentários morfológicos de cada espécie. São registradas até o momento 
quatro espécies de Begonia nas cangas da Serra dos Carajás: Begonia guaduensis, B. humilis, B. saxicola e 
B. wollnyi.
Palavras-chave: Begonia, FLONA Carajás, flora, taxonomia.  

Abstract 
This study encompasses the species of Begoniaceae registered for the cangas of Serra dos Carajás, Pará state 
with descriptions, illustrations and morphological comments of the species are provided. At the moment, four 
species of Begonia in the cangas of The Serra dos Carajás are registered: Begonia guaduensis, B. humilis, 
B. saxicola e B. wollnyi. 
Key words: Begonia, FLONA Carajás, flora, taxonomy.  
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Begoniaceae
Begoniaceae C.Agardh, com cerca de 

1400 espécies, é representada por dois gêneros: 
Hillebrandia Oliv., com uma espécie das ilhas 
Havaianas e Begonia L., que é pantropical, (Clement 
et al. 2004) mas ausente na Austrália (Tebbitt 
2005). No Brasil ocorrem aproximadamente 
213 espécies de Begonia, sendo 186 endêmicas, 
encontradas em quase todas as formações vegetais, 
entretanto, são mais frequentes na Serra do Mar, na 
região da Costa Atlântica onde são encontradas 180 
espécies (BFG 2015), das quais 177 tem ocorrência 
restrita nesse domínio. Na Serra do Carajás foram 
registradas quatro espécies de Begonia, uma em 
formações rupestre e mata de canga e três em 
floresta de canga.

1. Begonia L.
Ervas, trepadeiras ou subarbustos, terrestres, 

epífitas ou hemiepífitas, glabras a pilosas. Caules 
carnosos, eretos, decumbentes ou prostrados, 

com entrenós distintos. Estípulas persistentes ou 
decíduas, eretas ou reflexas. Limbo basifixo ou 
peltado, simétrico ou não, nervação actinódroma 
ou craspedódroma. Cimeiras axilares de dicásio 
ou tirso, com ramos de 1–8 ordem, paucifloras 
ou multifloras, raro uniflora. Flores alvas, rosas 
ou vermelhas, pediceladas; as estaminadas com 
2 ou 4 tépalas livres, anteras amarelas, rimosas 
ou poricidas, geralmente oblongas; flores 
pistiladas nas últimas ramificações, com (3–)5(–6) 
tépalas livres, as externas maiores, estiletes 
frequentemente 3, 2 ou 3 vezes partidos, papilas 
estigmáticas em faixas ou revestindo totalmente 
os ramos do estilete, ovário ínfero, 2–3-locular, 
raro 4-locular, frequentemente 3-alado, raro 
4-alado, placentação axilar, placenta inteira ou 
bipartida, neste último caso, óvulos dispostos nas 
faces externas ou em ambas as faces das lamelas. 
Cápsula loculícida, rompimento irregular da 
parede, geralmente 3 alas, alas iguais a desiguais, 
raro ausentes. Sementes geralmente oblongas.
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Chave de identificação das espécies de Begonia das cangas da Serra dos Carajás
1. Plantas herbáceas anuais, margem da folha duplamente serrada ............................1.1 Begonia humilis
1’. Plantas subarbustivas a arbustiva perenes, margem da folha serrilhada a serrada

2. Lâminas lobadas com máculas ........................................................................1.2 Begonia wollnyi
2’. Lâminas inteiras sem máculas

3.	 Estípulas	persistentes,	flores	de	1–1,5	cm	de	diâmetro ......................... 1.3 Begonia saxicola
3’.	 Estípulas	decíduas,	flores	de	3–4	cm	de	diâmetro.............................1.4 Begonia guaduensis

1.1. Begonia guaduensis Kunth, Nov. Gen. Sp. 
(quarto ed.) 7: 178-179. 1825. Fig. 1a-j

Arbusto perene, escandente 1–2 m alt., glabro, 
entrenós 0,7–5,2 cm compr., estípulas decíduas, 
0,2–0,5 cm compr., pecíolo de 0,2–0,7 cm de compr., 
lâminas inteiras, transversalmente elípticas, 3,5–6,2 
× 1,5–2,1 cm, ápice acuminado, base assimétrica, 
margem serrilhada a serrada, ciliada, venação 
craspedródoma; cimeiras 12–23 cm compr., brácteas 
5–9 × 3–6 mm, obovadas, ápice obtuso, flores de 
3–4 cm de diâmetro, flores estaminadas sépalas 
2, lanceoladas a oblongas, 1,5–1,6 × 0,8–1 cm, 
ápice agudo a obtuso, pétalas 2, elípticas, 1–1,1 × 
0,2–0,3 cm, ápice agudo; flores pistiladas prófilos 2, 
inseridos a baixo do hipanto, ovados, 5–7 × 3–4 mm, 
tépalas 5, desiguais, 7–11,5 × 3–7 mm, elípticas, 
ápice agudo a obtuso; cápsulas 1,3–1,5 × 0,6–0,8 cm, 
placenta bipartida, uma ala maior reta a ascendente 
e 2 muito menores, arredondadas.
Material examinado: Parauapebas, N3, 6°02’33”S 
50°13’10”W, 22.VI.2012, fl. e fr., L.V.C. Silva et al. 
1299 (BHCB); N4-WS, 6°04’33”S 50°11’1”W, 679m, 
23.IV.2012, fl., A.J. Arruda et al. 1066 (BHCB, MG).

Subarbusto a arbusto de crescimento ereto 
se apoiando na vegetação próxima ao decorrer de 
seu crescimento. Folhas elípticas de 3 a 6 cm de 
comprimento. Flores grandes de aproximadamente 
3 cm de diâmetro. Pode ser diferenciada de Begonia 
saxicola A.DC., com qual é confundida no campo 
e no material de herbário, pelas estípulas decíduas 
(vs. permanentes) e flores de 3–4 cm de diâmetro 
(vs. 1–1,5 cm).

Begonia guaduensis ocorre na Costa Rica, 
Panamá, Colômbia, Equador, Venezuela e Brasil. 
No Brasil na região amazônica: Amazônia, Mato 
Grosso, Rondônia, Roraima e Pará. Na Serra dos 
Carajás foi coletada na Serra Norte: N3 e N4. É 
encontrada geralmente em cima de afloramento 
rochoso na borda ou dentro da mata de canga.

1.2. Begonia humilis Dryand, Hort. Kew., 3:353, 
1789. Fig. 1k-y

Ervas anuais, 3–38 cm alt., glabras a pilosas, 
entrenós 0,5–6,6 cm compr., glabros a pilosos, 

estípulas persistentes 3–4,4 × 0,6–2,4 mm, margens 
inteiras a laciniadas, pecíolo 0,2–3 cm de compr., 
lâminas inteiras, transversalmente elípticas 0,9–7 
× 0,4–2,6 cm, ápice acuminado, base cordada, 
margem duplamente serrada, ciliada, face adaxial 
pilosa, tricomas simples, face abaxial glabra, 
venação actinódroma; cimeiras 1–7,5 cm compr., 
flores estaminadas sépalas 2, ovadas a reniformes, 
2,5–4,5 × 2–3,3 mm, ápice arredondado, estames 
em uma coluna; flores pistiladas prófilos 3, 
inseridos abaixo do hipanto, ovados, 2,7–6 × 
2,5–4,3 mm, lanceoladas a triangulares, margens 
fimbriadas, tépalas 5, iguais entre si, 1,5–3 × 
0,9–1,3 mm, elípticas a obovadas, ápice arredondo 
a obtuso, margem inteira; cápsulas 5–14 × 4–20 
mm, placenta inteira a bipartida, uma ala maior 
reta a ascendente, ápice obtuso e 2 menores, 
arredondadas.
Material examinado: Canaã dos Carajás, 6°24’00’’S, 
50°18’56’’W, 12.V.2014, fr., R.S. Santos et al. 186 (MG); 
6°24’29,6”S 50°14’2252,35”W, 270 m, 27.IV.2010, fl. e 
fr., F.D. Gontijo et al. 160 (BHCB); Racha Placa, ADA 
Usina S11, 6°24’33’’S, 50°14’50’’W, 275 m, 28.I.2012, 
fl., L.F.A. Paula de et al. 479 (BHCB); Serra Sul, ao longo 
da estrada S11D até S11A, 6°22’17’’S, 50°23’04’’W, 
23.III.2015, fl. e fr., L.C. Lobato et al. 4416 (MG); 
Serra Sul, corpo B, 6°22’43,2’’S, 50°22’45,31’’W, 667 
m, 16.II.2010, fl. e fr., F.D. Gontijo 90 (BHCB); S11-C, 
6°22’22’’S, 50°23’30’’W, fl., 22.03.2012, P.B. Meyer 
1157 (BHCB); Serra Sul, corpo C, 6°23’54,33’’S, 
50°21’59,54’’W, 729 m, 19.II.2010, fl., F.D. Gontijo 
130 (BHCB); Serra Sul, Platô S11D, Capão, 6°24’00’’S, 
50°18’56’’W, 12.V.2014, fr., R.S. Santos et al. 183 
(MG); S11-D, 6°23’32’’S, 50°22’18’’W, 20.III.2012, 
fl., A.J. Arruda et al. 721 (BHCB); Serra Sul, corpo 
D, 6°23’55’’S, 50°16’39’’W, 700 m, 17.III.2009, fl., 
P.L. Viana. et al. 4105 (BHCB);Tarzan, 6°19’29’’S, 
50°07’22’’W, 770 m, 20.VI.2012, fr., L.V.C. Silva et al. 
1242 (BHCB); Serra do rabo, 6°17’03’’S, 49°55’02’’W, 
20.XII.2010, fl., N.F.O. Mota et al. 2021 (BHCB); 
Canaã dos Carajás, [Marabá], Serra Sul, 16.IV.1986, 
fr., R. Secco et al. 716 (MG); Parauapebas, Serra Norte, 
N1, 6°01’38’’S, 50°17’29’’W, 700 m, 12.III.2009, 
fl., P.L. Viana. et al. 3792 (BHCB); N2, 6°03’27’’S, 
50°14’49’’W, 721 m, 19.IV.2012, fl. e fr., A.J. Arruda 
et al. 950 (BHCB); N3, 6°02’32’’S, 50°13’08’’W, 608 
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Figura 1 – a-j. Begonia guaduensis – a. hábito; b. detalhe da margem da lâmina; c. estípula; d. flor masculina; e. 
sépalas (vertical), pétala (horizontal); f. estame; g. flor feminina com fruto imaturo; h. tépalas da flor feminina; i. 
estigma; j. fruto. k-y. Begonia humilis – k. hábito; l. pilosidade na face adaxial da lâmina; m. detalhe da margem da 
lâmina; n. pilosidade do caule; o. estípula; p. bráctea; q. flor masculina com fruto imaturo; r. sépalas; s. estame; t. flor 
feminina; u. tépalas da flor feminina; v. estigma; w. fruto com prófilo; x. prófilo; y. fruto. (a-i. A.J. Arruda 1066; j. 
L.V.C. Silva 1299; k-y. P.B. Meyer 1157).
Figure 1 – a-j. Begonia guaduensis – a. habit; b. detail of lamina margin; c. stipule; d. mal flower; e. sepals (vertical), petal (horizontal); f. 
stamen; g. female flower with immature fruit; h. tepals of female flower; i. stigma; j. fruit. k-y. Begonia humilis – k. habit; l. hairiness of 
adaxial face; m. detail of lamina margin; n. hairiness of stem; o. stipule; p. bract; q. mal flower; r. sepals; s. stamen; t. female flower; u. tepals 
of female flower; v. stigma; w. fruit with profile; x. profile; y. fruit.  (a-i. A.J. Arruda 1066; j. L.V.C. Silva 1299; k-y. P.B. Meyer 1157).
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m, 22.VI.2012, fr., L.V.C. Silva et al. 1296 (BHCB); N4, 
08.III.2010, fl., L.C.B. Lobato et al. 3886 (MG); N4WS, 
6°04’22’’S, 50°11’42’’W, 505 m, 24.III.2012, fl., P.B. 
Meyer 197 (BHCB); Platô AMZA, camp. N-5, 6°4’S 
50°08’W, 700–750 m, 12.V.1982, fr., C.R. Sperling et 
al. 5591 (MG, NY, MO); Parauapebas, [Marabá] Serra 
dos Carajás, 6°00’S, 50°18’W, 700 m, 24.V.1969, fr., P. 
Calvacante 2156 (MG); Capão, 04.VI.1983, fr., M.F.F. 
da Silva et al. 1481 (MG); Serra Norte N1, área do túnel 
6, 21.IV.1970, fr., M. Silva 2672 (MG); N-4, mina piloto, 
700–750 m, 14.III.1984, fr., A.S.L da Silva et al. 1772 
(MG); Serra Norte, arredores N5, 12.V.1982, fr., R. Secco 
et al. 125 (MG). 

Planta anual, vegetando principalmente na 
época úmida podendo ser encontrada às vezes 
abundantemente em diferentes locais como beira 
de estrada, campos rupestres, beira e interior 
da mata em cima de canga. Planta facilmente 
reconhecível pelo porte herbáceo com caule não 
lenhoso, folhas elípticas a ovadas de base cordada, 
margens profundamente biserradas. Inflorescência 
do tamanho da folha ou ultrapassando levemente 
com poucas flores, mas muitas inflorescências 
no indivíduo.

Begonia humilis ocorre do México até a 
Guiana Francesa. No Brasil, região amazônica 
e nordeste: Acre, Amazônia, Pará, Roraima, 
Alagoas, Ceara e Pernambuco. Na Serra dos 
Carajás há registros na Serra Norte: N1, N2, N4 
e N5, Serra Sul: S11-A, S11-B, S11-C e S11-D. 
Begonia humilis é encontrada geralmente em cima 
de afloramento rochoso fora ou dentro da mata de 
canga e áreas antropizadas como beira de estrada. 

1.3. Begonia saxicola A.DC., Ann. Sci. Nat.; Bot., 
sér. 4 11: 144. 1859. Fig. 2a-j

Arbusto perene, escandente 0,7–1,6 m 
alt., piloso, entrenós 3–13 cm compr., estípulas 
persistentes, 0,2–1,5 cm compr., triangulares, ápice 
agudo, margem inteira, pecíolo 0,8–2 cm de compr., 
lâminas inteiras, elípticas 4–9,5 × 1,5–5 cm, ápice 
agudo, base assimétrica, margem serrilhada a 
serrada, ciliada, face adaxial glabra, face abaxial 
pilosa, tricomas simples, venação craspedódroma; 
cimeiras 5–22 cm compr., brácteas 1–2 mm compr., 
triangulares, flores de 1–1,5 cm de diâmetro, 
flores estaminadas sépalas 2, 5,5–7,5 × 6,5–7 mm, 
reniformes, ápice arredondado, pétalas 2, 3–4 × 
1–3,3 mm, elípticas, ápice obtuso; flores pistiladas 
prófilos 2, inseridos no pedicelo, triangulares, 
0,5–1,6 mm compr., tépalas 5, desiguais, 2-8 × 
1-6 mm, ovadas a elípticas a obovadas, capsulas 
0,6–1,1 × 0,4–0,5 cm, placenta bipartida, uma ala 
maior ascendente e 2 menores, redondas.

Material examinado: Canaã dos Carajás, Serra Sul, 
16.IV.1986, fl., R. Secco et al. 710 (MG); Serra Sul, 
6°24’00”S, 50°18’56”W, 12.V.2014, fl., R.S. Santos 
et al. 185 (MG); Serra Sul, 6°23’53”S, 50°20’57”W, 
14.IV.2015, fl. e fr., L.M.M. Careira et al. 3369 (MG); 
S11-A, 6°20’00’’S, 50°27’90’’W, 673 m, 21.III.2012, 
fl., P.B. Meyer et al. 1138 (BHCB); S:SW do corpo A, 
6°19’43.13’’S, 50°27’17.68’’W, 741 m, 15.II.2010, fr., 
F.D. Gontijo 83 (BHCB); S11-C, 6°24’0’’S, 50°23’1’’W, 
663 m, 29.XII.2012, fr., L.V.C Silva et al. 1167 (BHCB); 
6°22’22’’S, 50°23’30’’W, 723 m, 22.III.2012, fl., 
P.B. Meyer et al. 1155 (BHCB); corpo C, 6°23’02”S, 
50°23’43”W, 28.VI.2010, fl., T.F. Almeida et al. 2412 
(BHCB); corpo D, 10.X.2008, fr., L.V. Costa et al. 
685 (BHCB); ponto 79, 10.X.2008, fr., L.V. Costa 
et al. 526 (BHCB); Serra Sul, corpo D, 6°23’08”S, 
50°23’5”W, 16.III.2009, fl., V.T. Giorni et al. 183 
(BHCB); Parauapebas, estrada serra sul, 6°17’02’’S, 
50°20’13’’W, 02.VI.2010, fl., A.J. Arruda 335 (BHCB); 
Serra Norte, 6°S, 50°15’W, 16.X.1977, fr., C.C. Berg 
& A.J. Henderson 567 (MG); Serra dos Carajás, N-4, 
19.III.1984, fl., A.S.L. da Silva et al. 1913 (MG); N4-WS, 
6°04’33’’S, 50°11’1’’W, 23.IV.2012, fl., A.J. Arruda et 
al. 1067 (BHCB); Serra Norte, platô N8, 6°10’01”S, 
50°09’29”W, 18.III.2015, fl., L.C. Lobato et al. 3369 
(MG); Parauapebas, [Marabá] N-4, 29.III.1977, fl., M.G. 
Silva & R. Bahia 2934 (MG); Serra Norte, N4, 12.V.1982, 
fr., R. Secco et al. 411 (MG); N5, 22.IV.1986, fl. e fr., 
R.S. Seco & R. Bahia 732 (MG).

Subarbusto a arbusto de crescimento 
ereto se apoiando na vegetação próxima ao 
decorrer de seu crescimento. Folhas elípticas de 
4 a 9,5 cm de comprimento. Flores pequenas de 
aproximadamente 1,5 cm de diâmetro. Pode ser 
diferenciada de Begonia guaduensis, com qual é 
confundida no campo e no material de herbário, 
pelas estípulas permanentes (vs. decíduas) e flores 
de 1–1,5 cm de diâmetro (vs. 3–4 cm).

Begonia saxicola é encontrada na região 
amazônica e nordeste, nos estados do Acre, 
Alagoas, Bahia, Ceará, Pará, Paraíba e Pernambuco. 
Na Serra dos Carajás foi registrada na Serra Norte: 
N4, N5 e N8, Serra Sul: S11-A, S11-C e S11-D. 
É encontrada geralmente em cima de afloramento 
rochoso na borda ou dentro da mata de canga.

1.4. Begonia wollnyi Herzog, Repert. Spec. Nov. 
Regni Veg. 7: 63. 1909. Fig. 2k-u

Subarbusto perene, 0,25–0,5 m alt., piloso, 
tricomas simples, túberas 1,5–2 × 2–3 cm, entrenós 
0,3–3 cm compr., estípulas persistentes, triangulares 
a ovadas, ápice agudo margem inteira, 0,8–1 × 0,3–
0,5 cm, folhas com pecíolo de 7–12 cm de compr., 
lâminas palmatifendas, ovadas 8–20 × 11–26 
cm, 6–7 lobos, ápice dos lobos acuminados, base 



Begoniaceae de Carajás

Rodriguésia 67, n. 5 (Especial): 1247-1252. 2016

1251

Figura 2 – a-j. Begonia saxicola– a. hábito; b. estípula; c. bráctea; d flor masculina; e. sépalas (vertical), pétala 
(horizontal); f. estame; g. flor feminina com fruto imaturo; h. tépalas da flor feminina; i. estigma; j. fruto. k-u. Begonia 
wollnyi– k. hábito; l. detalhe da margem da lâmina; m. estípula; n. bráctea; o. flor masculina; p. sépalas; q. estame; 
r. flor feminina com fruto imaturo; s. tépalas da flor feminina; t. estigma; u. fruto (a-f. L.C. Lobato 4340; g-i. R.S. 
Santos 185; j. L.V. Costa 526; k-n, u. L.F.A. de Paula 450; o-q. L.V.C. Silva 1319; r-t. R.S. Santos 184)
Figura 2 – a-j. Begonia saxicola – a. habit; b. stipule; c. bract; d mal flower; e. sepals (vertical), petal (horizontal); f. stamen; g. female flower 
with immature fruit; h. tepals of female flower; i. stigma; j. fruit. k-u. Begonia wollnyi – k. habit; l. detail of lamina margin; m. stipule; n. bract; 
o. mal flower; p. sepals; q. stamen; r. female flower with immature fruit; s. tepals of female flower; t. stigma; u. fruit. (a-f. L.C. Lobato 
4340; g-i. R.S. Santos 185; j. L.V. Costa 526; k-n, u. L.F.A. de Paula 450; o-q. L.V.C. Silva 1319; r-t. R.S. Santos 184)
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cordada, margem serrilhada, ciliada, face adaxial 
ligeiramente pilosa, com máculas esbranquiçadas, 
face abaxial glabra, venação actinódroma, 6–7 
nervuras na base; cimeiras 5,5–21 cm compr., 
2–3 dicotomas, brácteas 1–2 mm compr., flores 
estaminadas, sépalas 2, 0,7–0,9 × 0,9–1 cm, ovadas, 
ápice arredondado; flores pistiladas, prófilos 2, ca. 
3 mm compr., decíduos, tépalas 5, iguais entre si 
3,5–8,5 × 2–5 mm, ovadas, ápice obtuso a agudo; 
cápsulas com alas 1,5–2,3 × 2–2,6 cm, placenta 
bipartida, uma ala maior arredondada a aguda, reta 
a ascendente e 2 menores, arredondadas.
Material examinado: 6”W, 6.X.2009, fr., V.T. Giorni et 
al. 2427 (BHCB); S11-D, 6°23’31,3”S, 50°19’9,06”W, 
22.VII.2012 fl. e fr., A.J. Arruda et al. 1217 (BHCB); 
S11-D, 6°23’31”S, 50°19’9”W, 23.V.2012, fl., A.J. 
Arruda et al. 1176 (BHCB, MG); S11-D, 6°23’29”S, 
50°19’04”W, 26.I.2012, fr., L.F.A. de Paula et al. 450 
(BHCB); Serra Sul, S11-D, 6°24’00”S, 50°18’56’’W, 
12.VI,2014, fr., R.S. Santos et al. 184 (MG); Subida da 
Cachoeira, 6°24’29,6”S, 50°14’52,35”W, 27.IV.2010, 
fr., F.D. Gontijo et al. 159 (BHCB); Parauapebas, Serra 
dos Carajás, Azul, campo de manganês abandonado, 
6°06’S, 50°17’W, fl., 31.V.1982, fl., C.R. Sperling et al. 
5903 (MG, MO); perto do campo da Serra Norte, 5°59’S, 
50°28’W, 8.XII.1981, fr., D.C. Daly et al. 1861 (MG, 
NHNH, NY); N7, 6°09’10”S, 50°10’42”W, 24.VI.2012, 
fl., L.V.C Silva et al. 1319 (BHCB, MG). 

Subarbusto de caule lenhoso ereto. Planta 
facilmente reconhecível pelas folhas fortemente 
lobadas com máculas prateadas.

Begonia wollnyi ocorre na Bolívia e Brasil: 
Acre, Amazonas, Pará e Roraima. Na Serra dos 
Carajás foi coletada na Serra Norte: N7, Serra 
Sul: S11-A, S11-B e S11-D. Cresce em cima de 
afloramento rochoso nas matas de canga. Também 
foi encontrada em área de exploração de manganês 
na Serra do Carajás.
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Resumo
Este estudo tem por objetivo apresentar as espécies de Bromeliaceae que ocorrem na vegetação de canga 
da Serra dos Carajás, no estado do Pará, Brasil. Na área foram encontrados seis gêneros e 13 espécies de 
Bromeliaceae. Aechmea é o gênero com maior diversidade específica, com cinco espécies, seguido de Bromelia, 
Pitcairnia e Tillandsia, com duas espécies cada. Nenhuma das espécies de Bromeliaceae registradas na região 
encontram-se sob qualquer categoria de ameaça. 
Palavras-chave: Aechmea, Ananas, Bromelia, campo rupestre, Dyckia, Pitcairnia, taxonomia, Tillandsia.

Abstract 
This study aims to present the species of Bromeliaceae that occur at canga vegetation of Serra dos Carajás, 
in the state of Pará, Brazil. Six genera and 13 species of Bromeliaceae are recorded for the area. Aechmea 
was the most representative genus with five species, followed by Bromelia, Pitcairnia, and Tillandsia, with 
two species each. None of the Bromeliaceae species registered in the region are threatened.
Key words: Aechmea, Ananas, Bromelia, campo rupestre, Dyckia, Pitcairnia, taxonomy, Tillandsia.
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Bromeliaceae
Bromel iaceae  possui  51  gêneros  e 

3.475 espécies (Christenhusz & Byng 2016), 
sendo a quinta maior dentre as famílias de 
monocotiledôneas (Givnish 2005). Apresenta 
distribuição essencialmente neotropical, sendo 
um dos elementos mais marcantes nas florestas 
tropicais do continente americano (Benzing 
2000). Três regiões abrigam alta riqueza de 
Bromeliaceae, a costa leste do Brasil, o Escudo 
das Guianas e o Planalto Andino (Smith & 
Downs 1974; Martinelli et al. 2008; BFG 2015; 
Freitas et al. 2016). Os representantes da família 
são ervas terrestres, rupícolas ou epífitas e 
podem ser encontradas em uma grande variedade 

de ambientes. Dentre as características mais 
peculiares nas bromélias estão as folhas em 
roseta, frequentemente formando um tanque, 
e a presença de tricomas com células vivas 
que permitem a absorção de água e nutrientes 
diretamente da atmosfera (Benzing 2000). 

No Brasil Bromeliaceae está representada 
por 44 gêneros e 1.343 espécies, amplamente 
distribuídas por todos os Domínios e tipos de 
vegetação (BFG 2015). No Domínio Amazônico 
são encontradas 139 espécies (BFG 2015), sendo 
13 registradas nas cangas da Serra dos Carajás. 
Os gêneros ocorrentes na área são: Aechmea (5 
spp.), Ananas (1 sp.), Bromelia (2 spp.), Dyckia 
(1 sp.), Pitcairnia (2 spp.) e Tillandsia (2 spp.). 
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Chave de identificação dos gêneros de Bromeliaceae das cangas da Serra dos Carajás
1. Lâmina foliar com margem completamente aculeada. 

2.	 Inflorescência	axilar,	ovário	súpero,	fruto	cápsula ...........................................................4. Dyckia
2’.	 Inflorescência	terminal,	ovário	ínfero,	fruto	baga.

3. Ervas sempre terrícolas, roseta aberta não formando cisterna.
4.	 Inflorescência	com	coroa	de	brácteas	estéreis	no	ápice .................................. 2. Ananas
4’.	 Inflorescência	sem	coroa	de	brácteas	estéreis	no	ápice ................................ 3. Bromelia

3’.	 Ervas	geralmente	epífitas,	roseta	tubulosa	formando	cisterna ............................. 1. Aechmea
1’.	 Lâmina	foliar	inerme	ou	com	pequenos	acúleos	próximos	à	bainha	foliar.

5. Folhas	dimórficas,	pedicelo	conspícuo,	flores	polísticas ............................................5. Pitcairnia
5’. Folhas	monomórficas,	pedicelo	inconspícuo,	flores	dísticas ...................................... 6. Tillandsia

1. Aechmea Ruiz & Pav.
Aechmea é um gênero recuperado como 

polifilético em diversas análises filogenéticas (e.g., 
Schulte et al. 2009; Sass & Specht 2010; Givnish 
et al. 2011), entretanto mudanças nomenclaturais 
a fim de tornar a classificação natural ainda são 
escassas. As cerca de 300 espécies pertencentes 
ao gênero possuem uma morfologia bastante 
variada, distribuem-se por toda a região neotropical 
ocorrendo como terrícolas, epífitas ou rupícolas. 

Assim como a grande maioria das “eubromelioid” 
(sensu Schulte et al. 2009), formam um tanque 
capaz de acumular água, caracterizando um micro-
habitat capaz de abrigar muitos organismos (Smith 
& Downs 1979; Benzing 2000; WCSP 2014). 

No Brasil ocorrem 184 espécies com 
distribuição em todos os Domínios e tipos de 
vegetação (BFG 2015). Nas cangas da Serra dos 
Carajás é o gênero com maior riqueza especifica 
da família, com cinco espécies. 

Chave de identificação das espécies de Aechmea das cangas da Serra dos Carajás
1.	 Inflorescência	simples,	estrobiliforme .........................................................1.2. Aechmea bromeliifolia
1’.	 Inflorescência	composta,	espiga	ou	panicula.

2. Sépalas oblongas ................................................................................... 1.1. Aechmea angustifolia
2’. Sépalas lanceoladas ou largo-ovais.

3. Ramos	secundários	laxos,	brácteas	florais	lineares,	inconspícuas,	menores	que	o	ovário......  
 ......................................................................................................... 1.3. Aechmea castelnavii

3’. Ramos	secundários	congestos,	brácteas	florais	ovais,	conspícuas,	se	igualando	ao	ovário.
4. Ramos	secundários	não	geniculados	a	levemente	geniculados,	flores	polísticas,	frutos	

alvos passando a azuis ............................................................... 1.4. Aechmea mentensii
4’. Ramos	secundários	fortemente	geniculados,	flores	dísticas,	frutos	amarelos .................  

 ................................................................................................... 1.5. Aechmea tocantina

1.1. Aechmea angustifolia Poepp. & Endl., Nov. 
Gen. Sp. Pl. 2: 43. 1838.

Epífita, 34–40 cm alt. Roseta tubulosa. Folhas 
coriáceas, eretas com ápice patente a recurvado; 
bainha 5–6 × 2,8–3 cm, elíptica a oval, margem inteira; 
lâmina 14–31 × 1–2,5 cm, linear a triangular, ápice 
agudo a atenuado, margem aculeada. Inflorescência 
composta,	congesta;	pedúnculo	28–51	cm	compr.,	
alvo-lanuginoso; brácteas	do	pedúnculo	3,5–7,5 × 
0,8–1,5 cm compr., lanceoladas a elípticas, eretas 
a	 patentes,	 vermelhas,	menores	que	os	 entrenós,	
vistosas, ápice agudo-atenuado, margem aculeada, 
lepidota a alvo-lanuginosa na base; brácteas de 
primeira	ordem	 inferiores	 semelhantes	às	brácteas	

do	pedúnculo,	brácteas	de	primeira	ordem	superiores	
reduzidas,	semelhantes	às	brácteas	florais. Brácteas 
florais 5–7 × 4–5 mm, ovais, verdes, mais curtas que 
as sépalas, envolvendo o ovário, ápice cuspidado, 
margem inteira, lepidotas a lanuginosas. Flores 
polísticas, sésseis; sépalas 6–7 × 2 mm, oblongas, 
assimétricas, ápice emarginado-cuspidado, conatas 
na base, amarelas, densamente alvo-lanuginosas; 
pétalas 1,1–1,3 × 0,1–0,3 cm, eretas, ápice agudo, 
cuculadas,	amarelas	passando	a	negras	após	a	antese;	
estames inclusos, ca. 6 cm compr.; estigma incluso, 
1 mm compr.; estilete ca. 5 cm compr.; ovário ca. 
4 mm compr., tomentoso. Fruto 3–5 mm compr., 
verde-amarelado.
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Material selecionado: Canaã dos Carajás, Serra Sul, 
Corpo D, 6°23’22’’S, 50°21’8’’W, 31.X.2009, fr., V.T. 
Giorni et al. 310 (BHCB); Parauapebas [Marabá], Serra 
Norte, N1, 17.V.1982, R. Secco et al. 209 (MG); Serra dos 
Carajás, 3 km sudeste da AMZA acampamento 3-Alfa, 
5°48’S, 50°32’W, 175–200 m elev.,13.VI.1982, fl., C.R. 
Sperling et al. 6149 (MG).

Aechmea angustifolia possui bráctea floral 
com ápice cuspidado que supera o tamanho 
do ovário, característica marcante na espécie. 
Distribui-se pela América Central chegando até 
o centro-norte da América do Sul e no Brasil é 
registrada apenas no Domínio Amazônico (Smith 
& Downs 1979; BFG 2015). Além do Pará, cuja 
ocorrência é aqui citada pela primeira vez, essa 
espécie também pode ser encontrada no Amazonas, 
Amapá, Roraima, Rondônia e Acre. Na Serra dos 
Carajás ocorre como epífita em canga arbustiva, 
com grande incidência luminosa, podendo ser 
encontrada nas Serras Norte: N1, e Serra Sul: 
S11-D.

1.2. Aechmea bromeliifolia (Rudge) Baker, Gen. 
Pl. 3: 664. 1883.

Epífita ou terrícola, 50–90 cm alt. Roseta 
tubulosa. Folhas coriáceas, eretas com ápice 
patente a recurvado; bainha 14–22 × 4,8–6,5 cm, 
elíptica a oval, alva a alva-esverdeada, margem 
inteira; lâmina 42–75 × 3,8–8 cm; lanceolada 
a estreito-lanceolada, ápice agudo a atenuado, 
margem aculeada. Inflorescência simples, 
congesta;	pedúnculo	35–60	cm	compr.,	densamente	
alvo-lanuginoso; brácteas	 do	 pedúnculo	 9–18 
cm compr., lanceoladas a oval-lanceoladas, 
ascendentes	 ou	 patentes,	 róseas	 a	 vermelhas,	
muito	maiores	 que	 os	 entrenós,	 vistosas,	 ápice	
agudo, margem inteira, glabras a esparsamente 
alvo-lanuginoso; brácteas florais 5–9 × 4–9 mm, 
mais curtas que as sépalas, envolvendo o ovário, 
densamente alvo-lanuginosas, ápice truncado, 
margem inteira. Flores polísticas, sésseis, 
recobrindo totalmente a raque; sépalas 1–1,1 
× 0,5–0,7 cm, largo-ovais, ápice emarginado, 
assimétricas, conatas na base, verdes, densamente 
alvo-lanuginosas; pétalas 1,1–1,3 × 0,3–0,4 
cm, eretas, ápice cuculado, amarelas passando 
a	 negras	 após	 a	 antese;	estames inclusos, ca. 5 
cm compr., amarelos; estigma incluso, ca. 1 mm 
compr.; estilete ca. 4 mm compr.; ovário ca. 5 mm 
compr., alvo-lanuginoso. Fruto 1 × 0,5 cm compr., 
alvo-amarelado.
Material selecionado: Canaã dos Carajás, Serra Sul, 
Corpo D, 6°27’38’’S, 50°19’41’’W, 9.XII.2012, fr., M.O. 
Pivari et al. 1668 (BHCB, MG).

Material adicional: BRASIL. AMAZONAS: Manaus, 
Reserva Ducke, 2°53’S, 59°58’W, 750 m elev., 
17.IX.1996, fl., P.A.C.L. Assunção et al. 397 (INPA, RB).

Aechmea bromeliifolia  é facilmente 
reconhecida por sua inflorescência estrobiliforme, 
densamente recoberta por indumento alvo-
lanuginoso e pelas flores com pétalas amarelas 
passando	a	negras	após	a	antese.	Apresenta	uma	
das mais amplas distribuições geográficas dentro 
de Bromelioideae (Faria et al. 2010). No Brasil 
pode ser encontrada em todos os Domínios 
fitogeográficos, ocorrendo tanto em ambientes 
úmidos como de estresse hídrico, sombreados ou 
ensolarados, como terrícola, epífita ou rupícola 
(BFG 2015). Na Serra dos Carajás foi coletada 
apenas na Serra Sul: S11-D, e pode ser encontrada 
como epífita ou terrícola.

1.3. Aechmea castelnavii Baker, Handb. Bromel. 
39. 1889. Fig. 1a

Epífita ou terrícola, 0,6–1,5 m alt. Roseta 
infundibuliforme. Folhas coriáceas, ereto-patentes; 
bainha 13–20 × 6–11,5 cm, elíptica a oval, margem 
inteira; lâmina 25–75 × 5–7,5 cm, lanceolada a 
oblonga, ápice agudo-atenuado ou mucronado, 
margem	aculeada.	Inflorescência	composta,	laxa,	
raque de segunda ordem nitidamente geniculada; 
pedúnculo	 35–45	 cm	 compr.,	 glabro	 ou	 alvo-
lanuginoso; brácteas	do	pedúnculo	do	terço	médio	
e inferior 4,2–7,3 cm compr., largo-ovais, eretas 
e	envolvendo	o	pedúnculo,	 róseas,	 igualando	ou	
menores	que	os	entrenós,	ápice	aristado	a	apiculado,	
margem	 inteira,	 glabras,	 brácteas	 do	 pedúnculo	
do terço superior 5,8–12,2 cm compr., vistosas, 
lanceoladas	a	ovais,	patentes,	róseas,	maiores	que	
os	entrenós,	ápice	acuminado,	margem	aculeada,	
lepidotas na base; brácteas de primeira ordem 
muito reduzidas, semelhantes as brácteas florais; 
brácteas florais 5–7 × 2–7 mm, muito mais curtas 
que o ovário, ovais a lanceoladas, ápice acuminado, 
margem inteira, glabras a esparsamente lepidotas. 
Flores dísticas, sésseis; sépalas 5–11 × 0,3–0,4 cm, 
lanceoladas, assimétricas, ápice apiculado, conatas 
na base, lilases, glabras; pétalas 1,1–1,4 × 0,2 cm, 
cuculadas, lilases; estames inclusos, 0,8–1 cm 
compr., alvos; estigma incluso, ca. 1 mm compr.; 
estilete ca. 9 mm compr.; ovário ca. 8 mm compr., 
puberulento. Fruto 8–10 mm compr., verde.
Material examinado: Canaã dos Carajás, FLONA 
Carajás, Serra Sul, Corpo A, B e C, 6°21’53’’S, 
50°23’7’’W, 8.XII.2007, fr., N.F.O. Mota et al. 1116 
(BHCB); Serra Norte, 4.VI.1983, M.F.F. Silva et al. 1480 
(MG); Plato, 6°00’S, 50°18’W, 700 m, 23.V.1969, fl e 
fr., P. Cavalcante 2145 (MG);	S11-C,	mata	baixa,	700	
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Figura 1 – a. Aechmea castelnavii – hábito. b-c. A. tocantina – b. inflorescência; c. detalhe da flor. d-e. Ananas 
ananassoides – d. hábito; e. detalhe da inflorescência. f. Bromelia aff. lagopus – habit. g-h. Dyckia duckei – g. habit; 
h. flower detail. (Fotos: N. Mota e P.L. Viana).
Figure 1 – a. Aechmea castelnavii – habit.  b-c. A. tocantina – b. inflorescence; c. flower detail. d-e. Ananas ananassoides – d. habit; e. 
inflorescence detail. f. Bromelia aff. lagopus – habit. g-h. Dyckia duckei – g. habit; h. flower detail. (Photos: N. Mota and P.L. Viana).
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m elev., 23.V.2010, fl., L.V. Costa et al. 924 (BHCB); 
beira do córrego,	6°25’03’’S, 50°16’52’’W, 307 m elev., 
20.IV.2010, fl., F.D. Gontijo et al. 161 (BHCB).

Aechmea castelnavii compartilha com A. 
tocantina e A. mertensii a presença de inflorescência 
composta com raque de segunda ordem geniculada. 
Porém, pode ser diferenciada destas pelas brácteas 
florais bem menores que o ovário e pela coloração 
lilás das sépalas e pétalas. É endêmica do Brasil, 
onde ocorre nos Domínios do Cerrado, Floresta 
Atlântica e Amazônico (BFG 2015). Na Serra 
dos Carajás foi registrada em capão de mata ou 
diretamente sobre a canga nas Serras Norte e Serra 
Sul: S11-A, S11-B e S11-C.

1.4. Aechmea mertensii (G. Mey.) Schult. & 
Schult. f., Syst. Veg. 7(2): 1272. 1830.

Epífita, ca. 0,6 m alt. Roseta infundibiliforme. 
Folhas coriáceas, ereto-recurvadas no ápice; bainha 
8,5–13 × 5,2–7,2 cm, elíptica, margem inteira; 
lâmina 34–72,6 × 2,1–5 cm; linear a oblongo-
lanceolada, ápice agudo ou atenuado, margem 
aculeada. Inflorescência composta, congesta, 
alvo-flocosa;	pedúnculo	ca.	38	cm	compr.,	alvo-
flocoso; brácteas	 do	 pedúnculo	 do	 terço	médio	
e inferior 4,2–5,5 cm compr., estreito-oblongas, 
eretas	e	envolvendo	o	pedúnculo,	avermelhadas,	
menores a se igualando ao comprimento dos 
entrenós,	 apiculadas	 a	 aristadas,	margem	 inteira	
a inconspícuo-aculeada, lepidotas a alvo-flocosas 
na base; brácteas	do	pedúnculo	do	terço	superior	
5,5–8,6 cm compr., vistosas, estreito-oblongas a 
estreito-elípticas, patentes, avermelhadas, maiores 
que	os	entrenós,	ápice	atenuado,	margem	aculeada,	
lepidota a alvo-flocosas na base; brácteas de 
primeira ordem diminutas; brácteas florais 8–15 
× 12–14 mm, se igualando ao ovário, largo-
ovais, ápice apiculado, margem inteira, lepidotas. 
Flores polisticas, sésseis; sépalas 8–11 × 0,3–0,5 
cm, lanceoladas, assimétricas, ápice apiculado, 
amarelas, glabras; pétalas 1,1–1,4 × 0,2–0,4 cm, 
eretas, amarelas; estames inclusos, ca. 8 cm compr., 
amarelos; estigma incluso, 1 mm compr.; estilete 
ca. 7 mm compr.; ovário ca. 5 mm compr., glabro. 
Fruto ca. 6,3 cm compr., alvo passando a azul.
Material examinado: Parauapebas, estrada para 
Canaã dos Carajás, ponte sobre o rio Verde, 6°21’30’’S, 
49°51’8’’W, 30.VI.2010, fl., L. Tyski (HCJS, RB 
513289).
Material adicional: BRASIL. ACRE: Bujari, Riozinho 
Andirá, 9°43’17’’S, 68°07’44’’W, 27-28.I.2007, 
fl., F. Obermuller et al. 208 (RB). AMAZONAS: 
Pauini,	 FLONA	 Purus,	 igarapé	Mapia	 próximo	 a	
colônia Cachoeira, 8°24’44’’S, 67°31’30’’W, 120 m 

elev., 5.V.2005, fr., A. Quinet & J.M.A. Braga 890 
(RB). PARÁ: Almeirim, distrito de Monte Dourado, 
1°08’58’’S, 52°31’54’’W, 56 m elev., 2.VII.2010, fl., 
R.C. Forzza & E. Leal 5951 (RB).

Aechmea mertensii é uma espécie epífita 
extremamente	polimórfica	e	com	ampla	distribuição	
geográfica no centro-norte da América do Sul e 
Floresta Atlântica (Smith & Downs 1979; BFG 
2015).	 Na	 Serra	 dos	 Carajás,	 foi	 coletada	 às	
margens do rio Verde, nos arredores da FLONA 
de Carajás.

1.5. Aechmea tocantina Baker, Handb. Bromel. 
39. 1889. Fig. 1b-c

Epífita ou rupícola, 1,5–2 m alt. Roseta 
tubulosa. Folhas coriáceas, eretas; bainha 14–36 
× 12–15 cm, largo-oval, margem inteira; lâmina 
50–175 × 3–9,5 cm; linear a lanceolada, ápice 
agudo, atenuado, margem fortemente aculeada. 
Inflorescência	composta,	 laxa,	 raque	de	segunda	
ordem	geniculada,	lepidota;	pedúnculo	55–84	cm	
compr., lepidoto; brácteas	 do	 pedúnculo	 7,5–22	
cm	 compr.,	 eretas	 e	 envolvendo	 o	 pedúnculo,	
lanceoladas	 a	 elípticas,	 róseas,	maiores	 que	 os	
entrenós	 ou	 inferiores	menores	 a	 se	 igualando	
aos	entrenós,	ápice	agudo,	margem	inteira,	alvo-
lepidotas; brácteas de primeira ordem diminutas, 
semelhantes as brácteas florais. Brácteas florais 
5–10 × 4–8 mm, mais curtas que o ovário, ovais, 
ápice acuminado-aristado, margem inteira, 
lepidotas. Flores dísticas, sésseis; sépalas 3–4 × 
0,5–0,7 cm, assimétricas, largo-ovais, conatas 
na base, ápice emarginado, densamente alvo-
lanuginosas; pétalas 1,1–1,5 × 0,3–0,4 cm, eretas, 
amarelas. estames inclusos, ca. 1,2 cm compr., 
anteras ca. 2 mm compr., amarelas; estigma incluso, 
1 mm compr.; estilete ca. 0,8 cm compr.; ovário ca. 
7 mm compr., alvo-lanuginoso. Fruto 8–10 mm 
compr., amarelos.
Material selecionado: Canaã dos Carajás, Floresta 
Nacional de Carajás, Serra Sul, Corpo C, 6°22’34’’S, 
50°23’16’’W, 820 m elev., 22.V.2010, fl., M.O. Pivari 
et al. 1559 (BHCB); Morro da torre, paredão rochoso, 
6°27’52,4’’S, 50°04’35,3’’W, 4.I.2011, fl., L. Tyski 
34 (HCJS, RB); Parauapebas, Serra de Carajás, Mina 
N1, ca. 8 km da estrada do Manganês, área da parcela, 
6°32’37’’S, 50°02’41’’W, 13.II.2011, fl., H.C. Lima & 
D.F. Silva 7136 (RB). 

Aechmea tocantina	 assemelha-se	 à	 A. 
mertensii podendo ser diferenciada pela raque de 
segunda ordem menos congesta, pelo indumento 
lepidoto da inflorescência (vs. alvo-flocoso), 
brácteas	do	pedúnculo	róseas	de	margem	inteira	(vs. 
vermelhas de margem espinescente), brácteas florais 
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mais curtas que o ovário (vs. igualando o ovário) 
e pelas sépalas largo-ovais (vs. lanceoladas). 
Apresenta ampla distribuição geográfica ocorrendo 
em	diferentes	 ecossistemas	 desde	 o	México	 até	
o noroeste da América do Sul e no Brasil ocorre 
nos Domínios do Cerrado e Amazônico (Smith & 
Downs 1979; BFG 2015). Na Serra dos Carajás 
a espécie pode ser encontrada como epífita ou 
rupícola	em	matas	baixas	sobre	canga,	nas	Serras	
Norte: N1, e Serra Sul: S11-C.

2. Ananas Mill.
Ananas é o grupo mais famoso dentre as 

Bromeliaceae, devido ao interesse alimentício 
pelo	 abacaxi	 (A. comosus (L.) Merr.), reportado 
desde o início da colonização das Américas. O 
gênero é recuperado como monofilético (Schulte 
et al. 2009) e distribui-se espontaneamente por 
quase toda as Américas do Sul e Central (Smith & 
Downs 1979; WCSP 2014). No Brasil ocorrem sete 
espécies das quais quatro são endêmicas, podendo 
ser encontradas em sub-bosque e áreas abertas do 
Cerrado, Floresta Atlântica, Amazônia e Caatinga 
(BFG 2015). No Pará ocorrem quatro espécies, mas 
apenas A. ananassoides foi encontrada nas áreas de 
canga da Serra dos Carajás. O gênero é composto 
por ervas	exclusivamente	terrícolas, com rosetas 
que não formam cisternas, cujas características 
mais marcantes são a conação entre as paredes 
dos ovários e a presença de uma coroa de brácteas 
estéreis no ápice da inflorescência. 

2.1. Ananas ananassoides (Baker) L.B.Sm., 
Botanical Museum Leaflets 7: 79. 1939. 
 Fig. 1d-e

Terrícola, ca. 55 cm alt. Roseta não formando 
cisterna. Folhas coriáceas, patentes com ápice 
recurvado; bainha ca. 9 × 3,5 cm, estreito-oblonga, 
margem aculeada na porção distal; lâmina ca. 100 
× 2,5 cm, linear, ápice atenuado, margem aculeada. 
Inflorescência	 simples,	 congesta;	 pedúnculo	 ca.	
40 cm compr., lepidoto; brácteas	 do	 pedúnculo	
róseas,	maiores	que	os	 entrenós,	 semelhantes	 às	
lâminas foliares, 11–53 × 1–1,3 cm, patentes, 
lanceoladas a elípticas, ápice atenuado, margem 
aculeada, lepidotas; brácteas de primeira ordem 
muito reduzidas, semelhantes as brácteas florais; 
brácteas florais 1–1,4 × 0,4–0,6 cm, lanceoladas, 
ápice atenuado, margem aculeada, lepidotas. 
Flores polísticas, sésseis; sépalas 3–4 × 0,5–0,7 
cm, assimétricas, largo-ovais, conatas na base, 
ápice emarginado, densamente alvo-lanuginosas; 
pétalas 1,1–1,3 × 0,3–0,4 cm, eretas, cuculadas, 

alvas com ápice lilás; estames inclusos, ca. 1 cm 
compr., alvo-amarelados; estigma incluso, 2 mm 
compr.; estilete ca. 1 cm compr.; ovário ca. 5 mm 
compr., glabro.  Infrutescência 4–4,6 cm compr. 
amarelo-esverdeada.
Material examinado: Parauapebas, FLONA de 
Carajás, Serra Sul, 6°21’5’’S, 50°23’44’’W, 750 m elev., 
30.VI.2010, fl., R.D. Ribeiro et al. 1230 (RB).
Material adicional: BRASIL. MATO GROSSO: Santa 
Cruz	do	Xingú, Parque	Estadual	do	Xingú, 9°41’26’’S, 
52°36’29’’W, 246 m elev., 4.III.2011, fr., D.C. Zappi  et 
al. 3087 (RB). MARANHÃO: Igarapé Grande, Fazenda 
Santo Antônio. 4°37’00’’S, 44°51’00’’W, 90 m elev., 
10.V.1988, fr., L.B. Lianchetti et al. 688 (RB).

Ananas ananassoides caracteriza-se, 
juntamente com A. nanus (L.B.Sm.) L.B.Sm., como 
uma das espécies de menores dimensões no gênero. 
Além das medidas reduzidas, as duas espécies 
apresentam lâmina foliar estreito-linear, com 
pedúnculo	delgado,	indumento	flocoso	e	evidente,	
brácteas	 florais	 e	 sépalas	 róseas. Contudo, A. 
ananassoides difere de A. nanus principalmente por 
apresentar coma apical pouco desenvolvido durante 
a antese (vs. bem desenvolvido durante a antese) e 
por	possuir	uma	inflorescência	com	grande	número	
de flores (vs. inflorescência pauciflora) (Garçoni et 
al. 2010; Smith & Downs 1979)

Ananas ananassoides se distribui no Brasil, 
Paraguai e Argentina, sendo frequentemente 
encontrada em sub-bosque. No Brasil ocorre na 
Caatinga, Cerrado, Floresta Atlântica e Amazônia 
(BFG 2015). Na Serra dos Carajás foi registrada 
apenas na Serra Sul.

3. Bromelia L.
Bromelia compreende 52 espécies das quais ca. 

60% são endêmicas do Brasil. O Cerrado brasileiro 
caracteriza-se como o centro de diversidade 
do gênero e suas espécies estão distribuídas 
especialmente em ambientes de estresse hídrico 
(Monteiro 2015). No Domínio Amazônico ocorrem 
nove espécies, dentre elas podemos destacar B. 
scarlatina (Linden) E.Morren, B. morreniana 
(Regel) Mez e B. gracilisepala R.F.Monteiro & 
Forzza que apresentam folhas pecioladas, um caráter 
morfológico	único	destas	espécies	dentro	do	gênero.	
Como sinapomorfias para o gênero podemos indicar: 
indumento	 tomentoso	nas	 faces	adaxial	 e	 abaxial	
da bainha foliar, bráctea floral carenada, apêndices 
petalíneos ausentes, anteras sagitadas, frutos verdes 
e presença de parênquima clorofiliano empaliçado 
e não empaliçado na lâmina foliar (Monteiro 2015; 
Monteiro et al. 2015). Na Serra dos Carajás o gênero 
está representado por duas espécies.
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Chave de identificação das espécies de Bromelia das cangas da Serra dos Carajás
1	 Inflorescência	excedendo	a	roseta	foliar,	pedúnculo	ca.	45	cm	compr. ............ 3.1 Bromelia eitenorum
1’.	 Inflorescência	inclusa	na	roseta	foliar,	pedúnculo	ca.	3,5	cm	compr. ............ 3.2 Bromelia aff. lagopus

3.1. Bromelia eitenorum L.B.Sm., Phytologia 13: 
458. 1966.

Terrícola, 75–80 cm alt. Roseta não formando 
cisterna. Folhas eretas passando a patentes; bainha 
4–5 × 4,5 cm, oval, panosa, margem aculeada; 
lâmina 36–75 × 4 cm, linear-triangular, verde 
passando a vermelha no ápice e na base, ápice 
atenuado-mucronado, lepidota. Inflorescência 
racemosa, congesta, emergindo a roseta foliar; 
pedúnculo	ereto,	 ca.	45	cm	compr.,	 alvo-flocoso;	
brácteas	 do	pedúnculo:	 bainha	 	 6,5–4,5	× 2–2,5 
cm, elípticas, creme, lepidota a flocosa na base, 
margem aculeada; lâmina 3,5–7,5 × 0,4–1,1 
cm, linear-triangular, vermelha, lepidota, ápice 
atenuado-mucronado; raque alva, flocosa; bráctea 
primária: bainha 2–5,5 × 1–1,5 cm, oval, creme, 
lepidota a flocosa no ápice, margem inteira, ápice 
agudo-apiculado; lâmina ausente. Bráctea floral 
2–2,2 × 0,3–0,4 cm, linear-lanceolada, assimétrica, 
creme, ecarenada, lepidota, margem inteira, ápice 
arredondado. Flores sésseis; sépalas ca. 1,5 × 0,4 
cm, elípticas, simétricas, cremes, ecarenadas, livres, 
lepidotas, margem inteira, ápice agudo; pétalas ca. 
2,2 ×	0,4	cm,	oblongas,	purpúreas	com	base	alva,	
glabras, unidas ao tubo de estames por 8 mm, ápice 
arredondado, cuculado; estames inclusos, ca. 1,2 
cm compr., filetes alvos, monadelfos, tubo 8 mm 
compr.; estigma e estilete não vistos; ovário 1,3–1,5 
cm compr., flocoso. Fruto 3,5–4,5 cm compr., 
amarelo, flocoso.
Material selecionado: Canaã dos Carajás, atrás do morro 
da torre em área com paredão de pedra, 06º27’52”S, 
50º04’34”W, 1.I.2011, fr., L. Tyski 33 (HCJS, RB).
Material adicional: BRASIL. Maranhão: Loreto, Ilha 
de Balsas, fl. 3.IV.1962, G. Eiten & L.T. Eiten 3974 (US, 
parátipo); s.d., fl., G. Eiten & L.T. Eiten 10519 (US); 
entre São Luiz e Pedreiras, 15.XI.1958, fl., W.A. Egler 
740 (MG).

Bromelia eitenorum é semelhante a B. balansae 
Mez, podendo ser diferenciada pelas flores sésseis 
e	inflorescência	laxa.	É	uma	espécie	rara	e	devido	
a ausência de dados a respeito de sua distribuição, 
foi considerada como Dados Deficientes (DD) de 
acordo com os critérios da IUCN (Monteiro 2015).  
Bromelia eitenoum é endêmica do Brasil e além 
do Pará, ocorre no Maranhão, localidade tipo da 
espécie (Monteiro 2015). Encontrada como terrícola 
nas cangas da Serra dos Carajás era conhecida 
anteriormente apenas para áreas de cerrado. 

3.2. Bromelia aff. lagopus Mez, Fl. bras. 3(3): 188. 
1891. Fig. 1f

Terrícola, ca. 170 cm alt. Roseta não formando 
cisterna. Folhas eretas passando a patentes, algumas 
vezes recurvadas; bainha ca. 9,5 × 9,5 cm, largo-
oval, ferrugíneo-panosa, margem no terço superior 
aculeada; lâmina ca. 164 × 4 cm, linear-triangular, 
verde, lepidota, margem aculeada, ápice atenuado-
mucronado, lepidota. Inflorescência capituliforme, 
congesta, imersa na roseta foliar, tomentosa; 
pedúnculo	 ca.	 3,5	 cm	 compr.,	 alvo,	 velutino	 a	
viloso;	 brácteas	 do	 pedúnculo	 semelhantes	 às	
folhas: bainha 4,5–5,5 × 3,5–5 cm, oval a oblonga, 
creme, margem aculeada, tomentosa; lâmina 9–19 × 
1,3–2,2 cm, linear-triangular, avermelhada, margem 
aculeada, lepidota; bráctea primária semelhantes 
as	brácteas	do	pedúnculo,	bainha	ca.	5	× 3,5 cm, 
oval, creme, lepidota na base, pulverulenta, margem 
aculeada; lâmina ausente ou ca. 4,5 × 0,3 cm, linear, 
vermelha, lepidota, margem inteira a aculeada, ápice 
atenuado ou agudo-mucronado. Bráctea floral 6,5–8 
× 0,5–2,2 cm, linear-oblanceolada, assimétrica, 
creme a castanha, carenada, lepidota na base, vilosa 
no ápice, margem aculeada, ápice agudo. Flores 
pediceladas; pedicelo 1–1,5 cm compr.; sépalas 2,5–
3,5 × 0,4–0,6 cm, linear-triangulares, simétricas, 
alvas, levemente carenadas, livres, vilosas com 
maior densidade de indumento no ápice, margem 
inteira, ápice atenuado; pétalas 3,4–4,5 × 0,3–0,4 
cm,	obovais,	alvas	com	terço	superior	roxo,	glabras,	
unidas ao tubo de estames por 4–9 mm, ápice 
arredondado, cuculado, estames inclusos, ca. 2 cm 
compr., amarelos; estigma incluso, 2 mm compr.; 
estilete 2,5 cm compr.; ovário ca. 2 mm compr., 
glabro. Fruto não visto.
Material examinado: Parauapebas, Serra Norte, 
Canga da Serra Sul,  6°00’55’’S, 50°17’51’’W, 750 m 
11.XII.2007, fl., P.L. Viana 3430 (BHCB).

O nome B. lagopus Mez é considerado como 
de aplicação duvidosa devido a imprecisão da 
localidade de coleta do material tipo, bem como 
a	 carência	 de	 detalhes	 do	 holótipo,	 visto	 que	
resume-se a parte da lâmina foliar, hipanto e corola 
(Monteiro	 2015).	A	morfologia	 floral	 do	 único	
exemplar	coletado	na	Serra	de	Carajás	aproxima-se	
ao	analisado	no	holótipo	de	B. lagopus, porém mais 
estudos são necessários para melhor compreensão 
deste	táxon.
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4. Dyckia Schult. & Schult. f.
Dyckia apresenta cerca de 160 espécies, 

sendo	 um	gênero	 reconhecidamente	 xerofítico,	
com grande parte de suas espécies ocorrendo no 
Arco Seco da América do Sul (sensu Prado & 
Gibbs 1993), especialmente no cerrado brasileiro, 
onde são registradas cerca de 80 espécies (Santos-
Silva et al. 2013; BFG 2015). Também na região 
sul do Brasil, nos Domínios da Floresta Atlântica 
e do Pampa, podemos encontrar um centro 
secundário de diversidade do gênero (Martinelli 
et al. 2008; BFG 2015). Dyckia emerge como 
monofilético em análises filogenéticas baseadas 
em genes plastidiais (Krapp et al. 2014; Schütz 
et al.	 2016)	 e	 três	 sinapomorfias	morfológicas	
são	indicadas	para	o	gênero:	inflorescência	axilar,	
nectários	 extranupciais	 nas	 sépalas	 e	 um	 anel	
pétalo-estamínico (Forzza 2001). Na Serra dos 
Carajás encontra-se representado apenas por D. 
duckei L.B.Sm.

4.1. Dyckia duckei L.B.Sm., Bol. Mus. Goeldi 2(1): 
3. 1958. Fig. 1g-h

Terrícola ou rupícola, 30–55 cm alt. Roseta 
não formando cisterna. Folhas ereto-patentes; 
bainha 1,7–1,8 × 1,2–1,9 cm, alva a castanha; 
lâmina 10–13 × 0,8–1 cm, triangular a estreitamente 
triangular, verde a cinérea, ápice agudo, pungente, 
margem aculeada, lepidota. Inflorescência simples, 
raramente	com	ramificações	basais,	laxa;	pedúnculo	
25–40 cm compr., verde a laranja-avermelhado, 
glabro;	 brácteas	 do	 pedúnculo	 3–5	mm	compr.,	
muito	menores	que	os	entrenós,	lanceoladas	a	oval-
lanceoladas, estramíneas, ápice longo-acuminado, 
glabras; bráctea floral 1–3 × 1–3 mm, alaranjada a 
estramínea, igualando ou menores que o pedicelo, 
oval, ápice apiculado, glabra. Flores polísticas, 
curto-pediceladas; pedicelo 1–3 mm compr., 
glabro; sépalas ca. 8 × 5 mm, ovais, laranja-
avermelhadas, lanuginosas, ápice retuso; pétalas ca. 
1,2 × 0,8–1 cm, rômbicas, amarelas a alaranjadas, 
ápice truncado, glabras; estames inclusos, ca. 9 
mm compr., alaranjados, concrescidos na base, 
adnatos	à	base	das	pétalas;	estigma	incluso,	ca.	1	
mm compr., alaranjado; estilete 2–3 mm compr., 
alaranjado; ovário ca. 5 mm compr., creme, 

lepidoto. Fruto cápsula, 1,2–1,5 cm compr., 
castanhos.
Material selecionado: Canaã dos Carajás, FLONA de 
Carajás, Serra Sul, Corpo D, 6°23’57’’S, 50°20’48’’W, 
771 m elev., 6.XII.2007, fl., N.F.O. Mota et al. 1069 
(BHCB); Parauapebas, Serra do Rabo - Leste, 6°19’8’’S, 
49°51’37’’W, 715 m elev., 20.XII.2010, fl. e fr., N.F.O. 
Mota et al. 2016 (BHCB); Parauapebas [Marabá], Serra 
Norte, N4, 14.III.1984, fl., A.S.L. Silva et al. 1800 (MG); 
Parauapebas, FLONA de Carajás, Canga	N-3,	próximo	
a lagoa da Buritirana, 6º02’39”S, 50º12’39”W, 679 m 
elev., fl., de H.C. Lima et al. 7982 (RB).

Dyckia duckei é bastante frequente ao longo 
da Serra dos Carajás onde ocorre como rupícola 
ou terrícola entre os afloramentos em canga 
arbustiva	 e	 graminóide.	 Porém,	 é	 encontrada	
em geral, de forma isolada formando pequenas 
populações. Endêmica do Brasil, além do 
Domínio Amazônico, também ocorre no Cerrado 
(BFG 2015). Na Serra dos Carajás é amplamente 
distribuída, com registros nas Serras Norte: N4, 
N3, Serra Sul: S11-D e Serra da Bocaina (Serra 
do Rabo).

5. Pitcairnia L’Hér.
Pitcairnia é um dos maiores gêneros de 

Bromeliaceae, incluindo 450 nomes aceitos 
(WCSP 2014), e um dos mais amplamente 
distribuídos,	 ocorrendo	 no	México,	América	
Central, Antilhas e por quase toda a América do 
Sul, com a maior riqueza de espécies na região 
andina (Smith & Downs 1974; Benzing 2000). 
No Brasil ocorrem 53 espécies distribuídas 
principalmente nos afloramentos rochosos da 
Floresta Atlântica, nos campos rupestres do 
Cerrado e na bacia Amazônia (BFG 2015). No 
Pará ocorrem oito espécies, das quais duas foram 
registradas nas áreas de canga da Serra dos 
Carajás. O gênero é composto por ervas mésicas, 
terrícolas ou rupícolas, muito raramente epífitas, 
folhas	monomórficas	ou	dimórficas,	 inteiras	ou	
aculeadas e flores zigomorfas na grande maioria 
das	 espécies.	 Sete	 sinapomorfias	morfológicas	
sustentam Pitcairnia como monofilético (Saraiva 
et al. 2015), porém análises mais recentes com 
genes plastidiais não são conclusivas quanto a 
monofilia do gênero (Schütz et al. 2016). 

Chave de identificação das espécies de Pitcairnia das cangas da Serra dos Carajás
1. Pétalas 8–8,2 × 0,8–1 cm, creme com máculas vináceas, folhas cinéreas, coriáceas .............................  

 ......................................................................................................................... 5.1. Pitcairnia burchellii 
1’. Pétalas 4,5–5,5 × 0,3–0,4 cm, vermelhas, folhas verdes, membranáceas ...............................................  

 ........................................................................................................................ 5.2. Pitcairnia torresiana
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5.1. Pitcairnia burchellii Mez, Fl. bras., 3(3): 436. 
1894. Fig. 2c

Rupícola,	 0,9–1	m	 alt.	 Folhas	 dimórficas,	
decíduas; bainha 3,8–4,6 × 1,5 cm, castanha, 
margem aculeada no ápice; lâmina interna 
54–83 × 0,5–1,3 cm, cinérea, linear, ápice 
atenuado, aculeada, coriácea, lepidota a flocosa. 
Inflorescência	simples,	laxa,	multiflora;	pedúnculo	
ca. 75 cm compr., verde a castanho, esparsamente 
lepidoto	 até	 glabro;	 brácteas	 do	 pedúnculo	 do	
terço inferior semelhantes as folhas, do terço 
médio e superior 2–5,3 cm compr., menores que 
os	 entrenós,	 verdes	 a	 estramíneas,	 lanceoladas,	
ápice agudo a longo acuminado lepidotas. 
Brácteas florais 0,7–1,2 × 0,2–0,4 cm, menores 
que os pedicelos, castanhas, lanceoladas, ápice 
atenuado, esparsamente lepidotas a glabras. 
Flores	polísticas,	reflexas,	pediceladas;	pedicelo	
0,6–1,5 cm compr.; sépalas 1,8–2,2 × 0,5 cm, 
lanceoladas, ápice agudo, esparsamente lepidotas; 
pétalas 8–8,2 × 0,8–1 cm, oblongas, espiraladas 
após	a	antese,	ápice	agudo,	creme	com	máculas	
vináceas, glabras; estames inclusos, apenas com 
as	 anteras	 exsertas,	 ca.	9	 cm	compr.,	 amarelos;	
estigma	 exserto,	 3	mm	 compr.;	 estilete	 ca.	 8,3	
cm compr.; ovário ca. 8 mm compr. Frutos 2,2–4 
cm compr., com perianto persistente, castanhos.
Material examinado: Canaã dos Carajás, Serra 
do Rabo, 6°18’36’’S, 49°53’22’’W, 692 m elev., 
13.X.2007, fr., N.F.O. Mota et al. 1170 (BHCB); 
Parauapebas [Marabá], Serra Norte, N1, s.d., fr., M.F.F. 
Silva et al. 1320 (INPA, MG); Serra Norte, N5, 06°04’S, 
50°10’W, 700–800 m elev., 15.V.1982, fr., C.R. Sperling 
et al. 5689 (MG).
Material adicional: BRASIL. PARÁ: Novo Progresso, 
Flona	 do	 Jamanxim,	 base	 da	 Serra	 do	 Cachimbo,	
2.X.2008, fl., Silva J.B.F. 3314 (MG). Goiás: Cocalzinho 
de Goiás, Parque Estadual dos Pirineus, 15°48’15”S, 
48°49’29”W, 1316 m elev., 23.XI.2011, fl., D.P. Saraiva 
et al. 271 (RB).

Pitcairnia burchellii pertence a um grupo 
de espécies bastante singular dentro do gênero, 
caracterizado pela presença de brácteas superiores 
do	pedúnculo	estreito-triangulares,	brácteas	florais	
verdes,	 flores	 reflexas	 após	 a	 antese,	 pétalas	
creme com máculas vináceas, oblanceoladas, 
iguais ou maiores que 8 cm de comprimento 
e	 espiraladas	 após	 a	 antese	 (Saraiva	 et al. 
2015). No Brasil ocorre por todo o Domínio do 
Cerrado e em algumas áreas de afloramentos no 
Domínio Amazônico (BFG 2015). Na Serra do 
Carajás forma pequenas populações podendo ser 
encontrada em áreas abertas da canga na Serra da 
Bocaina (Serra do Rabo) e Serra Norte: N1 e N5. 

5.2. Pitcairnia torresiana L.B.Sm., Bol. Mus. Nac. 
Rio de Janeiro 15: 4. 1952.

Rupícola,	ca.	43	cm	alt.	Folhas	dimóficas;	bainha	
2–2,3 × 0,3–0,6 cm, linear, verde, margem inteira, 
lâmina interna 33–50 × 0,6–1,1 cm, verde, linear a 
lanceolada, ápice atenuado, inteira ou com pequenos 
acúleos	na	base,	membranácea,	flocosa	a	glabrescente.	
Inflorescência	 simples,	 laxa,	multiflora;	pedúnculo	
15–30 cm compr., castanho-avermelhado, glabro; 
brácteas	do	pedúnculo	do	terço	inferior	semelhantes	as	
folhas, do terço médio e superior 1,8–4,7 cm compr., 
excedendo	ou	menores	que	os	entrenós,	lanceoladas,	
ápice agudo, verdes, glabras. Brácteas florais 0,5–1,3 
× 0,2–0,4 cm, menores que os pedicelos, lanceoladas, 
ápice agudo, castanhas, glabras. Flores polísticas, 
eretas, pediceladas; pedicelo 1–1,8 cm compr.; sépalas 
1,8–2,2 × 0,3 cm, linear-lanceoladas, ápice atenuado, 
esparsamente tomentosas; pétalas 4,5–5,5 × 0,3 cm, 
espatuladas, ápice agudo, vermelhas, espiraladas 
após	a	antese,	glabras;	estames	inclusos,	ca.	3,5	cm,	
apenas	com	as	anteras	exsertas,	amarelos;	estigma	
exserto,	3	mm	compr.;	 estilete	ca.	3,6	cm	compr.;	
ovário ca. 5 mm compr. Frutos ca. 1,5 cm compr., com 
perianto persistente, verde-avermelhados passando a 
castanhos.
Material selecionado: Canaã dos Carajás, FLONA de 
Carajás, Serra Sul, Corpo D, 6°23’49’’S, 50°20’27’’W, 677 
m elev., 25.I.2012, fr., L.F.A. Paula et al. 440 (BHCB, MG); 
Parauapebas:	Serra	Norte,	N1,	próximo	a	casa	de	hóspedes,	
14.II.1989, fl., J.P. Silva 333 (MG).
Material adicional: BRASIL. BAHIA: Formosa do Rio 
Preto, Serra Geral do Tocantins, 10°40’24’’S, 46°09’08’’W, 
650 m elev., 16.II.2012, fl., M.T.U. Rodrigues s.n. (RB 
525784). Tocantins: Araguatins, bacia do rio Araguaia, 
05°53’29’’S, 48°01’05’’W, 127 m elev., 21.V.2010, fr., 
F.C.A. Oliveiras 2425 (RB).

Pitcairnia torresiana pertence a um grupo de 
espécies caracterizado pelas folhas internas com 
lâminas	decíduas,	com	acúleos	retrorsos	e	indumento	
flocoso (Saraiva et al. 2015). Pode ser facilmente 
diferenciada de P. burchellii, outra espécie do gênero 
que ocorre na Serra dos Carajás, tanto pela lâmina 
foliar membranácea e verde (vs. coriácea e cinérea), 
quanto pelas flores eretas (vs.	 reflexas)	 e	pétalas	
vermelhas (vs. creme com máculas vináceas). 

É endêmica do Brasil, ocorrendo nos Domínios 
Amazônico e Cerrado em áreas de afloramentos, 
sempre nas fendas das rochas e em locais mais 
sombreados. Apesar de ser registrada nos estados do 
Mato Grosso, Pará, Tocantins e Bahia (BFG 2015), é 
uma espécie rara e com populações sempre reduzidas. 
Na Serra dos Carajás forma pequenas populações 
em	locais	sombreados	e	úmidos	na	Serra	Norte:	N1	
e Serra Sul: S11-D.
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Figura 2 – a-b. Tillandsia streptocarpa – a. hábito; b. detalhe da flor.  c. Pitcairnia burchellii – detalhe da flor (Fotos: 
N. Mota e P.L. Viana).
Figure 2 – a-b. Tillandsia streptocarpa. – a. habit; b. flower detail.  c. Pitcairnia burchellii – flower detail (Photos: N. Mota and P.L. Viana).

a

b c
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6. Tillandsia L.
Tillandsia em sua atual circunscrição é um 

gênero artificial e sua diferenciação dos demais 
de gêneros de Tillandsioideae ainda é indefinida 
(Barfuss et al. 2005). É um dos maiores gêneros 
de Bromeliaceae, compreendendo mais de 600 
espécies	(Pinzón	et al. 2016) distribuídas por toda 

região neotropical e parte da América subtropical 
(Smith & Downs 1977). Inclui ervas em geral 
epífitas, tênues, folhas lineares, atenuadas com 
grande densidade de tricomas, inflorescências 
simples ou compostas, unifloras ou multifloras, com 
flores dísticas ou polísticas e pétalas membranáceas 
(Smith & Downs 1977; Donadío et al. 2014). 

Chave de identificação das espécies de Tillandsia das cangas da Serra dos Carajás
1.	 Bainha	foliar	mais	larga	que	a	lâmina,	bráctea	floral	recobrindo	as	sépalas ..........................................  

 .......................................................................................................................... 6.1 Tillandsia paraensis 
1’.	 Bainha	foliar	da	mesma	largura	que	a	lâmina,	bráctea	floral	inconspícua	não	recobrindo	as	sépalas ....  

 ......................................................................................................................6.2 Tillandsia streptocarpa

6.1. Tillandsia paraensis Mez, Fl. bras. 3(3): 586. 
1894. 

Epífita, 18–45 cm alt. Folhas recurvadas a eretas; 
bainha 1–4 × 2–3 cm, oval, castanha a levemente 
cinérea; lâmina 5–16 × 1,5–2 cm, linear a lanceolada, 
verde a cinérea, margem involuta, ápice atenuado, 
denso-lepidota. Inflorescência 15–30 cm compr., 
simples ou raramente com pequenas ramificações 
basais,	laxa	a	congesta,	multiflora;	pedúnculo	12–16 
cm compr., ereto ou recurvado, glabro; brácteas do 
pedúnculo	semelhantes	as	folhas	até	o	terço	médio,	
as superiores 1,2–1,5 × 2,5–3,2 cm, excedendo	os	
entrenós,	ovais, apiculadas, lepidotas. Bráctea floral 
2–3,8 ×	 1,2–1,6	 cm,	 excedendo	as	 sépalas,	oval,	
ápice agudo, glabra a esparsamente lepidota. Flores 
dísticas, sésseis, eretas; sépalas 2,5–2,8 × 0,7–1 cm, 
elíptico-lanceoladas, ápice agudo, alvas com ápice 
rosa, papiráceas, livres, carenadas, glabras; pétalas 
3,5–3,8 × 0,3 cm, lineares, com base estreitada, ápice 
agudo, unidas por ca. 2 cm, avermelhadas; estames 
ca.	3,8	cm	compr.,	exsertos;	filetes	ca.	3,5	cm	compr.,	
unidos as pétalas por ca. 1,3 cm; anteras ca. 1,5 mm 
compr.;	estilete	ca.	3,5	cm	compr.,	exsertos;	estigma	
ca. 2 mm compr., espiral-conduplicado; ovário ca. 8 
× 2 mm. Frutos 3–8 cm, verdes a castanhos.
Material selecionado: Parauapebas, Serra Norte, 
16.X.1977, fl., Berg, C.C. & A.J. Henderson 565 (MG, 
RB); Serra Sul, Corpo A, 6°21’9’’S, 50°26’52’’W, 
723 m elev., 31.V.2010, fl e fr., L.L. Giacomin et al. 
1181 (BHCB); Canaã dos Carajás, Serra Sul, Corpo D, 
6°24’5’’S, 50°19’28’’W, 750 m elev., 27.VI.2009, fr., 
R.D. Ribeiro et al. 1240 (RB).
Material adicional: BRASIL. AMAZONAS: 
Anavilhanas sentido Manaus, rio Negro, um pouco 
abaixo	da	vila	de	Novo	Airão	num	igarapé,	VI.2013,	fl.,	
A. Peçanha 1 (RB); PARÁ: Vitória	do	Xingú, 3°23’4’’S, 
51°58’26’’W, 18.XI.2015, fl., E. Menezes Junior 
PSCACF_EX04456 (RB).

Ti l lands ia  paraens i s  possu i  como 
características marcantes a presença de brácteas 
florais	 róseas	 e	 amplas,	 bem	 como	 a	 bainha	
foliar bem mais larga que as lâminas o que 
confere a roseta foliar uma forma “bulbosa”. 
Esta característica possibilita a fácil distinção 
da espécie mesmo quando estéril, uma vez que a 
lâmina foliar em T. streptocarpa possui a mesma 
largura que a bainha foliar. Tillandsia paraensis 
possui distribuição no norte da América do Sul, 
Colômbia, Bolívia e Venezuela. No Brasil ocorre 
no Amazonas, Rondônia, Acre, Pará e Mato Grosso 
e disjuntamente em áreas de floresta do Nordeste 
(Pontes 2005; BFG 2015). Na Serra dos Carajás 
ocorre sempre como epífita em áreas de transição 
da	canga	para	a	mata	baixa,	com	registros	para	a	
Serra Sul: S11-A, S11-D, e Serra Norte.

6.2. Tillandsia streptocarpa Baker, Jour. Bot. 
London 25: 241. 1887. Fig. 2a-b

Rupícola ou epífita, 20–40 cm alt. Folhas 
eretas a recurvadas; bainha 1,3–2,4 × 1,2–2 cm, 
oval, alva a castanha; lâmina 11–30 × 0,4–1,3 cm, 
cinérea, linear, margem involuta, ápice atenuado, 
denso-lepidota. Inflorescência 13–40 cm compr., 
simples ou composta, congesta, multiflora, 
raramente	 uniflora;	 pedúnculo	 ereto,	 11–28	 cm	
compr.;	brácteas	do	pedúnculo	0,8–12 cm compr., 
excedendo	 os	 entrenós,	 cinéreas,	 lanceoladas,	
ápice acuminado, lepidotas. Brácteas florais 
1,2–2 ×	 0,4–0,7	 cm,	 roxo-cinéreas,	 elípticas	 a	
ovais, ápice agudo–atenuado, lepidotas. Flores 
dísticas, pediceladas; pedicelo 1,2 mm compr.; 
sépalas 0,8–1,2 ×	 0,4	 cm,	 roxas,	 elípticas,	 ápice	
agudo, glabras; pétalas ca. 1,3 × 0,6 cm, alvas com 
ápice lilás, oblanceoladas, ápice agudo, glabras; 
estames inclusos, 0,9–1,2 cm compr., alvos; 
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estigma incluso, ca. 1 mm compr., alvo, simples-
ereto; estilete ca. 3 mm compr., alvo; ovário 3–4 
mm compr., alvo. Frutos 2,5–4 cm compr., verdes 
a castanhos.
Material selecionado: Canaã dos Carajás, Corpo D, 
6°24’3’’S, 50°19’4’’W, 724 m elev., 10.X.2008, fl., L.V. 
Costa et al. 524 (BHCB); FLONA de Carajás, Serra 
Sul, Corpo D, 6°23’57’’S, 50°20’53’’W, 764 m elev., 
6.XII.2007, fl., N.F.O. Mota et al. 1066 (BHCB); Serra 
Sul, Corpo A, 6°20’56”S, 50°26’56”W, 750 m elev., 
26.VI.2009, fr., R.D. Ribeiro et al. 1206 (RB); Mina 
do Sossego, 6°27’32’’S, 50°04’25’’W, 710 m elev., 
25.XI.2009, fl., R.D. Ribeiro et al. 1385 (RB).

Tillandsia streptocarpa é uma espécie 
bastante	 polimórfica	 e	 de	 ampla	 distribuição	 na	
América do Sul, especialmente ao longo do Arco 
Seco (sensu Prado & Gibbs 1993), ocorrendo no 
Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina e Brasil, de 60 
a 2.300 m de altitude e em diferentes ecossistemas 
(Souza 2012; Smith & Downs 1977). No Pará a 
espécie é conhecida apenas para a região da Volta 
Grande do Rio Xingu (Koch et al. 2015) e para a 
Serra dos Carajás, onde foi registrada como epífita 
ou rupícola na Serra Sul: S11-A e S11-D. 
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Resumo
Este estudo engloba as espécies de Burmanniaceae registradas para as cangas da Serra dos Carajás, no estado 
do Pará, trazendo descrições detalhadas, ilustrações e comentários morfológicos das espécies na área. Foram 
registradas as seguintes espécies de Burmannia: B. capitata e B. flava, ambas com distribuição Neotropical.
Palavras-chave: Amazônia, flora, Floresta Nacional de Carajás, taxonomia. 

Abstract 
This study includes the species of Burmanniaceae recorded for the cangas of the Serra dos Carajás, Pará 
state, and provides detailed descriptions, illustrations, and morphological comments of the species in the 
study area. Two species of Burmannia are recorded: B. capitata and B. flava, both widely distributed in the 
Neotropical area. 
Key words: Amazonia, flora, National Forest of Carajás, taxonomy. 
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Burmanniaceae
Burmanniaceae incluindo Thismia Griff. 

compreende 17 gêneros e 163 espécies, com 
distribuição tropical a subtropical (Govaerts et al. 
2016). A família inclui ervas, geralmente rizomatosas 
e saprofíticas, com folhas alternas, amplexicaules. As 
inflorescências são em cincinios terminais, únicos ou 
bifurcados, com muitas flores ou reduzidos a uma só 
flor. As flores são diclamídeas, homoclamídeas, com 
o perigônio formado por seis tépalas unidas em tubo, 
que se prolonga pelo hipanto, bissexuadas, com 6 ou 
3 estames epitépalos, o ovário é ínfero, 3-carpelar, 
3–1-locular com muitos óvulos de placentação 
axilar ou parietal. O fruto é cápsula com deiscência 
longitudinal ou transversal com muitas sementes 
fusiformes. A inclusão de Thismia em Burmanniaceae 
está embasada em estudos morfológicos (Maas et 
al. 1986), e filogenéticos (Merckx et al. 2006). Essa 
também é a delimitação da família apresentada tanto 
no trabalho do APGIII (2009) como em Govaerts 
et al. (2016), e na APGIV (2016), apesar desse 
último trabalho destacar que esse ainda é um tema 
em discussão especialmente porque os trabalhos de 
Merckx et al. (2009, 2010) e de Merckx & Smets 
(2014) mostraram que Thismia e Burmannia com 
seus gêneros associados, não formam um clado e 

propõem o reconhecimento de Burmanniaceae e 
Thismiaceae como famílias distintas. A apresentação 
das duas famílias é o posicionamento que foi adotado 
na Lista da Flora do Brasil. Em Burmanniaceae s.s., 
BFG (2015) reconhecem oito gêneros e 27 espécies. 
Thismiaceae inclui apenas Thismia com 10 espécies, 
das quais apenas T. singeri (de la Sota) Maas & Maas é 
referida para o Pará (BFG 2015). Na Serra dos Carajás 
foram registradas duas espécies de Burmannia que 
ocorrem em áreas de cangas. Espécies de outros 
gêneros ocorrem na floresta de terra firme e não estão 
incluídas nesse trabalho.

 
1. Burmannia L.

O gênero Burmannia inclui cerca de 60 
espécies, com distribuição pantropical, ocorrendo 
na Ásia, África e Américas, desde o sul dos Estados 
Unidos até a Argentina (Maas et al. 1986). Para o 
Brasil são referidas 12 espécies, que ocorrem em 
todas as regiões, das quais quatro são consideradas 
como endêmicas do país (BFG 2015).  As espécies 
do gênero são ervas anuais ou perenes, não 
saprofíticas, com flores tubulares ou salverformes, 
com ou sem alas. Cápsula envolvida pelo perigônio 
persistente, e sementes geralmente elipsoides e 
muito pequenas. 
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Chave de identificação das espécies de Burmannia das cangas da Serra dos Carajás
1.	 Inflorescência	 com	6–9	flores,	 sésseis,	 4–5	mm	compr.,	 brancas	a	 creme-claras,	 tubo	do	hipanto	e	

perigônio sem alas ............................................................................................1.1. Burmannia capitata
1´.	 Inflorescência	com	2–5(6)	flores,	raramente	flores	isoladas,	pediceladas,	pedicelos	1–1,3	mm	compr.,	

5–8 mm compr., amarelas, tubo do hipanto e perigônio  com alas ....................... 1.2. Burmannia flava

1.1.Burmannia capitata (Walter ex J.F. Gmel.) 
Mart., Nov. Gen. sp. pl. 1: 12. 1823.                                                                                                                              
 Fig. 1a-f 

Ervas anuais, solitárias, 15–20 cm alt., 
caule creme amarelado, não ramificado. Folhas 
basais imbricadas, oval-lanceoladas, passando a 
lanceoladas ao longo do caule, ápice agudo, base 
semiamplexicaule, sésseis, as basais 4,5–5,0 × 
ca. 0,5 mm e as apicais 0,7–0,9 × ca. 0,2 mm, 
glabras. Inflorescência capitada, 6–9 flores, 
brácteas ca. 1mm compr, ovais, côncavas, glabras. 
Flores sésseis, 4–5 mm compr., brancas a creme-
claras, tubulosas, tubo com constrição evidente 
correspondente a região do hipanto; tépalas 
externas unidas, lobos ovais, ápice obtuso, margem 
involuta, tépalas internas não evidentes; anteras 3, 
sésseis; estilete cilíndrico, estigma 3-lobado.
Material examinado: Canaã dos Carajás, S11B, 
6°20’32’’S, 50°25’4’’W, 724 m, 26.IV.2012, fl., 
A.J. Arruda et al. 1104 (BHCB); Parauapebas: N3, 
6°02’36,5’’S, 50°12’30’’W, 04.IV.2011, fl., L. Tyski 
104 (HCJS).  

Burmannia capitata é morfologicamente 
muito distinta das outras espécies do gênero no 
Brasil, pela organização da inflorescência e pelas 
flores pequenas e esbranquiçadas. Nos espécimes 
estudados não foi possível evidenciar as tépalas 
internas, situação muito rara na espécie, como já 
destacado por Maas et al. (1986). 

 A espécie tem ampla distribuição, do sul dos 
Estados Unidos até a Argentina, incluindo Caribe. 
No Brasil, de Norte a Sul, em diversos tipos de 
vegetação como campinarana, cerrado, restinga, 
savana amazônica e vegetação sobre afloramento 
rochoso (Maas et al. 1986; BFG 2015). Em 
Carajás foi registrada na Serra Norte: N3 e Serra 
Sul: S11B. A espécie ocorre como erva anual da 
estação chuvosa, associada a lagedos de cangas 
que acumulam água, Ocorre frequentemente em 
associação com várias espécies especialmente dos 
gêneros Utricularia, Eriocaulon, Sauvagesia e 
Syngonanthus.

1.2.Burmannia flava Mart., Nov. Gen. sp. pl. 1: 
11. 1823. Fig. 2a-h 

Ervas anuais, 15–34 cm alt., caule creme 
amarelado a esverdeado, geralmente ramificado. 

Folhas basais imbricadas ou duas folhas basais 
mais largas, oval-lanceoladas, passando a 
lanceoladas ao longo do caule, ápice agudo, base 
semiamplexicaule, sésseis, as basais 5–7 × ca. 
0,8 mm e as apicais ca. 0,5 mm compr., glabras. 
Inflorescência (1–)2–5(–6) flores, brácteas ca. 1,5 
mm compr, ovais, côncavas, glabras; pedicelos 
1–1,3 mm compr. Flores amarelas, 5–8 mm compr., 
tépalas externas tubulosas, lobos ovais, ápice 
obtuso, margem involuta, tubo sem constrição 
evidente, devido a presença de 3 alas, 2–3 mm 
larg., com distribuição do lobo do perigônio até o 
hipanto; tépalas internas obovais; anteras sésseis; 
estilete cilíndrico, estigma 3-lobado.
Material selecionado: Canaã dos Carajás, Serra Sul, 
S11A, 6°20’56,6’’S, 50°’26’54,5’’W, 20.VI.2010, 
fl., D.F. Silva 668 (HCJS); S11B, 23.III.2010, fl., 
R.M. Harley et al. 57455 (MG); Estrada S11D 
para S11A, 22.III.2015, fl., L.C. Lobato et al. 4379 
(MG). Parauapebas: Serra Norte, N1, 31.V.1986, fl., 
M.P.M. Lima et al. 59 (RB, MG). N4, 15.III.1984, fl., 
A.S.L. Silva et al. 1809 (MG). N5, 6°03`S 50°15`W, 
25.V.1982, fl., C.R. Sperling et al. 5832 (INPA, MG, 
NY). N7, 04.II.1985, fl., O.C. Nascimento & R.P. 
Bahia 1149 (MG). N8, 25.III.2016, fl., R.M. Harley 
et al. 57519 (MG).  

Burmannia flava é morfologicamente similar 
a B. australis distinguindo-se segundo Maas et al. 
(1986) porque a primeira espécie possui folhas 
em roseta e geralmente duas flores amarelas por 
inflorescência, enquanto a segunda espécie possui 
folhas não em roseta, e 1 a 4 flores brancas, 
amarelas ou púrpura. Os autores comentam que os 
espécimes de Marabá (atualmente Parauapebas), 
Serra dos Carajás, coletados por Silva et al. 
2912 e 3019 e depositados no Herbário Utrecht, 
não puderam ser identificados com certeza por 
apresentarem tanto caracteres de B. flava (flores 
amarelas e roseta basal) como de B. australis 
(forma das alas). Durante esse trabalho, esses 
espécimes e muitos outros foram examinados. 
A grande maioria dos espécimes,  apresenta as 
folhas basais imbricadas (Fig. 2b), apesar de  
alguns indivíduos jovens poderem apresentar 
as folhas mais basais aproximadas. Apenas em 
Cavalcante 2657, Rosa 4732 e Silva 1809 foi 
possível observar duas folhas basais mais largas, 



Burmanniaceae de Carajás

Rodriguésia 67, n. 5 (Especial): 1267-1271. 2016

1269

Figura 1 – a-f. Burmannia capitata – a. hábito; b. detalhe da porção inferior do caule mostrando a disposição das 
folhas; c. detalhe de uma das folhas ao longo do caule; d. inflorescência; e. flor desenvolvida e botão lateral; f. flor 
com o perigônio aberto, mostrando as tépalas externas, anteras, estilete e estigmas (Arruda et al. 1104).
Figure 1 – a-f. Burmannia capitata – a. habit; b. base of the stem showing leaf arrangement; c. arrangement of leaves on the stem; d. 
inflorescence; e. flower and lateral bud; f. open flower showing tepals, style and stigmas (Arruda et al. 1104).
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Figura 2 – a-h. Burmannia flava – a. hábito, mostrando plantas ramificadas ou não; b. detalhe da porção inferior 
do caule mostrando a disposição das folhas; c. inflorescências mostrando variação no número de flores; d. flor em 
antese mostrando a bráctea e as alas do hipanto-perigônio; e. flor com o hipanto e o perigônio abertos, mostrando o 
ovário com óvulos, as tépalas externas e internas, anteras, estilete e estigmas; f. detalhe da placentação axilar e óvulo; 
g. ápice do estilete e estigmas; h. antera.
Figure 2 – a-h. Burmannia flava – a. habit, showing branched and unbranched plants; b. detail of lower part of stem, showing leaf 
arrangment; c. inflorescences, showing variation in flower number; d. flowers at anthesis, showing the bract and perigonium and 
hypanthium; e. flower with internal parts displayed, to show the ovary and ovules, external and internal tepals, anthers, style and stigmas; 
f. details of axile placentation and ovule; g. style apex with stigmas, h. anther.  
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que não consideramos como uma verdadeira 
roseta. Pelo exposto, todos os espécimes foram 
identificados como Burmannia flava. Em outros 
caracteres foi também observado variação 
entre os indivíduos de B. flava. A variação 
ocorreu em relação ao porte (Sperling 5832 
apresentou indivíduos maiores com até 34 cm 
de altura), presença ou ausência de ramificação 
do caule (Fig. 2a), poucas ou várias flores 
por inflorescência (Fig.2c), e alas pouco ou 
visivelmente desenvolvidas (Fig. 2d, e). 

Burmannia flava tem ampla distribuição, 
do sul dos Estados Unidos até o estado de Santa 
Catarina, além da Bolívia e Paraguai (Maas et al. 
1986). Em Carajás é amplamente distribuída nos 
platôs de canga, com registros para a Serra Sul: 
S11A, S11B, S11D; e Serra Norte: N1, N4, N5, 
N7 e N8. A espécie ocorre como erva anual do 
período chuvoso, ocorrendo sobre as cangas, em 
locais brejosos ou dentro das lagoas temporárias 
formando grandes populações. 

Agradecimentos
Agradeço ao Museu Paraense Emílio Goeldi 

e ao Instituto Tecnológico Vale, a estrutura e 
o apoio fundamentais ao desenvolvimento 
desse trabalho. Aos curadores dos herbários 
consultados, o acesso aos materiais examinados. 
Ao ICMBio, especialmente ao Frederico 
Drumond Martins, a licença de coleta concedida 
e suporte nos trabalhos de campo. Ao João 
Silveira e a Carla Lima, a confecção das 
ilustrações. Ao CNPq, a bolsa Senior. Ao 
Instituto Tecnológico Vale (01205.000250/2014-
10) e ao CNPq (processo 455505/2014-4), o 
financiamento do projeto.

Referências
APG 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.

APG IV. 2016. An update of the Angiosperm Phylogeny 
Group	classification	for	the	orders	and	families	of	
flowering	plants:	APG	IV.	Botanical	Journal	of	the	
Linnean Society 181: 1-20.

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

Govaerts, R.; Saunders, R.M.K.; Maas, H.; Maas, 
P. & Zhang, D.X. 2016. World Checklist of 
Burmanniaceae. Facilitated by the Royal Botanic 
Gardens,	Kew.	Disponível	 em	<http://apps.kew.
org/wcsp/>.	Acesso	em	16	setembro	2016.	

Maas, P.J.M.; Maas, H.; Benthem, J. & Snelders, 
H.C.M. & Rübsamen, T. 1986. Burmanniaceae. 
Flora Neotropica 42: 1-189.

Merckx, V.S.F.T. & Smets, E.F. 2014. Thismia 
americana, the 101st anniversary of a botanical 
mystery. International Journal of Plant Sciences 
175: 165-175.

Merckx, V.S.F.T.; Schols, P.; Maas, H.; Maas, P. & 
Huysmans, S. 2006. Phylogeny and evolution of 
Burmanniaceae (Dioscoreales) based on nuclear 
and mitochondrial data. American Journal of 
Botany 93: 1684-1698.

Merckx, V.S.F.T.; Bakker, F.T.; Huysmans, S. & Smets, 
E.F. 2009. Bias and conflict in phylogenetic 
inference of mycoheterotrophic plants: a case study 
in Thismiaceae. Cladistics 25: 64-77.

Merckx, V.S.F.T.; Huysmans, S. & Smets, E.F. 2010. 
Cretaceous origins of mycoheterotrophic lineages 
in Dioscoreales. In: Seberg, O.; Petersen, G.; 
Barfod, A.S. & Davis, J.I. (eds.). Diversity, 
phylogeny and evolution in the monocotyledons. 
Aarhus University Press, Arhus. Pp. 39-53.

Lista de exsicatas
Arruda, A.J. 1104 (1.1); Cavalcante, P. 2657 (1.2); Harley, R.M. 57455 (1.2), 57519 (1.2); Lima, M.P.M. 59 (1.2); Lobato, L.C. 
4346 (1.2), 4379 (1.2); Nascimento, O.C. 1149 (1.2); Rosa, N.A. 4732 (1.2); Secco, R. 410 (1.2); Silva, A.S.L.  1809 (1.2); Silva, D.F.  
668 (1.2); Silva, M.G.  2912 (1.2), 3019 (1.2); Sperling, C.R.  5716 (1.2), 5832 (1.2); Tyski, L. 104 (1.1); Viana, P.L. 5598 (1.2).





Resumo
O presente estudo taxonômico apresenta descrição morfológica, ilustrações detalhadas e comentários 
diagnósticos das espécies de Cabombaceae registradas para as cangas da Serra dos Carajás, no estado do 
Pará, Brasil. Foi registrado o gênero Cabomba com duas espécies: C. furcata e C. haynesii, amplamente 
distribuídas na Américas do Norte, Central, e do Sul. 
Palavras-chave: Amazônia, Cabomba, FLONA Carajás, planta aquática.

Abstract 
This study presents a morphological taxonomic description, detailed illustrations and diagnostics comments 
of the species of Cabombaceae registered for the cangas of Serra of the Carajás, Pará state, Brazil. The genus 
Cabomba with two species are recorded: C. furcata e C. haynesii, widely distributed in North, Central and 
South America. 
Key words: Amazonia, Cabomba, FLONA Carajás, aquatic plant.
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Cabombaceae 
Cabombaceae Rich. ex A.Rich. inclui 

os gêneros Brasenia Schreber, apenas com B. 
schreberi Gmel., distribuída na Ásia, África, 
Austrália e Américas do Norte e Central, e 
Cabomba Aubl., com cinco espécies, restrito 
às Américas (Lima et al. 2012). São plantas 
aquáticas, fixas no substrato, heterofilas, 
com folhas flutuantes alternas, temporárias, 
relacionadas à reprodução, enquanto as folhas 
submersas são oposto-cruzadas ou verticilado-
cruzadas. Suas flores são emersas, solitárias, 
actinomorfas, bissexuadas; com cálice petaloide 
ou não e corola com pétalas unguiculadas. Os 
frutos são agregados com carpídios indeiscentes, 
protegidos pelo perianto marcescente (antocarpo) 
(Lima et al. 2014).

1. Cabomba Aubl., Hist. Pl. Guiane 1: 321, pl. 
124. 1775.

O gênero Cabomba inclui cinco espécies da 
América do Sul, quatro referidas para o Brasil (Lima 
et al. 2012; BFG 2015). Na Serra dos Carajás foram 
registradas duas espécies Cabomba furcata Schult. 
& Schult. f. e C. haynesii Wiersema, em lagoas 
sobre a canga. O gênero é constituído por ervas 
aquáticas, fixas no substrato. Suas folhas flutuantes 
têm lâmina peltada a estreito-elíptica; enquanto as 
folhas submersas são oposto-cruzadas ou verticilado-
cruzadas. Flores solitárias, actinomorfas, bissexuadas; 
sépalas petaloides; pétalas brancas, amarelas, lilás 
a róseas, unguiculadas, base auriculada. Cada flor 
se abre por dois dias consecutivos, podendo ser 
protogínicas ou não. Fruto agregado, com 1 ou 3 
sementes por carpídio. 

Chave de identificação das espécies de Cabomba das cangas da Serra dos Carajás
1. Folhas submersas 3-verticilado-cruzadas; perianto róseo com tons magenta na base e nas nervuras 

principais, sépalas obovais ................................................................................... 1.1. Cabomba furcata
1᾽.	 Folhas	submersas	oposto-cruzadas;	perianto	com	tons	lilás,	sépalas	oblongas ......................................  

 ............................................................................................................................ 1.2. Cabomba haynesii
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1.1. Cabomba furcata Schult. & Schult. f., Syst. 
Veg. 7(2): 1379. 1830. Figs. 1a-c; 2a-f

Cau le  avermelhado ,  pubescen te  a 
glabrescente, nós com papilas vermelhas. Folhas 
flutuantes estreito-elípticas, levemente assimétricas, 
lâmina verde-avermelhada; folhas submersas 
3- ou 4-verticilado-cruzadas, pecíolo pubescente 
a glabrescente nas folhas mais velhas, lâmina 
oval-elíptica, verde-avermelhada, pubescente; 
segmentos primários 3(5). Flores com 3 sépalas, 
rosas, com tom magenta na base e nas nervuras 
principais, obovais, base arredondada, ápice 
retuso a arredondado; pétalas 3, lilases com tom 
magenta na base e nas nervuras principais, obovais, 
ápice arredondado; estames (4–)6; carpelos (1)3, 
externamente com tricomas estrigosos, óvulos 2 ou 
3. Carpídios externamente com tricomas estrigosos, 
amarronzados. Sementes elipsoides.
Material selecionado: Canaã dos Carajás, S11B, 
6°24’00’’S, 50°18’56’’W, 12.V.2014, fr., N.F.O. Mota 
et al. 1000 (MG); Flona Carajás, Serra do Tarzan, 
6°20’02’’S, 50°09’45’’W, 735 m, 27.III.2015, fr., P.L. 
Viana et al. 5687 (MG). Parauapebas, Serra Norte, N1, 
6°01’38’’S, 50°17’33’’W, 731 m, fl., A. Gil et al. 468 
(MG); N5, lagoa da mata, 6°02’25’’S, 50°05’17’’W, A. 
Gil et al. 494 (MG).

Cabomba furcata pode ser reconhecida pelas 
folhas flutuantes estreito-elípticas e avermelhadas 
e folhas submersas 3-verticilado-cruzadas. 

A espécie tem distribuição nas Américas 
Central e do Sul (Lima et al. 2012, 2014). No 
Brasil, há registros para os estados do Amazonas, 
Bahia, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do 
Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio de Janeiro 
e Roraima (BFG 2015). Serra dos Carajás: Serra 
Norte: N1, N5; Serra Sul: S11-B e Serra do Tarzan. 
Encontrada em lagoas sazonalmente alagadas.

1.2. Cabomba haynesii Wiersema, Ann. Missouri 
Bot. Gard. 76 (4): 1167. 1989. Figs. 1d-f; 2g-l

Caule verde-avermelhado, piloso, nós com 
papilas vermelhas. Folhas flutuantes lineares, 
assimétricas, lâmina verde; folhas submersas 
oposto-cruzadas, pecíolo glabro, lâmina oval-
elíptica, verde-avermelhada, glabra; segmentos 
primários 5. Flores com (2–)3 sépalas, brancas com 

leve tom lilás, oblongas a elípticas, base e ápice 
arredondados; pétalas (2–)3, brancas com leve 
tom lilás, oblongas, ápice arredondado; estames 
3(–5), externamente com tricomas estrigosos, 
óvulos 1–2(3). Carpídios externamente com 
tricomas estrigosos, amarronzados. Sementes 
elipsoides. 
Material selecionado: Parauapebas, N1, 6°00’00’’S, 
50°15’00’’W, 600 m, 11.X.1977, fl., C.C. Berg & A.J. 
Henderson  470 (MG); N4, 3.VI.1986, M.P.M. Lima et 
al. 125 (MG).

Cabomba haynesii é de fácil identificação 
pela presença de folhas submersas oposto-cruzadas, 
perianto com tons lilases e sépalas oblongas.

A espécie tem distribuição nas Antilhas, 
Américas Central e do Sul (Lima et al. 2012, 2014).  
No Brasil, foi registrada para os estados da Bahia, 
Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e 
Pará (BFG 2015). Serra dos Carajás: Serra Norte: N1 
e N4. Encontrada em lagoas sazonalmente alagadas.
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Figura 1 – a-c. Cabomba furcata – a. detalhe do caule e da filotaxia verticilada; b. detalhe da base da folha submersa; 
c. flor. d-f. Cabomba haynesii – d. detalhe do caule e da filotaxia oposta; e. detalhe da base da folha submersa; f. flor.
Figure 1 – a-c. Cabomba furcata – a. detail of stem and verticillate phyllotaxy; b. base of submerged leaf in detail; c. flower. d-f. 
Cabomba haynesii – d. detail of stem and opposite phyllotaxy; e. base of submerged leaf in detail; f. flower.
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Figura 2 – a-f. Cabomba furcata – a. hábito; b. folha flutuante; c. detalhe do nó no caule com pecíolo foliar; d. folha submersa; e. 
detalhes dos segmentos primários; f. flor em antese. g-l. Cabomba haynesii – g. hábito; h. folha flutuante; i. detalhe do nó no caule 
com pecíolo foliar; j. folha submersa; k. detalhes dos segmentos primários; l. flor em antese. (Ilustração: Carla Lima)
Figure 2 – a-f. Cabomba furcata – a. habit; b. floating leaf; c. node and petiole in detail; d. submerged leaf; e. detail of primary segment; f. flower in 
anthesis. g-l. Cabomba haynesii – g. habit; h. floating leaf; i. node and petiole in detail; j. submerged leaf; k. detail of primary segment; l. flower in 
anthesis. (Illustration: Carla Lima)
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Resumo
É apresentada a descrição de Calophyllum brasiliense (Calophyllaceae) como contribuição à flora rupestre 
das cangas da Serra dos Carajás. Calophyllum brasiliense possui ampla distribuição no neotrópico, habitando 
geralmente áreas de restinga e/ou associada a cursos d’água. Adicionalmente, a espécie é ilustrada e comentários 
taxonômicos são fornecidos
Palavras-chave: Calophyllum brasiliense, Floresta Nacional de Carajás, Malpighiales, Pará, taxonomia.

Abstract 
Calophyllum brasiliense (Calophyllaceae) is described as a contribution to the rupestral flora of the cangas 
of the Serra dos Carajás. Calophyllum brasiliense has a wide distribution in the Neotropics, growing usually 
in restinga areas and/or associated with watercourses. Additionally, the species is illustrated and taxonomic 
comments are provided.
Key words: Calophyllum brasiliense, National Forest of Carajás, Malpighiales, Pará state, taxonomy.
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Calophyllaceae
Calophyllaceae J. Agardh possui distribuição 

pantropical, com maior diversidade nos paleotrópicos 
(Stevens 1980, 2001). São reconhecidos 14 gêneros 
e 460 espécies caracterizadas vegetativamente pelo 
hábito arbóreo-arbustivo, lianescente apenas em 
Clusiella Planch. & Triana, latescência e folhas 
espiraladas ou opostas. As flores possuem sépalas 
e pétalas livres, geralmente de coloração branca 
ou rósea, e os estames são numerosos, livres ou 
conatos na base (Stevens 2001, 2006). No Brasil 
ocorrem sete gêneros (além de Mammea L., que 
é introduzido) com ampla distribuição em todos 
os estados do país exceto no Ceará, Paraíba, Rio 
Grande do Norte e Rio Grande do Sul (BFG 2015).

1. Calophyllum L., Sp. Pl. 1: 513. 1753.
Calophyllum é caracterizado vegetativamente 

pelos ramos glabrescentes, presença de exsudato 
amarelado, folhas opostas com nervuras secundárias 
e intersecundárias bastante numerosas e próximas 
umas das outras, alternadas com canais laticíferos. 
As inflorescências são cimosas, raramente 
paniculadas, axilares ou terminais com flores uni 

ou bissexuadas. Em algumas espécies a sépala 
é petaloide, brancas ou amareladas, e as pétalas 
podem ser ausentes. Os estames são numerosos 
e geralmente livres, o ovário possui um lóculo 
e um óvulo resultando em um fruto do tipo baga 
(Stevens 2006). Calophyllum é o maior gênero 
de Calophyllaceae, alcançando cerca de 200 
espécies com distribuição pantropical (Stevens 
1980). No Brasil ocorrem quatro espécies e apenas 
Calophyllum brasiliense é registrada no estado do 
Pará (BFG 2015).

1.1 Calophyllum brasiliense Cambess., Ann Fl. 
Bras. Merid. (quarto ed.) 1(8): 320-321, pl. 67. 
1825 [1828]. Figs. 1a-c; 2a-e

Árvores com até 6 m alt., exsudato branco a 
creme; ramos quadrangulares, glabros, nigrescentes 
in sicco. Pecíolos 10–15 mm compr., estriados 
transversalmente, glabros. Lâminas foliares 
5,5–8,5 × 3,4–4,3 cm, opostas, subcoriáceas, 
oblongas a obovoides, ápice agudo, arredondado 
ou obtuso, margens inteiras, revolutas in sicco, 
base atenuada ou decurrente, face abaxial com 
pontoações nigrescentes esparsas; nervura central 
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Figura 1 – Calophyllum brasiliense – a. ramo com frutos; b. detalhe do pecíolo e base da lâmina foliar; c. flor 
bissexuada em vista lateral (a. D.M. Neves et al. 1336a; b. V.T. Giorni et al. 336; c. L.V. Costa et al. 599).
Figure 1 – Calophyllum brasiliense – a. stem with fruits; b. detail of petiole and base of  leaf blade; c. bisexual flower in lateral view 
(a. D.M. Neves et al. 1336a; b. V.T. Giorni et al. 336; c. L.V. Costa et al. 599).
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Figura 2 – Calophyllum brasiliense – a. habitat; b. hábito; c. detalhe da face adaxial da lâmina foliar; d. detalhe da 
inflorescência; e. flor estaminada. Fotos: a-b. Pedro Viana; c-e. Cristiane Snak.
Figure 2 – Calophyllum brasiliense – a. habitat; b. habit; c. detail of the adaxial surface of leaf blade; d. detail of the inflorescence; e. 
Staminate flower. Photos: a-b. Pedro Viana; c-e. Cristiane Snak.

impressa na face adaxial, saliente na face abaxial; 
nervuras secundárias e intersecundárias numerosas, 
uniformemente distribuídas até a margem. 
Inflorescências cimosas, axilares, pedúnculos 3–7 
cm compr., glabros à puberulentos; brácteas 3–5 
mm compr., lanceoladas, persistentes; pedicelo 
6–10 mm compr., glabros à puberulentos; botões 
florais 2–3 × 2–3 cm compr., esféricos a ovais. 
Flores actinomorfas, uni ou bissexuadas. Sépalas 
2, 2–5 × 2–4,5 mm, cremes a glaucas, orbiculares a 
ovadas, ápice arredondado, base truncada, glabras 
a puberulentas na face abaxial, côncavas. Pétalas 
2–4, 6,5–7 × ca. 5 mm, brancas, lanceolada a 
ovada, ápice arredondado a agudo, base atenuada 
a truncada, côncavas, glabras. Estames 15–20 em 

flores bissexuais e ca. 33 em flores estaminadas, 
filetes 1,2–2 mm compr., amarelos, anteras 1,2–1,3 
mm compr., amarelas, rimosas, basifixas. Ovário 
1,5–2 × 1–1,5 mm, esférico a oval, glabro, estilete 
ca. 1,5 mm compr., estigma ca. 1 mm larg., peltado, 
levemente lobado. Bagas 2,5–3 × 2,5–3 cm, verdes, 
lisas, esféricas. Semente ca. 1,5 × 1,3 cm, livre 
dentro do fruto quando seca.
Material selecionado: Canaã dos Carajás, Serra Sul, 
corpo A, 06º20’47”S, 50º25’51”W, 12.X.2008, fl., 
L.V. Costa et al. 599 (BHCB); corpo A, 06º02’06”S, 
05º02’66”W, 630 m, 29.VI.2010, bt., A.J. Arruda et al. 
288 (BHCB); corpo A/B, 06°20’46’’S, 50°25’49’’W, 
724 m, 04.X.2009, fl., V.T. Giorni et al. 336 (BHCB). 
Material adicional selecionado: BRASIL. GOIÁS: 
Cristalina, 19.X.2011, fl., C. Snak et al. 718 (HUEFS). 
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c d e



1280 Marinho, L.C. & Amorim, A.M.

Rodriguésia 67, n. 5 (Especial): 1277-1280. 2016

MINAS GERAIS: São Roque das Matas, 30.VII.2014, 
fr., D.M. Neves et al. 1336a (HUEFS).

Calophyllum brasiliense é facilmente 
reconhecida, mesmo vegetativamente, pelas folhas 
rígidas, verde-claras, brilhantes, e com nervuras 
secundárias e intersecundárias numerosas. 
Frequentemente, C. brasiliense é confundida 
com espécies de Clusia L. (Clusiaceae), as quais 
também possuem exsudato e folhas rígidas com 
muitas nervuras. Podem ser diferenciadas pela 
posição e arranjo da inflorescência (cimosas e 
axilares em Calophyllum vs. geralmente flores 
solitárias em inflorescências terminais em 
Clusia), e pelo tipo de fruto (bagas 1-loculares em 
Calophyllum vs. cápsulas com mais de 3 lóculos 
em Clusia). Ainda, C. brasiliense possui o pecíolo 
transversalmente estriado (Fig. 1b). Nas cangas 
rupestres de Carajás, Calophyllum brasiliense 
geralmente ocorre na margem dos corpos d’água, 
algumas vezes com parte do caule submerso e, 
geralmente, coberto por epífitas (Fig. 2a-b).

Calophyllum brasiliense possui distribuição 
neotropical, ocorrendo desde o México até a 
Argentina. No Brasil, ocorre em áreas próximas 
a corpos d’água em todas as regiões do país. Na 
Serra dos Carajás, foi registrada na Serra Sul: 
corpos A e B.
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Resumo
Foi encontrada uma única espécie de Caryocaraceae nas cangas da Serra dos Carajás, Pará, Brasil: Caryocar 
villosum. É fornecida uma descrição morfológica, prancha ilustrativa, além de comentários taxonômicos, 
distribuição geográfica e habitat da espécie.
Palavras-chaves: Amazônia, Caryocar, FLONA Carajás.

Abstract 
Only one species of Caryocaraceae was found in the canga formations of the Serra dos Carajás, Pará state, 
Brazil: Caryocar villosum. A morphological description, illustration, geographical distribution and habitat 
of this species are presented.
Key words: Amazon, Caryocar, FLONA Carajás.
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Caryocaraceae
Caryocaraceae Voigt é constituída por 25 

espécies distribuídas em dois gêneros: Anthodiscus 
G.Mey e Caryocar L. (Prance 2009). Apresenta 
distribuição neotropical, com seu centro de 
diversidade na região amazônica (Prance & Silva 
1973; Prance 1998), porém com algumas espécies 
distribuídas nas regiões Nordeste, Sudeste e Centro-
Oeste do Brasil (Vitta 2005). No Brasil ocorrem 
dois gêneros e 16 espécies, Anthodiscus G.Mey 
com quatro espécies e Caryocar L. com 12 espécies 
(BFG 2015). Para as cangas da Serra dos Carajás 
foi registrada a ocorrência de apenas um gênero de 
Caryocaraceae: Caryocar.

1. Caryocar L.
O gênero  Caryocar  carac ter iza-se 

principalmente por apresentar folhas alternas, sépalas 
ovadas, grandes e fruto com 1–4 locular, o que o 
diferencia de Anthodiscus, que, apresenta folhas 
opostas, sépalas cupuliformes, reduzidas e fruto com 
8–15 locular (Prance 1998). Caryocar compreende 
16 espécies, com distribuição neotropical (Prance & 
Silva 2006), sendo que para o Brasil, há ocorrência 
de 12 espécies (BFG 2015). Frequente na região 
Amazônica, algumas espécies ocorrem também no 
nordeste brasileiro, podendo chegar até o estado do 

Rio de Janeiro (Vitta 2005). Suas espécies habitam 
cerrados (lato sensu), florestas de terra firme, 
florestas de várzea e florestas ombrófilas (= Floresta 
Pluvial) (BFG 2015). Para as cangas das Serra dos 
Carajás foi registrada uma única espécie do gênero: 
Caryocar villosum (Aubl.) Pers.

1.1. Caryocar villosum (Aubl.) Pers., Syn. Pl. 2: 
84. 1806.
Saouari villosa Aubl., Hist. Pl. Guiane 1:601. 
1775 Fig. 1a-b

Árvore ca. 28 m alt., ca. 2,5 m de circunferência, 
casca fissurada. Folhas opostas, trifolioladas; 
pecíolos 5–10 × 0,3–0,4 cm, densamente vilosos 
a pubescentes, cilíndricos, levemente estriados, 
sem lenticelas; folíolos 6–14 × 5–9 cm, elípticos 
a raramente obovoides, ápice acuminado, base 
arredondada, margens serreadas a crenadas, face 
adaxial glabra a glabrescente, face abaxial vilosa, 
venação reticulada. Inflorescência racemosa, com 
flores agrupadas no ápice da raquis, pedúnculo 
puberulento, com um par brácteas na base. Flores 
não vistas. Frutos (imaturos) drupas 3–4 × 2–3 cm, 
ovoide a globosa, 1–2-locular, epicarpo glabro, 
carnoso, livre do mesocarpo, mesocarpo e endocarpo 
unidos formando um caroço, espinhos no endocarpo. 
Sementes 5 mm, reniformes.
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Figura 1 – a-b. Caryocar villosum – a. ramo foliar; b. fruto imaturo (C.R. Sperling et al. 6280). 
Figure 1 – a-b. Caryocar villosum – a. leaf branch; b. immature fruit (C.R. Sperling et al. 6280).

Material examinado: S/Município, Serra dos Carajás, 
northeast of AMZA camp. N-5, 6°03’S, 50°06’W, 
21.XI.1982, fr., C.R. Sperling et al. 6280 (MG); 
Parauapebas [Marabá], Carajás, Serra Norte, fr, U.N. 
Maciel et al. 761 (MG).

Caryocar villosum caracteriza-se por 
apresentar a face abaxial do folíolo com venação 
reticulada e acentuada, superfície adaxial vilosa 

e pedicelos com duas bractéolas. Conhecida 
popularmente na região amazônica como piquiá, 
C. villosum é uma espécie frutífera, comestível após 
cozimento.

Espécie Neotropical, distribuída na Bolívia, 
Equador, Guianas, Venezuela e Brasil (Prance 
1998; Jorgensen & Léon-Yánez 1999). No Brasil 
a espécie apresenta ampla distribuição na região 
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Norte (Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia e 
Roraima), e na região Nordeste foi registrada 
apenas para o estado do Maranhão. Serra dos 
Carajás: Serra Norte: N5. Encontrada em campos 
rupestres de canga, próximo a lago e zona de 
transição para a floresta.
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Resumo
Este estudo apresenta as espécies de Celastraceae registradas para as áreas de canga da Serra dos Carajás, estado 
do Pará, incluindo descrição morfológica, ilustrações e comentários. Foram encontradas quatro espécies para a 
região: Anthodon decussatum, liana amplamente distribuída pelo neotrópico; Cheiloclinium hippocrateoides, 
liana restrita à região amazônica; Maytenus guyanensis, arbusto ou árvore de ampla distribuição no neotrópico; 
e Tontelea laxiflora, liana distribuída pela região amazônica sul americana e nordeste do Brasil.
Palavras-chave: Celastroideae, Hippocrateoideae, FLONA Carajás, flora, Salacioideae, taxonomia.

Abstract 
This study presents the species of Celastraceae registered for the cangas of Serra dos Carajás, Pará state, 
including morphologic descriptions, illustrations, and comments. Four species were found in the region: 
Anthodon decussatum, liana widely distributed in the Neotropics; Cheiloclinium hippocrateoides, liana 
restricted to Amazon basin; Maytenus guyanensis, shrub or tree widely distributed in the Neotropics; and 
Tontelea laxiflora, liana occurring in the Amazon basin and northeastern Brazil.
Key words: Celastroideae, Hippocrateoideae, FLONA Carajás, flora, Salacioideae, taxonomy.
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Celastraceae
Celastraceae inclui cerca de 100 gêneros e 

1200 espécies em quatro subfamílias: Celastroideae, 
Stackhousiaceae, Hippocrateoideae e Salacioideae 
(Simmons 2004). Anteriormente as duas últimas 
subfamílias eram segregadas em Hippocrateaceae 
(p.e. Cronquist 1981), mas estudos evidenciaram 
Celastraceae como parafilética sem a inclusão 
de Hippocrateaceae (Simmons & Hedin 1999; 
Simmons et al. 2001a, 2001b), levando à fusão 
das famílias (APG IV 2016). No Brasil ocorrem 
19 gêneros, dos quais dois são endêmicos, com 

141 espécies, das quais 57 são endêmicas (BFG 
2015). Na Serra dos Carajás foram registradas 
11 espécies, quatro delas ocorrentes em áreas de 
canga. Fora destas áreas encontram-se também, 
em matas de terra firme Cheiloclinium cognatum 
(Miers) A.C.Sm., Peritassa glabra (A.C.Sm.) 
Lombardi, Prionostemma asperum (Lam.) Miers 
e Salacia juruana Loes., em floresta primária 
Elachyptera floribunda (Benth.) A.C.Sm. e 
Hippocratea volubilis L., e em margens de rios 
em mata alta de terra firme Hylenaea praecelsa 
(Miers) A.C.Sm.
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Chave de identificação dos gêneros de Celastraceae das cangas da Serra dos Carajás
1. Arbustos a árvores; folhas alternas; estames 5, inseridos na borda externa do disco nectarífero; frutos 

cápsulas deiscentes com 1–2 sementes não aladas envoltas em arilo branco ......................3. Maytenus
1’. Lianas; folhas opostas; estames 3, inseridos internamente ao disco nectarífero; frutos cápsulas deiscentes 

com sementes aladas, ou bagas com sementes envoltas por sarcotesta mucilaginosa.
2. Flores com pétalas serreadas; disco anelar; frutos capsulares com sementes aladas; estigma não 

lobado ...........................................................................................................................1. Anthodon
2’. Flores com pétalas de margem inteira; disco curto-tubular ou colunar e nesse caso totalmente 

adnato à parede do ovário e ao estilete; frutos carnosos; estigmas 3-lobados.
3. Disco curto-tubular, ligado por prolongamentos aos lobos do ovário, estilete presente, embora 

curto....................................................................................................................... 4. Tontelea
3’. Disco colunar, estilete obsoleto .................................................................... 2. Cheiloclinium

1. Anthodon Ruiz & Pav.
Anthodon é gênero endêmico e monotípico, 

incluído na subfamília Hippocrateoideae, cujas 
espécies são lianas de frutos secos, capsulares ou 
esquizocarpos, e sementes aladas, sendo esta basal ou 
às vezes reduzida a um estipe curto e não funcional. 
O gênero é caracterizado pela ausência de indumento, 
folhas opostas e estipuladas de margem crenulada ou 
crenada, inflorescências dicásios compostos axilares, 
flores pentâmeras no perianto, rotáceas, sépalas e 
pétalas livres, pétalas de margem irregularmente 
serreada, disco extra-estaminal, anelar, três estames 
com anteras praticamente sésseis, gineceu tricarpelar e 
trilocular, com estilete curto apical e estigma pontual e 
4-10 óvulos por lóculo, frutos capsulares, deiscentes, 
trilobados e obinfundibuliformes, sementes elípticas, 
aladas (Lombardi 2014).

1.1. Anthodon decussatum Ruiz & Pav., Fl. Peruv. 
1: 45, t. LXXIV, f. b. 1798. Fig. 1a-b

Lianas, glabras. Estípulas triangulares; 
pecíolos 3–8 mm; lâminas 4,3–12 × 1,9–5 cm, 
elípticas, base cuneada a arredondada, ápice agudo 
a acuminado, cartáceas, secas lustrosas verdes 
ou marrons na face adaxial, opacas verdes ou 
marrons na face abaxial. Inflorescências 2,2–2,5 
× 2,2–3 cm; pedúnculos 1–1,2 cm, cilíndricos ou 
tetrangulares; brácteas escamiformes; pedicelos 
ca. 2 mm. Flores 6 mm diâm na antese, fragrantes. 
Sépalas 0,8–1,3 × 1–1,3 mm, oblongas a transverso-
elípticas, fimbriadas. Pétalas 3,9–4,3 × 1,7–2,5 mm, 
elípticas, amarelado esverdeadas. Disco livre da 
parede do ovário. Estames 0,6–1,3 mm, filetes ca 
0,3 mm, anteras ca. 0,4 × 0,9 mm. Ovário ca 1,1 mm 
diâm, estilete 0,3–0,6 mm, estigma mais ou menos 
3-lobado, 0,45–0,9 mm diâm. Cápsulas 10–11 
cm diam., estriadas, margem fendida nos lobos e 
entre estes; sementes 4–5,8 × 1,3–2,2 cm, núcleo 
seminífero cilíndrico, levemente falcado.

Material selecionado: Canaã dos Carajás, Serra Sul, 
Corpo D, 6º24’03”S 50º19’04”W, 10.X.2008, fl, L.V. 
Costa, 508 (BHCB); Serra do Tarzan, 6º19’47”S 
50º08’11”W, 13.III.2009, fl, V.T. Giorni 110 (BHCB).

Anthodon decussatum é a única espécie de 
Celastraceae das cangas da Serra de Carajás que 
apresenta pétalas serreadas e frutos secos deiscentes 
trilobados. Dados morfológicos complementares da 
média de medidas de características florais foram 
obtidos de literatura (Lombardi 2014).

Amplamente distribuída no neotrópico, desde 
Costa Rica e Panamá até o Paraguai, exceto pelas 
Guianas, onde ainda não foi registrada. No Brasil 
ocorre nas regiões Norte, Nordeste (Bahia), Centro-
Oeste (Goiás, Mato Grosso) e Sudeste. Serra dos 
Carajás: Serra Sul: corpo D (S11-D) e Serra do 
Tarzan. Ocorre em bordas de matas ciliares na canga 
e campos rupestres.

2. Cheiloclinium Miers
Cheiloclinium é incluído na subfamília 

Salacioideae, cujas espécies tem frutos carnosos 
classificados como bagas, e sementes envoltas por 
sarcotesta mucilaginosa. São lianas ou árvores, 
com folhas opostas e estipuladas, inflorescências 
dicásios compostos ou tirsóide-paniculadas, flores 
pentâmeras no perianto, rotáceas, tubuliformes, 
campanuliformes ou urceoliformes, sépalas e 
pétalas livres, disco extra-estaminal, colunar, 
totalmente adnato à parede do ovário e estilete, 
com três ou cinco estames emergindo de pequenas 
bolsas laterais no disco e opostos aos lobos do 
estigma, anteras de deiscência transversal, lóculos 
confluentes e conectivo inconspícuo, gineceu tri- 
ou pentacarpelar com igual número de lóculos, 
estilete obsoleto e estigma séssil sobre o ápice do 
disco, tri- ou pentalobado, lobos inteiros a bífidos e 
2–7 óvulos por lóculo. Gênero endêmico da região 
neotropical, com 12 espécies (Lombardi 2014).
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Figura 1 – a-b. Anthodon decussatum – a. hábito; b. fruto imaturo. c-d. Cheiloclinium hippocrateoides – c. hábito; d. 
detalhe da flor. e-f. Maytenus guyanensis – e. hábito; f. detalhe da flor. g-h. Tontelea laxiflora – g. hábito; h. detalhe 
da flor (a-b; P.L. Viana 4129; c-d. J.A.A. Bastos 140; e-f. L.V. Costa 521; g-h. D.D. Amaral 330). 
Figure 1 – a-b. Anthodon decussatum – a. habit; b. immature fruit. c-d. Cheiloclinium hippocrateoides – c. habit; d. flower in detail. 
e-f. Maytenus guyanensis – e. habit; f. flower in detail. g-h. Tontelea laxiflora – g. habit; h. flower in detail (a-b; P.L. Viana 4129. c-d. 
J.A.A. Bastos 140; e-f. L.V. Costa 521; g-h. D.D. Amaral 330). 
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2.1. Cheiloclinium hippocrateoides (Peyr.) A. C. 
Sm., Brittonia 3: 546. 1940. Fig. 1c-d

Lianas, glabras exceto pelas pétalas. 
Estípulas triangulares, às vezes deixando anel 
interpeciolar; pecíolos ca. 5 mm; lâminas 7,5–9,6 
× 4–5 cm, elípticas, base arredondada, margem 
crenulada, ápice acuminado, cartáceas, secas 
verde–acinzentadas, esparso pontuadas de negro 
na face abaxial. Inflorescências 3,5 × 1,5 cm, 
dicásios compostos, axilares; pedúnculos nulos, 
ramos subcilíndricos, verde-amarelados, às vezes 
secos pruinosos, brácteas escamiformes; pedicelos 
1,7–2,7 mm. Flores 1,5–1,7 mm diâm na antese, 
urceoliformes, aromáticas ou inodoras. Sépalas 
0,7–0,9 × 0,7–0,9 mm, triangulares. Pétalas 1–1,3 
× 1–1,1 mm, elípticas, curvas, pubérulo-papilosas 
no ápice ou em toda a extensão, amarelas, amarelo-
esverdeadas ou brancas. Estames 3, 0,35–0,8 mm, 
filetes 0,3–0,5 mm, anteras 0,1–0,25 × 0,15–0,25 
mm. Ovário 3-locular, estigma 3-lobado, lobos 
bífidos, levemente proeminentes, óvulos por 
lóculo 2. Bagas 2,7–4,8 × 2–4 cm, esferóides a 
elipsóides, secas marrons, marrom-avermelhadas 
ou enegrecidas, lisas, maduras amarelas. Sementes 
não vistas.
Material examinado:  Parauapebas [Marabá], 
3.III.1989, fl, J.A.A. Bastos 140 (MG).

Cheiloclinium hippocrateoides distingue-
se da outra espécie congênere, C. cognatum, 
que ocorre na Serra dos Carajás em mata de 
terra firme, pelo hábito trepador (vs. arbóreo), 
inflorescências dicásios compostos sem eixo 
central definido (vs. tirsóides com eixo definido) 
e pelas flores esverdeadas (vs. flores marrom-
avermelhadas ou laranja-avermelhadas). Dados 
morfológicos complementares da média de 
medidas de características florais foram obtidos 
de literatura (Lombardi 2014).

Amplamente  d is t r ibuída  na  região 
neotropical, desde Costa Rica até a Bolívia. 
No Brasil ocorre nas regiões Norte, Nordeste 
(Maranhão) e Centro-Oeste (Mato Grosso). 
Serra dos Carajás: localidade não especificada. 
Registrado em área de buritirana.

3. Maytenus Molina
Maytenus foi tradicionalmente reconhecido 

como gênero pantropical com cerca de 300 
espécies, mas análises filogenéticas utilizando 
dados morfológicos e moleculares demonstram 
que este deve ser restrito a região Neotropical 
(Simmons et al.2008; McKenna 2011). Nesse 
conceito cerca de 150 espécies ocorrem desde 

o sul dos Estados Unidos até a Terra do Fogo, 
sul da Argentina, e cerca de 50 no Brasil (BFG 
2015). Maytenus é reconhecido pelos ramos novos 
achatados ou carenados, folhas alternas com 
margens crenadas, espinosas ou inteiras, flores 
com disco intrastaminal conspícuo com cinco 
estames inseridos na margem, e pelas cápsulas, 
geralmente com duas valvas reflexas e uma ou 
duas sementes ariladas. Já que suas características 
reprodutivas são muito uniformes geralmente são 
utilizados caracteres vegetativos na determinação 
das espécies (Steyermark 1988).

3.1. Maytenus guyanensis Klotzsch ex Reiss., Fl. 
Bras. 11: 19. 1861. Fig. 1e-f

Arbustos, 1,5 m, glabros, ramos achatados, 
4-carenados. Folhas alternas; estípulas triangulares, 
caducas; pecíolos 6–10 mm; lâminas 8–13 × 
3,5–6,7 cm, elípticas, base cuneada ou arredondada, 
margem inteira, ápice agudo, cartáceas, secas 
marrom-escuras ou verde-acinzentadas, nervuras 
secundárias promínulas em ambas as faces, terciárias 
inconspícuas, impressas em ambas as faces. 
Inflorescências racemos condensados, às vezes 
aparentemente fasciculadas, axilares; pedúnculos 
geralmente nulos, brácteas escamiformes; pedicelos 
ca. 4 mm. Flores 4; 5 mm diâm na antese, rotáceas. 
Sépalas 1 × 1 mm, ovadas, erosas a fimbriadas 
nas margens. Pétalas 2–2,5 × 1 mm, oblongas, 
reflexas durante a antese, erosas a onduladas no 
ápice, glabras. Disco pateliforme. Estames 0,35–
0,8 mm, filetes 0,3–0,5 mm, anteras 0,1–0,25 × 
0,15–0,25 mm, oblongas. Ovário 2-locular, estigma 
pontual, óvulos por lóculo 2. Cápsulas 0,8–1,3 × 
0,6–1 cm, subesféricas a obpiriformes, comumente 
apiculadas, secas marrons a enegrecidas. Sementes 
enegrecidas, lisas, totalmente envoltas por arilo 
branco.
Material examinado: Canaã dos Carajás, Serra Sul, 
Corpo D, 6º24’03”S 50º19’04”W, 10.X.2008, fl, L.V. 
Costa 521 (BHCB).

Maytenus guyanensis é a única espécie 
de Celastraceae ocorrente nas áreas de canga 
com hábito não trepador e com folhas alternas. 
Distingue-se também pelos frutos capsulares 
que se abrem por valva longitudinal expondo a 
semente arilada.

Amplamente distribuída nos neotrópicos, 
ocorrendo desde Costa Rica (Hammel 1997) até 
o Brasil nas regiões Norte e Centro-Oeste (Mato 
Grosso). Serra dos Carajás: Serra Sul, corpo 
D (S11-D), em área de campo rupestre, ocorre 
também nas matas.
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4. Tontelea Miers
Apresenta quase todas as espécies com 

hábito trepador, exceto por Tontelea micranta 
(Mart. ex Schult.) A.C.Sm., arbusto ou subarbusto 
dos cerrados. Distinguidas pelas inflorescências 
ramificadas com brácteas afastadas das ramificações 
e pelas flores com disco tubular, anteras de deiscência 
transversa e estigma quase sempre trilobado. 
Gênero endêmico da região neotropical, com 
17 espécies reconhecidas atualmente (Lombardi  
2014). Como Cheiloclinium, pertence a subfamília 
Salacioideae, tendo portanto frutos carnosos e 
sementes envoltas por polpa mucilaginosa. Talvez 
Cheiloclinium e Tontelea, sem dúvida bastante 
próximos, possam ser abrigados sob o mesmo 
gênero, hipótese esta reforçada pela presença, 
em Tontelea, de septos ligando a parede interna 
do disco ao ovário, sugerindo assim que o disco 
colunar de Cheiloclinium possa ter derivado da 
progressão desta adnação (Lombardi 2014).

4.1. Tontelea laxiflora (Benth.) A. C. Sm., Brittonia 
3: 483. 1940. Fig. 1g-h

Lianas, glabras exceto pelas flores. Estípulas 
triangulares, deixando cicatriz interpeciolar; 
pecíolos 5–6 mm; lâminas 6,8–10,7 × 1,8–3,7 
cm, elípticas, base cuneada, margem inteira, ápice 
agudo, cartáceas, secas lustrosas na face adaxial 
e marrom-esverdeadas. Inflorescências 3,4–4,4 
× 2,7–6,9 cm, axilares; pedúnculos 0–2 mm, 
ramos subcilíndricos a achatados, verdes; brácteas 
escamiformes; pedicelos 1,5–3 mm. Flores 2,6–3,2 
mm diâm na antese, campanuliformes, aromáticas. 
Sépalas 0,5–1 × 0,6–1,3 mm, triangulares, verdes. 
Pétalas 1,8–2,1 × 1,2–1,4 mm, elípticas a rômbicas, 
às vezes papilosas, amarelo-esverdeadas a brancas. 
Estames 1,1–1,3 mm, alternos aos lobos do 
estigma, filetes 0,55–1 mm, anteras 0,2–0,35 × 
0,3–0,45 mm. Ovário e disco 1,1–1,3 mm diâm, 
ovário 3-lobado, estilete 0,35–0,5 mm, estigma 
0,35–0,5 mm diâm, 3-lobado, lobos emarginados 
a bífidos, deflexos ou patentes, óvulos por lóculo 
2. Bagas 4,2–5,3 × 2–2,9 cm diâm, elipsóides, 
secas enegrecidas, epicarpo crustáceo, imaturas 
3-lobadas, pruinosas, verde-azuladas, maduras 
subcilíndricas, rugosas, amarelas a alaranjadas. 
Sementes não vistas.
Material examinado: Parauapebas, N4, V.1984, fr, N.A. 
Rosa et al. 5152 (MG).
Material adicional examinado: BRASIL. PARÁ: Melgaço, 
Caxiuanã, V.2002, fl, D.D. Amaral et al. 330 (MG).

Tontelea laxiflora distingue-se das outras 
espécies escandentes da família pelas flores de disco 

tubular ligado aos lobos do ovário e pelo estigma 
trilobado. Dados morfológicos complementares da 
média de medidas de características florais foram 
obtidos de literatura (Lombardi 2014).

Espécie amplamente distribuída na América 
do Sul, desde a Colômbia até a Bolívia. No Brasil 
ocorre nas regiões Norte e Nordeste (Maranhão e 
Pernambuco). Serra dos Carajás: Serra Norte, N4, 
em vegetação rupestre.
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Resumo
Este estudo apresenta a descrição detalhada, ilustração e comentários morfológicos das nove espécies de 
Commelinaceae registradas para as cangas da Serra dos Carajás, no estado do Pará: Commelina benghalensis, 
C. erecta, C. obliqua, C. rufipes, Dichorisandra hexandra, D. villosula, Floscopa peruviana, Murdannia 
nudiflora e Tripogandra diuretica.
Palavras-chave: Commelina, espécies ameaçadas, Pará, taxonomia.

Abstract 
This study provides detailed descriptions, illustrations, and morphological comments of the nine species of 
Commelinaceae registered for the cangas of Serra dos Carajás, Pará state: Commelina benghalensis, C. erecta, 
C. obliqua, C. rufipes, Dichorisandra hexandra, D. villosula, Floscopa peruviana, Murdannia nudiflora, and 
Tripogandra diuretica.
Key words: Commelina, threatened species, Pará state, taxonomy.
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Commelinaceae
Commelinaceae engloba cerca de 41 gêneros 

e 650 espécies distribuídas desde regiões tropicais 
a regiões temperadas (Faden 1998). No Brasil, 
são encontrados 14 gêneros e 85 espécies, 
sendo Dichorisandra J.C. Mikan, Commelina 
L. e Tradescantia L. os mais representados. A 
família apresenta ampla variação nos caracteres 
vegetativos e, principalmente, na morfologia floral 

e da inflorescência (Faden 1998). Apesar de toda 
diversidade morfológica, a família é reconhecida pelo 
hábito herbáceo, lâminas foliares com bainha fechada 
e pelas flores geralmente efêmeras e deliquescentes 
(Faden 1998). Dos 13 gêneros e 27 espécies reportadas 
para o Domínio Fitogeográfico Amazônico, oito 
gêneros e 17 espécies são encontradas no Pará 
(BFG 2015). Destas, quatro gêneros e nove espécies 
ocorrem na Serra dos Carajás.

Chave de identificação de gêneros de Commelinaceae das cangas da Serra dos Carajás
1.	 Ervas	escandentes	ou	raro	eretas,	quando	eretas,	apresentam	os	ramos	apicais	pendentes;	flores	bissexuadas	e	

estaminadas;	anteras	muito	mais	longas	que	os	filetes,	deiscência	poricida .............................2. Dichorisandra
1’.	 Ervas	eretas	ou	prostradas	a	decumbentes;	flores	bissexuadas;	anteras	3	a	4	vezes	mais	curtas	que	os	filetes,	

deiscência rimosa
2. Erva até 30 cm alt., lâminas foliares lineares; cápsulas globosas, ca. 3 mm compr.; sementes ca. 1 mm 

compr. ....................................................................................................................................4. Murdannia
2’. Erva acima de 30 cm alt., lâminas foliares elípticas a lanceoladas; fruto indeiscente ou cápsulas 

estreitamente elípticas, oblongas, 10–25 mm compr.; sementes 1,5–10 mm compr.
3.	 Inflorescência	subtendida	e	envolvida	por	brácteas	espatáceas;	estames	férteis	3,	estaminódios	

3 .............................................................................................................................. 1. Commelina
3’.	 Inflorescência	subtendida	e	envolvida	por	brácteas	foliáceas;	estames	férteis	6,	estaminódios	

ausentes
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4. Sépalas glabras; pétalas róseas ................................................................5. Tripogandra
4’. Sépalas com longos tricomas glandulares, pétalas alvas ............................. 3. Floscopa

1. Commelina L.
Commelina é o gênero mais diverso de 

Commelinaceae, com 170 espécies e distribuição 
cosmopolita (Faden 1998). No Brasil, são 
encontradas 10 espécies, distribuídas em todos 
os estados e vários tipos de vegetação (BFG 
2015). Apesar de algumas espécies do gênero 
serem consideradas como plantas ruderais (Souza 
& Lorenzi 2012), uma espécie recém-descrita 
encontra-se	 ameaçada	 de	 extinção	 (Hassemer	

et al. 2016). Commelina difere das demais 
Commelinaceae por apresentar um conjunto de 
caracteres, como as inflorescências terminais ou 
opostas à lâmina foliar, composta de 1 ou 2 cincinos 
envoltos por bráctea espatácea e flores zigomorfas, 
com uma das pétalas reduzida (Faden 1998). 
Na Serra dos Carajás, foram encontradas quatro 
espécies: Commelina benghalensis L., Commelina 
obliqua Vahl, Commelina erecta L. e Commelina 
rufipes Seub.

Chave para identificação de espécies de Commelina das cangas da Serra dos Carajás
1. Margem da bainha foliar glabra a esparsamente pilosa, tricomas acastanhados; presença de aurícula 

inconspícua na junção com a lâmina foliar .........................................................1.2. Commelina erecta
1’. Margem da bainha foliar com tricomas avermelhados ou ferrugíneos, raro alvos; aurícula ausente na 

junção com a lâmina foliar
2. Pétalas azuis, a inferior reduzida, esbranquiçada; frutos deiscentes, acastanhados, opacos

3. Lâminas foliares lanceoladas, tricomas escabros em ambas as faces; cápsula oblonga .........  
 .......................................................................................................... 1.3. Commelina obliqua

3’. Lâminas foliares elípticas a ovais, pubérulas em ambas as faces e na margem da lâmina foliar; 
cápsula estreitamente elíptica ...................................................1.1. Commelina benghalensis

2’. Pétalas alvas, frutos indeiscentes, alvos ou prateados, brilhantes
4. Lâminas foliares e bainhas densamente cobertas por tricomas ferrugíneos ...........................  

 ......................................................................................1.4.1. Commelina rufipes var. rufipes
4’.	 Lâminas	foliares	e	bainhas	glabras,	exceto	por	linha	de	tricomas	ferrugíneos	na	região	oposta	

à inserção foliar ......................................................... 1.4.2. Commelina rufipes var. glabrata

1.1 Commelina benghalensis L., Sp. Pl. 41. 1753. 
Erva decumbente, até 30cm alt.. Caule esparso-

piloso. Folhas dísticas, sésseis a pecioladas, bainhas 
1–1,3 cm compr., pilosas, tricomas avermelhados 
na margem, raro alvos, tricomas 4–5 mm compr., 
aurícula ausente; lâminas ovais a elípticas, 3,8–9 
× 1,6–3,5 cm, base assimétrica, ápice agudo, 
pubérulas em ambas as faces, pilosas nas nervuras 
centrais, margem ciliada. Inflorescências 2–4, 
agrupadas no ápice dos ramos, eretas, 2–3 cincinos 
com 2–3 flores, pedúnculo 0,5–1 cm compr.; 
bráctea espatácea pedunculada, pilosa com maior 
concentração na parte central, bordas dorsais 
fechadas,	margem	 ciliada.	 Flores	 bissexuadas,	
pediceladas; sépalas ovais, glabras; pétalas azuis, 
as 2 superiores unguiculadas, 0,4–0,4 mm compr., a 
inferior reduzida, esbranquiçada; estames 3, anteras 
azuladas, elipsoides, estaminódios 3, anteroides 
amarelos, cruciformes; ovário globoso, glabro, 

estilete 4 mm compr. Cápsula oblonga, 2,5–5 × 0,8–
3,4 mm, acastanhada, opaca. Sementes obovoides, 
2/lóculo, 2–3 × 1–1,9 mm, acinzentadas, rugosas 
a foveoladas.
Material selecionado: Canaã dos Carajás, ADA Usina 
S11 D, margem da estrada, 06º24’51”S, 50º14’47”W, 
30.I.2012, fl., L.F.A. de Paula et al. 524 (BHCB).
Material adicional: BRASIL. CEARÁ: Fortaleza, 
Campo da Escola de Agronomia do Ceará, Bairro 
Alagadiço, na parede de açude. 15.V.1939. P. Bezerra 
65	(HURB,	EAC).

Commelina benghalensis é uma erva 
subespontânea, quase cosmopolita e amplamente 
distribuída na região paleotropical (Faden 1992). 
No Brasil, é infestante em lavouras e ocorre em 
áreas alagadas e terrenos baldios (Lorenzi 2000). 
Apresenta como características diagnósticas 
as lâminas foliares elípticas a ovais finamente 
pubescentes, bainhas com margem ciliada, 
apresentando tricomas avermelhados, além 
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de ser a única espécie do gênero a apresentar 
flores cleistógamas subterrâneas. Apesar de ser 
considerada uma espécie invasora, foi coletada 
somente uma vez na Serra de Carajás.

É amplamente distribuída no Brasil. Na Serra 
dos Carajás ocorre na Serra Sul: S11-D. A espécie 
foi coletada em margem da estrada.

1.2 Commelina erecta L., Sp. Pl. 1: 41. 1753. 
Erva decumbente ou ereta, até 40 cm 

alt. Caule glabro. Folhas dísticas, subsésseis, 
bainhas 1–2 cm compr., glabras, margem glabra 
a esparsamente pilosa, tricomas acastanhados na 
margem, presença de aurícula na junção com a 
lâmina foliar; lâminas lineares a lanceoladas, 3–9 
× 0,6–1,8 cm, base assimétrica, ápice acuminado, 
glabras em ambas as faces, margem glabra. 
Inflorescências 2–4, agrupadas no ápice dos ramos, 
eretas, 2–4 cincinos com 2–4 flores, pedúnculo 1–2 
cm compr.; bráctea espatácea pedunculada, glabra 
a esparso pilosa na base, bordas dorsais fechadas, 
margem	glabra.	Flores	bissexuadas,	pediceladas;	
sépalas ovais, glabras; pétalas azuis, as 2 superiores 
unguiculadas, 5 × 4 mm compr., a inferior reduzida, 
esbranquiçada; estames 3, anteras azuladas, 
elipsoides, estaminódios 3, anteroides amarelos, 
cruciformes; ovário globoso, glabro, estilete 4 mm 
compr. Cápsula oblonga, 3–5 × 3 mm, castanha, 
brilhante. Sementes imaturas, 2 × 2 cm. 
Material selecionado: Canaã dos Carajás, Serra Sul, 
06°23’49”S, 50°20’57”W, 06.XII.2007, fl., P.L. Viana 
et al. 3346 (BHCB);	Serra	Sul,	Corpo	D,	06°24’31”S,	
50°19’07”W, 18.V.2010, fl., M.O. Pivari et al. 1506 
(BHCB).

Apesar de apresentar uma grande variação 
morfológica, Commelina erecta pode ser facilmente 
identificada pela presença das brácteas conatas 
na margem posterior e por ser a única espécie a 
apresentar a base da lâmina foliar auriculada na 
junção com a bainha, característica não vista em 
outras espécies brasileiras. No Brasil, é considerada 
planta infestante em pomares, lavouras e terrenos 
baldios (Lorenzi 2000).

Esta espécie apresenta distr ibuição 
cosmopolita e pode ocorrer em áreas antropizadas 
e borda de mata. Na Serra dos Carajás ocorre na 
Serra Sul: S11-D, em Floresta Ombrófila e em área 
alagada vegetação sobre canga.

1.3. Commelina obliqua Vahl, Enum. Pl. 2: 172. 
1805. 

Erva ereta, até 55 cm alt. Caule glabro. Folhas 
dísticas, subsésseis, bainhas 1,7–2,5 cm compr., 

glabras, margem ciliada, tricomas avermelhados na 
margem, aurícula ausente na junção com a lâmina 
foliar; lâminas lanceoladas, 5–9,2 × 1–2 cm, base 
assimétrica, ápice acuminado, tricomas escabros 
em ambas as faces, margem glabra. Inflorescências 
2–4, agrupadas no ápice dos ramos, eretas, ca. 
2–4 cincinos com 2–4 flores, pedúnculo 1–2 cm 
compr.; bráctea espatácea pedunculada, glabras a 
esparso pilosas na base, bordas dorsais fechadas, 
margem	glabra.	Flores	bissexuadas,	pediceladas;	
sépalas ovais, glabras; pétalas azuis, as 2 superiores 
unguiculadas, 5 × 4 mm compr., a inferior reduzida, 
esbranquiçada; estames 3, anteras azuladas, 
elipsoides, estaminódios 3, anteroides amarelos, 
cruciformes; ovário globoso, glabro, estilete 4 mm 
compr. Cápsula estreitamente elíptica, castanha, 
opaca. Sementes obovoides, base truncada, 5 × 3 
mm, castanho, rugosas. 
Material selecionado: Canaã dos Carajás, S11-D, 
06°23’55”S, 50°16’39”W, 04.VIII.2010, fr., L.V. Costa 
1020 (BHCB);	 Parauapebas,	 Serra	 Sul,	 Corpo	 D,	
06°23’46”S, 50°16’39”W, 17.III.2009, fl., P.L. Viana et 
al. 4125 (BHCB).

Commelina  obliqua  apresenta como 
características principais as lâminas escabras e a 
bráctea espatácea com bordas dorsais fechadas, 
envolvendo dois cincinos: um incluso e outro 
exserto	(Aona	&	Amaral	2009),	além	dos	tricomas	
avermelhados na região oposta à inserção foliar.

Ocorre nas Américas Central e do Sul, Costa 
Rica,	Nicarágua,	México,	Argentina	 e	Trinidad	
(Hunt	 1994;	 Hunt	 2001;	 Grant	 et al. 2003). 
Apresenta ampla distribuição no Brasil, ocorrendo 
do norte ao sul do país (Barreto 1997). Na Serra 
dos Carajás ocorre na Serra Sul: S11-D, em Floresta 
Ombrófila	e	a	locais	próximos	a	buritizal.

1.4.1. Commelina rufipes Seub. var. rufipes, in 
Mart., Fl. bras. 3(1): 266. 1855. Fig. 1a-c

Erva decumbente, até 30 cm alt. Caule 
pubérulo. Folhas dísticas, subsésseis, bainhas 
1,3–1,8 cm compr., densamente pilosas, margem 
ciliada, tricomas ferrugíneos, aurícula ausente na 
junção com a lâmina foliar; lâminas lanceoladas, 
6,5–11,5 × 1,6–2,8 cm, base assimétrica, ápice 
acuminado, densamente pilosas em ambas as 
faces, tricomas curtos, 1–1,5 mm compr., alvos 
a acastanhados, margem curto-ciliada no terço 
apical. Inflorescências 1–2, agrupadas no ápice e 
ramos laterais, eretas, 2–3 cimeiras com 4–5 flores, 
pedunculadas; bráctea espatácea pedunculada, 
cimbiforme, curto-pilosa, tricomas ferrugíneos, 
bordas dorsais fechadas, margem ciliada. Flores 
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Figura 1 – a-c. Commelina rufipes var. rufipes – a. hábito; b. detalhe dos tricomas da face adaxial da lâmina foliar; c. fruto maduro. 
d-e. Floscopa peruviana – d. hábito; e. detalhe da bainha. f-g. Murdannia nudiflora – f. hábito; g. detalhe do fruto. h. Tripogandra 
diuretica – detalhe da flor. (a-c. L.C.B. Lobato 4197; d-e. F.D. Gontijo 193; f-g. M.O. Pivari et al. 1680; h. J.P. Silva 417)
Figure 1 – a-c. Commelina rufipes var. rufipes – a. habit; b. detail of trichomes of the adaxial leaf side; c. fruit. d-e. Floscopa peruviana – d. habit; 
e. detail of the sheath. f-g Murdannia nudiflora – f. habit; g. detail of the fruit. h. Tripogandra diurética – detail of the flower. (a-c. L.C.B. Lobato 
4197; d-e. F.D. Gontijo 193; f-g. M.O. Pivari et al. 1680; h. J.P. Silva 417)
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bissexuadas,	 pediceladas;	 sépalas	 ovais,	 glabras;	
pétalas brancas, as 2 superiores ungüiculadas, a 
inferior linear; estames 3, anteras amarelas, elipsoides, 
estaminódios 3, anteroides amarelos, cruciformes; 
ovário elipsoide, glabro. Fruto indeiscente, ovoide a 
globoso, ca. 1–1,2 × 1 cm, alvo, brilhante. Sementes 
elipsoides, 1/lóculo, 10 × 5 mm, acinzentadas. 
Material selecionado: Parauapebas, Serra dos Carajás, 
Igarapé Baia (projeto Alemão), 23.VI.2013, fr., L.C.B. 
Lobato et al. 4197 (MG).

Espécie facilmente reconhecida pelo conjunto 
de caracteres como a presença de lâminas foliares 
e bainha densamente cobertas por tricomas 
ferrugíneos, flores alvas e frutos indeiscentes alvos 
e brilhantes. Tem	ampla	 distribuição,	 ocorrendo	
na	Costa	Rica,	Argentina,	Nicarágua,	Trinidade	e	
Tobago	(Barreto	1997;	Grant	et al.	2003;	Hunt	1994,	
2001). Na Serra dos Carajás ocorre, em Floresta 
Ombrófila ou floresta alterada.

1.4.2. Commelina rufipes var. glabrata	(D.R.	Hunt)	
Faden	&	D.R.	Hunt	 in	Ann.	Missouri Bot. Gard., 
74(1): 122. 1987. 

Erva decumbente, até 30 cm alt. Caule glabro. 
Folhas dísticas, subsésseis, bainhas 1,1–1,5 cm 
compr., glabras a não ser por uma linha de tricomas 
ferrugíneos na região oposta à inserção foliar, 
margem ciliada, tricomas ferrugíneos, aurícula 
ausente na junção com a lâmina foliar; lâminas 
foliares lanceoladas, 7–11,5 × 1,5–2,8 cm, base 
assimétrica, ápice acuminado, glabras em ambas as 
faces, margem glabra. Inflorescências 2, agrupadas 
no ápice dos ramos, eretas, 2 cimeiras com 1–3 
flores, pedunculadas; bráctea espatácea pedunculada, 
cimbiforme, glabras, bordas dorsais fechadas, margem 
ciliada	na	base.	Flores	bissexuadas,	 pediceladas;	
sépalas ovais, glabras; pétalas brancas, as 2 superiores 

unguiculadas, a inferior linear; estames 3, anteras 
amarelas, elipsoides, estaminódios 3, anteroides 
amarelos, cruciformes; ovário elipsoide, glabro, liso. 
Fruto indeiscente, oval a globoso, ca. 1,1 × 1,1 cm, 
alvo a prateado, brilhante. Sementes elipsoides, 8–10 
× 4–5 mm, 1/lóculo, acinzentadas. 
Material selecionado: Canaã dos Carajás, Floresta Nacional 
de Carajás: Serra Sul, corpo A, 06°18’33”S, 50°27’19”W, 
29.VI.2010, fr., T.E. Almeida et al. 2438 (BHCB).

Commelina rufipes var. rufipes e C. rufipes var. 
glabrata compartilham a mesma característica de 
presença de flores alvas e frutos alvos e brilhantes, 
porém C. rufipes var. rufipes difere de C. rufipes var. 
glabrata por apresentar lâminas foliares e bainhas 
glabras.

Subespécie com distribuição na Bolívia, 
Colômbia, Guiana, Guiana Francesa, Peru, Suriname, 
Venezuela	e	Nicarágua	 (Barreto	1997;	Hunt	1994,	
2001). Na Serra dos Carajás ocorre na Serra Sul: 
S11A, em borda de brejo.

2. Dichorisandra J.C. Mikan
Com distribuição neotropical, Dichorisandra 

é o principal gênero de Commelinaceae no Brasil, 
onde ocorrem 41 espécies, das quais 30% foram 
descritas na última década (Maia et al. 2006; Aona 
& Amaral 2012; Aona et al. 2012, 2014, 2016), 
estando	a	maioria	ameaçada	de	extinção.	Ocorrem	
predominantemente em florestas úmidas, sendo a 
Floresta Atlântica o centro de diversidade do gênero 
(Aona 2008), mas também encontradas em formações 
campestres	e	restingas.	Apesar	de	exibirem	hábitos	
diversos, as espécies de Dichorisandra são facilmente 
reconhecidas pelas sementes ariladas, anteras mais 
longas que os filetes e, na maioria das espécies, 
anteras	com	deiscência	poricida	(Faden	&	Hunt	1991;	
Aona 2008).

Chave para identificação de espécies de Dichorisandra das cangas da Serra dos Carajás
1.	 Ervas	 escandentes;	 lâmina	 foliar	 com	ambas	 as	 faces	 glabras	 ou	 face	 adaxial	 com	 raros	 tricomas,	

principalmente na base ............................................................................. 2.1. Dichorisandra hexandra
1’.	 Ervas	escandentes	ou	raro	eretas,	quando	eretas,	às	vezes	com	ramos	apicais	pendentes;	face	adaxial	

glabra,	face	abaxial	da	lâmina	foliar	com	indumento	uniformemente	distribuído,	densamente	piloso	
 ....................................................................................................................2.2. Dichorisandra villosula

2.1. Dichorisandra hexandra (Aubl.) C.B. Clarke, 
Bull.	Torrey	Bot.	Club	29(2):	703.	1902.	 	
 Fig. 2a-d 

Ervas escandentes, até 1,5 m alt. Caule 
glabro ou com tricomas. Folhas dísticas, alternas, 
bainha 1–2,1 cm compr., glabras, margem ciliada; 

pecíolo 1–2 mm compr., pubérulo; lâminas linear-
lanceoladas, lanceoladas, 5–10,5 × 0,5–2,5 cm, 
base simétrica ou assimétrica, ápice acuminado, 
margem curto-ciliada, ambas as faces glabras 
ou	 face	adaxial	pubérula	na	base.	 Inflorescência	
ereta; pedúnculo 1–2,5 cm compr., curto-piloso; 
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Figura 2 – a-d. Dichorisandra hexandra – a. hábito escandente; b. detalhe da inflorescência no ápice do ramo; c. 
detalhe da flor estaminada evidenciando os 6 estames com anteras alvas com os sacos polínicos azuis; d. detalhe dos 
frutos evidenciando a coloração vinácea, quase enegrecida (N.F.O. Mota 2963).
Figure 2 – a-d. Dichorisandra hexandra. – a. vine habit; b. detail of inflorescence at the apex of the stem; c. detail of staminate flower showing 
the 6 stamens with white anthers and bluish pollen sac; d. detail of fruits with dark bordeaux, almost black colour (N.F.O. Mota 2963).
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pedúnculo dos cincinos 3–4 mm compr., 6–11 
cincinos não muito congestos, 3–6 flores; brácteas 
dos cincinos 5–8 ×	1	mm,	face	abaxial	curto-pilosa,	
margem	ciliada;	bractéolas	 ca.	1	x	1	mm.	Flores	
estaminadas	 e	bissexuadas,	 zigomorfas;	 pedicelo	
1–3 mm compr., curto-piloso; sépalas elípticas a 
ovais, 6–8 × 3–4 mm, glabras ou curto-pilosas; 
pétalas	 obovais,	 azuis-arroxeadas,	 base	 alva,	 7	
× 4 mm; estames 6, anteras alvas com os sacos 
polínicos azuis, 4–5 mm compr., 2 poros apicais; 
ovário globoso, 3–locular glabro, 2–3 × 2–3 mm. 
Cápsula submadura globosa, 6–7 × 7–8 mm, violeta 
a enegrecida. Sementes elipsoides a ovoides, 4–6 × 
3 mm, ca. 4/lóculo, arilo alaranjado.
Material selecionado: Canaã dos Carajás, S11-D; 
06°23’55”S, 50°16’39”W, 17.III.2009, fr., P.L. Viana 
4099 (BHCB,	MG);	Serra	Sul,	Corpo	C,	06°23’54”S,	
50°21’59”W, 19.II.2010, fl., F.D. Gontijo 131 (BHCB);	
Serra Sul, Corpo A, 06°22’34”S, 50°23’6”W, 13.II.2010, 
fl., F.D. Gontijo 36 (BHCB);	Marabá,	Serra	dos	Carajás,	
N-4, 19.III.1984, fl. e fr. L.S.A. Silva et al. 1889 
(UFMT);	Parauapebas,	N4WS,	06°04’23”S,	50°11’31”W,	
24.III.2012, fl., P.B. Meyer et al. 1193	(BHCB).

Dichorisandra hexandra é uma erva escandente 
e apresenta como característica principal a presença 
de flores azuis com seis estames com anteras 
deiscentes por 2 poros apicais e sementes com arilo 
alaranjado, além apresentar lâminas foliares glabras 
ou	com	 tricomas	apenas	com	a	 face	adaxial.	É	a	
espécie com maior distribuição do gênero e ocorre, 
preferencialmente, em Floresta Ombrófila Densa 
Atlântica, em Floresta Estacional Semidecidual e na 
Floresta Ombrófila Densa Amazônica (Aona 2008). 

Espécie de distribuição Neotropical, sendo 
encontrada na Argentina, Bolívia, Colômbia, Costa 
Rica, Equador, El Salvador, Guiana Francesa, 
Guatemala, Panamá, Paraguai, Peru, Suriname, 
Venezuela. No Brasil, está presente em todas as 
regiões (Barreto 1997; Aona & Leoni 2006; Aona 
2008). Na Serra dos Carajás foi encontrada na 
Serra Norte: N4; Serra Sul: S11-A, C, e D e Serra 
da Bocaina em mata em regeneração de Floresta 
Ombrófila, em mata entre lagoas, capão de mata, 
mata de terra firme, em solo de canga.

2.2. Dichorisandra villosula Mart.	ex	Schult.f.	in	
Schultes	&	Schultes	f.,	Syst.	veg.	7(2):	1185.	1830. 

Ervas escandentes ou a raro eretas, quando 
eretas, podem apresentar ramos apicais pendentes, 
até 0,6 cm alt. Caule densamente piloso. Folhas 
dísticas, alternas, bainha 1–2,5 cm compr., pilosa, 
margem ciliada; pecíolo 1–1,5 mm compr., pubérulo; 
lâminas lanceoladas, 9–17 × 1–3,5 cm, base 
assimétrica, ápice acuminado, margem curto-ciliada, 

face	 adaxial	 glabra,	 face	 abaxial	 uniformemente	
pilosa. Inflorescência ereta; pedúnculo 1–2 cm 
compr., piloso; pedúnculo dos cincinos 5–6 mm 
compr., 7–15 cincinos não muito congestos com 
4–6 flores; brácteas dos cincinos 20 × 1 mm, 
ambas as faces pilosas, margem ciliada; bractéolas 
1–2 ×	1–2	mm.	Flores	estaminadas	e	bissexuadas,	
zigomorfas; pedicelo 2–4 mm compr., piloso; 
sépalas elípticas a ovais, 6–8 × 3–4 mm, pilosas; 
pétalas	 obovais	 a	 ovais,	 azuis-arroxeadas,	 base	
alva, 7 × 4 mm; estames 6, anteras alvas com os 
sacos polínicos azuis, 4–5 mm compr., 2 poros 
apicais; ovário globoso, 3–locular, 2–3 × 2–3 mm. 
Cápsula submadura globosa, 6–7 × 6–7 mm, violeta 
a enegrecida. Sementes ovoides a piramidais, 4–6 × 
3 mm, ca. 3/lóculo, arilo alaranjado.
Material selecionado: Serra dos Carajás, Parauapebas, 
Igarapé Bahia, Estrada do Pojuca, 27.XI.2013, fl. e fr., 
L.C.B. Lobato et al. 4273 (MG); Serra dos Carajás, N5, 
vegetação de canga, 27.II.2012, fl. e fr., P.P. Chaves et 
al. 05 (MG).

Dichorisandra villosula é muito semelhante 
a D. hexandra em relação à morfologia floral, por 
apresentar 6 estames com anteras de deiscência 
poricida. Porém, D. villosula pode ser diferenciada 
de D. hexandra na Serra de Carajás pela presença de 
indumento	piloso	na	face	abaxial	da	lâmina,	bainha	
e sépalas. Ocorre em Floresta Ombrófila Densa 
Amazônica (Aona 2008).

Espécie de ampla distribuição, sendo 
encontrada na América do Sul na Bolívia, Colômbia, 
Equador, Peru, Venezuela e Suriname. No Brasil, é 
encontrada no Acre, Amazonas, Distrito Federal, 
Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Roraima, Pará, 
Rondônia	e	Tocantins	(Aona	2008).	Na	Serra	dos	
Carajás ocorre na Serra Norte: N5 em floresta 
alterada com cipó.

3. Floscopa Lour. 
Gênero pantropical com 20 espécies (Faden 

1998;	Faden	&	Hunt	 1991).	No	Brasil,	 ocorrem	
4 espécies distribuídas em todos os domínios 
fitogeográficos e formações vegetacionais, sendo 
um dos gêneros associados a locais úmidos ou a 
ambientes aquáticos. São facilmente reconhecidas 
pelo androceu assimétrico e sépalas mais largas que 
as pétalas (Evans et al. 2000). Na Serra dos Carajás 
foi encontrada apenas uma espécie.

3.1. Floscopa peruviana Hassk.	ex	C.B.	Clarke,	
Monogr. Phan. [A.DC. & C.DC.] 3: 270. 1881. 
 Fig. 1d-e

Ervas prostradas, ramos apicais eretos, até 30 
cm alt. Caule glabro. Folhas alternas, espiraladas, 
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bainhas 1,3–1,5 cm compr., glabras, margem ciliada 
com tricomas septados, acastanhados; pecíolo 
2 mm compr.; lâminas lanceoladas, 8,5–12,3 × 
1,6–2 cm, base simétrica, ápice acuminado, ambas 
as faces glabras, margem ciliada. Inflorescência 
ereta, pedúnculo 1,4–4,2 cm compr., piloso, 
tricomas septados; 10–11 cincinos mais ou menos 
congestos com 3–4 flores; pedúnculo dos cincinos 
2–3 mm compr.; brácteas dos cincinos 25 × 5 
mm, glabras, margem ciliada; bractéolas 2–3 × 
1	mm.	Flores	bissexuadas,	 zigomorfas;	pedicelo	
1–2 mm compr., tricomas septados; sépalas ovais, 
pilosas, tricomas septados, ca. 2 × 1 mm; pétalas 
ovais, alvas, ca. 3 × 2 mm; estames 6, desiguais; 
ovário globoso, 2–locular, ca. 1 × 1 mm, estilete 
4–5 mm compr. Cápsula achatada, levemente 
discoide, acastanhada, brilhante, 2 × 2,5–3 mm. 
Semente elipsoide, ca. 1/lóculo, ca. 1,5 × 1,5 mm, 
acastanhada, farinácea, costada. 
Material selecionado: Canaã dos Carajás, Racha Placa; 
06°25’18”S, 50°16’56”W, 29.VI.2010, fl. e fr., F.D. 
Gontijo 193 (BHCB).

Esta espécie pode ser identificada por 
apresentar bainha, pedúnculo da inflorescência, 
pedicelo e sépalas com tricomas segmentados, 
normalmente de coloração castanha.

Ocorre no domínio fitogeográfico Amazônia. 
No Brasil, ocorre na região Norte e Centro Oeste 
(Mato Grosso). Na Serra dos Carajás foi coletada 
no Racha Placa, na beira de córrego.

4. Murdannia Royle
O gênero Murdannia  é pantropical, 

representado por 54 espécies, tendo a Índia como 
seu centro de diversidade (Govaerts & Faden 
2011). No Brasil, o gênero está distribuído por 
quase todos os estados e domínios fitogeográficos 
(exceto	Pampa), ocorrendo quatro espécies, sendo 
duas endêmicas. Somente Murdannia nudiflora 
(L.) Brenan foi encontrada na Serra dos Carajás.

4.1. Murdannia nudiflora (L.) Brenan, Kew Bull. 
7: 189. 1952. Fig. 1f-g. 

Ervas eretas ou prostradas, cespitosas, 
20–30 cm alt. Caule glabro, enraizando nos nós. 
Folhas	 subamplexicaules,	 espiraladas,	 bainhas	
3–5 mm compr., glabras ou com tricomas na base, 
margem esparsamente ciliada, tricomas castanhos, 
septados; lâminas lineares, 3–10 × 3–5 cm, ápice 
agudo, ambas as faces glabras, margem glabra. 
Inflorescência terminal, ereta, cimas solitárias com 
5–10 flores; pedúnculo 2–14 cm compr., glabro; 
bráctea 1, hialina, 3 × 5 mm, margem glabra, às 

vezes	 caduca.	 Flores	 bissexuadas,	 ligeiramente	
zigomorfas, pediceladas; pedicelo 2–5 mm compr., 
glabro; sépalas ovais, iguais, livres; pétalas 
ovais, subiguais, livres, lilases; estames 2, filetes 
barbados, estaminódios 4, um com filete barbado, 
3 com filete glabro; estilete 3mm compr., alargado. 
Cápsulas maduras globosas, 3–4 × 2–3 mm, 
apiculadas, castanho-claras, brilhantes. Sementes 
triangulares, 2 × 1,5 mm, 2/lóculo, acastanhadas, 
foveoladas.
Material selecionado: Canaã dos Carajás, segundo 
aceiro à direita da área da Pilha de Estéril S11D, 
06º27’11,58”S 50º20’55”W, 10.XII.2012, fl. e fr., M.O. 
Pivari et al. 1680 (BHCB,	MG).

Murdannia nudiflora é uma erva delicada e 
pode ser caracterizada pelos pedúnculos glabros, 
cimeiras curtas, unilaterais e por apresentar 
flores diminutas e lilases (Grant et al. 2003). É 
considerada uma espécie infestante, ocorrendo 
principalmente no Centro Oeste, porém já 
aumentando consideravelmente sua distribuição 
no Brasil (Lorenzi 2000).

Espécie nativa da Ásia tropical, introduzida 
no	 sudeste	 dos	 Estados	 Unidos,	México	 até	
Antilhas, Costa Rica, Suriname e Brasil (Grant et 
al. 2003). Na Serra dos Carajás ocorre na Serra 
Sul:	S11-D	em	área	florestal	antropizada	próxima	
a pastagem, associada a córrego ou em brejo.

5. Tripogandra Raf.
O gênero Tripogandra apresenta 36 espécies 

com distribuição neotropical, das quais 7 são 
registradas	para	o	Brasil	(Handlos	1975).	Espécies	
de Tripogandra ocorrem principalmente em 
florestas estacionais deciduais e semideciduais, 
em áreas de cerrado associadas às matas de galeria 
(BFG 2015). São facilmente reconhecidas pelas 
flores zigomorfas, estames dimórficos e brácteas 
do cincino vestigiais. Na Serra dos Carajás foi 
encontrada apenas Tripogandra diuretica (Mart.) 
Handlos.

5.1. Tripogandra diuretica	 (Mart.)	 Handlos,	
Rhodora 77: 259. 1975. Fig. 1f

Ervas perenes, prostradas a eretas, até 40 
cm alt. Caule glabro. Folhas sésseis, dísticas, 
alternas, bainha 0,5–1,2 cm compr., geralmente 
glabra, margem ciliada; lâminas lanceoladas, 
5,2–9,2 × 1–1,5 cm, base assimétrica, ápice 
acuminado, ambas as faces glabras, margem ciliada. 
Inflorescência ereta, com 4 cincinos com 4–5 
flores; pedúnculo 5–6,5 cm compr., glabro; brácteas 
do cincinos 12 × 3 mm, ambas as faces glabras, 
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bractéolas 2,5 ×	 1,2	mm.	 Flores	 bissexuadas,	
zigomorfas, pedicelo 2–5 mm compr.; sépalas 
ovais, glabras, 6 × 3,5 mm, pétalas obovais, 
róseas, 10 × 5 mm, estames 6, em dois verticilos, 
verticilo inferior, filetes 1–2 mm compr., rosados, 
glabros, anteras rimosas, elípticas, rosadas, 
verticilo superior, filetes 5 mm compr., sigmoides, 
rosados, tricomas moniliformes, tricomas rosados, 
anteras rimosas, oblongas, amareladas, conectivo 
expandido;	ovário	globoso,	3-locular,	1	× 1 mm. 
Cápsulas obovoides, 3 × 2 mm, opacas. Sementes 
triangulares, 2/lóculo, 1,5 × 1 mm, acinzentadas, 
rugosas.
Material selecionado: Parauapebas, Serra dos Carajás, 
proximidades	da	Vila	de	N-5,	3.VI.1989,	fl.,	J.P. Silva 
417 (MG).
Material adicional: BRASIL. SÃO PAULO. Botucatu, 
direção	 Leste	 10km,	 perto	 da	 Fábrica	DURATEX,	
07.IV.1971, fl. e fr., I. & G. Gottsberger 32-7471 
(HURB).

Espécie amplamente variável em relação 
ao seu tamanho e morfologia foliar. Pode ser 
caracterizada pela presença de pétalas róseas 
e estames em dois verticilos, claramente em 
tamanhos e morfologias diferentes. Lorenzi (2000) 
considera esta espécie infestante em planícies 
litorâneas, ocorrendo em menor intensidade em 
outras regiões. Espécie associada a locais úmidos, 
sombreados e áreas de pastagem.

Espécie com ampla distribuição, ocorre 
no Brasil ,  Bolívia,  Paraguai,  Argentina, 
Peru,	Guatemala,	 Panamá,	México	 e	Uruguai	
comumente	associada	a	lugares	úmidos	(Handlos	
1975; Barreto 1997). Na Serra dos Carajás ocorre 
na Serra Norte: N5.

Agradecimentos
Os autores agradecem aos curadores dos 

herbários	EAC,	BHCB,	HURB,	MG	e	UFMT,	o	
acesso aos materiais; a V. Bittrich, as correções; 
a N.F.O. Mota, as fotos de Dichorisandra 
hexandra; a L.C. Marinho, a confecção da prancha 
de D. hexandra; a D. Souza, as ilustrações das 
espécies; e aos coordenadores do projeto “Flora 
de Carajás”, P.L. Viana e A.M. Giulietti, o convite. 
Ao	 projeto	 objeto	 do	 convênio	MPEG/ITV/
FADESP (01205.000250/2014-10) e ao projeto 
aprovado pelo CNPq (processo 455505/2014-4), 
o financiamento. 

Referências
Aona,	 L.Y.S.	 2008.	 Revisão	 taxonômica	 e	 análise	

cladíst ica do gênero Dichorisandra  J .C. 

Mikan	 (Commelinaceae).	 Tese	 de	 Doutorado.	
Universidade Estadual de Campinas, São Paulo. 
310p.

Aona, L.Y.S. & Amaral, M.C.E. 2009. Flora da Serra 
do Cipó, Minas Gerais: Commelinaceae. Boletim 
de Botânica da Universidade de São Paulo 27: 
253-258.

Aona, L.Y.S. & Leoni, L.S. 2006. Commelinaceae. 
Flora Fanerogâmica do Parque Estadual do 
Brigadeiro. Pabstia XVII: 1-10.

Aona, L.Y.S. & Amaral, M.C.E. 2012. Four new species 
of Dichorisandra J.C. Mikan (Commelinaceae) 
from	Southeast	Brazil.	Phytotaxa	48:	7-22.

Aona, L.Y.S.; Faden, R.B.; Bittrich, V. & Amaral, 
M.C.E. 2016. Four new species of Dichorisandra 
(Commelinaceae) endemic from Bahia state. 
Brittonia 68: 61-73.

Aona,	L.Y.S.;	Amaral,	M.C.E.	&	Bittrich,	V.	2014.	Two	
new species of Dichorisandra (Commelinaceae) 
from Rio de Janeiro and comments on the two 
species included in Vellozo’s ‘Flora Fluminensis’. 
Phytotaxa	184:	223-234.	

Aona, L.Y.S.; Faden, R.B. & Amaral, M.C.E. 2012. 
Five new species of Dichorisandra J.C. Mikan 
(Commelinaceae). Kew Bulletin 66: 1-13.

Barreto, R.C. 1997. Levantamento das espécies de 
Commelinaceae	 R.Br.	 nativas	 do	 Brasil.	 Tese	
de Doutorado. Universidade de São Paulo, São 
Paulo. 488p.

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

Evans,	T.M.;	Faden,	R.B.;	Simpson,	M.G.	&	Sytsma,	
K.J.	 2000.	 Phylogenetic	 relationships	 in	 the	
Commelinaceae:	 I.	A.	 Cladistic	Analysis	 of	
Morphological.	Systematic	Botany	25:	668-691.

Faden, R.B. 1992. Proposal to conserve Commelina 
benghalensis (Commelinaceae) with a conserved 
type	under	Art.	69.3.	Taxon	41:	341-342.

Faden, R.B. 1998. Commelinaceae. In: Kubitzki, K. 
(ed.).	The	families	and	genera	of	vascular	plants.	
Vol. 4. Springer Verlag, Berlin. Pp. 109-128.

Faden,	R.B.	&	Hunt,	D.R.	1991.	The	Classification	of	
the	Commelinaceae.	Taxon.	40:	19-31.

Govaerts, R. & Faden, R.B. 2011. World checklist of 
Commelinaceae.	The	board	of	trustees	of	the	Royal	
Botanic Gardens, Kew. Disponível em <http://
apps.kew.org/wcsp/home.do>. Accesso em 22 
abril 2016.

Grant,	 J.R.;	 Faden,	 R.B.	 &	 Hammel,	 B.E.	 2003.	
Commelinaceae. In:	 Hammel,	 B.E.;	 Grayum,	
M.H.;	Herrera,	C.	&	Zamora,	N.	 (eds.).	Manual 
de plantas de Costa Rica, Vol. II: Gimnospermas 
y	Monocotiledóneas	 (Agavaceae–Musaceae).	
Missouri Botanical Garden Press, Saint Louis. 
Pp. 386-409.



1300 Aona, L.Y.S., Costa, G.M. & Amaral, M.C.E.

Rodriguésia 67, n. 5 (Especial): 1291-1300. 2016

Handlos,	W.L.	1975.	The	taxonomy	of	Tripogandra 
(Commelinaceae). Rhodora 70: 213-329.

Hassemer,	 G.;	 Ferreira,	 J.P.R.;	 Funez,	 L.A.	 &	
Medeiros, J.D. 2016. Commelina catharinensis 
(Commelinaceae): a narrow endemic and 
endangered new species from Santa Catarina, 
southern	Brazil.	Phytotaxa	246:	49-60.

Hunt,	 D.	 1994.	 Commelinaceae.	 In: Davidse, G.; 
Sousas, M.S. & Chater, A.O. (eds.) Flora 
Mesoamericana.	Alismataceae	a	Cyperaceae.	Vol.	
6. Missouri Botanical Garden Press, Saint Louis. 
Pp. 157-173.

Hunt,	D.	 2001.	Commelinaceae.	 In: Stevens, W.D.; 
Ulloa, C.U.; Pool, A. & Montiel, O.M. (eds.). 
Flora de Nicaragua. Introduccíon Gimnospermas 

y	Angiospermas	 (Acanthaceae-Euphorbiaceae)	
85,	Tomo	 1.	Missouri	 Botanical	Garden	 Press,	
Saint Louis. Pp. 638-650.

Lorenzi,	 H.	 2000.	 Plantas	 daninhas	 do	 Brasil:	
terrestres,	aquáticas	e	parasitas	e	tóxicas.	3a ed. 
Instituto Plantarum, Nova Odessa. 608p.

Maia,	D.C.;	Cervi,	A.C.	&	Tardivo,	R.C.	2006.	Uma	
nova espécie de Dichorisandra J.C. Mikan 
(Commelinaceae) do estado do Paraná e Santa 
Catarina (Brasil). Fontqueria 55: 297-300.

Souza,	V.C.	&	Lorenzi,	H.	2012.	Botânica	Sistemática.	
Guia	 ilustrado	 para	 identificação	 das	 famílias	
de	 Fanerógamas	 nativas	 e	 exóticas	 no	 Brasil,	
baseado em APG III. 3a ed. Instituto Plantarum, 
Nova Odessa. 768p.

Artigo recebido em 02/05/2016. Aceito para publicação em 17/08/2016.

Lista de exsicatas 
Almeida, T.E. 2438 (1.5); Arruda, A.J. 517 (4.1), 1193 (2.1), 1218 (1.4); Bezerra, P. 65 (1.1); Chaves, P.P. 5 (2.2); Costa, L.V. 532 
(1.2), 1020 (1.3); Gontijo, F.D. 36 (2.1), 131 (2.1), 162 (1.3), 193 (3.1); Gottsberger, G. 32-7471 32w(5.1); Lobato, L.C.B. 4197 (1.4), 
4273 (2.2); Meyer, P.B. 1193 (2.1); Mota, N.F.O. 2603 (2.1); Paula, L.F.A. 524 (1.1); Pivari, M.O. 1506 (1.2), 1680 (4.1); Santos, 
R.S. 219 (2.1); Silva, J.P. 417 (5.1); Silva, L.S.A. 1889 (2.1); Viana, P.L. 3346 (1.2), 4099 (2.1), 4125 (1.3), 4395 (1.2). 



Resumo
O presente trabalho trata do estudo taxonômico das Convolvulaceae ocorrentes nas cangas da Serra dos 
Carajás, Pará, Brasil. Foram reconhecidas 17 espécies e oito gêneros (Aniseia, Cuscuta, Evolvulus, Ipomoea, 
Jacquemontia, Merremia, Operculina e Turbina). São apresentados chave de identificação, descrições, 
ilustrações, fotografias e distribuição geográfica das espécies, além de comentários gerais sobre os táxons.
Palavras-chave: Amazônia, campo rupestre, FLONA Carajás, taxonomia.

Abstract 
This work approaches the taxonomic study of Convolvulaceae occuring in cangas of the Serra dos Carajás, 
state of Pará, Brazil. Were recognized 17 species and eight genera (Aniseia, Cuscuta, Evolvulus, Ipomoea, 
Jacquemontia, Merremia, Operculina, and Turbina). Are presented identification key, descriptions, 
illustrations, photographs and geographic distribution of species, as well as general comments about the taxa.
Key words: Amazon, campo rupestre, FLONA Carajás, taxonomy.
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Convolvulaceae
Convolvulaceae Juss. é uma das principais 

famílias de lianas e subarbustos em regiões 
savânicas e semiáridas em todo o mundo, com 60 
gêneros e cerca de 1.900 espécies (Staples 2012; 
Cheek & Simão-Bianchini 2013; Buril et al. 2015). 
No Brasil, é representada por 22 gêneros e cerca 
de 400 espécies, amplamente distribuídas por 
todos os domínios fitogeográficos, onde muitas 
das espécies são endêmicas (BFG 2015). Na Serra 
dos Carajás há registros de 34 espécies e nove 
gêneros, sendo que entre estas, 17 espécies e oito 

gêneros ocorrem em áreas de canga. As seguintes 
espécies ocorrem na Serra dos Carajás fora das 
cangas e são encontradas em áreas antropizadas 
ou em formações florestais: Evolvulus glomeratus 
Nees & Mart., E. nummularius (L.) L., Ipomoea 
alba L., I. batatas (L.) Lam., I. batatoides Choisy, 
I. carnea Jacq., I. incarnata (Vahl) Choisy, I. indica 
(Burm. f.) Merr., I. mauritiana Jacq., I. philomega 
(Vell.) House, I. quamoclit L., I. setifera Poir., I. 
squamosa Choisy, Maripa elongata Ducke, M. 
reticulata Ducke, M. scandens Aubl. e Merremia 
umbellata (L.) Hallier f.

Chave de identificação dos gêneros de Convolvulaceae das cangas da Serra dos Carajás
1.	 Plantas	aclorofiladas,	holoparasitas;	folhas	ausentes	ou	reduzidas	a	escamas ...........................2. Cuscuta
1’.	 Plantas	clorofiladas,	autotróficas;	folhas	presentes	bem	desenvolvidas.

2. Ervas eretas ou ascendentes, nunca volúveis; dois estiletes com dois estigmas lineares. ...................  
 ...........................................................................................................................................3. Evolvulus

2’. Trepadeiras volúveis ou escandentes; estilete simples, estigma inteiro ou bilobado, lobos globosos 
ou elipsoides.
3. Corola 1–2 cm compr., lilás a azul; estigmas elipsoides achatados dorsiventralmente; tricomas 

forcados; cápsulas 8–valvares ........................................................................... 5. Jacquemontia
3’. Corola 2–8,5 cm compr., (raro 0,5–0,8 cm compr. em I. minutiflora),	rósea,	vermelha,	amarela	ou	

alva; estigmas globosos; apenas tricomas simples; cápsulas 4-valvares, opercular ou indeiscentes.
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4.	 Anteras	espiraladas	após	a	antese ....................................................................................... 6. Merremia
4’.	 Anteras	eretas	após	a	antese.

5. Cápsula indeiscente ........................................................................................................ 8. Turbina
5’. Cápsula deiscente.

6. Ramos e pedúnculos alados; corola amarela maior que 4 cm; cápsulas com deiscência 
opercular ............................................................................................................ 7. Operculina

6’.	 Ramos	e	pedúnculos	estriados	ou	lisos;	corola	rósea,	vermelha	ou	alva,	quando	amarela	menor	
que 1 cm; cápsulas com deiscência 4-valvar.
7. Duas sépalas externas foliáceas, base decorrente, maiores do que as internas ...............  

 ......................................................................................................................... 1. Aniseia
7’. Duas sépalas externas não foliáceas, base arredondada a truncada, todas as sépalas de 

tamanho semelhante ou as externas menores do que as internas .................. 4. Ipomoea

1. Aniseia Choisy
Aniseia é representado por trepadeiras 

herbáceas, com tricomas simples, folhas inteiras, 
comumente com base cuneada a atenuada, e 
cimeiras axilares com até três flores. O cálice 
possui sépalas de tamanho desigual, sendo as 
duas externas foliáceas e maiores que as duas 
internas, com uma intermediária pouco menor que 
as externas, base frequentemente decorrentes. A 
corola	é	alva	ou	rósea,	o	estilete	é	único	com	dois	
estigmas globosos e as cápsulas são 4-valvares.

O gênero possui três espécies, mas outras 28 
já foram consideradas e depois segregadas para 
outros gêneros. Das espécies conhecidas, duas são 
endêmicas das Américas (A. argentina (N.E. Br.) 
O’Donell e A. cernua Moric.), já A. martinicensis 
(Jacq.)	Choisy	foi	introduzida	nos	trópicos	do	Velho	
Mundo (Austin 1999). No Brasil, ocorrem as três 
espécies, em áreas de campo ou bordas de floresta 
(BFG 2015). Nas cangas de Carajás apenas uma 
espécie de Aniseia foi encontrada.

1.1. Aniseia cernua Moric., Pl. Nouv. Amer.: 56-
58. 1837. Figs. 1a-d; 4a

Trepadeiras volúveis, ramos glabrescentes a 
glabros, adpressos, pecíolo 3–5 mm compr. Folhas 
inteiras, (2,6–)4–9 × 0,4–1 cm, lineares a estreito-
elípticas, margem lisa a sinuada, ápice agudo, 
base cuneada, face adaxial glabra ou com tricomas 
esparsos, face abaxial esparso-pubescente, tricomas 
adpressos, eucamptódromas.	Inflorescência	axilar,	
uniflora; bractéolas 2–4 mm, lineares, esparso-
seríceas; pedúnculo 2–6,5 cm, pubescente; pedicelo 
4–9 mm, pubescente. Sépalas desiguais, as externas 
12–14 × 6–9 mm, ovadas, ápice agudo, mucronado, 
base arredondada a subcordada, decorrente, 
esparso-seríceas, as internas 9–10 × 4–4,5 mm, 
lanceoladas, ápice acuminado, base aguda, esparso-
seríceas apenas na região central. Corola 1,3–1,6 

cm compr., infundibuliforme, alva, área mesopétala 
serícea. Filetes 1–1,1 cm, anteras 2–2,5 mm; ovário 
1,1–1,2 mm, estilete 9–10 mm, estigmas 0,4–0,5 
mm. Cápsulas 0,9–1,2 cm, globosas; sementes 6–8 
mm, margem ou apenas o ápice piloso.
Material selecionado: Canaã dos Carajás, Serra da 
Bocaina,	 6°18’’S,	 49°52’’W,	 16.XII.2010,	 fr.,	N.F.O. 
Mota et al. 1904	 (IAN,	MG);	 Parauapebas,	 N5,	
6°02’26’’S,	50°05’18’’W,	30.IV.2015,	fl.,	N.F.O. Mota 
et al. 2987 (MG, SP). 

Das três espécies do gênero, A. cernua e 
A. martinicensis ocorrem na Amazônia, ambas 
muito semelhantes morfologicamente. No entanto 
A. martinicensis se diferencia pela corola maior, 
entre 2–2,5 cm de comprimento e sépalas com base 
arredondada, muito menores do que a corola, as 
folhas elípticas de ápice arredondado, geralmente 
com indumento mais denso do que aquelas de 
A. cernua. Além disso, de acordo com Austin & 
Cavalcante (1982) as flores de A. cernua abrem 
mais cedo do que as de A. martinicensis.

Espécie encontrada em Nicarágua, Cuba, 
Colômbia, Venezuela, Guianas e Brasil (Austin & 
Cavalcante 1982, Austin 1999). No Brasil, ocorre 
em quase todas as regiões (exceto a Região Sul) em 
vegetação de campo de várzea, cerrado e floresta 
ciliar (BFG 2015). Na Serra dos Carajás ocorre em 
vegetação de canga nos campos brejosos e borda 
de matas, Serra Norte em N5 e Serra da Bocaina.

2. Cuscuta L.
Plantas holoparasitas, clorofila ausente ou 

quase nula, os ramos são volúveis ou entrelaçados, 
amarelos, brancos ou avermelhados, folhas 
ausentes ou reduzidas a escamas. As flores 
podem ser pentâmeras ou raro tetrâmeras, corola 
campanulada, tubulosa ou urceolada, escamas 
infraestaminais fimbriadas ou nulas, estilete 
simples ou dois estiletes geralmente desiguais com 
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Figura 1 – a-d. Aniseia cernua – a. ramo florido; b. sépalas ordenadas da mais externa para a mais interna; c. estame; 
d. gineceu. e. Evolvulus lithospermoides – ramo florido. f. Evolvulus filipes – ramo florido (a-d. N.F.O. Mota et al. 
2987; e. M.P.M. Lima et al. 49; f. P.L. Viana et al. 5272).
Figure 1 – a-d. Aniseia cernua – a. flowering branch; b. sepals arranged outermost to the innermost; c. stamen; d. gynoecium. e. 
Evolvulus lithospermoides – flowering branch. f. Evolvulus filipes – flowering branch (a-d. N.F.O. Mota et al. 2987; e. M.P.M. Lima 
et al. 49; f. P.L. Viana et al. 5272).
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estigmas	globosos,	ovário	com	2	lóculos,	cápsulas	
de deiscência transversal ou irregular e sementes 
glabras. Cuscuta é considerado cosmopolita, apenas 
não ocorre no Ártico e Antártida, apresentando cerca 
de 200 espécies (Costea 2007; Staples 2012). No 
Brasil são reconhecidas 26 espécies de Cuscuta, 
encontradas em diversas formações vegetais (BFG 
2015), na Serra dos Carajás foi coletada apenas 
uma espécie.

2.1. Cuscuta insquamata Yunck., Amer. J. Bot. 
10(1): 12, pl. 5. 1923. Figs. 3h-k; 4b

Ramos alaranjados, delgados; folhas ausentes. 
Inflorescência	 em	 dicásios	 glomeruliformes,	
(1–) 3–7 flores, pedicelos 0,4–1 mm, laticíferos 
translúcidos presentes. Flores tetrâmeras; cálice 
mais curto do que a corola, lobos não sobrepostos, 
sépalas 0,6–0,8 × 0,5–0,7 mm, ovadas, ápice 
agudo, laticíferos translúcidos presentes; corola 
campanulada, alva a creme, 1,5–1,8 mm compr., 
lobos ovados, ápice obtuso a agudo, laticíferos 
translúcidos presentes. Escamas infraestaminais 
ausentes. Estiletes 2, desiguais, 0,3–0,4 mm, 
estigmas ca. 0,1 mm. Cápsulas 1,4–1,5 mm, 
globosas; sementes 1–1,2 mm.
Material examinado:	Parauapebas,	N1,	28.IV.2015,	fl., A. 
Gil et al. 476	(MG,	SP);	N4,	20.III.1984,	fl.,	A.S.L. Silva 
& N.A. Rosa 1924 (MG); N5, 6°06’46’’S 50°08’20’’W, 
14.III.2015,	fl.	e	fr.,	L.C. Lobato 4326	(IAN,	MG,	SP).	

Espécie facilmente diferenciada no gênero 
pelas flores tetrâmeras e ausência de escamas 
infraestaminais, inserida na Subseção Californicae 
por Yuncker (1932). Poucas espécies de Cuscuta 
apresentam flores tetrâmeras, sendo que na Flora 

Brasiliensis Progel (1869) mencionou apenas uma 
espécie com quatro pétalas, Cuscuta leptantha 
Engelm., que foi registrada para o Texas.

Espécie ocorrente na Bolívia e Brasil, sendo 
encontrada nos estados da Bahia, Pernambuco e 
registrada pela primeira vez no estado do Pará. Na 
Serra dos Carajás foi encontrada em vegetação de 
canga nodular, campos brejosos e transição entre 
canga e floresta, na Serra Norte em N1, N4 e N5.

3. Evolvulus L. 
Evolvulus é caracterizado por ervas ou 

subarbustos, eretos, prostrados ou ascendentes, de 
pequeno porte, o indumento é formado por tricomas 
bífidos com raios iguais ou com um raio mais 
longo do que o outro, algumas vezes com tricomas 
glandulares associados, as folhas são inteiras 
com curto pecíolo ou sésseis. A inflorescência 
geralmente	 é	 terminal,	 com	 entrenós	 longos	 ou	
muito curtos e então formando um glomérulo no 
ápice do ramo, as cinco sépalas são semelhantes 
entre si, a corola é azul, roxa ou alva, com limbo 
inteiro a profundamente lobado, o gineceu possui 
dois estiletes com dois estigmas lineares ou 
subclavados e as cápsulas são 4–valvares com 
sementes globosas ou elipsoidais, com duas faces 
planas e uma convexa, glabras. 

Gênero com cerca de 100 espécies, 
predominantes nas Américas (Ooststroom 1934, 
Staples 2012). No Brasil, BFG (2015) reconhecem 
71 espécies, encontradas principalmente em 
vegetação de Cerrado e Caatinga. Na Serra dos 
Carajás foram coletadas duas espécies de Evolvulus 
em vegetação de canga.

Chave de identificação das espécies de Evolvulus das cangas da Serra dos Carajás
1. Flores isoladas na axila das folhas, pedicelo 2–4 mm, corola rotácea, 3–4 mm compr..........................  

 ................................................................................................................................3.1. Evolvulus filipes
1’. Flores reunidas em glomérulo terminal, sésseis, corola infundibuliforme, 12–15 mm compr. ..............  

 ................................................................................................................3.2. Evolvulus lithospermoides

3.1. Evolvulus filipes Mart., Flora 24(2): 100. 
1841. Figs. 1f; 4c

Ervas eretas ou ascendentes, 15–30 cm alt., 
ramos delgados, seríceos, tricomas bífidos com 
um	 raio	 longo	 e	 outro	 curto,	 entrenó	5–12	mm,	
pecíolo ausente ou 1–2 mm compr. Folhas inteiras, 
5–18 × 2–4 mm, lineares a estreito-elípticas, 
margem lisa, ápice agudo, base obtusa, face adaxial 
glabra a esparso-serícea, face abaxial serícea, 
eucamptódromas	 a	 hifódromas.	 Inflorescência	

axilar, uniflora; brácteas 1,5–2 mm, lanceoladas, 
seríceas; pedúnculo 0,9–4 cm, pubescente; pedicelo 
2–4 mm, pubescente. Sépalas iguais, 2,5–3 × 
1–2 mm, lanceoladas, esparsamente seríceas, 
ciliadas. Corola 3–4 mm compr., rotácea, azul, área 
mesopétala serícea. Cápsulas 3–3,5 mm, globosas; 
sementes 2–2,5 mm, globosas.
Material selecionado: Canaã dos Carajás, Serra do 
Tarzan, 6º19’44’’S, 50º08’20’’W, 763 m, 1.V.2015, 
fl., N.F.O. Mota et al. 3003 (MG); Serra da Bocaina, 
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6°17’46’’S,	 49°54’34’’W,	742	m,	11.III.2012,	 fl.,	A.J. 
Arruda et al. 691 (BHCB); Parauapebas, N5, 6º02’26’’S, 
50º05’18’’	W,	675	m,	30.IV.2015,	fl.	e	fr.,	N.F.O. Mota et 
al. 2990 (MG, SP); N7, 06°09’28.5’’S, 50°10’14.2’’W, 
692 m, 7.V.2016, fl. e fr., M. Pastore et al. 335 (MG).

Erva delicada com ramos delgados, 
longos pedúnculos e flores solitárias. Pode ser 
confundida com E. alsinoides L., entretanto, esta 
se diferencia pelos ramos robustos e pelas flores 
maiores (corola acima de 5 mm de comprimento).

Ocorre desde o México até o Paraguai 
(Ooststroom 1934). No Brasil pode ser encontrada 
em todas as regiões, em campos de Cerrado, 
Caatinga e áreas antropizadas. Na Serra dos 
Carajás foi encontrada em vegetação de canga 
nodular, campos brejosos e na transição entre 
canga e floresta, Serra Norte em N5 e N7, Serra 
do Tarzan e Serra da Bocaina.

3.2. Evolvulus lithospermoides Mart., Flora 
24(2): 99. 1841. Fig. 1e

Ervas eretas em touceiras, 25–36 cm alt., 
ramos delgados, seríceos, tricomas bífidos com 
um raio longo adpresso e outro curto e ereto; 
entrenós	0,6–1	cm.	Folhas	sésseis,	10–15	×	1–2,5	
mm, lineares a estreito elípticas, margem inteira, 
ápice agudo, múcron 0,2 mm, base cuneada, face 
adaxial glabra, face abaxial serícea, tricomas 
bífidos, um raio adpresso, 0,8–1 mm, outro 
ereto,	 0,1–0,3	mm,	 hifódromas.	 Inflorescência	
em glomérulo terminal, multifloras; bractéolas 
semelhantes às folhas, um pouco menores; flores 
sésseis, bractéolas lineares. Sépalas iguais, 
6–7 × 1 mm, estreito-lanceoladas, ápice longo 
acuminado, seríceas. Corola 12–15 mm compr., 
infundibuliforme, roxa, área mesopétala serícea. 
Cápsulas ca. 1,5 mm diâm., ovoides, glabras; 
sementes ca. 1 mm, globosas, enegrecidas.

Material selecionado: Canaã dos Carajás, S11A, 
31.III.2012,	fl.,	A.J. Arruda et al. 756 (BHCB, MG); 
Parauapebas [Marabá], N1, Carajás, 31.V.1986, fl., 
M.P.M. Lima et al. 49 (RB).

São reconhecidas duas variedades, sendo 
que o material que cresce nas cangas de Carajás 
pertence à E. lithospermoides var. lithospermoides, 
caracterizada por apresentar a face adaxial das 
folhas glabras. Os indivíduos coletados na Região 
Norte do Brasil são mais delicados, sempre com 
folhas muito estreitas quando comparados às 
populações da Região Centro-Oeste, Sudeste e 
Nordeste.

Ocorre apenas no Brasil, distribuindo-se 
em áreas de campo rupestre ou campo-cerrado 
brasileiro, nos estados da Bahia, Ceará, Goiás, 
Mato Grosso, Minas Gerais e Pará (BFG 2015). 
Na Serra dos Carajás cresce em canga nodular 
da Serra Norte em N1 e na Serra Sul em S11A.

4. Ipomoea L.
Ipomoea tem como principais características 

morfológicas	 os	 estigmas	 globosos,	 geralmente	
dois,	o	pólen	pantoporado	com	exina	espinhosa	
e as cápsulas 4 (–6)–valvares, com 4 (–6) 
sementes com duas faces planas e uma convexa, 
com indumento muito variado. Várias espécies 
destacam-se pelo potencial ornamental, muitas 
vezes cultivadas em pérgulas e cercas, sendo que 
a espécie I. batatas (L.) Lam. (batata-doce) é 
utilizada na alimentação. 

Gênero	amplamente	distribuído	nos	trópicos	
e	subtrópicos	com	cerca	de	600	espécies	(Austin	
& Huáman 1996). Dentre os 22 gêneros de 
Convolvulaceae que já foram registrados para o 
Brasil, o maior e mais importante é Ipomoea L., 
disseminado por todos os domínios fitogeográficos 
(BFG 2015). Na Serra dos Carajás ocorrem nove 
espécies de Ipomoea em áreas de canga.

Chave de identificação das espécies de Ipomoea das cangas da Serra dos Carajás
1. Corola hipocrateriforme, vermelha.

2. Folhas 3-lobadas, margem lisa, sépalas com aristas, corola de 3–4,5 cm .......................................  
 ..................................................................................................................4.6. Ipomoea hederifolia 

2’. Folhas inteiras, margem levemente revoluta, sépalas sem aristas, corola 5–5,5 cm .......................  
 .................................................................................................................4.3. Ipomoea cavalcantei

1’.	 Corola	campanulado-infundibuliforme	ou	tubuloso-campanulada,	alva,	rósea,	purpúrea,	lilás	ou	amarela.
3.	 Lianas,	ramos	escandentes,	corola	≥	7	cm ........................................... 4.7. Ipomoea marabaensis
3’. Trepadeiras herbáceas, ramos volúveis, corola < 6 cm.

4. Sépalas côncavas, corola alva a purpúrea (às vezes lilás em I. asplundii)
5. Bractéolas persistentes, 6–10 mm, lineares, lâmina foliar denso-serícea, face abaxial 

prateada in sicco  ........................................................................ 4.1. Ipomoea asplundii
5’. Bractéolas caducas, lâmina foliar glabra a hirsuta, face abaxial verde in sicco.
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6. Ramos e folhas hirsutos a esparso-hirsutos, sépalas externas 0,5–0,6 × 0,3 cm .....  
 ................................................................................................4.4. Ipomoea decora

6’. Ramos e folhas glabros, sépalas externas 0,8–1,1 × 0,5–0,6 cm ............................  
 ..........................................................................................4.5. Ipomoea goyazensis

4’.	 Sépalas	planas,	corola	rósea,	lilás	ou	amarela.
7. Cálice com sépalas lanceoladas, ápice acuminado, corola < 1 cm compr., amarela .......  

 ................................................................................................. 4.8. Ipomoea minutiflora
7’. Cálice com sépalas ovadas, oblongas, obovadas ou elípticas, ápice obtuso ou emarginado, 

corola	>	1	cm,	rósea	a	lilás.
8. Folhas inteiras, base sagitada ou hastada, corola 5–6 cm compr. ...........................  

 ....................................................................................... 4.2. Ipomoea carajasensis
8’. Folhas 3-lobadas, base cordada, corola 1,3–2,5 cm. compr. ...................................  

 .......................................................................................4.9. Ipomoea ramosissima

4.1. Ipomoea asplundii O’Donell, Arquivos do 
Museu Paranaense 9: 211, t. 4. 1952. Fig. 2e

Trepadeira volúvel, ramos cilíndricos, vilosos, 
tricomas simples; pecíolo 2,2–4 cm, viloso, 
estriado. Folhas inteiras 4–7 × 3–5 cm, ovadas, 
ápice agudo a obtuso, mucronado, margem inteira 
ou sinuosa, base subcordada a subtruncada, ambas 
as faces denso-seríceas, face abaxial mais clara, 
prateada in sicco, com nervuras proeminentes, 
broquidódromas.	 Inflorescência	 em	 dicásios	
(1–)3–14 flores, pedúnculo primário 1,3–6 cm, 
pubescente; bractéolas 6–10 mm, lineares, dorso 
seríceo; pedicelo 5–12 mm, ou pubescente, tricomas 
antorsos. Sépalas côncavas, desiguais, as externas 
6–7,5 × 3,5–4,5 mm, coriáceas, elípticas, ápice 
obtuso, raro subagudo, dorso pubescente; as internas 
7,5–8,5 × 6,5–7,5 mm, obovadas, glabras. Botões 
obtusos. Corola 4,5–6 cm compr., infundibuliforme, 
purpúrea ou lilás, com tubo purpúreo, rosado ou 
branco, área mesopétala glabra. Filetes 20–36 mm, 
anteras 4 mm; ovário ovoide, atenuado, glabro, 2 
lóculos,	 4	 óvulos.	Cápsulas	ovoides,	 6	×	5	mm,	
glabras. Sementes elipsoides, 3 × 2 mm, tricomas 
nas duas laterais amarelados 7–8 mm.
Material selecionado: Canaã dos Carajás, Serra do 
Tarzan,	16.XII.2007,	fl.	e	fr.,	N.F.O. Mota et al. 1212 
(BHCB,	MG);	Marabá,	Serra	Norte,	N3,	13.III.1984,	fl.	
e fr., R.S. Secco et al. 442 (BHCB, MG); Parauapebas, 
Serra	Norte,	N7,	26.I.2013,	fl.,	A.J. Arruda et al. 1367 
(BHCB, MG).

Espécie muito distinta devido ao indumento 
seríceo prateado das folhas, possui a inflorescência 
e as flores semelhantes àquelas de I. goyazensis e 
I. decora, porém tanto o indumento das folhas e 
das sépalas externas quanto as bractéolas lineares 
e longas as distinguem prontamente.

Referida apenas para o Brasil, foi encontrada 
nos domínios fitogeográficos de Cerrado e 

Amazônia dos estados do Pará, Goiás e Mato 
Grosso (BFG 2015). Na Serra dos Carajás cresce 
em áreas de canga arbustiva, nodular, campos 
brejosos	 e	 bordas	 da	Floresta	Ombrófila	Densa,	
na Serra Norte em N3, N6, N7 e Serra do Tarzan.

4.2. Ipomoea carajasensis D.F. Austin, Acta 
Amazonica 11(2): 292, 1981. 
 Figs. 2h-k; 4d-e

Trepadeira volúvel, ramos estriados, 
cilíndricos, glabros; pecíolo 1,2–2 cm, estriado, 
glabro. Folhas inteiras, 2,5–3,5 × 0,3–0,7 
cm, ovadas a estreito-ovadas, ápice obtuso a 
arredondado, mucronado, base sagitada ou 
hastada, sinus 1–1,5 cm, ambas as faces glabras, 
camptódromas.	 Inflorescência	 em	dicásios,	 1–3	
flores, bractéolas caducas, ovadas, glabras, 2 
mm, pedúnculo secundário 0,6–0,8 cm, glabro, 
pedicelo 1–1,3 cm, glabro. Sépalas desiguais, as 
externas 0,5–0,6 × 0,2–0,3 cm, cartáceas, ovadas, 
ápice obtuso, glabras, nervuras salientes; sépalas 
internas 0,7 × 0,3 cm, oblongas, ápice emarginado, 
glabras. Botões estreito-elipsoides, agudos. Corola 
5–6 cm compr., campanulado-infundibuliforme, 
rósea,	área mesopétala glabra. Filetes ca. 1,2 cm, 
anteras	0,4	cm;	ovário	ovoide,	glabro,	2	lóculos,	
4	óvulos;	estilete	1,4	cm.	Cápsulas	0,8	×	0,5	cm,	
ovoides, glabras. Sementes 0,5 × 0,5 cm, ovoides 
a obovadas, curto-seríceas.
Material selecionado: Canaã dos Carajás, S11A, 
6°21’09’’S,	50°26’54’’W,	20.IV.2015,	L.M.M. Carreira 
et al 3442 (MG); S11B, 6°21’20.9’’S, 50°23’04’’W, 672 
m, L.V Vasconcelos et al. 777 (MG); S11C, 6º22’32’’S, 
50º22’58’’W,	22.III.2012,	fl.,	P.B. Mayer et al. 1154 (BHCB); 
S11D,	6º23’54’’S,	50º22’13”W,	700	m,	17.III.2009,	fl.,	P.L. 
Viana et al. 4089 (BHCB); Serra do Tarzan, 6°19’28’’S, 
50º06’21’’W, 21.V.2016, L.V. Vasconcelos et al. 845 (MG); 
Parauapebas,	N1,	 688	m,	 26.III.2012,	 fl.,	P.B. Mayer 
et al. 1231 (BHCB); N2, 6º03’27’’S, 50º14’W, 697 m, 
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Figura 2 – a-d. Ipomoea cavalcantei – a. ramo florido; b. flor; c. sépalas ordenadas da mais externa para a mais interna; d. 
semente. e. Ipomoea asplundii – ramo florido. f-g. Ipomoea decora – f. sépalas ordenadas da mais externa para a mais interna; 
g. folha e detalhe do indumento da face abaxial. h-k. Ipomoea carajasensis – h. ramo florido; i. folha; j. sépalas ordenadas da 
mais externa para a mais interna; k. semente. l-n. Ipomoea marabaensis – l. ramo florido; m. sépalas ordenadas da mais externa 
para a mais interna; n. cálice (a-d. N.A. Rosa et al. 4696, P.L. Viana et al. 5631; e. A.J. Arruda 1305; f-g. R.M. Harley et al. 
57379; h-k. R.S. Santos et al. 199, N.A. Rosa et al. 5139; l-n. V.T. Giorni et al. 144, R.M. Harley et al. 57377).
Figure 2 – a-d. Ipomoea cavalcantei – a. flowering branch; b. flower; c. sepals arranged outermost to the innermost; d. seed. e. Ipomoea asplundii – 
flowering branch. f-g. Ipomoea decora – f. sepals arranged outermost to the innermost; g. leaf and detail of indumentum on the abaxial surface. h-k. 
Ipomoea carajasensis – h. flowering branch; i. leaf; j. sepals arranged outermost to the innermost; k. seed. l-n. Ipomoea marabaensis – l. flowering 
branch; m. sepals arranged outermost to the innermost; n. calyx (a-d. N.A. Rosa et al. 4696, P.L. Viana et al. 5631; e. A.J. Arruda 1305; f-g. R.M. 
Harley et al. 57379; h-k. R.S. Santos et al. 199, N.A. Rosa et al. 5139; l-n. V.T. Giorni et al. 144, R.M. Harley et al. 57377).
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19.IV.2012,	fl.,	A.J. Arruda 947 (BHCB);	N3,	22.VI.2015,	
fl., J.R. Trindade et al. 233	(MG,	SP);	N4,	11.III.2010,	fl,	
L.C.B. Lobato et al. 3838 (MG); N5, 12.V.1982, fl. R.S. 
Secco et al. 132 (MG); N7, 6°09’13’’S, 50°10’21’’W, 692 
m,	25.III.2012,	fl.,	A.J. Arruda 858 (MG).

Espécie	morfologicamente	próxima	a	Ipomoea 
subtomentosa (Chodat & Hassl.) O’Donell, esta 
possui indumento seríceo, enquanto I. carajasensis é 
glabra. Também muito semelhante à I. maurandioides 
Meisn., que é um pouco mais robusta, com sépalas e 
corola com quase o dobro do tamanho daquelas de 
I. carajasensis. Além dessas espécies, Austin (1981) 
também compara I. carajasensis com I. sagittata 
Poir., as diferenciando pelas folhas e flores maiores 
em I. sagittata, esta reconhecida dos Estados Unidos 
à América Central.

Até recentemente era considerada como 
provável endêmica da Serra dos Carajás, mas é 
reconhecida também nos estados do Maranhão, 
Goiás e Tocantins, encontrada nos domínios 
fitogeográficos de Cerrado e Amazônia (BFG 2015). 
Considerada vulnerável de acordo com os critérios 
da	IUCN	(Martinelli	&	Moraes	2013).	Encontrada	
em canga couraçada, nodular, arbustiva, campos 
brejosos e bordas de floresta da Serra dos Carajás, 
na Serra Norte em N1, N2, N3, N4, N5 e N7, Serra 
Sul em S11A, S11B, S11C e S11D e Serra do Tarzan.

4.3. Ipomoea cavalcantei D.F. Austin, Acta 
Amazonica 11(2): 292, 1981. Figs. 2a-d; 4f-g

Liana escandente, ramos fistulosos, estriados, 
cilíndricos, glabrescentes; pecíolo 0,6–1 cm, 
estriado, seríceo ou glabrescente. Folhas inteiras, 
4,2–7 × 0,9–2 cm compr., oblongas a obovadas, 
ápice arredondado, mucronado, raro emarginado, 
levemente revoluta, base atenuada a cuneada, 
glabras, raro glabrescentes, seríceas nas nervuras 
da	 face	 abaxial,	 actinódromas.	 Inflorescência	 em	
cimeiras 1–3 flores; pedúnculo primário ca. de 
1 cm, glabrescente; bractéolas caducas, hirsutas; 
pedúnculo secundário 1–1,2 cm, esparso-seríceo, 
pedicelo 2–3 cm, glabrescente. Sépalas desiguais, as 
externas 1,2–1,4 × 0,7–0,8 cm, ovadas, subcoriáceas, 
ápice obtuso, glabrescentes, margem ciliada; as 
internas 1,4 × 0,9 cm, ovadas, ápice obtuso, seríceas. 
Botões estreito obovoides, agudos. Corola 5–5,5 
cm, hipocrateriforme, vermelha, área mesopétala 
esparso-serícea. Filetes 3,8–4 cm, anteras 0,6 cm; 
ovário	ovoide,	glabro,	2	lóculos,	4	óvulos;	estilete	
5,5 cm. Cápsulas 1–1,5 cm, ovoides, glabras. 
Sementes elipsoides 0,8 × 0,5 cm, tricomas com 8 
mm	nas	laterais	e	próximos	ao	hilo.
Material selecionado: Parauapebas,	N1,	 23.III.2015.	
A.E.S. Rocha & S.V. Costa-Neto 1789 (MG); N2, 

6°03’21’’S,	50°15’13’’W,	680	m,	26.III.2015,	fl.,	P.L. 
Viana et al. 5631 (MG); N3, 6°02’34’’S, 50°12’33’’W, 
698	m,	27.IV.2015,	fl.	e	fr.,	N.F.O. Mota et al. 2951 (MG); 
N4,	6º18’00’’S,	50º16’59’’	W,	7.XII.2013,	R.S. Santos et 
al. 168	(MG);	N5,	6°05’24’’S,	50°08’84’’W,	3.IV.2007,	
L.M.M. Carreira & E.H. de A. Andrade 2729 (MG). 

Ipomoea cavalcantei se destaca pela beleza 
de suas flores com corola hipocrateriforme 
vermelha, sépalas pouco desiguais, de margem 
ciliada, não ondulada e pelas folhas cartáceas, 
elípticas a oblongas. As folhas, o indumento e 
as sépalas são muito semelhantes àqueles de I. 
marabaensis, entretanto, a corola campanulado-
infundibuliforme, de coloração rosada, lilás 
claro ou alva e o tamanho maior (7–8,5) de I. 
marabaensis auxiliam prontamente a separação 
destas duas espécies. No entanto ocorrem raros 
indivíduos com características intermediárias, 
que vêm sendo tratados como híbridos (Fig. 4h). 
Comparável também à Ipomoea tubata Nees, que 
se diferencia facilmente pelas folhas que nesta são 
cordiformes, por suas sépalas de margem ondulada, 
com as duas externas bem menores e pelo habitat, 
sempre em bordas de mata ripária (ciliar), na copa 
das árvores, distribuindo-se em Pernambuco, 
Bahia, Alagoas, Goiás, Distrito Federal, Minas 
Gerais e São Paulo.

É uma espécie até o momento endêmica da 
Serra dos Carajás (Austin & Cavalcante 1982; Mota 
et al. 2015), considerada em perigo de extinção 
de	acordo	com	os	critérios	da	IUCN	(Martinelli	&	
Moraes 2013). Conhecida como “flor de Carajás”, 
suas populações são restritas à Serra Norte da Serra 
dos Carajás, encontradas com frequência em cangas 
couraçada, nodular, arbustiva, bordas de floresta e 
em canga alterada dos blocos N1, N2, N3, N4 e N5. 

Há um espécime que apresenta semelhanças 
morfológicas	com	I. cavalcantei que foi coletado 
por	Apparício	P.	Duarte	s.n.	em	Tocantinópolis,	
em abril de 1971 (13943) depositado no herbário 
HB 13943. A exsicata não contém informações 
detalhadas sobre a localidade exata e nenhuma 
sobre as características da planta. Entretanto este 
espécime não foi bem herborizado, não sendo 
possível a visualização da forma, que, juntamente 
com coloração da corola, são caracteres de 
extrema importância para a delimitação da 
espécie. Além disso, a inflorescência do 
espécime é mais densa do que dos indivíduos 
de I. cavalcantei encontrados em Carajás, apesar 
deste carácter ser muito variável no grupo. Em 
agosto de 2016, foi realizada viagem de coleta 
em	busca	desta	população	de	Tocantinópolis,	que	
não foi encontrada.
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Figura 3 – a-b. Merremia macrocalyx – a. ramo florido; b. cálice. c-d. Turbina cordata – c. ramo florido; d. cálice. 
e-f. Jacquemontia tamnifolia – e. ramo florido; f. sépalas ordenadas da mais externa para a mais interna. g. Operculina 
hamiltonii –  cápsula fechada. h-k. Cuscuta insquamata – h. corola em corte longitudinal; i. gineceu; j. cápsula; k. 
cálice em corte longitudinal (a-b. L.C. Lobato & L.V. Ferreira 4101; c-d. N.A. Rosa et al. 5045; e. L.C. Lobato 4402; 
f. A.S.L. da Silva & N.A. Rosa 1810; g. L.V. Costa et al. 995; h-k. L.C. Lobato 4326).
Figure 3 – a-b. Merremia macrocalyx – a. flowering branch; b. calyx (L.C. Lobato & L.V. Ferreira 4101). c-d. Turbina cordata – c. 
flowering branch; d. calyx (Rosa et al. 5045). e-f. Jacquemontia tamnifolia – e. flowering branch; f. sepals arranged outermost to 
the innermost (L.C. L.C. Lobato 4402; A.S.L. da Silva & N.A. Rosa 1810). g. Operculina hamiltonii – capsule closed. h-k. Cuscuta 
insquamata – h. corolla in longitudinal cut; i. gynoecium; j. capsule; k. calyx in longitudinal cut (a-b. L.C. Lobato & L.V. Ferreira 4101; 
c-d. N.A. Rosa et al. 5045; e. L.C. Lobato 4402; f. A.S.L. da Silva & N.A. Rosa 1810; g. L.V. Costa et al. 995; h-k. L.C. Lobato 4326).
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4.4. Ipomoea decora Meisn., Flor. Bras. 7, 272. 
1869. Figs. 2f-g; 5a

Trepadeira volúvel, ramos fistulosos, 
estriados, cilíndricos, esparso-hirsutos; pecíolo 
2,5–4 cm, estriado, esparso-hirsuto. Folhas 
inteiras, 5–11 × 5–10,5 cm, ovadas, ápice obtuso 
a agudo, mucronado, base cordada, sinus 1,5–2,5 
cm, ambas as faces hirsutas a esparso-hirsutas, 
eucamptódromas.	 Inflorescência	 em	 cimeiras	
compactas 4–25 flores, pedúnculo primário 
0,5–1 cm, hirsuto; bractéolas caducas; pedúnculo 
secundário 0,5–3 mm, glabro, pedicelo 0,8–1,4 
cm, glabro. Sépalas côncavas, desiguais, as 
externas 0,5–0,6 × 0,3 cm, ovadas a oblongas, 
subcoriáceas, ápice arredondado, glabras; 
as internas 0,7–0,8 × 0,5–0,7 cm, ovadas a 
oblongas, ápice arredondado, glabra. Botões 
ovoides, ápice obtuso. Corola 4,5–5,5 cm compr., 
campanulado-infundibuliforme, alva com parte 
distal do limbo lilás ou purpúreo, área mesopétala 
glabra. Filetes 1,1–2,1 cm, anteras 0,4 cm; ovário 
ovoide,	glabro,	2	lóculos,	4	óvulos;	estilete	3	cm.	
Cápsulas ovoides, 0,8–1 × 0,7–0,9 cm, glabras. 
Sementes elipsoides, 0,5 × 0,3–0,4 cm, tricomas 
com	9–10	mm	em	um	tufo	próximo	ao	hilo.
Material selecionado: Canaã dos Carajás, S11B, 
16.II.2010,	 fl.,	L.V. Costa et al. 773 (MG); S11C, 
6°22’17’’S,	 50°23’04’’	W,	 23.III.2015,	 fl.	 e	 fr.,	
L.C. Lobato et al. 4406 (MG, SP); Parauapebas N4, 
14.III.1984,	fl.,	A.S.L. da Silva et al. 1786 (MG).

Comumente confundida nos herbários com 
Ipomoea goyazensis, no entanto o indumento 
esparso-hirsuto por todo o ramo as diferenciam. 
Em trabalhos anteriores já foram consideradas 
sinônimos (Simão-Bianchini 1998; Wood et al. 
2015), entretanto além do indumento distinto, 
o tamanho do cálice (menor em I. decora) e 
a inflorescência (mais laxa em I. goyazensis) 
indica que devem ser mantidas como táxons 
distintos.

Endêmica do Brasil, ocorre em todos as 
regiões, exceto na região Sul, nos domínios 
fitogeográficos da Amazônia e do Cerrado (BFG 
2015). Na Serra dos Carajás foi encontrada 
nas cangas e áreas de transição entre a canga 
e floresta, Serra Norte em N4 e Serra Sul em 
S11B e C.

4.5. Ipomoea goyazensis	Gadner,	in	Hook.,	Icon.	
pl. 2: fig. 479. 1842. Fig. 5b

Trepadeira volúvel, ramos fistulosos, 
estriados, cilíndricos, glabros; pecíolo 1,5–5 cm, 
estriado, glabro. Folhas inteiras 5–6,5 × 4–5,5 

cm, ovadas, ápice obtuso a agudo, mucronado, 
base cordada, sinus 0,6–1 cm, glabras em ambas 
as	 faces,	 eucamptódromas.	 Inflorescência	 em	
cimeiras 2–8 flores, pedúnculo primário 0,5–7 
cm, glabro; bractéolas caducas, ovadas, 2 mm, 
glabras; pedúnculo secundário 1–1,5 cm, glabro, 
pedicelo 0,5–1,2 cm, glabro. Sépalas côncavas, 
iguais, as externas 0,8–1,1 × 0,5–0,6 cm, ovadas 
a oblongas, subcoriáceas, ápice arredondado, 
glabras; as internas 0,8–1,0 × 0,4 cm, ovadas a 
oblongas, ápice arredondado, glabras. Botões 
ovoides, ápice obtuso. Corola 4,5–6 cm compr., 
campanulado-infundibuliforme, purpúrea, tubo 
alvo, raro toda alva, área mesopétala glabra. 
Cápsulas não observadas.
Material selecionado: Canaã dos Carajás, S11D, 
6º13’01’’S,	50º21’25’’W,	728	m,	29.IV.2015,	fl.,	N.F.O. 
Mota et al. 2982 (MG); Serra do Tarzan, 6º19’45’’S, 
50º08’26’’W,	699	m,	14.III.2009,	fl.,	P.L. Viana et al. 
4048	(BHCB,	IAN,	MG);	Parauapebas,	N5,	23.II.1990,	
fl., J.B.P. Rocha 724 (HCSJ,	IAN).

Ipomoea goyazensis é reconhecida por 
possuir ramos glabros, sépalas côncavas, subiguais 
e corola campanulado-infundibuliforme. Além de I. 
decora, I. philomega (Vell.) House, também é uma 
espécie	morfologicamente	próxima	à	I. goyazensis, 
porém diferencia-se por possuir a face abaxial das 
folhas arroxeada e inflorescência com brácteas 
ovadas a oblongas com 1,2 × 0,5 cm, além das 
sépalas planas.

Endêmica do Brasil, ocorre na Amazônia e 
no Cerrado, incluindo os estados Pará, Tocantins, 
Maranhão, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais 
e Paraná. Na Serra dos Carajás foi coletada em 
cangas de mata baixa, arbustiva e canga alterada 
da Serra Norte em N1 e N5, Serra Sul em S11D e 
Serra do Tarzan.

4.6. Ipomoea hederifolia L., Systema Naturae, 
Editio Decima 2: 925. 1759. Fig. 5c

Trepadeira volúvel, ramos fistulosos, 
subalados, glabros; pecíolo 3,5–10 cm, sulcado, 
glabro. Folhas 3–lobadas, lâmina 5–15 × 4–13 
cm, margem lisa, lobos profundos, triangulares 
ovados, ápice agudo a obtuso, acuminado, base 
cordada, sinus 1–2,5 cm, face abaxial glabra ou 
glabrescente,	 face	 adaxial	 glabra,	 actinódromas.	
Dicásios na ramificação inicial, secundárias 
escorpióides,	 5–15	 flores,	 pedúnculo	 primário	
2,5–30 cm, glabro; bractéolas 3 mm, lineares, 
glabras, caducas; pedúnculo secundário 0,5–1,5 
cm, glabro, pedicelo 1–4 cm, glabro. Sépalas 
desiguais, as externas 1,5–3 × 1,2–1,5 mm, 
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Figura 4 – a. Aniseia cernua – flor. b. Cuscuta insquamata – inflorescência. c. Evolvulus filipes – inflorescência. 
d-e. Ipomoea carajasensis – d. detalhe do cálice; e. ramo com folhas e flor. f-g. Ipomoea cavalcantei – f. flores; g. 
ramo florido. h. Ipomoea cavalcantei × marabaensis – da esquerda para a direita, variação na corola em indivíduos 
de I. cavalcantei, híbridos e I. marabaensis. Fotos: a-c. N.F.O. Mota; d-e. M. Pastore; f. C.T. Lima; g-h. P.L. Viana.
Figure 4 – a. Aniseia cernua – flower. b. Cuscuta insquamata – inflorescence. c. Evolvulus filipes – inflorescence. d-e. Ipomoea 
carajasensis – d. detail of calyx; e. stem with leaves and flower. f-g. Ipomoea cavalcantei – f. flowers; g. flowering branch. h. Ipomoea 
cavalcantei × marabaensis – from left to right, corolla variation in individuals of I. cavalcantei, hybrids, and I. marabaensis. Photos: 
a-c. N.F.O. Mota; d-e. M. Pastore; f. C.T. Lima; g-h. P.L. Viana.
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elípticas, subcoriáceas, base rugosa, ápice obtuso, 
arista subapical de 3–6 mm, glabras; as internas 
2,5–3 × 1,5–2,5 mm, elípticas a oblongas, ápice 
obtuso, glabras. Botões estreito-obovoides, 
agudos. Corola 3–4,5 cm compr., hipocrateriforme 
vermelha, área mesopétala glabra. Filetes 2,7–4,2 
cm, anteras 1–2 mm; ovário ovoide, glabra, 2 
lóculos,	4	óvulos;	estilete	3–4,5	cm.	Cápsulas	6–9	
× 6–8 mm, subglobosas, glabras. Sementes 3–4 × 
3–4 mm, subglobosas, denso-tomentosas.
Material selecionado:	 Parauapebas,	N5,	 17.VI.2009,	
fl., D.F. Silva 554 (HCSJ).

Trepadeira glabra com flores vermelhas, 
sépalas com arista 3–6 mm de comprimento e 
corola hipocrateriforme, vermelha, com 3–4,5 
cm	de	comprimento.	Morfologicamente	próxima	
de Ipomoea quamoclit L., porém esta diferencia-
se por suas lâminas foliares pinatífidas e com 
pseudoestípulas e pelas sépalas sem aristas.

Nativa da América tropical, amplamente 
cultivada como ornamental, ocorre em todos os 
biomas, frequente em beira de estradas e como 
ruderal (Simão-Bianchini 1998). Nas cangas das 
Serra dos Carajás foi encontrada apenas na Serra 
Norte em N5, onde possivelmente suas sementes 
tenham chegado com as atividades humanas.

4.7. Ipomoea marabaensis D.F. Austin & Secco, 
Bol. Mus. Paraense Emílio Goeldi, Série Botânica 
4(2): 188, 1988. Figs. 2l-n; 5d-e

Liana escandente, ramos fistulosos, estriados, 
cilíndricos, seríceos a glabrescentes; pecíolo 
0,5–1,3 cm, estriado, seríceo ou glabrescente. 
Folhas inteiras 5–10 × 1,2–1,5 cm, oblongas, 
obovadas, raro lanceoladas, margem geralmente 
revoluta, ápice obtuso, arredondado, mucronado, 
base atenuada a cuneada, face adaxial glabrescente, 
face	abaxial	densamente	serícea,	camptódromas.	
Inflorescência	em	cimeiras	1–6	flores;	bractéolas	
caducas, hirsutas, pedúnculo secundário 0,5–0,7 
cm, seríceo a glabrescente, pedicelo 1,5–2,5 cm, 
glabrescente. Sépalas subiguais, as externas 1,4–1,5 
× 0,8 cm, coriáceas, ovadas, agudas a obtusas, 
seríceas; as internas 1,3–1,3 × 0,8 cm, ovadas, 
ápice agudo a obtuso, seríceas. Botões obovoides, 
agudos. Corola 7–10 cm compr., campanulado-
infundibuliforme,	 rósea,	 raro	 alva,	 tubo	 róseo-
escuro, área mesopétala esparso-serícea. Filetes 
2–3 cm, anteras 0,7 cm; ovário ovoide, glabro, 2 
lóculos,	4	óvulos;	estilete	4,5	cm.	Cápsulas	1–1,4	
cm., ovoides, glabras. Sementes elipsoides, 0,8–0,9 
× 0,5 cm, tricomas com 10–11 mm nas laterais e 
próximos	ao	hilo.

Material selecionado: Canaã dos Carajás, S11A, 
21.III.2012,	P.B. Mayer et al. 1134 (BHCB); S11B, 
19.V.2010, M.O. Pivari et al. 1533 (BHCB); S11C, 
6º22’17’’S	50°23’04’’W,	753	m,	23.III.2015,	fl.,	L.C. Lobato 
et al. 4421 (MG, SP); S11D, 6°24’00’’S, 50º18’56’’W, 
20.V.2014, fl., R.S. Santos et al. 198 (MG); Serra da 
Bocaina,	28.I.2013,	fl.,	A.J. Arruda et al. 1389 (BHCB); 
Serra do Tarzan, 6°19’41’’S, 50°10’27’’W, 21.V.2016, 
fl., L.V. Vasconcelos & R. Jaffé 836 (MG); Parauapebas, 
N4,	13.I.2010,	L.C.B. Lobato et al. 3813 (MG, SP); N5, 
6º06’05’’S,	50º07’42’’W,	755	m,	27.IV.2015,	N.F.O. Mota 
et al. 2923	(MG,	SP);	N6,	697	m,	25.III.2012,	fl.,	P.B. 
Mayer et al. 1208 (BHCB); N7, 6º09’28’’S, 50º10’19’’W, 
692 m, 17.V.2016, fr., L.V. Vasconcelos et al. 826 (MG); 
N8,	6º10’01’’S,	50º09’29’’	W,	18.III.2015,	fl.  L.C. Lobato 
et al. 4356 (MG).

Caracteriza-se por ser uma liana de ramos 
escandentes, folhas oblongas, pubescentes, sépalas 
seríceas e coriáceas. Ipomoea argentea Meisn. 
é uma espécie morfologicamente semelhante, 
entretanto possui hábito subarbustivo, ereto, flores 
dispostas nos ápices dos ramos e sépalas côncavas, 
apenas vilosas ou glabras.

Ocorre exclusivamente nos estados do Pará e 
Tocantins, nos afloramentos rochosos (BFG 2015). 
Nas Serra dos Carajás é encontrada em cangas 
couraçadas, nodular, de mata baixa, de campos 
brejosos e bordas de floresta da Serra Norte em N4, 
N5, N6, N7 e N8, Serra da Bocaina, Serra do Tarzan 
e da Serra Sul em S11A, S11B, S11C e S11D.

4.8. Ipomoea minutiflora (M.Martens & Galeotti) 
House, Muhlenbergia 5(5): 71. 1909. 

Trepadeira volúvel, delicada, ramos 
herbáceos,	esparso-hirsutos,	entrenós	6,5–7,5	cm;	
pecíolo 2–3,5 cm. Folhas inteiras 2–2,5 × 2,6–3,3 
cm, largo-ovadas, ciliadas, ápice acuminado, 
múcron ca. 1 mm, base cordadas, sinus 7–9 mm, 
esparso-seríceas, em ambas as faces, tricomas ca. 
2	mm,	actinódromas.	Inflorescência	em	tirsos,	1–4	
flores; pedúnculo primário 1,5–2,5 cm, esparso-
hirsuto; bractéolas escamiformes, ca. 1 mm; 
pedicelo 3–5 mm. Sépalas subiguais, as externas 
2–2,5 × 0,6–0,8 mm, lanceoladas, ápice acuminado, 
hirsutas, as internas um pouco menores. Corola 
5–8 mm compr., tubuloso-campanulada, amarela, 
área mesopétala glabra. Cápsulas não observadas.
Material examinando: Canaã dos Carajás, S11D, 
30.IV.2010,	fl.	e	fr.,	F.D. Gontijo et al. 183 (BHCB, RB).

É bastante distinta, podendo ser comparada 
apenas à Ipomoea aristolochiifolia G.Don, 
especialmente as partes vegetativas, esta 
diferencia-se pelas sépalas ovadas e pela corola 
campanulado-infundibuliforme, com mais de 1,5 
cm de comprimento e lilás.
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Ocorre desde o México até o norte da 
América do Sul (Austin & Cavalcante 1982; Austin 
& Huáman 1996), pouco frequente ao longo de sua 
distribuição. No Brasil foi encontrada no estado 
do Pará. Na Serra dos Carajás, até o presente, foi 
coletada apenas uma vez, em canga de mata baixa 
na Serra Sul em S11D.

4.9. Ipomoea ramosissima (Poir.) Choisy, in DC. 
Prodr. 9: 377. 1845.

Trepadeira, ramos volúveis, fistulosos, 
estriados, glabros; pecíolo 2,5–6,5 cm, estriado, 
glabro. Folhas 3-lobadas, 3–11 × 1,5–11 cm, 
ovadas a lanceoladas, ápice agudo a acuminado, 
base cordada, sinus 0,5–1,3 cm, glabras em 
ambas	 as	 faces,	 actinódromas.	 Inflorescências	
em cimeiras corimbiformes, ramificação inicial 
em dicásio, secundárias escorpioides 2–12 flores, 
pedúnculo primário 2–10 cm, glabro; bractéolas 
1–2 mm, ovada-lanceoladas, glabrescentes, 
caducas; pedúnculo secundário 0,1–0,7 cm, glabro, 
pedicelo 3–10 mm, muricado. Sépalas subiguais, as 
externas 4–6 × 2,5–3 mm, subcoriáceas, obovadas 
ou elípticas, ápice obtuso, glabras; as internas 4–7 
× 4–5,5 mm, elípticas a obovadas, ápice obtuso, 
glabras. Botões estreito-elipsoides, agudos. Corola 
1,3–2,5	cm	compr.,	infundibuliforme,	rósea	a	lilás,	
interior do tubo mais escuro, área mesopétala 
glabra. Filetes 0,5–1,2 cm, anteras 12 mm; ovário 
ovoide,	glabro,	2	lóculos,	4	óvulos;	estilete	0,9–1,3	
cm. Cápsulas não observadas.
Material selecionado:	N5,	 17.VI.2009,	 fl.	D.F Silva 
555 (HCSJ).

Ipomoea grandifolia é a espécie mais 
próxima,	diferindo	pelas	sépalas	com	ápice	agudo,	
acuminado ou caudado e ovário hirsuto, sendo que 
em I. ramosissima as sépalas possuem ápice obtuso 
a emarginado e ovário glabro.

Ocorre em toda a América tropical, nas 
restingas, orla de matas, pastos, campos cultivados 
e terrenos baldios. No Brasil, ocorre em todas as 
regiões, e em todos os domínios fitogeográficos 
(BFG 2015). Na Serra dos Carajás foi coletada 
próxima	à transição para mata em solo de canga 
e na borda da mata de terra firme, Serra Norte em 
N4 e N5.

5. Jacquemontia Choisy
O gênero é caracterizado principalmente 

por trepadeiras volúveis, mas também há ervas 
e subarbustos eretos ou prostrados. O indumento 
é variado, mas os tricomas geralmente são 
estrelados 3–8-radiados, raramente também com 
tricomas forcados, simples ou glandulares. As 

flores possuem corola lilás, azul ou alva, o ovário é 
glabro, estilete único com dois estigmas elipsoides 
achatados dorsiventralmente. Em geral as cápsulas 
são 8-valvares, as sementes são glabras com margens 
frequentemente curto-aladas. 

O gênero compreende cerca de 120 espécies 
(Staples 2012), ocorrendo principalmente na 
América Tropical (Robertson 1971). No Brasil, 
são reconhecidas 67 espécies, entre estas, 44 
são endêmicas, encontradas em todos os biomas 
brasileiros, associadas a áreas abertas e borda 
de matas (BFG 2015). Somente uma espécie de 
Jacquemontia é encontrada nas cangas da Serra 
dos Carajás.

5.1. Jacquemontia tamnifolia (L.) Griseb., Fl. Brit. 
W.	Ind.	474.	1862.	 Figs. 3e-f; 5f

Trepadeiras volúveis, ramos pubescentes a 
glabrescentes, tricomas forcados com raios desiguais 
ou iguais ou tricomas simples, pecíolo 0,6–2,4 
cm. Folhas inteiras, 2–5,5 × 1–2,4 cm, ovadas a 
lanceoladas, margem lisa a sinuada, ápice agudo a 
acuminado, base subcordada a truncada, ambas as 
faces pubescentes a glabrescentes, tricomas forcados, 
ou	tricomas	simples	broquidódromas.	Inflorescência	
axilar, em dicásios glomeruliformes, multifloras; 
brácteas desiguais, as externas foliáceas, 10–24 
× 4–10 mm, ovadas, as internas 8–11 × 2–4 mm, 
lanceoladas a lineares, hirsutas, ciliadas; pedúnculo 
3,5–10,2 cm, hirsuto; pedicelo 1–2 mm, hirsuto. 
Sépalas subiguais, as externas 6–8 × 1–2 mm, estreito-
lanceoladas, as internas 7–8 × 1,5–2 mm, lanceoladas, 
ápice acuminado, hirsutas, ciliadas. Corola 1,1–1,6 
cm compr., infundibuliforme, lilás, área mesopétala 
glabra. Filetes 5–7 mm, anteras 1,8 mm; ovário 
0,6–0,7 mm, estilete 6–7 mm, estigmas ca. 1 mm. 
Cápsulas 4–5 mm, subglobosas; sementes 2–2,5 mm, 
rugosas e verrucosas, margem alada, alas ca. 0,2 mm.
Material selecionado: Canaã dos Carajás: S11A, 
06º21’21’’S, 50°23’27’’W, 672 m, 4.V.2016, fl., M. 
Pastore et al. 301 (MG); S11B, 6°19’56’’S, 50°08’57’’W, 
750	m,	9.XII.2007,	N.F.O. Mota et al. 1153 (BHCB); 
S11C	6°22’17’’S,	 50°23’04’’	W,	 22.II.2015,	 fl.,	L.C. 
Lobato et al. 4402 (MG); S11D, 6°23’47’’S, 50°20’59’’W, 
17.II.2010,	 fl.,	L.V. Costa et al 799 (BHCB); Serra do 
Tarzan	6°20’00’’S,	50°09’31’’W,	721	m,	27.III.2015,	fl.,	
P.L. Viana et al. 5655 (MG); Parauapebas, N1, 6°02’04’’S, 
50°17’13’’W,	694	m,	29.II.2015,	fl.,	R.M. Harley et al. 
57123	(MG);	N3,	6º02’44’’S,	50º13’90’’W,	27.III.2012,	
fl., P.B. Mayer et al.	1265	(BHCB);	N4,	26.II.1985,	fl.,	
R.S. Secco et al. 572 (MG); N5, 6º06’05’’S, 50º07’42’’W, 
755	m,	27.IV.2015,	fl.,	N.F.O. Mota et al. 2912 (MG); N6, 
6°08°18’’S,	50°10’34’’W,	25.III.2012,	P.B. Mayer et al. 
1219	 (BHCB);	N7,	4.II.1985,	O.C. Nascimento & R.P. 
Bahia 1154 (MG).
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Figura 5 – a. Ipomoea decora – folha e flor com corola em vista lateral. b. Ipomoea goyazensis – flor com corola em vista frontal. 
c. Ipomoea hederifolia – corola e botão em vista lateral. d-e. Ipomoea marabaensis – d. folhas e inflorescência; e. cápsulas. f. 
Jacquemontia tamnifolia – inflorescência. g-h. Merremia macrocalyx – g. ramo com folhas e flor; h. detalhe da cápsula. i. Operculina 
hamiltonii – ramo com folhas e flor. j-k. Turbina cordata – j. flores; k. detalhe do cálice. Fotos: a, f. N.F.O. Mota; b. D.C. Zappi; 
c, d, e, g, h. M. Pastore; i. P.L. Viana; j, k. L.V. Vasconcelos.
Figure 5 – a. Ipomoea decora – leaf and flower with corolla in lateral view. b. Ipomoea goyazensis – flower with corolla in frontal view. c. Ipomoea 
hederifolia – corolla and flower bud in lateral view. d-e. Ipomoea marabaensis – d. leaves and inflorescence, e. capsule. f. Jacquemontia tamnifolia – 
inflorescence. g-h. Merremia macrocalyx – g. stem with leaf and flower; h. detail of capsule. i. Operculina hamiltonii – stem with leaves and flower. j-k. 
Turbina cordata – j. flowers; k. detail of the calyx. Photos: a, f. N.F.O. Mota; b. D.C. Zappi; c, d, e, g, h. M. Pastore; i. P.L. Viana; j, k. L.V. Vasconcelos.
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Jacquemontia tamnifolia é facilmente 
reconhecida por seus ramos delgados, cimeiras 
capitadas, bractéolas externas foliáceas e sépalas 
com ápice longo-acuminado. Os tricomas podem 
ser forcados ou simples, caracteres que se 
contrapõem à maioria das espécies do gênero que 
apresentam tricomas estrelados. Jacquemontia 
tamnifolia é morfologicamente similar à J. 
bracteosa Meisn., porém esta se diferencia 
principalmente pelo indumento densamente 
tomentoso ou velutino, presença de tricomas 
estrelados 3-radiados e brácteas subiguais, ocorre 
em Minas Gerais e nordeste do Brasil.

Distribuída do sudoeste dos Estados Unidos 
à Argentina, se expandindo para o Leste, Oeste e 
Sul	da	África,	Madagascar	e	Ilhas	Mascarenhas	
(Robertson 1971). No Brasil é amplamente 
distribuída, ocorrendo em todos os estados, 
na Serra dos Carajás em vegetação de canga 
couraçada, de mata baixa, bordas de floresta e 
áreas alteradas, na Serra Norte em N1, N3, N4, 
N5, N6, N7, Serra do Tarzan e na Serra Sul em 
S11A, S11B, S11C e S11D.

6. Merremia Dennst. ex Endl.
Merremia é representado principalmente 

por trepadeiras volúveis ou prostradas ou 
raramente subarbustos eretos, os tricomas podem 
ser simples, estrelados ou glandulares, as folhas 
variam de inteiras, lobadas ou compostas. A 
inflorescência é axilar, corola alva ou amarela, 
anteras	espiraladas	após	a	antese,	grão	de	pólen	
colpado com exina não espinhosa, o estilete é 
único com dois estigmas globosos, cápsulas 
4-valvares e sementes glabras ou tomentosas. 

Gênero tropical e subtropical (Austin & 
Cavalvante 1982), abrange cerca de 100 espécies. 
No Brasil são reconhecidas 17 espécies em 
variados ambientes (BFG 2015), sendo mais 
frequentes em formações campestres, bordas de 
mata e áreas alteradas (Ferreira & Miotto 2013). 
Em Carajás, apenas uma espécie de Merremia foi 
coletada em áreas de canga.

6.1. Merremia macrocalyx (Ruiz & Pav.) O’Donell, 
Lilloa 6: 506. 1941. Figs. 3a-b; 5g-h

Trepadeira	volúvel,	ramos	glabros,	entrenós	
8–10 cm; pecíolo 1,3–2 cm. Folhas compostas, 5–
folioladas, folíolos 3,4–6,5 × 0,7–2,1 cm, elípticos, 
margem lisa a ondulada, ápice acuminado, base 
cuneada, face adaxial glabra, face abaxial glabra 
ou	raro	com	esparsos	tricomas,	broquidódromas.	
Inflorescência	axilar,	em	dicásios	corimbiformes,	

3–6 flores; brácteas 2–3 mm, caducas, lanceoladas, 
glabras; pedúnculo 3,5–7,6 cm, glabro; pedicelo 
9–16 mm, glabro. Sépalas subiguais, as externas 
1,3–1,8 × 0,8 cm, as internas 17–20 × 10 cm, 
lanceoladas a oblongas, ápice obtuso, glabras. Corola 
2,7–4 cm compr., campanulado-infundibuliforme, 
alva, área mesopétala glabra. Cápsulas 6–7 mm, 
subglobosas, sépalas acrescentes; sementes ca. 4 
mm, pubescentes.
Material selecionado: Canaã dos Carajás, Serra 
da	 Bocaina,	 8.III.2012,	 fl.,	A.J. Arruda et al. 658 
(BHCB); Parauapebas, N4, 6°10’01’’S, 50°11’31’’W, 
fl.,	 25.VIII.2015,	L.C. Lobato et al. 4447 (MG). N5, 
14.V.1982, fl., R.S. Secco et al. 168 (MG, UEC).

Reconhecida pelas folhas digitadas com 
folíolos grandes, glabros a glabrescentes, flores 
alvas e sépalas acrescentes nos frutos. Merremia 
dissecta	(Jacq.)	Hallier	f.	é	a	espécie	mais	próxima	
morfologicamente, mas diferencia-se pelas folhas 
glabras a hirsutas palmatissectas e pelas sementes 
glabras.

Na América do Sul é encontrada desde o 
Norte do Peru, Bolívia, Paraguai e Argentina 
(Simão Bianchini & Pirani 1997). Amplamente 
distribuída pelo Brasil, ocorre em todas as 
formações vegetacionais (BFG 2015). Na Serra 
dos Carajás foi encontrada em áreas de canga e 
transição entre canga e floresta na Serra Norte em 
N4 e N5 e na Serra da Bocaina. Na Serra Sul a 
espécie foi coletada apenas em bordas da Floresta 
Ombrófila.

7. Operculina Silva Manso
É um gênero caracterizado por lianas e 

trepadeiras herbáceas, com alas nos ramos, 
pecíolo e pedúnculo, as folhas são inteiras, 
lobadas ou palmatipartidas, cordadas na base. 
Flores axilares, solitárias ou em cimeiras; sépalas 
grandes, glabras e acrescentes no fruto, coriáceas; 
corola campanulada, funiliforme, amarela, alva ou 
avermelhada; estames inclusos, ovário bilocular, 
estigma	bigloboso,	pólen	3-colpado;	cápsulas	com	
deiscência opercular, sementes 1–4, glabras ou 
pubscentes (Austin & Cavalcante 1982). Algumas 
espécies [O. macrocarpa (L.) Urb. e O. hamiltonii 
(G.Don) D.F. Austin & Staples] são conhecidas na 
medicina popular como batata de purga, batatão ou 
batata amarela, sendo utilizadas como laxativas, 
purgativas,	 antiflamatórias	 e	 no	 tratamento	 de	
doenças reumáticas (Agra et al. 2007).

Gênero considerado pequeno, com 12 
espécies	 distribuídas	 pelos	 trópicos	 (Staples	&	
Austin 1981). No Brasil, cinco espécies e duas 
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variedades ocorrem por quase todas as Regiões, 
exceto a Sul e por quase todos os domínios 
fitogeográficos, exceto o Pampa (BFG 2015). 
Na Serra dos Carajás ocorre apenas Operculina 
hamiltonii (G.Don) D.F. Austin & Staples em 
áreas de canga.

7.1. Operculina hamiltonii (G.Don) D.F.Austin 
& Staples, J. Arnold Arbor. 64(3): 487-488. 1983. 
 Figs. 3g; 5i

Trepadeira volúvel, ramos alados, glabros, 
entrenós	 4–8	 cm;	 pecíolo	 8–20	mm.	 Folhas	
simples, 4–5 × 3–4 cm, ovadas, margem inteira, 
ápice agudo a acuminado, múcron 0,5–2 mm, 
base cordada, sinus 4–8 mm, face adaxial glabra, 
face abaxial glabrescente, tricomas simples, 
ca.	 1mm,	 broquidódromas.	 Inflorescência	 em	
cimeira uniflora; pedúnculo 5–6,2 cm, glabro, 
alado; bractéolas caducas, pedicelo 1,2–2 cm. 
Sépalas subiguais, 2,3–2,5 × 2,5–3 cm, elípticas a 
largo-ovadas, ápice arredondado, glabras. Corola 
4,2–5 cm compr., campanulada, amarela, área 
mesopétala glabra. Cápsulas 1,3 mm, ovoides, 
sépalas acrescentes, coriáceas; sementes ca. 6 
mm, glabras, elipsoides, sem alas.
Material selecionado: Canaã dos Carajás, 6º17’S, 
50º20’W,	700	m,	3.VIII.2010,	fr.,	L.V. Costa et al. 995 
(BHCB); Mirante de Granito, 6º17’S, 50º20’W, 580 
m,	22.III.2012,	fl.,	P.B. Meyer et al. 1151 (BHCB).

As folhas inteiras ou suavemente lobadas e a 
corola	amarela	são	as	características	diagnósticas	
de O. hamiltonii, que auxiliam diferenciá-la 
morfologicamente de O. macrocarpa (L.) Urb., 
outra espécie muito comum na flora brasileira 
mas que apresenta as folhas palmaticompostas e 
a	corola	alva.	Entretanto	a	espécie	mais	próxima	
é Operculina pteripes (G. Don) O’ Donell, que 
também apresenta folhas cordiformes com ramos 
e pedicelos nitidamente alados, mas nesta espécie 
as corolas são hipocrateriforme de cor salmão.

Desde o sul do México, América Central e 
do Sul (não coletada na Região Sul do Brasil), é 
uma espécie nativa do Brasil e ocorre em todas 
as formações vegetacionais, exceto no Pampa. 
Cresce em afloramento rochoso entremeado por 
Floresta	Ombrófila	Densa	e	vegetação	rupestre	
sobre granito, ao norte do bloco S11, no Mirante 
de Granito.

8. Turbina Raf.
Em geral Turbina é constituído por lianas, 

com tricomas simples, folhas inteiras, base 
cordada, inflorescência axilar ou terminal, 

sépalas	 desiguais,	 grão	 de	 pólen	 pantoporado,	
estilete simples com dois estigmas globosos, 
cápsulas indeiscentes com uma semente pilosa, 
elipsoide (raro duas). Turbina se diferencia de 
Ipomoea principalmente pelo fruto indeiscente, 
e pela semente que não possui as duas faces 
planas, muito característica em Convolvulaceae. 
São reconhecidas 15 espécies para o gênero, 
encontradas nas Américas, Austrália e África 
(Austin & Staples 1991). No Brasil ocorrem sete 
espécies (BFG 2015). Nas cangas dos Carajás 
foi encontrada apenas uma espécie de Turbina.

8.1. Turbina cordata (Choisy) Austin & Staples, 
J. Arnold Arbor. 64: 488. 1983. Figs. 3c-d; 5j-k

Liana, ramos tomentosos, tricomas simples, 
entrenó	 9–10	 cm,	 pecíolo	 1,8–4,3	 cm;	 Folhas	
inteiras, 4–11 × 3–10,2 cm, ovadas, margem 
ondulada, ápice obtuso, base cordada, face 
adaxial esparso-serícea, face abaxial denso-
serícea,	 broquidódromas.	 Inflorescência	 axilar	
e terminal, em dicásios, 9–23 flores; brácteas 
9–10 mm, lanceoladas a lineares, denso-seríceas; 
pedúnculo 1–6 cm tomentoso; pedicelo 5–10 
mm, tomentoso. Sépalas subiguais, as externas 
14–12 × 6–7 mm, denso-seríceas, as internas 
15–14 × 7–8 mm, obovadas, ápice arredondado a 
obtuso, denso-seríceas apenas na região central. 
Corola	5–8	cm	compr.,	infundibuliforme,	rósea,	
área mesopétala serícea. Cápsula indeiscente, 
sementes não observadas.
Material selecionado:	Parauapebas,	N3,	24.VIII.1972,	
fl., N.T. Silva & B.S. Ribeiro 3584	(IAN).

Turbina cordata pode ser reconhecida por 
apresentar folhas cordadas, seríceas, sépalas 
denso-seríceas,	corola	rósea,	ovário	pubescente	
e frutos indeiscentes. Ipomoea brasiliana 
(Choisy)	 Meisn.	 é	 a	 espécie	 mais	 próxima	
morfologicamente, no entanto diferenciam-se 
principalmente pelas sépalas glabras, corola 
purpúrea, ovário glabro e frutos deiscentes. Em 
estudo recente Wood et al. (2015) transferiram 
T. cordata  para Ipomoea , criando o novo 
nome Ipomoea sericosepala	 J.R.I.Wood	 &	
R.W.Scotland, entretanto aqui será considerado 
como válido o gênero Turbina.

Endêmica do Brasil, ocorre em todas 
as regiões do país, nos biomas da Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica e Amazônia (BFG 
2015). Nas cangas de Carajás foi registrada para 
a Serra Norte em N3, mas também foi encontrada 
em afloramento rochoso sobre granito e em 
bordas	da	Floresta	Ombrófila	Densa.
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Resumo
Foram encontradas seis espécies pertencentes a quatro gêneros de Cucurbitaceae nas formações de canga da Serra 
dos Carajás (Pará, Brasil): Cayaponia tayuya, Gurania bignoniacea, G. sinuata, G. subumbellata, Helmontia 
cardiophylla e Melothria pendula. São apresentadas descrições detalhadas, comentários e ilustrações das espécies.
Palavras-chave: FLONA Carajás, taxonomia, trepadeiras.

Abstract 
Six species belonging to four genera of Cucurbitaceae were found in the canga formations of the Serra dos 
Carajás (Pará state, Brazil): Cayaponia tayuya, Gurania bignoniacea, G. sinuata, G. subumbellata, Helmontia 
cardiophylla e Melothria pendula. Detailed descriptions, comments, and illustrations of the species are presented.
Key words: FLONA Carajás, taxonomy, climbers.
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Cucurbitaceae
Cucurbitaceae Juss. apresenta 95 gêneros 

e 942–975 espécies, distribuídas principalmente 
nas regiões tropicais e subtropicais do mundo 
(Schaefer & Renner 2011a). A família é 
constituída principalmente por plantas prostradas 
ou trepadeiras, monoicas ou dioicas; geralmente 
com gavinhas; folhas alternas, frequentemente 
palminérvias; flores unissexuadas, actinomorfas, 

diclamídeas, com hipanto em flores de ambos 
os sexos; sépalas e pétalas (3–)5(–6); estames 
3–5; ovário ínfero; fruto geralmente bacoide ou 
peponídeo (adaptado de Stevens 2001; Schaefer 
& Renner 2011b). No Brasil ocorrem 30 gêneros 
e aproximadamente 160 espécies (BFG 2015). 
Foram encontrados seis gêneros de Cucurbitaceae 
na Serra de Carajás, sendo quatro ocorrentes nas 
formações de canga.

Chave de identificação dos gêneros de Cucurbitaceae das cangas da Serra dos Carajás
1.	 Gavinhas	ramificadas;	anteras	sigmoides;	sementes	dispostas	verticalmente ...................1. Cayaponia
1’. Gavinhas simples; anteras oblongas, obovadas ou orbiculares; sementes dispostas horizontalmente.

2.	 Inflorescências	 estaminadas	 em	 racemos	 corimbiformes	ou	umbeliformes;	flores	 com	hipanto	
urceolado; sépalas de comprimento maior ou igual que o das pétalas (5–7,5 mm); anteras 
apendiculadas no ápice ...................................................................................................2. Gurania

2’.	 Inflorescências	estaminadas	em	racemos	típicos	(não	corimbiformes	ou	umbeliformes);	flores	com	
hipanto infundibuliforme, campanulado ou tubuloso; sépalas reduzidas, de comprimento menor 
que	o	das	pétalas	(0,5–1	mm);	anteras	não	apendiculadas.
3.	 Lâminas	foliares	inteiras,	margem	esparsamente	denticulada;	flores	estaminadas	com	pétalas	

alvas de listras longitudinais verdes ................................................................... 3. Helmontia
3’.	 Lâminas	foliares	5-anguladas	a	levemente	5-lobadas,	margem	denteada;	flores	estaminadas	

com pétalas amarelas........................................................................................... 4. Melothria
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1. Cayaponia Silva Manso
Cayaponia é constituído geralmente por 

plantas trepadeiras, monoicas ou raramente dioicas, 
com folhas simples ou 3–5-folioladas, normalmente 
com presença de glândulas na lâmina ou pecíolo; 
gavinhas ramificadas, raramente simples; flores 
heteroclamídeas, 5-meras; flores estaminadas com 
3 estames de anteras conatas (uma 1-teca e duas 
2-tecas), sigmoides; flores pistiladas com 3 estigmas, 
estaminódios 2–3; frutos bacoides, geralmente 
com poucas sementes, dispostas verticalmente 
(adaptado de Gomes-Klein 2000). Cayaponia 
possui aproximadamente 60 espécies distribuídas 
do sul dos Estados Unidos à Argentina, além de uma 
espécie africana (Kearns 1998; Tropicos 2016). No 
Brasil, ocorrem aproximadamente 50 espécies, 
distribuídas por todo o país, exceto no estado de 
Sergipe (BFG 2015).

1.1. Cayaponia tayuya (Vell.) Cogn., Monogr. Phan. 
3: 772. 1881.
Bryonia tayuya Vell., Fl. Flumin. 10, t. 89. 1825.
 Figs. 1a-c; 3a

Trepadeiras lenhosas. Ramos cilíndricos, 
glabros. Folhas simples; lâmina 3-lobada a 3-partida, 
margem esparsamente denticulada, ca. 8,2 × 7,8 cm, 
escabrosa, decorrente, com vários pares de glândulas 
na base; pecíolo ca. 4 cm comp. Gavinhas ramificadas. 
Inflorescência em panícula; pedúnculo ca. 12,6 cm 
comp.; raque ca. 23,8 cm comp. Flores estaminadas 
ca. 7 mm comp., pedicelo 1–1,5 mm comp.; hipanto 
verde, campanulado a infundibuliforme; sépalas 
creme-esverdeadas, ca. 1 × 1 mm, triangulares, 
escabrosas; pétalas creme-esverdeadas, ca. 2–3 × 2 
mm, lanceoladas, papilosas; estames 3, filetes curtos; 
anteras conatas, sigmoides, uma 1-teca e duas 2-tecas; 
pistilódio trilobado. Flores pistiladas ca. 9 mm comp.; 
pedicelo 4–5 mm comp.; hipanto verde, constrito na 
porção	mediana,	tubuloso	na	porção	superior;	sépalas	
creme-esverdeadas, ca. 1–1,5 × 1,5 mm, triangulares, 
glabras; pétalas creme-esverdeadas, ca. 6 × 1,5–2 
mm, oblongas, papilosas; ovário ca. 4–5 × 1 mm, 
fusiforme; estigmas 3, inteiros; estaminódios 2–3, 
laminares.	Frutos	não	observados.
Material selecionado:	 Canaã	 dos	Carajás,	 Serra	 da	
Bocaina, 6°17’14’’S, 49°59’04’’W, 650 m. 11.III.2012, fl. 

♂	e	♀,	N.F.O. Mota 2606 (BHCB); Parauapebas, Serra 
dos Carajás, área da mina de N4, próximo à Gruta do 
Gavião.	19.III.1990,	fl.	♂	e	♀,	J.P. Silva 764 (HCJS).

Cayaponia tayuya  apresenta ampla 
plasticidade	 (principalmente	 com	 relação	 a	
morfologia das lâminas foliares e tamanho dos 
frutos), estando incluída em um complexo de 
espécies, juntamente com C. racemosa (Mill.) 
Cogn. e C. diversifolia (Cogn.) Cogn. Porém, C. 
tayuya pode ser diferenciada das demais espécies 
do complexo, pelo pistilódio trilobado, pedicelo 
glabro e hipanto da flor feminina constrito na 
porção	mediana	 (Gomes-Klein	 2000).	Dentre	 as	
espécies de Cucurbitaceae de Carajás, C. tayuya 
se destaca pelas folhas de lâmina decorrente com 
glândulas na base; inflorescência em panícula 
laxa, com ambas flores estaminadas e pistiladas; e 
sépalas e pétalas creme-esverdeadas.

Espécie sul-americana, distribuída na Bolívia, 
Brasil e Equador (Tropicos 2016). No Brasil, é 
registrada em quase todos os estados, exceto o Acre, 
Amapá, Santa Catarina e Sergipe (BFG 2015). Na 
Serra dos Carajás ocorre na Serra Norte (N4) e 
Serra da Bocaina. Espécie encontrada na área de 
estudo em flor entre março e julho, em cangas e 
florestas ombrófilas.

2. Gurania (Schltdl.) Cogn.
Gurania é constituído por plantas trepadeiras 

lenhosas; com folhas simples ou compostas, com 
lâminas inteiras a partidas ou 3-folioladas; flores 
5-meras, hipanto geralmente urceolado, sépalas 
de comprimento maior ou igual ao das pétalas; 
flores estaminadas com dois estames livres, 
anteras 2-tecas, apendiculadas no ápice; flores 
pistiladas dispostas em ramos pêndulos, geralmente 
estigmas 2; frutos peponídeos, com numerosas 
sementes dispostas horizontalmente (adaptado de 
Wunderlin 1978; Kearns 1998). Gurania possui 
aproximadamente 35 espécies distribuídas do sul 
do México ao Brasil (Kearns 1998; Tropicos 2016). 
No Brasil, ocorrem 29 espécies, distribuídas por 
todos os estados do Brasil, exceto o Tocantins, Piauí 
e	a	Região	Sul	(BFG	2015).	Na	Serra	dos	Carajás	
foram encontradas quatro espécies do gênero, 
sendo três ocorrentes em canga.

Chave de identificação das espécies de Gurania das cangas da Serra dos Carajás
1.	 Folhas	compostas,	3-folioladas;	inflorescência	estaminada	em	racemo	corimbiforme;	anteras	replicadas	

na base ............................................................................................................1.1. Gurania bignoniacea
1’.	 Folhas	simples,	inteiras,	lobadas	a	partidas;	inflorescência	estaminada	em	racemo	umbeliforme;	anteras	

não	replicadas	na	base.
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2. Ramos angulosos; folhas 3–5-partidas; sépalas alaranjadas, sub-eretas; pétalas amarelas ............  
 ........................................................................................................................1.2. Gurania sinuata

2’.	 Ramos	 cilíndricos;	 folhas	 3–5-lobadas;	 sépalas	 amarelo-esverdeadas,	 reflexas;	 pétalas	 verde-
amareladas ............................................................................................1.3. Gurania subumbellata

2.1. Gurania bignoniacea (Poepp. & Endl.) 
C.Jeffrey, Kew Bull. 33(2): 354. 1978.
Anguria bignoniacea Poepp. & Endl., Nov. Gen. 
Sp. Pl. 2: 53. 1838. Figs. 2a-c; 3b

Trepadeiras lenhosas. Ramos cilíndricos, 
vilosos. Folhas compostas, 3-folioladas; folíolos 
vilosos, margens esparsamente denticuladas; 
folíolo central obovado, 7–16 × 3–6,3 cm; 
folíolos laterais oblongos, assimétricos; 8,2–15 
× 4–5,6 cm; pecíolo 2,5–4,5 cm comp. Gavinhas 
simples. Inflorescência estaminada em racemo 
corimbiforme; pedúnculo 14–21 cm comp.; 
raque 0,5–1 cm comp.; flores 7–10 mm comp., 
pedicelo 3–10 mm comp.; hipanto alaranjado, 
urceolado; sépalas alaranjadas, ca. 5 × 1–1,5 mm, 
triangulares, vilosas; pétalas amarelas, ca. 4–5 × 
1 mm, lanceoladas, papilosas; estames 2, sésseis; 
anteras livres, oblongas, 2-tecas; pistilódio 
ausente.	Inflorescência	pistilada	não	observada.	
Frutos	não	observados.
Material selecionado:	Canaã	dos	Carajás,	Serra	Sul,	
Corpo	D,	 Juquira,	 6°23’27’’S,	 50°21’03’’W,	 700	m,	
27.IX.2009,	fl.	♂,	V.T. Giorni & F. Marino 290 (BHCB); 
Marabá, Carajás, Serra norte, estrada do N1, 29 km 
do	acampamento,	07.VIII.1982,	fl.	♂,	U.N. Maciel et 
al. 786 (MG); Parauapebas, FLONA Carajás, Serra 
dos Carajás, Serra Norte, N3, 6°03’69” S, 50°12’37”, 
22.VI.2015,	fl.	♂,	J.R. Trindade et al. 230 (MG).

Gurania bignoniacea apresenta uma flor 
típica do gênero, com hipanto urceolado, 
alaranjado e pétalas amarelas. Porém, se distingue 
das demais espécies de Gurania na área em 
estudo, principalmente por apresentar folhas 
compostas, 3-folioladas, e flores estaminadas com 
sépalas sub-eretas e anteras replicadas na base.

Espécie sul-americana, distribuída na 
Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, 
Guiana Francesa, Peru, Suriname e Venezuela 
(Tropicos 2016). No Brasil, é registrada nos 
estados do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, 
Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, 
Rondônia, Roraima e Sergipe (BFG 2015). Na 
Serra dos Carajás ocorre na Serra Norte: N1 e 
N3;	Serra	Sul:	S11D.	Espécie	encontrada	na	área	
de estudo em flor de junho a setembro, em matas 
baixas sobre canga e matas de terra firme.

2.2. Gurania sinuata (Benth.) Cogn.,	 Diagn.	
Cucurb. Nouv 1: 16. 1876.
Anguria sinuata Benth., Hooker’s J. Bot. Kew 
Gard. Misc. 2: 242. 1850. Figs. 2d-f; 3c-d

Trepadeiras lenhosas. Ramos angulosos, 
glabros a vilosos. Folhas simples; lâmina 
3–5-partida, margem esparsamente denticulada, 
14–18,5 × 9–15 cm, glabrescente; pecíolo 2–13 
cm comp. Gavinhas simples. Inflorescência 
estaminada em racemo umbeliforme; pedúnculo 
5–11 cm comp.;  raque 0,5–2 cm comp.; 
flores 12–13 mm comp., pedicelo 2–3 mm 
comp.; hipanto alaranjado, urceolado; sépalas 
alaranjadas, 5–7 × 1,5–2,5 mm, lanceoladas, 
pubescentes; pétalas amarelas, 2,5–3 × 1–1,5 
mm, lanceoladas, papilosas; estames 2, sésseis; 
anteras livres, oblongas, 2-tecas; pistilódio 
cupuliforme. Inflorescência pistilada em racemo 
umbeliforme; pedúnculo ca. 32 cm comp.; 
raque ca. 5 cm comp.; flores ca. 32 mm comp.; 
pedicelo ca. 30 mm comp.; hipanto alaranjado, 
constrito	na	porção	mediana,	tubuloso	na	porção	
superior; sépalas alaranjadas, ca. 6 × 2–2,5 mm, 
lanceoladas, estrigosas; pétalas amarelas, ca. 3 × 
1,5 mm, lanceoladas, papilosas; ovário ca. 14 × 
3 mm, fusiforme; estigmas 2, 2-lobados. Frutos 
não	observados.
Material selecionado: Serra dos Carajás, 6 km leste 
do AMZA acampamento N1, 6°03’S, 50°16’W, 650 
m,	20.VI.1982,	fl.	♀,	C.R. Sperling et al. 6250 (MG); 
Canaã	 dos	Carajás,	 Serra	 do	Tarzan,	 14.X.2008,	 fl.	
♂,	L.V. Costa 643 (MG); Serra Sul-S/SW do corpo 
A, 6°19’51,29’’S, 50°27’48,36’’W, 15.II.2010, fl. 
♂,	F.D. Gontijo 73 (BHCB); Parauapebas, FLONA 
Carajás, Platô N2, 6°03’28”S, 50°15’09”W, 670 m, 
31.VIII.2015,	fl.	♂,	P. L. Viana et al. 5771 (MG); N6, 
estrada para o N6, 06°07’22”S, 50°10’53”W, 714 m, 
13.VIII.2016,	fl.	♂,	L. V. Vasconcelos 923 (MG).

Guran ia  s inua ta  apresen ta  ampla 
plasticidade (principalmente nas lâminas foliares 
quanto a forma e margem; e nas inflorescências 
estaminadas quanto ao tamanho do pedúnculo 
e da raque, além do indumento e número de 
flores), posicionando-se em um complexo de 
espécies, juntamente com G. brevipedunculata 
Cogn., G. eriantha (Poepp. & Endl.) Cogn. e G. 
insolita Cogn. G. sinuata é caracterizada por ser 
planta trepadeira lenhosa com ramos angulosos, 
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Figura 1 – a-c. Cayaponia tayuya – a. ramo; b. botão da flor estaminada; c. anteras. d-g. Helmontia cardiophylla – d. 
ramo; e. flor estaminada; f. antera (2-teca); g. antera (1-teca). h-k. Melothria pendula – h. ramo; i. flor estaminada; j. 
antera (2-teca); k. antera (1-teca) (a-c. J.P. Silva 764; d-g. A. Gil 555; h-k. A.J. Arruda 1252; Ilustração: João Silveira).
Figure 1 – a-c. Cayaponia tayuya – a. branch; b. staminate flower bud; c. anthers. d-g. Helmontia cardiophylla – d. branch; e. staminate 
flower; f. anther (2-theca); g. anther (1-theca). h-k. Melothria pendula – h. branch; i. staminate flower; j. anther (2-theca); k. anther 
(1-theca) (a-c. J.P. Silva 764; d-g. A. Gil 555; h-k. A.J. Arruda 1252; Illustration: João Silveira).
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Figura 2 – a-c. Gurania bignoniacea – a. ramo; b. botão da flor estaminada; c. antera. d-g. Gurania sinuata – d. 
ramo; e. caule; f. flor estaminada; g. antera. h-j. Gurania subumbellata – h. ramo; i. flor estaminada; j. antera (a-c. 
U.N. Maciel 786; d-f. L.V. Vasconcelos 923; g-i. R.M. Harley 57396; Ilustração: João Silveira).
Figure 2 – a-c. Gurania bignoniacea – a. branch; b. staminate flower bud; c. anther. d-g. Gurania sinuata – d. branch; e. stem; f. staminate 
flower; g. anther. h-j. Gurania subumbellata – h. branch; i. staminate flower; j. anther (a-c. U.N. Maciel 786; d-f. L.V. Vasconcelos 923; 
g-i. R.M. Harley 57396; Illustration: João Silveira).
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e apresentar inflorescências estaminadas em 
racemos umbeliformes, com flores de sépalas 
sub-eretas alaranjadas e pétalas amarelas, porém 
ambas enegrecidas quando passadas.

Espécie sul-americana, distribuída na Bolívia 
e Brasil (Tropicos 2016). No Brasil, é registrada 
nos estados do Acre, Amapá, Amazonas e Pará 
(BFG 2015). Na Serra dos Carajás ocorre na Serra 
Norte: N1, N2 e N6; Serra Sul: S11A; e Serra do 
Tarzan. Espécie encontrada na área de estudo em 
flor de fevereiro a outubro, em matas sobre canga.

2.3. Gurania subumbellata	(Miq.)	Cogn.,	Diagn.	
Cucurb. Nouv. 1: 17. 1876.
Anguria subumbellata Miq., Stirp. Surinam. 
Select.103. 1850 [1851]. Figs. 2g-i; 3e

Trepadeiras lenhosas. Ramos cilíndricos, 
glabrescentes. Folhas simples; lâmina 3–5-lobada, 
margem esparsamente denticulada, 15–22 × 
16–24 cm, vilosa; pecíolo 4–7 cm comp. Gavinhas 
simples. Inflorescência estaminada em racemo 
umbeliforme; pedúnculo 15–16 cm comp.; raque 
4–7 cm comp.; flores ca. 7 mm comp., pedicelo 
2–7 mm comp.; hipanto amarelo-esverdeado, 
urceolado; sépalas amarelo-esverdeadas, 7–7,5 
× 1,5–2 mm, lanceoladas, estrigosas; pétalas 
verde-amareladas, ca. 2 × 1 mm, lanceoladas, 
papilosas; estames 2, sésseis; anteras livres, 
oblongas, eretas, 2-tecas; pistilódio cupuliforme. 
Inflorescência pistilada em panícula; pedúnculo 
ca. 7 cm comp.; raque 15–18 cm comp.; flores ca. 
37 mm comp.; pedicelo 7–8 mm comp.; hipanto 
amarelo-esverdeado, fusiforme; sépalas amarelo-
esverdeadas, ca. 8 × 2 mm, lanceoladas, papilosas; 
pétalas verde-amareladas, ca. 3–4 × 2,5 mm, 
lanceoladas, papilosas; ovário ca. 2,5 × 0,5 mm, 
elipsoide; estigmas 2, 2-lobados. Frutos ca. 3,5–4 
× 1,5–2 cm.
Material selecionado:	Canaã	dos	Carajás,	FLONA	de	
Carajás, Serra dos Carajás, Serra do Tarzan, 6°23’53”S, 
50°06’12”W,	226	m,	25.II.2016,	 fl.	♀	e	♂	e	 fr.,	R.M. 
Harley et al. 57396 (MG).

Gurania subumbellata pode ser diferenciada 
das demais espécies do gênero ocorrentes na Serra 
dos Carajás principalmente pela inflorescência 
estaminada em racemo umbeliforme; inflorescência 
pistilada em panícula; flores de sépalas amarelo-
esverdeadas, reflexas e pétalas verde-amareladas.

Espécie sul-americana, distribuída no Brasil, 
Guiana, Guiana Francesa, Paraguai, Suriname e 
Venezuela (Tropicos 2016). No Brasil, é registrada 
nos estados do Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, 
Espírito	Santo,	Goiás,	Maranhão,	Minas	Gerais,	

Pará, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio 
Grande	do	Norte,	Rondônia,	São	Paulo	e	Sergipe	
(BFG 2015). Na Serra dos Carajás ocorre na Serra 
do Tarzan. Espécie encontrada na área de estudo 
em flor e fruto no mês de fevereiro, em florestas e 
bordas de mata sobre canga.

3. Helmontia Cogn.
Helmontia é constituído por plantas 

trepadeiras lenhosas; com folhas simples ou 
compostas, com lâminas inteiras a lobadas ou 
3-folioladas; flores 5-meras; flores estaminadas 
com hipanto tubuloso a infundibuliforme, estames 
2–3, anteras coerentes; fruto peponídeo, com 
sementes numerosas dispostas horizontalmente 
(adaptado de Kearns 1998; Nee 2007). Helmontia 
possui cerca de quatro espécies distribuídas no 
Brasil, Guiana, Guiana Francesa, Suriname e 
Venezuela (Tropicos 2016). No Brasil, ocorrem 
cerca de duas espécies distribuídas nos estados do 
Acre, Amazonas, Amapá e Pará (BFG 2015).

3.1. Helmontia cardiophylla Harms., Notizbl. Bot. 
Gart.	Berlin–Dahlem	11:	772.	1933.
 Figs. 1d-g; 3f

Trepadeiras lenhosas. Ramos cilíndricos, 
glabros. Folhas simples; lâmina inteira, cordiforme, 
margem esparsamente denticulada, 9,6–10,5 × 
5,4–6,3 cm, escabrosa; pecíolo 2,7–3 cm comp. 
Gavinhas simples. Inflorescência estaminada 
em racemo; pedúnculo 3–7 cm comp.; raque 
3,5–6 cm comp.; flores 6–10 mm comp., pedicelo 
1–2 mm comp.; hipanto verde, tubuloso a 
infundibuliforme; sépalas verdes, 0,5–1 × 0,5–1 
mm, triangulares, escabrosas; pétalas alvas com 
listras longitudinais verdes, ca. 2 × 2 mm, ovadas, 
densamente papilosas; estames 3, filetes curtos; 
anteras coerentes, orbiculares, uma 1-teca e duas 
2-tecas; pistilódio globoso. Inflorescência pistilada 
em panícula; pedúnculo ca. 45 cm comp.; raque 
ca.	21	cm	comp.;	flores	ca.	16	mm	comp.,	cor	não	
observada; pedicelo ca. 1 mm comp.; hipanto, 
constrito	na	porção	mediana,	infundibuliforme	na	
porção	superior;	sépalas	ca.	1	×	1	mm,	triangulares,	
escabrosas; pétalas ca. 2–2,5 × 2 mm, ovadas, 
densamente papilosas; ovário 4–5 mm, oblongo; 
estigmas 3, 2-lobados. Frutos ca. 1,2 × 1 cm.
Material selecionado:	 Canaã	 dos	Carajás,	 Serra	 do	
Tarzan, 6°20’15”S, 50°09’06”W, 700 m, 14.III.2009, 
fl.	♀	e	fr.,	P.L. Viana et al. 4058 (BHCB); Parauapebas, 
FLONA de Carajás, Serra dos Carajás, Serra Norte, 
estrada de acesso ao morro 1, N5, 6°03'09"S, 
50°04'58"W,	710	m,	21.IV.2016,	fl.	♂,	A. Gil et al. 555 
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Figura 3 – a. Cayaponia tayuya – detalhe da inflorescência. b. Gurania bignoniacea – inflorescência estaminada. 
c-d. Gurania sinuata – c. inflorescência estaminada; d. flor estaminada. e. Gurania subumbellata – inflorescência 
estaminada. f. Helmontia cardiophylla – flor estaminada. g-h. Melothria pendula – g. flor estaminada; h. flor pistilada 
(Fotos: a. V.L. Gomes-Klein; b, e. R.M. Harley; c, d, f-h. C.F. Hall).
Figure 3 – a. Cayaponia tayuya – inflorescence detail. b. Gurania bignoniacea – staminate inflorescence. c-d. Gurania 
sinuata – c. staminate inflorescence; d. staminate flower. e. Gurania subumbellata – staminate inflorescence. f. 
Helmontia cardiophylla – staminate flower. g-h. Melothria pendula – g. staminate flower; h. pistilate flower (Fotos: 
a. V.L. Gomes-Klein; b, e. R.M. Harley; c, d, f-h. C.F. Hall).
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(MG); Serra Sul, Corpo B, 6°21’23”S, 50°23’22”W, 700 
m,	19.III.2009,	fl.	♂,	P.L. Viana et al. 4158 (BHCB).

Helmontia cardiophylla pode ser diferenciada 
das outras espécies do gênero, principalmente, por 
apresentar lâminas foliares inteiras, cordiformes. 
Dentre	as	espécies	de	Cucurbitaceae	de	Carajás,	a	
espécie se destaca pela inflorescência estaminada 
em racemo, com flores numerosas (50–90), 
com corola infundibuliforme, alva com listras 
longitudinais verdes, e três estames (um 1-teca e 
dois 2-tecas). As descrições da inflorescência e 
flor pistilada de H. cardiophylla são	ainda	muito	
obscuras ou incompletas, sendo a do presente 
trabalho, provavelmente a mais detalhada já 
publicada.

Espécie sul-americana, distribuída no Brasil 
e Guiana Francesa (BFG 2015; Tropicos 2016). 
No Brasil, é registrada nos estados do Acre e 
Amazonas (BFG 2015). Na Serra dos Carajás 
ocorre na Serra Norte: N5; Serra Sul: corpo B. 
Espécie	encontrada	na	área	de	estudo	em	floração	
de março a abril, em matas baixas sobre canga.

4. Melothria L.
Melothria é constituído por plantas 

trepadeiras ou prostradas, geralmente herbáceas; 
com folhas simples, anguladas ou lobadas; 
gavinhas simples ou ausentes; flores 5-meras; 
flores estaminadas com hipanto campanulado, 
estames 3, livres, conectivos geralmente ciliados, 
anteras uma 1-teca e duas 2-tecas; flores pistiladas 
isoladas, estigmas 3; fruto peponídeo com 
numerosas sementes dispostas horizontalmente 
(adaptado de Gomes-Klein 1996; Lima 2010). 
Melothria possui aproximadamente 12 espécies 
distribuídas do Canadá à Argentina (Kearns 1998). 
No Brasil, ocorrem nove espécies distribuídas por 
todos os estados do País (Lima 2010; BFG 2015).

4.1. Melothria pendula L., Sp. Pl. 1: 35. 1753.
 Figs. 1h-k; 3g-h

Trepadeiras herbáceas. Ramos cilíndricos, 
esparsamente vilosos. Folhas simples; lâmina 
5-angulada a levemente 5-lobada, margem 
denteada, 3–5,5 × 3–4,5 cm, escabrosa; pecíolo 
1–2 cm comp. Gavinhas simples. Inflorescência 
estaminada em racemo; pedúnculo 1,5–3,3 cm 
comp.; raque 0,1–0,25 cm comp.; flores ca. 4 
mm comp., pedicelo 1–5 mm comp.; hipanto 
verde, campanulado a tubuloso; sépalas verdes, 
ca. 0,5–1 × 0,5 mm, triangulares, pilosas; pétalas 
amarelas, ca. 1,5–2 × 1,5, largo-oblongas, 
glabrescentes; estames 3, filetes curtos; anteras 

livres, orbiculares, uma 1-teca e duas 2-tecas; 
pistilódio cupuliforme; flores pistiladas 9–10 
mm comp., isoladas, pedúnculo 2,5–4 cm comp.; 
hipanto	 verde,	 fusiforme	 com	 constrição	 na	
porção	superior;	sépalas	verdes,	ca.	1	×	0,5	mm,	
lanceoladas, glabrescentes; pétalas amarelas, 
1,5–2 × 1,5–2 mm, largo-oblongas, papilosas; 
ovário ca. 0,5 × 0,25 mm, fusiforme; estigmas 2, 
2-lobados. Frutos ca. 1,5 × 1,3 cm.
Material selecionado: Parauapebas, FLONA Carajás, 
Serra	Norte,	N1,	6°04’S,	50°17’W,	25.VII.2012,	fl.	♂	
e	♀	e	fr.,	A.J. Arruda et al. 1252 (BHCB, MG).

Melothria pendula é uma planta trepadeira 
herbácea	 de	 ampla	 distribuição,	 caracterizada	
principalmente pelas inflorescências estaminadas 
e pistiladas localizadas em axilas próximas 
nos ramos; flores com cálice verde e corola 
amarela; flores estaminadas pequenas com 
aproximadamente 4 mm, dispostas em racemos de 
até 10 flores, com estames de conectivos ciliados; 
flores pistiladas isoladas, axilares e longo-
pedunculadas; frutos verdes, com pontuações 
claras quando jovens e escuros quando maduros.

Espécie distribuída nas Américas, do Canadá 
até a Argentina (Kearns 1998; Tropicos 2016). 
No Brasil é registrada em todos os estados (BFG 
2015). Na Serra dos Carajás ocorre na Serra Norte: 
N1. Espécie encontrada na área de estudo em 
flor e fruto no mês de julho, em campos brejosos 
alagados sobre canga.
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Resumo
Foram confirmadas 45 espécies de Cyperaceae, distribuídas em 12 gêneros: Rhynchospora (12 espécies), 
Cyperus (9), Eleocharis (7), Scleria (4), Bulbostylis (4), Fimbristylis (2), Kyllinga (2), Becquerelia (1), 
Hypolytrum (1), Lagenocarpus (1), Lipocarpha (1) e Pycreus (1). Eleocharis ayacuchensis está sendo 
registrada pela primeira vez no Brasil. Bulbostylis lagoensis e Eleocharis endounifascis são novos registros 
para o estado do Pará. São fornecidas chaves analíticas de identificação para gêneros e espécies, descrições 
morfológicas, pranchas ilustrativas das espécies, além de comentários taxonômicos, de distribuição geográfica 
e habitats preferenciais dos táxons estudados.
Palavras-chave: afloramentos de rochas de ferro, Amazônia, FLONA Carajás.

Abstract 
We found 45 species of the Cyperaceae, belonging to 12 genera: Rhynchospora (12 species), Cyperus (9), 
Eleocharis (7), Scleria (4), Bulbostylis (4), Fimbristylis (2), Kyllinga (2), Becquerelia (1), Hypolytrum (1), 
Lagenocarpus (1), Lipocarpha (1) and Pycreus (1). Eleocharis ayacuchensis is being recorded for the first 
time in Brazil. Bulbostylis lagoensis and Eleocharis endounifascis are new records to Pará state. Identification 
keys are provided at genera and species levels, as well as morphological descriptions, illustrations of species, 
and taxonomic comments, geographical distribution and preferred habitats of the studied taxa.
Key words: ironstone outcrops, Amazon, FLONA Carajás.
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Cyperaceae
Cyperaceae Juss. é uma familia cosmopolita 

(Govaerts et al. 2007; Heywood et al. 2007), 
com aproximadamente 5430 espécies agrupadas 
em 98 gêneros (Stevens 2001). Frequente 
em diversas regiões do mundo, Cyperaceae 
distribui-se principalmente na região pantropical, 
mas com ocorrência nas regiões subtropical e 
temperadas (Naczi & Ford 2008). As espécies 
da família ocupam quase todos os ambientes 

terrestres, caracterizam ambientes hídricos 
(Gil & Bove 2004; Rosen 2006; Govaerts et al. 
2007), mas há representantes com preferência 
a locais secos (Prata 2004). Para o Brasil 
são aceitas 673 espécies distribuídas em 39 
gêneros de Cyperaceae (BFG 2015). Nas 
cangas da Serra dos Carajás foram registradas 
45 espécies distribuídas em 12 gêneros. A 
delimitação genérica utilizada está de acordo 
com Goetghebeur (1998).

Chave de identificação dos gêneros de Cyperaceae das cangas da Serra dos Carajás
1.	 Folha	reduzida	a	bainha,	sem	lâminas;	inflorescência	espiciforme	única	sobre	escapo .........................  

 ............................................................................................................................................4. Eleocharis
1’. Folhas com bainhas e lâminas desenvolvidas (exceto em Cyperus haspan	L.);	inflorescências	anteloides,	

capituliformes, umbeliformes a paniculiformes
2. Espiguetas unissexuadas

3. Folhas em rosetas basais; hipogínio ausente; aquênio castanho-escuro ...... 8. Lagenocarpus
3’. Folhas desenvolvidas ao longo do escapo; hipogínio presente; aquênio branco
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4. Lígulas e/ou contralígulas presentes ..............................................................12. Scleria
4’. Lígulas e contra-lígulas ausentes .............................................................1. Becquerelia

2’. Espiguetas bissexuadas
5. Glumas dísticas

6.	 Estigmas	trífidos;	aquênios	trígonos ..............................................................3. Cyperus
6’.	 Estigmas	bífidos;	aquênios	lenticulares	

7.	 Inflorescências	umbeliformes;	espiguetas	plurifloras .......................... 10. Pycreus
7’.	 Inflorescências	capituliformes;	espiguetas	unifloras ............................. 7. Kyllinga

5’. Glumas espiraladas
8. Estilopódio persistente

9.	 Estigmas	trífidos;	aquênios	trígonos;	estilopódio	tuberculiforme ..... 2. Bulbostylis
9’. Estigmas bífidos ou indivisos; aquênios biconvexos a globosos; estilopódio 

triangular, piramidal, deltoide .................................................... 11. Rhynchospora
8’. Estilopódio caduco

10. Folhas plicadas; aquênios rugosos ...................................................6. Hypolytrum
10’.	 Folhas	 planas;	 aquênios	 pontuados,	 tuberculados	 ou	 com	 células	 em	fileiras	

longitudinais  
11.	Bráctea	involucral	inferior	ascendente	a	patente;	inflorescências	em	antelódios	

terminais,	pediceladas;	espiguetas	plurifloras ..........................5. Fimbristylis
11’. Bráctea involucral inferior ereta, parecendo uma continuação do escapo; 

inflorescências	espiciformes	laterais,	sésseis;	espiguetas	unifloras ................
 .................................................................................................. 9. Lipocarpha

1. Becquerelia Brongn.
Becquerelia caracteriza-se principalmente 

por apresentar espiguetas unissexuadas, presença 
de hipogínio e aquênios brancos (Kearns 1998). 
O gênero compreende ca. 14 espécies e distribui-
se na Nicarágua, Costa Rica, Panamá, Colômbia, 
Venezuela, Trindade, Guiana, Suriname, Guiana 
Francesa, Equador, Peru e Brasil (Kearns 1998). 
No Brasil são aceitas quatro espécies para o gênero 
(BFG 2015). Para as cangas da Serra dos Carajás foi 
registrada apenas uma espécie de Becquerelia.

1.1. Becquerelia cymosa Brongn., Voy. Monde 11: 
161. 1833. Fig. 1a-b

Ervas perenes, ca. 1 m alt., rizomatosas. Folhas 
7–11 × 4–5 cm; bainhas 2–4 cm compr.; lâminas 
foliares 5–7 cm compr., basilares e caulinares, cartáceas, 
verdes, três nervuras proeminentes, nervura central e 
margens antrorsamente escabrosas, faces adaxiais e 
abaxiais glabras. Escapo ca. 85 cm compr., trígono, 
canaliculado. Brácteas involucrais 6,7–11 × 1–1,8 cm, 
lanceoladas, verdes, nervura central e margens inermes. 
Inflorescência paniculada composta terminal e lateral; 
espiguetas masculinas pediceladas; glumas masculinas 
2–4 × 1–2 mm; espiguetas femininas curto pediceladas, 
ovoides; glumas femininas 4–6 × 2–5 mm, ovadas, 
ápice recurvado; hipogínio rugoso, bordo inteiro, 
branco. Aquênios ca. 3–3,5 × 2 mm, globosos, brancos, 
superfície transversalmente rugosa.

Material examinado: Parauapebas, N5, 27.X.1994, fl. 
e fr., J.P. Silva 146 (HCJS).

Becquerel ia  cymosa  caracter iza-se 
principalmente por suas inflorescências paniculadas 
compostas, terminais e laterais, espiguetas 
unissexuadas, glumas com ápice recurvado, aquênio 
branco transversalmente rugoso. 

Possui distribuição Neotropical (Kearns 1998). 
No Brasil ocorre em todas as regiões, na região 
Centro-Oeste apenas no estado do Mato Grosso (BFG 
2015). Serra dos Carajás: Serra Norte: N5. 

2. Bulbostylis Kunth
O gênero Bulbostylis caracteriza-se por 

apresentar folhas setáceas, ápice da bainha com 
tricomas longos, inflorescência monocéfala ou em 
antelódio simples ou composto, estilopódio persistente 
tuberculiforme. Assemelha-se a outros dois gêneros, 
Abildgaardia Vahl (que não ocorre na área de estudo) e 
Fimbristylis Vahl, diferenciando-se principalmente pela 
presença de tricomas no ápice da bainha e estilopódio 
persistente no aquênio (Goetghebeur 1998; Bruhl 1995; 
Prata 2004). Bulbostylis compreende ca. 150 espécies, 
com distribuição nas regiões tropicais a subtropicais, 
podendo chegar até áreas temperadas. Tem como 
centros de diversidade a África e o Brasil (López 1996; 
Prata 2004). Para o Brasil são aceitas 59 espécies (BFG 
2015). Para as cangas das Serra dos Carajás foram 
registradas quatro espécies de Bulbostylis. 
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Figura 1 – a-b. Becquerelia cymosa – a. inflorescência; b. aquênio (J.P Silva 146). c-d. Bulbostylis lagoensis – c. 
espigueta; d. aquênio (C.S. Nunes et al. 24). e-f. Bulbostylis sp. 2 – e. espigueta; f. aquênio (P.L. Viana et al. 3361). 
g-h. B. conifera – g. espigueta; h. aquênio (C.S. Nunes et al. 72). i-j. Bulbostylis sp. 1 – i. inflorescência; j. aquênio 
(R. Secco & O. Cardoso 677) (Ilustração: Me. João Silveira).
Figure 1 – a-b. Becquerelia cymosa – a. inflorescence; b. achene (J.P Silva 146). c-d. Bulbostylis lagoensis – c. spikelets; d. achene 
(C.S. Nunes et al. 24). e-f. Bulbostylis sp. 2 – e. spikelets; f. achene (P.L. Viana et al. 3361). g-h. B. conifera – g. spikelets; h. achene 
(C.S. Nunes et al. 72); i-j. Bulbostylis sp. 1 – i. inflorescence; j. achene (R. Secco & O. Cardoso 677) (Illustration: Me. João Silveira).
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Chave de identificação das espécies de Bulbostylis das cangas da Serra dos Carajás
1.	 Inflorescências	espiciformes	e	capituliformes

2.	 Caudex	ausente;	ápice	da	bráctea	involucral	arrendondada;	inflorescência	espiciforme ...............  
 ..................................................................................................................2.1. Bulbostylis conifera

2’.	 Caudex	presente;	ápice	da	bráctea	involucral	longo	apiculada;	inflorescência	capituliforme ........  
 ........................................................................................................................2.3. Bulbostylis sp. 1

1’.	 Inflorescências	anteloides
3. Brácteas involucrais com margens escabrosas; glumas pubescentes; estilopódio com ápice 

cuspidado ............................................................................................... 2.2. Bulbostylis lagoensis
3’. Brácteas involucrais com margens inermes; glumas glabras; estilopódio com ápice truncado ......  

 ........................................................................................................................2.4. Bulbostylis sp. 2

2.1. Bulbostylis conifera (Kunth) C.B. Clarke, 
Symb. Antill. 2: 86. 1990.
Isolepis conifera Kunth, Enum. Pl. 2: 206. 1837.  
 Figs. 1g-h; 9a

Ervas anuais, 7,5–43 cm alt., cespitosas, 
caudex ausente. Folhas ca. 2,5–25 × 0,2 cm; 
bainhas 0,5–4 cm compr., tricomas alvos; lâminas 
foliares 2–21 cm compr., nervura central inerme, 
margens escabrosas. Escapo ca. 7–41,7 × 0,5 
mm, cilíndrico, glabro. Brácteas involucrais 1–2, 
castanhas, glumáceas, glabras a pubescentes, 
carenadas, ápice arredondado, margens ciliadas. 
Inflorescência	 espiciforme,	 terminal,	 única;	
espiguetas 4–15 × 1,5–3 mm, ovoides, longo-
ovoides a coniformes; glumas decíduas, 1,5–4,5 
× 1–2 mm, oblongas, ferrugíneas a vináceas 
com carena castanha, coriáceas, glabras, ápice 
arredondado a levemente obtuso, margem glabra; 
estames 3; estilete indiviso. Aquênios 0,8–1,3 × 
0,6–1 mm, trígonos, obovoides, castanho-claros, 
negros quando maduros, brilhosos, superfície 
transversalmente rugosa, base atenuada; estilopódio 
cilíndrico, castanho-escuro, ápice obtuso.
Material selecionado: S/ Município, N1, 13.XII.1981, 
fl. e fr., 5°54’S, 50°27’W, D.C. Daly & R. Callejas 1985 
(MG, INPA, IAN, NY); Canaã dos Carajás, Corpo D, 
29.IV.2015, fl. e fr., C.S. Nunes et al. 54 (MG); Serra 
do Tarzan, 1.V.2015, fl. e fr., C.S. Nunes et al. 72 (MG); 
Parauapebas [Marabá], N4, 19.III.1984, fl. e fr., A.S.L. da 
Silva & N.A. Rosa 1880 (MG); N5, 28.IV.2015, fl. e fr., 
C.S. Nunes et al. 25 (MG); N7, 6°75’00”S, 50°10’26”W, 
25.III.2012, fl. e fr., P.L. Viana et al. 5327 (BHCB, MG); 
N8, 6°10’01”S, 50°09’29”W, 18.III.2015, fl. e fr., L.C.B. 
Lobato et al. 4341 (MG).

Bulbostylis conifera é caracterizada por sua 
inflorescência	espiciforme	terminal	única,	ovoide	
a coniforme, ferrugínea a vinácea. Kral & Strong 
(1999) publicaram B. carajana Kral & M. Strong 
com base apenas no material-tipo (Sperling et 
al. 5649 - INPA, NY e VDB). Após análise de 
ca. 36 exsicatas previamente identificadas como 

B. carajana, coletadas nas cangas da Serra dos 
Carajás e observações de muitos indivíduos no 
campo, notou-se que a espécie apresenta elevada 
plasticidade, principalmente quanto ao indumento 
das folhas e escapos, e brilho e rugosidade do 
aquênio. Apesar de serem bastante variáveis, 
estes caracteres foram utilizados por Kral & 
Strong (1999) como diagnósticos na efetivação e 
validação de B. carajana Kral & M. Strong. Desta 
forma, optou-se por tratar todos os exemplares 
examinados provenientes da Serra dos Carajás 
como B. conifera, havendo ainda a necessidade 
de efetivação deste novo sinônimo (Nunes et al. 
em preparo).

Espécie possui distribuição nas Guianas, 
Venezuela e Brasil (Prata 2004). No Brasil ocorre 
nas regiões Norte (AM, AP, PA, RO, RR, TO), 
Nordeste (AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, 
SE), Centro-Oeste (GO, MS, MT), Sudeste e Sul 
(PR) (BFG 2015). Serra dos Carajás: Serra Norte: 
N1, N2, N4, N5, N7, N8; Serra Sul: S11D; Serra 
do Tarzan. Espécie muito frequente nas áreas de 
cangas, podendo caracterizar a fitofisionomia 
canga nodular.

2.2. Bulbostylis lagoensis (Boeckeler) Prata & 
M.G. López, Kew Bull. 56(4): 1008. 2001.
Scirpus lagoensis Boeckeler, Beit. Cyper. 2: 15. 
1890. Fig. 1c-d

Ervas anuais, 2,5–14 cm alt., cespitosas, 
caudex ausente. Folhas ca. 3–11,5 × 0,1 cm; 
bainhas ca. 1 cm compr., tricomas alvos; lâminas 
foliares 2–11 cm compr., nervura central e margens 
inermes. Escapo ca. 8–45 × 0,3–0,4 mm, trígono, 
glabro. Brácteas involucrais ca. 7, verdes, foliáceas, 
glabras, carenas ausentes, ápice agudo, margens 
escabrosas. Inflorescência 7–9 × 8–10 mm, em 
antelódio, composta; espiguetas 6–11, 2–4 × 
1–2 mm, oblongiformes; glumas persistentes, 
ca. 3–4 × 1,5 mm, ovadas a oblongas, castanho-
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claras com carena esverdeada a castanho-escura, 
membranáceas, pubescentes, ápice agudo, margem 
ciliada; estames 3; estilete trífido. Aquênios ca. 
0,9 × 0,5 mm, oblongos a obovoides, trígonos, 
castanho-claros, brilhosos, superfície pontuada, 
base estipitada; estilopódio cilíndrico, castanho-
escuro, ápice cuspidado.
Material selecionado: Canaã dos Carajás, S11A, 
6°20’55”S, 50°27’11”W, 9.XII.2007, fl. e fr., N.F.O. 
Mota et al. 1155 (BHCB); Corpo D, 29.IV.2015, fl. e fr., 
C.S. Nunes et al 57 (MG); Serra do Rabo, 6°18’36”S, 
49°53’5”W, 14.XII.2007, fl. e fr., N.F.O. Mota et al. 
1187 (BHCB); Serra do Tarzan, 1.V.2015, fl. e fr., C.S. 
Nunes et al. 79 (MG); Parauapebas, N4, 9.I.2010, fl. e 
fr., L.C.B. Lobato et al. 3768 (MG); N5, 27.IV.2015, fl. 
e fr., C.S. Nunes et al. 24 (MG).

Bulbostylis lagoensis caracteriza-se por 
suas espiguetas oblongiformes, glumas ovadas 
a oblongas, castanho-claras, carenas castanhas, 
superfície pubescente, aquênios obovoides, 
trígonos com superfície pontuada. Assemelha-se 
a Bulbostylis sp. 2 por apresentar inflorescência 
em antelódio, mas difere-se pelas espiguetas 
oblongiformes (vs. ovoide-lanceoloides a 
elipsoides), glumas castanho-claras com carena 
esverdeada a castanho-escura (vs. castanho-
escuras a vináceas com carena verde), superfície 
pubescente (vs. glabra) e estilopódio com ápice 
cuspidado (vs. truncado). Primeiro registro da 
espécie para o estado do Pará.

Espécie distribuida na Bolívia e Brasil (Prata 
et al. 2001; Jorgensen et al. 2014). No Brasil 
ocorre nas regiões Norte (PA, TO), Nordeste (BA), 
Centro-oeste (DF, GO, MT) e Sudeste (MG, SP) 
(BFG 2015). Serra dos Carajás: Serra Norte: N4, 
N5; Serra Sul: S11A, S11D; Serra do Tarzan; Serra 
da Bocaina (Serra do Rabo). Espécie comum sobre 
vegetação rupestre, campos graminosos e menos 
frequente em campos brejosos.  

2.3. Bulbostylis sp. 1 Fig. 1i-j
Ervas perenes, 10–48 cm alt., cespitosas, 

caudex presente. Folhas ca. 28–32 × 0,5 cm; bainhas 
1,5–3,5 cm compr., tricomas castanhos; lâminas 
foliares 26,5–28,5 cm compr., nervura central e 
margens antrorsamente escabrosas. Escapo 9–46,2 
× 0,3–0,4 mm, cilíndrico, glabro, antrorsamente 
escabroso proximal a inflorescência. Brácteas 
involucrais 1–2, castanhas, glumáceas, glabras, 
carenadas, ápice longo-apiculado, margens ciliadas. 
Inflorescência 7–9 × 8–10 mm, capituliforme, 
terminal,	única;	espiguetas	ca.	5,	4–7	×	2–3	mm,	
ovoides; glumas persistentes, ca. 3–4 × 1,5 mm, 
ovadas a lanceoladas, castanhas com carena castanho-

clara, membranáceas, glabras, ápice agudo, margem 
lacerada; estames 3; estilete trífido. Aquênios ca. 
1 × 1 mm, obovoides, trígonos, castanho-claros, 
brilhosos, superfície transversalmente rugosa, base 
pouco atenuada; estilopódio cilíndrico, castanho-
escuro, ápice obtuso.
Material examinado: Canaã dos Carajás, Corpo A, 
6°23’33”S, 50°22’22”W, 12.X.2008, fl., L.V. Costa et 
al. 597 (BHCB); Serra do Tarzan, 14.X.2008, fl., L.V. 
Costa et al. 639 (BHCB); Parauapebas, Serra Norte, 6°S, 
50°15’W, 11.X.1977, fl., C.C. Berg & A.J. Henderson 
463 (MG); N1, 30.X.1985, fl. e fr., R. Secco & O. 
Cardoso 677 (MG).

Bulbostylis sp. 1 caracteriza-se pela presença 
de caudex coberto por bainhas senescentes 
persistentes. Assemelha-se a Bulbostylis 
medusae Prata, Reynders & Goetguebeur pelas 
inflorescências capituliformes, espiguetas ovoides 
e glumas ovadas com margens laceradas, porém, 
diferenciam-se por Bulbostylis sp. 1 apresentar 
ápice da bainha com tricomas castanhos, espiguetas 
glabras na base e aquênios obovoides, enquanto B. 
medusae, possui o ápice da bainha com tricomas 
alvos, base das espiguetas lanuginosos e aquênios 
cordiformes. 

Serra dos Carajás: Serra Norte: N1; Serra 
Sul: S11A; Serra do Tarzan. A espécie ocorre 
principalmente sobre campo rupestre e canga 
couraçada.

2.4. Bulbostylis sp. 2. Fig. 1e-f
Ervas anuais, 5,5–23,5 cm alt., cespitosas, 

caudex ausente. Folhas ca. 5,5–24 × 0,05 cm; 
bainhas 0,5–3,5 cm compr., tricomas alvos; 
lâminas foliares 5–20 cm compr., nervura central 
e margens inermes. Escapo 4,5–10,3 × 0,3–0,4 
mm, trígono, glabro. Brácteas involucrais ca. 
7, foliáceas, glabras, carenas ausentes, ápice 
agudo, margens inermes. Inflorescência 7–12 × 
8–15 mm, em antelódio, composta; espiguetas 
6–10, ca. 2,5–4 × 1,5 mm, ovoide-lanceoloides a 
elipsoides; glumas persistentes, ca. 3–4 × 1,5 mm, 
ovadas, castanho-escuras a vináceas com carenas 
verdes, membranáceas, glabras, ápice arredondado, 
margem levemente lacerada; estames 2; estilete 
trífido. Aquênios ca. 0,8 × 0,5 mm, oblongos a 
obovoides, trígonos, castanho-claros, brilhosos, 
superfície pontuada, base estipitada; estilopódio 
cilíndrico, castanho, ápice truncado.
Material examinado: S/ Município, N5, 31.X.1985, fl. e 
fr., R. Secco & O. Cardoso 694 (MG); Canaã dos Carajás, 
Serra Sul, 7.XII.2007, fl. e fr., 6°23’17”S, 50°20’57”W, 
P.L. Viana et al. 3361 (BHCB); Corpo D, 11.X.2008, fl., 
6°23’59”S, 50°19’38”W, L.V. Costa et al. 529 (BHCB).
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Bulbostylis sp. 2 caracteriza-se por sua 
inflorescência em antelódio, espiguetas ovoide-
lanceoloides a elipsoides, glumas ovadas, castanho-
escuras a vináceas com carenas verdes. Assemelha-
se a Bulbostylis lagoensis (ver comentário de B. 
lagoensis).

Serra dos Carajás: Serra Norte: N5; Serra Sul: 
S11D. Espécie ocorre na beira de lagoas e lagos 
temporários e perenes.

3. Cyperus L.
O  gêne ro  Cyperus  c a r ac t e r i z a - s e 

principalmente por suas folhas dispostas em 
rosetas, escapos trígonos, inflorescência terminal, 
glumas dispostas disticamente, estiletes trífidos 

e aquênios trígonos (Goetghebeur 1998; Hefler 
2007; Costa 2013; Ribeiro et al. 2015). Filogenias 
recentes (Larridon et al. 2011a; 2011b; 2011c; 
2013) indicam Cyperus monofilético com a inclusão 
Kyllinga Rottb., Lipocarpha R. Br., Pycreus Beauv. 
e outros nove gêneros de Cyperaceae. No entanto, 
algumas atualizações nomenclaturais ainda não 
foram efetivadas, logo optamos por tratar os gêneros 
distintamente como em Goetghebeur (1998). 
Cyperus compreende ca. 550 espécies, de distribuição 
cosmopolita, com elevada representatividade nos 
trópicos (Goetghebeur 1998). Para o Brasil são 
aceitas ca. 101 espécies para o gênero (BFG 2015). 
Nas cangas da Serra dos Carajás foram registradas 
9 espécies de Cyperus. 

Chave de identificação das espécies de Cyperus das cangas da Serra dos Carajás
1. Folhas reduzidas a bainhas, escapo trígono de lados côncavos ............................. 3.3. Cyperus haspan
1’. Folhas desenvolvidas, escapo trígono de lados planos a convexos

2. Escapos escabrosos ...............................................................................3.7. Cyperus surinamensis
2’. Escapos inermes 

3. Espiguetas com 2–3 glumas .............................................................3.1. Cyperus aggregatus
3’. Espiguetas com mais de 3 glumas 

4. Glumas suborbiculares com ápices aristados .................................... 3.4. Cyperus laxus
4’. Glumas ovadas, elípiticas ou lanceoladas com ápices obtusos, agudos ou mucronados

5. Espiguetas ovoides; glumas quase perpendiculares à ráquis na maturidade ...........  
 ................................................................................................ 3.5. Cyperus luzulae

5’. Espiguetas lineares a lanceoloides; glumas perpendiculares a quase paralelas à 
ráquis na maturidade
6.	 Inflorescência	laxa,	raios	da	inflorescência	conspícuos

7. Glumas castanho-claras, com máculas de castanhas a vináceas; aquênios 
obovoides, castanho-claros a pardos, superfície lisa ...............................  
 .........................................................................3.6. Cyperus sphacelatus

7’. Glumas castanhas a vináceas, máculas ausentes; aquênios lanceoloides, 
castanho-escuros, superfície reticulada .................. 3.2. Cyperus distans

6’.	 Inflorescência	congesta,	raios	da	inflorescência	inconspícuos
8. Brácteas involucrais 5–7 mm larg. na base; glumas com ápices agudos  

 .................................................................................... 3.8. Cyperus sp. 1
8’. Brácteas involucrais 1–2 mm larg. na base; glumas com ápices 

mucronadas ................................................................. 3.9. Cyperus sp. 2

3.1. Cyperus aggregatus (Willd.) Endl., Cat. Horti 
Vindob. 1: 93. 1842. 
Mariscus aggregatus Willd., Enum. Pl. 1: 70. 
1809. Fig. 2i-j

Ervas perenes, 12–39 cm alt., rizomatosas. 
Folhas 7–29 × 0,2–0,6 cm; bainhas 2–5,6 cm 
compr.; lâminas foliares 5–23,4 cm compr., faces 
adaxiais e abaxiais glabras, margem inerme a 
levemente escabrosa. Escapo 10–35,5 cm compr., 
inerme. Brácteas involucrais 5–6, de tamanhos 

desiguais; bráctea maior: 10–20 × 0,1–0,7 cm, 
faces adaxiais e abaxiais glabras, nervura central 
inerme, margem inerme a levemente escabrosa. 
Inflorescência de 1–2 ordens; 1ª ordem em 
glomérulos hemisféricos sésseis ou subsésseis; 
2ª ordem em espigas; raios da inflorescência 
ausentes ou raramente presentes ocultos pelas 
espiguetas; espiguetas 1,5–3 × 0,5–1 mm, ovoide-
lanceoloides, verdes; glumas 2–3, ca. 2,5 × 0,9 
mm de compr., ovadas, verdes com linhas verticais 
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vináceas, carena verde-escura, paralelas à ráquis na 
maturidade, ápice agudo; estames 3. Aquênios ca. 
1,5–2 × 1,7 mm, obovoides, castanhos, brilhosos, 
superfície pontuada, ápice mucronado.
Material selecionado: S/ Município, N1, 13.XII.1981, 
fl. e fr., D.C. Daly & R. Callejas 1984 (MG); Canaã dos 
Carajás, Corpo C, 29.IV.2015, fl. e fr., C.S. Nunes et al. 
51 (MG); S11D, 6°23’30”S, 50°21’2”W, 18.II.2010, fl. 
e fr., M.O. Pivari et al. 1493 (BHCB); Parauapebas, N5, 
27.IV.2015, fl. e fr., C.S. Nunes et al. 23 (MG); Serra da 
Bocaina, 6°18’54”S, 49°54’34.5”W, 15.XII.2010, fl. e 
fr., N.F.O. Mota et al. 1860 (BHCB).

Cyperus aggregatus pode alcançar um porte 
robusto, sendo reconhecida por suas inflorescências 
agrupadas em glomérulos hemisféricos sésseis 
a subsésseis ou nas pontas de raios conspícuos, 
espiguetas com 2–3 glumas, esverdeadas. 

Espécie com ampla distribuição Neotropical 
(Tucker 1998; Adams 1994). No Brasil ocorre em 
todos os estados e Distrito Federal (BFG 2015). 
Serra dos Carajás: Serra Norte: N1, N5; Serra Sul: 
S11C, S11D; Serra da Bocaina. Espécie ocorre em 
vegetação rupestre ferruginosa, mata baixa e em 
campos brejosos.

3.2. Cyperus distans L. f., Suppl. Pl. 103. 1782.  
 Fig. 2a-b

Ervas perenes, 65–74 cm alt., rizomatosas. 
Folhas ca. 26–47 x 1 cm; bainhas 12–19 cm 
compr.; lâminas foliares 14–28 cm compr., margens 
levemente escabrosas. Escapo 56–64 cm compr., 
inerme. Brácteas involucrais ca. 6, de tamanhos 
desiguais; bráctea maior 15–31 × 0,5–1 cm, faces 
adaxiais e abaxiais glabras, nervura central inerme, 
margens escabrosas. Inflorescência de 3 ordens; 
1ª e 2ª ordens em antelódios, 3ª ordem em espiga; 
raios da inflorescência 4,5–6 cm compr.; prófilos 
ca. 1,5 mm compr., ápice acuminado a longo-
acuminado; espiguetas ca. 10–25 × 1 mm, linear-
lanceoloides, castanhas; glumas 10–20, ca. 1,8–2 
× 1 mm, ovadas, castanhas a vináceas, carenas 
verdes, quase paralelas à ráquis na maturidade, 
ápice obtuso; estame 1. Aquênios ca. 1,5 × 0,3 
mm, lanceoloides, castanho-escuros, superfície 
reticulada, ápice mucronado.
Material examinado: S/ Município, Serra do Norte, 
19.10.1977, fl. e fr., C.C. Berg & A.J. Henderson BG640 
(MG). Parauapebas [Marabá], N4, 19.III.1984, fl. e fr., 
A.S.L. da Silva & N.A. Rosa 1892 (MG); N3, 6°6’2”S, 
50°13’8”W, 22.VI.2012, fl. e fr., L.V.C. Silva et al. 1294 
(BHCB). 

Cyperus distans apresenta inflorescências 
em antelódios, com espigas linear-lanceoloides, 
laxas. Quando maduras, as glumas são totalmente 

caducas, permanecendo somente a ráquis, o 
que deixa as amostras com aspecto diferente, 
dificultando a identificação. 

Espécie com distribuição Pantropical (Tucker 
1998; Adams 1994). No Brasil ocorre em todos 
os estados e Distrito Federal (BFG 2015). Serra 
dos Carajás: Serra Norte: N3, N4. Espécie ocorre 
em áreas de mata baixa e de transição de canga e 
floresta.

3.3. Cyperus haspan L., Sp. Pl. 1: 45. 1753.  
 Figs. 2c-d; 9b

Ervas perenes, 19–56 cm alt., cespitosas. 
Folhas reduzidas a bainhas; bainhas 1–8 cm 
compr. Escapo 15–51 cm compr., inerme. Brácteas 
involucrais ca. 3; bráctea maior 2,5–4,5 × 0,1–0,4 
cm, faces adaxiais e abaxiais glabras, margens 
inermes. Inflorescência de 2–3 ordens; 1ª ordem 
em antelódio, 2ª e 3ª ordem em antelódio ou em 
grupos de espiguetas digitadas e subdigitadas; 
raios da inflorescência 2–5 cm compr.; prófilos 
ca. 3 mm compr., ápices acuminados; espiguetas 
ca. 3–5 × 1 mm de compr., digitadas, verdes com 
máculas vináceas; glumas 10–21, ca. 1 × 1 mm, 
lanceoladas, esverdeadas, máculas vináceas nas 
margens, carenas verdes, quase paralelas à ráquis 
na maturidade, ápice agudo; estames 3. Aquênios 
ca. 0,4–0,6 × 0,3 mm, ovoide, castanho-claros, 
superfície lisa, ápice mucronado.
Material selecionado: Canaã dos Carajás, S11B, 
6°21’0”S, 50°24’59”W,14.II.2010, fl. e fr., A. J. Arruda 
et al. 192 (BHCB); S11C, 6°22’37”S, 50°23’9”W, 
13.II.2010, fl. e fr., M.O. Pivari et al. 1465 (BHCB); 
Serra da Bocaina, 6°18’52”S, 49°54’16”W, 15.XII.2010, 
fl. e fr., L.V.C. Silva et al. 1054 (BHCB); Parauapebas, 
N1, 28.IV.2015, fl. e fr., C.S. Nunes et al. 38 (MG); 
N2, 28.IV.2015, fl. e fr., C.S. Nunes et al. 31 (MG); 
N3, 27.IV.2015, fl. e fr., C.S. Nunes et al. 8 (MG); N4, 
9.I.2010, fl. e fr., L.C.B. Lobato et al. 3771 (MG); N5, 
30.IV.2015, fl. e fr., C.S. Nunes et al. 69 (MG); N8, 
6°10’52”S, 50°8’24”W, 23.III.2012, fl. e fr., A.J. Arruda 
et al. 792 (BHCB).

Cyperus haspan é reconhecida principalmente 
pela ausência das lâminas foliares, reduzidas a 
bainhas, caráter que pode ser bastante variável nos 
espécimes (Luceño et al.1997;	Araújo	&	Longhi-
Wagner 1996; Ribeiro et al. 2015), entretanto, essa 
variação não foi observada nas espécies analisadas, 
além dos escapos trígonos com lados côncavos e 
espiguetas digitadas, verdes a vináceas. 

Espécie com distribuição tropical e 
subtropical (Adams 1994). No Brasil ocorre em 
todos os estados e Distrito Federal (BFG 2015). 
Serra dos Carajás: Serra Norte: N1, N2, N3, N4, 
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Figura 2 – a-b. Cyperus distans – a. espigueta; b. aquênio (A.S.L. da Silva & N.A. Rosa 1982). c-d. C. haspan – c. 
espigueta; d. aquênio (C.S. Nunes et al. 38). e-f. C. laxus – e. espigueta; f. aquênio (C.S. Nunes et al. 53). g-h. C. 
sphacelatus – g. espigueta; h. aquênio (C.S. Nunes et al. 22 MG). i-j. C. aggregatus –i. espigueta; j. aquênio (C.S. 
Nunes et al. 23). k-l. C. luzulae – k. espigueta; l. aquênio (P.P. Chaves et al. 14). m-o. C. surinamensis – m. detalhe 
do escapo; n. aquênio; o. espigueta (D. C. Daly & R. Callejas 1998). p. Cyperus sp. 2 – inflorescência (P.L. Viana 
et al. 3362). q. Cyperus sp. 1 – inflorescência (P.L. Viana et al. 3454) (Ilustração: Silvia Cordeiro).
Figure 2 – a-b. Cyperus distans – a. spikelets; b. achene (A.S.L. da Silva & N.A. Rosa 1982). c-d. C. haspan – c. spikelets; d. achene (C.S. 
Nunes et al. 38). e-f. C. laxus – e. spikelets; f. achene (C.S. Nunes et al. 53). g-h. C. sphacelatus – g. spikelets; h. achene (C.S. Nunes et 
al. 22 MG). i-j. C. aggregatus – i. spikelets; j. achene (C.S. Nunes et al. 23). k-l. C. luzulae – k. spikelets; l. achene (P.P. Chaves et al. 
14). m-o. C. surinamensis – m. scape detail; n. achene; o. spikelets (D. C. Daly & R. Callejas 1998). p. Cyperus sp. 2 – inflorescence 
(P.L. Viana et al. 3362). q. Cyperus sp. 1 – inflorescence (P.L. Viana et al. 3454) (Illustration: Silvia Cordeiro).
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N5, N8; Serra Sul: S11B, S11C, S11D; Serra da 
Bocaina. Espécie ocorre em campos brejosos e 
bordas de lagoas temporárias e vegetação rupestre 
ferruginosa.

3.4. Cyperus laxus Lam., Tabl. Encycl. 1: 146. 
1791. Fig. 2e-f

Ervas perenes, 41–67 cm alt., rizomatosas. 
Folhas 6–32 × 1–1,3 cm; bainhas 4–9,8 cm 
compr.; lâminas foliares 2–22 cm compr., margem 
escabrosa. Escapo 33–58 cm compr., inerme. 
Brácteas involucrais ca. 7–8; bráctea maior 
15–30 × 0,7–1,3 cm, faces adaxiais e abaxiais 
retrorsamente escabrosas, nervura central e margem 
escabrosas. Inflorescência de 2 ordens; 1ª ordem 
em antelódio, 2ª ordem em grupos de espiguetas 
digitadas e subdigitadas; raios da inflorescência 
5–11 cm compr.; prófilos 1–2 cm compr., ápice 
obtuso; espiguetas ca. 5–11 × 1,8–2,3 mm, 
lanceoloides, verdes; glumas 10–15, ca. 2 × 2 
mm, suborbiculoides, verdes com carenas verdes, 
quase paralelas à ráquis na maturidade, ápice 
aristado; estames 3. Aquênios ca. 1,2–1,8 × 1 mm, 
obovoides, castanho-escuros, superfície pontuada, 
ápice mucronado.
Material selecionado: S/ Município, N1, 6.XII.1981, 
fl. e fr., D.C. Daly & R. Callejas 1769 (MG); Canaã dos 
Carajás, S11A, 6°19’4”S, 50°27’8”W, 15.II.2010, fl. e 
fr., M.O. Pivari et al. 1482 (BHCB); S11B, 29.IV.2015, 
fl. e fr., C.S. Nunes et al. 53 (MG); S11D, 6°23’41”S, 
50°20’56”W, 18.II.2010, fl. e fr., F.D. Gontijo et al. 
120 (BHCB); Serra do Tarzan, 1.VI.2015, fl. e fr., C.S. 
Nunes et al. 74 (MG); Parauapebas, Serra da Bocaina, 
6°17’41”S, 49°54’53”W, 17.XII.2010, fl. e fr., N.F.O. 
Mota et al. 1939 (BHCB, IAN).

Cyperus laxus é reconhecida por suas longas 
brácteas involucrais, inflorescência em antelódio, 
laxa, com um grupo de espiguetas digitadas no 
ápice dos raios e glumas suborbiculadas com ápices 
aristados. 

Espécie com distribuição desde o México ao 
Paraguai (Tucker 1998). No Brasil ocorre em todos 
os estados e Distrito Federal (BFG 2015). Serra dos 
Carajás: Serra Norte: N1; Serra Sul: S11 A, S11B, 
S11D; Serra do Tarzan; Serra da Bocaina. Espécie 
ocorre em vegetação rupestre ferruginosa.

3.5. Cyperus luzulae (L.) Rottb. ex Retz., Observ. 
Bot. 4: 11. 1786. 
Scirpus luzulae L., Syst. Nat. (ed. 10) 2: 868. 
1759. Figs. 2k-l; 9c

Ervas perenes, 25,5–52 cm alt., cespitosas. 
Folhas ca. 3–23,5 × 0,5 cm; bainhas 2–5 cm 
compr.; lâminas foliares 1–18,5 cm compr., 

margem inerme. Escapo 23,5–47 cm compr., 
inerme. Brácteas involucrais ca. 7, de tamanhos 
desiguais; bráctea maior 16–32,5 × 0,3–0,7 cm, 
faces adaxiais e abaxiais glabras, nervura central e 
margem escabrosas. Inflorescência de 1a ordem em 
glomérulos hemisféricos; raios da inflorescência 
inconspícuos, 2–2,8 cm compr.; prófilos 0,5–0,7 
mm compr., ápice obtuso; espiguetas ca. 2–3 × 1 
mm, ovoides, esbranquiçadas; glumas 10–14, ca. 
1,4–1,8 × 0,5 mm, elípticas, esverdeadas quando 
imaturas, esbranquiçadas quando maduras, quase 
perpendiculares à ráquis na maturidade, ápice 
agudo; estame 1. Aquênios ca. 1–1,3 × 0,5 mm, 
elipsoides a lanceoloides, castanhos a raramente 
castanho-claros, brilhosos, superfície pontuada, 
ápice mucronado. 
Material examinado: S/ Município, N5, 27.II.2013, fl. e 
fr., P.P. Chaves et al. 14 (MG, IAN); Canaã dos Carajás, 
Serra do Tarzan, 1.V.2015, fl. e fr., C.S. Nunes et al. 75 
(MG); Parauapebas, N2, 28.IV.2015, fl. e fr., C.S. Nunes 
et al. 26 (MG).

Cyperus luzulae é uma planta robusta que 
apresenta inflorescências esverdeadas, espiguetas 
ovoides agrupadas em glomérulos, característica 
que a confunde com C. surinamensis, entretanto, 
diferem-se por C. luzulae ter os escapos inermes e 
espiguetas esbranquiçadas (maduras e, por vezes, 
imaturas), enquanto C. surinamensis apresenta 
escapos escabrosos e espiguetas esverdeadas. 

Espécie distribui-se desde os Estados Unidos 
a Argentina (Tucker 1998). No Brasil ocorre em 
todos os estados e Distrito Federal (BFG 2015). 
Serra dos Carajás: Serra Norte: N2, N5; Serra 
do Tarzan. Espécie ocorre em vegetação rupestre 
ferruginosa e campos brejosos.

3.6. Cyperus sphacelatus Rottb., Descr. Pl. Rar. 
21. 1772. Fig. 2g-h

Ervas perenes, 18–41 cm alt., cespitosas. 
Folhas ca. 5,5–20 × 0,3 cm; bainhas 3–6 cm compr.; 
lâminas foliares 2,5–14 cm compr., margem 
levemente escabrosa. Escapo 12–32 cm compr., 
inerme. Brácteas involucrais ca. 5, de tamanhos 
similares; bráctea maior 4–10 × 0,5–1 cm, faces 
adaxiais e abaxiais glabras, nervura central e 
margens escabrosas. Inflorescência de 2 ordens; 1ª 
ordem em antelódio, 2ª ordem em espiga; raios da 
inflorescência 2–8 cm compr.; prófilos 5–20 mm 
compr., ápice biacuminado; espiguetas ca. 0,8–2,2 
× 1,8 mm, estreito-elipsoides, verdes com uma 
linha de máculas vináceas no centro da espigueta; 
glumas 10–15, ca. 2,5 × 1,5 mm, ovadas, castanho-
claras, carenas verdes, margem com uma mácula 
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vinácea, paralelas à ráquis na maturidade, ápice 
agudo; estames 3. Aquênios ca. 1–1,2 × 0,6 mm, 
obovoides, castanho-claros a pardos, superfície 
lisa, ápice mucronado. 
Material examinado: S/ Município, N1, 13.XII.1981, 
fl. e fr., D.C. Daly & R. Callejas 1988 (MG); Canaã dos 
Carajás, Corpo A, 29.IV.2015, fl. e fr., C.S. Nunes et al. 
52 (MG); Parauapebas [Marabá], Serra Norte, 14.V.1982, 
fl. e fr., R.S. Secco et al. 149 (MG); N3, 27.IV.2015, fl. e 
fr., C.S. Nunes et al. 22 (MG); N4, 6°06’8”S, 50°11’9”W, 
20.IV.2012, fl. e fr., A. J. Arruda et al. 970 (BHCB).

Cyperus sphacelatus é reconhecida por suas 
inflorescências castanho-claras com glumas de 
máculas vináceas nas margens, formando uma 
linha longitudinal na região central da espigueta.

Espécie distribui-se desde os Estados Unidos 
a Bolívia (Adams 1994; Tucker 1998). No Brasil 
ocorre em todos os estados e Distrito Federal (BFG 
2015). Serra dos Carajás: Serra Norte: N1, N3, 
N4; Serra Sul: S11A. Espécie comum em campos 
rupestres ferruginosos.

3.7. Cyperus surinamensis Rottb., Descr. Pl. Rar. 
20. 1772. Figs. 2m-o; 9d

Ervas perenes, 24–59 cm alt., cespitosas. 
Folhas 9,5–19 × 0,3–0,6 cm; bainhas 3–8 cm 
compr.; lâminas foliares 6,5–11 cm compr., margem 
levemente escabrosa. Escapo 19,5–49 cm compr., 
retrorsamente escabroso. Brácteas involucrais ca. 
5–7, de tamanhos desiguais; bráctea maior 7–15 
× 0,4–0,6 cm, faces adaxiais e abaxiais glabras, 
nervura central inerme, margens escabrosas. 
Inflorescência de 3 ordens; 1ª ordem em antelódio, 
2ª ordem em antelódios ou glomérulos e 3a ordem 
em uma série de fascículos; raios da inflorescência, 
algumas vezes, inconspícuos, 1–4,5 cm compr.; 
prófilos ca. 8 mm compr., ápice agudo; espiguetas 
ca. 3–4 × 2 mm, oblongiformes, verdes; glumas 
16–29, ca. 1,4 × 0,5 mm, ovadas, verdes e hialinas, 
por vezes, castanhas, carenas verde-escuras, quase 
perpendiculares à ráquis na maturidade, ápice 
agudo; estame 1. Aquênios 0,6–0,8 × 0,2–0,4 mm, 
lanceoloides, castanho-claros, superfície lisa, ápice 
mucronado. 
Material examinado: S/ Município, N1, 13.XII.1981, 
fl. e fr., D.C. Daly & R. Callejas 1998 (MG); Canaã 
dos Carajás, S11D, 4.VIII.2011, fl. e fr., 6°23’50”S, 
50°20’58”W, L.V.C. Silva et al. 1001 (BHCB).

Cyperus surinamensis caracteriza-se por seus 
escapos escabrosos e espiguetas verdes agrupadas 
em glomérulos. Assemelha-se a C. luzulae (ver 
comentário de C. luzulae). 

Espécie com distribuição Neotropical (Tucker 
1998; Adams 1994). No Brasil ocorre em todos os 

estados e Distrito Federal (BFG 2015). Serra dos 
Carajás: Serra Norte: N1; Serra Sul: S11D. Espécie 
ocorre em vegetação rupestre ferruginosa.

3.8. Cyperus sp. 1. Fig. 2q
Ervas perenes, 15–20 cm alt., rizomatosas, 

com rizomas curtos. Folhas 4,5–9 × 0,6–0,8 cm; 
bainhas 1–2,5 cm compr.; lâminas foliares 3,5–6,5 
cm compr., margem inerme. Escapo 1,5–18 cm 
compr., inerme. Brácteas involucrais ca. 4, de 
tamanhos desiguais; bráctea maior 4,5–9,5 × 0,5–
0,7 cm, faces adaxiais e abaxiais glabras, nervura 
central inerme, margens escabrosas. Inflorescência 
de 11 ordem em glomérulo; raios da inflorescência 
inconspícuos; espiguetas 1–1,5 cm de compr., 
lineares, verdes; glumas 10–16, ca. 2,3–3 × 0,7 
mm, lanceoladas, verdes e hialinas, carenas verde-
escuras, quase paralelas à ráquis na maturidade, 
ápice agudo; estames 3. Aquênios ca. 1,5 × 0,3 mm, 
lanceoloides, castanho-claros, brilhosos, superfície 
pontuada, ápice agudo.
Material examinado: Canaã dos Carajás, Serra Sul, 
6°23’17”S, 50°20’57”, 7.XII.2007, fl. e fr., P.L. Viana 
et al. 3362 (BHCB, MG).

Cyperus sp. 1 caracteriza-se por sua 
inflorescência congesta com raios inconspícuos. 
Apesar	de	o	único	exemplar	apresentar-se	maduro	e	
com todas as características taxonômicas relevantes 
no gênero, não foi possível obter sua identificação, 
tratando-se de um táxon, realmente, distinto. 
Mais coletas e estudos são necessários para a 
determinação exata deste espécime (ver comentário 
de Cyperus sp. 2).  

Encontrada, até o momento, apenas para a 
Serra Sul. Restrita das cangas da Serra dos Carajás: 
Serra Sul: S11D. Espécie em vegetação rupestre 
ferruginosa.

3.9. Cyperus sp. 2. Fig. 2p
Ervas perenes, 13,5–30 cm alt., cespitosas. 

Folhas 3–12 × 0,2–0,3 cm; bainhas 1–4 cm 
compr.; lâminas foliares 2–8 cm compr., margem 
esparsamente escabrosa. Escapo 11,5–27,5 
cm compr., inerme. Brácteas involucrais ca. 6; 
bráctea maior 13–17 × 0,1–0,2 cm, faces adaxiais 
e abaxiais glabras, nervuras centrais inermes, 
margem escabrosa. Inflorescência de 1–2 ordens; 
1ª ordem em antelódio e 2ª ordem em espiga; 
raios da inflorescência inconspícuos; espiguetas 
1–1,2 cm compr., lineares, castanhas; glumas 
10–20, ca. 1,8 × 0,6 mm, lanceoladas, castanhas a 
vináceas com margens hialinas, carenas castanhas, 
quase paralelas à ráquis na maturidade, ápice 
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mucronado; estames 3. Aquênios ca. 1,8–2,1 × 0,3 
mm, lanceoloides, castanhos, brilhosos, superfície 
pontuada, ápice agudo.
Material examinado: Parauapebas, Serra do Tarzan, 
6°19’14”S, 50°05’58”, 15.XII.2007, fl. e fr., P.L. Viana 
et al. 3454 (BHCB).

Cyperus sp. 2 caracteriza-se por sua 
inflorescência congesta e raios inconspícuos, 
entretanto, diferencia-se de Cyperus sp. 1, por 
suas brácteas involucrais apresentarem ca. 1–2 
mm larg. e glumas com ápices agudos (vs. brácteas 
involucrais 4–6 mm larg. e glumas com ápices 
mucronados). Também não foi possível chegar 
a determinação deste espécime, mas claramente 
se trata de outro táxon distinto para o gênero, 
necessitando de maiores estudos e coletas para 
precisar sua identidade. 

Restrito as cangas da Serra dos Carajás: Serra 
do Tarzan. Espécie em vegetação rupestre ferruginosa.

4. Eleocharis R. Br.
O gênero Eleocharis distingui-se dos demais 

gêneros da família Cyperaceae por apresentar 
folhas reduzidas às bainhas, sem lâminas, 
ausência de brácteas involucrais, inflorescência 
constituída	de	uma	única	espigueta	sobre	o	escapo	
e estilopódios persistentes nos aquênios (Svenson 
1929; González-Elizondo 1994; Gil 2004; Trevisan 
2005). Possui habitat associado a ambientes 
úmidos	(Trevisan	&	Boldrini	2010)	como:	brejos,	
lagos, lagoas, margens de rios e locais abertos, 
podendo ser emergentes a raramente submersas 
(Faria 1998). Eleocharis compreende ca. 200 
espécies com distribuição nas regiões tropicais 
e subtropicais da América (Gonzalez-Elizondo 
& Tena-Flores 2000; Goetghebeur 1998). Para o 
Brasil são aceitas ca. 69 espécies (BFG 2015). Para 
as cangas da Serra dos Carajás são registradas sete 
espécies de Eleocharis. 

Chave de identificação das espécies de Eleocharis das cangas da Serra dos Carajás
1. Espiguetas cilíndricas; glumas cartilaginosas a subcartilaginosas.

2. Escapos de secção transversal triangular; gluma inferior fértil ...........4.1. Eleocharis acutangula
2’. Escapos de secção transversal circular; gluma inferior estéril.

3. Escapos ocos, septados, com um feixe vascular central contínuo ..........................................  
 ..................................................................................................4.3. Eleocharis endounifascis

3’. Escapos cheios, não septados, sem feixe vascular central .........4.6. Eleocharis plicarhachis
1’. Espiguetas ovoides, elipisoides, globosas, lanceoloides a longo-lanceoloides; glumas membranáceas.

4.	 Duas	glumas	inferiores	estéreis;	estiletes	bífidos
5. Escapos sulcados; apêndice apical da bainha hialino rugoso ausente; espiguetas globosas; 

aquênios negros .............................................................................4.5. Eleocharis geniculata
5’. Escapos não sulcados; apêndice apical da bainha hialino rugoso presente; espiguetas ovoides; 

aquênios castanho-claros a verdes .................................................4.4. Eleocharis flavescens
4’.	 Uma	gluma	inferior	estéril;	estiletes	trífidos

6. Erva curto-rizomatosa; espiguetas basais sem escapo ausentes; glumas com ápices 
emarginados ............................................................................. 4.2. Eleocharis ayacuchensis

6’. Erva longo-estolonífera; espiguetas basais sem escapo presentes; glumas com ápices obtusos 
 ....................................................................................................4.7. Eleocharis pedrovianae

4.1. Eleocharis acutangula (Roxb.) Schult., Mant. 
2: 91. 1824.
Scirpus acutangulus Roxb., Fl. Ind. 1: 216. 1820. 
 Fig. 3p-r

Ervas	perenes,	59‒100	cm	alt.,	cespitosas,	
estoloníferas.	 Bainhas	 17‒22	 cm	 compr.,	
ápices acuminados, apêndices apicais ausentes. 
Escapo 57–93 cm compr., secção transversal 
triangular, formando ângulos côncavos, cheio, 
septos transversais ausentes, sulcos ausentes. 
Espiguetas	0,5‒3	×	0,8–0,35	cm,	oblongiformes,	
cilíndricas, verdes a castanho-claras, ápice 

agudo, base arrendondada; espiguetas basais 
sem escapo ausentes; glumas 3–4,5 × 2–3 
mm, ovadas, verde-claras a castanho-claras, 
cartilaginosas, ápice obtuso, margem hialina, 
uma gluma inferior fértil; estames 3; estiletes 
trífidos. Cerdas perigoniais 6, castanho-claras, 
retrorsamente	 escabrosas.	Aquênios	 2‒2,5	 ×	
1‒1,5	mm,	 obovoides,	 trígonos,	 verde-claros,	
superfície com fileiras longitudinais de células 
retângulares, ápice com colo; estilopódio 
cônico, triangular, comprimido, castanho-claro 
a escuro.
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Figura 3 – a-c. Eleocharis ayacuchensis – a. bainha; b. espigueta; c. aquênio (C.S. Nunes et al. 65). d-f. E. geniculata 
– d. bainha; e. espigueta; f. aquênio (J.P. Silva 767). g-i. E. flavescens – g. bainha; h. espigueta; i. aquênio (P.L. 
Viana et al. 3431). j-l. E. pedrovianae – j. espigueta; k. espigueta sem escapo; l. aquênio (C.S. Nunes et al. 35). 
m-o. E. plicarhachis – m. bainha; n. espigueta; o. aquênio (C.S. Nunes et al. 41). p-r. E. acutangula – p. bainha; q. 
espigueta;  r. aquênio (A.J. Arruda et al. 1080). s-u. E. endounifascis – s. detalhe interno do escapo; t. espigueta; u. 
aquênio (M.O. Pivari et al. 1594) (Ilustração: Me. João Silveira).
Figure 3 – a-c. Eleocharis ayacuchensis – a. sheath; b. spikelets; c. achene (C.S. Nunes et al. 65). d-f. E. geniculata – d. sheath; e. 
spikelets; f. achene (J.P. Silva 767). g-i. E. flavescens – g. sheath; h. spikelets; i. achene (P.L. Viana et al. 3431). j-l. E. pedrovianae 
1 – j. spikelets; k. scapeless; l. achene (C.S. Nunes et al. 35). m-o. E. plicarhachis – m. sheath; n. spikelets; o. achene (C.S. Nunes et al. 
41). p-r. E. acutangula – p. sheath; q. spikelets; r. aquênio (A.J. Arruda et al. 1080). s-u. E. endounifascis – s. detalhe interno do escapo; 
t. spikelets; u. achene (M.O. Pivari et al. 1594) (Illustration: Me. João Silveira).
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Material selecionado: Canaã dos Carajás, S11B, 
6°21’19”S, 50°23’19”W, 19.III.2009, fl. e fr., P.L. Viana 
et al. 4153 (BHCB); S11D, 6°24’28”S, 50°21’50”W, 
24.IV.2012, fl. e fr., A.J. Arruda et al. 1080 (MG, BHCB); 
Parauapebas [Marabá], N4, 17.III.1984, fl. e fr., A.S.L. 
da Silva & N.A. Rosa. 1853 (MG); N1, 28.IV.2015, 
fl. e fr., C.S. Nunes et al. 42 (MG); Serra da Bocaina, 
6°19’44”S, 49°55’56”W, 11.III.2012, fl. e fr., N.F.O. 
Mota et al. 2619 (BHCB).

Eleocharis acutangula é uma espécie robusta, 
facilmente identificada pelo escapo com secção 
transversal triangular de faces côncavas. Grande 
parte das amostras de E. acutangula depositadas nos 
herbários consultados estavam identificadas como 
Eleocharis mutata (L.) Roem. & Schult. (espécie 
não encontrada na área de estudo), possivelmente, 
por também apresentar porte robusto, escapo com 
secção transversal triangular, espiguetas cilíndricas 
e glumas cartilaginosas. Entretanto diferem-se por, 
E. acutangula ter um colo entre o corpo do aquênio 
e o estilopódio e gluma inferior fértil, e E. mutata 
apresentar uma dilatação anelar entre o corpo do 
aquênio e o estilopódio e gluma inferior estéril.

Espécie com distribuição nos Trópicos e 
subtrópicos (Svenson 1929; González-Elizondo 
1994). No Brasil ocorre em todos os estados e 
Distrito Federal (BFG 2015). Serra dos Carajás: 
Serra Norte: N1, N4; Serra Sul: S11B, S11D; Serra 
da Bocaina. Espécie ocorre em campos brejosos, 
circundando margens de lagoas temporárias, 
associadas a outras espécies do gênero como E. 
endounifascis Hinchliff & Roalson.

4.2. Eleocharis ayacuchensis S. González & 
Reznicek, Novon 6(4): 358. 1996. Fig. 3a-c

Ervas	 anuais(?),	 4‒12	 cm	 alt.,	 cespitosas,	
rizomatosas. Bainhas ca. 1 cm compr., ápice 
oblíquo, apêndices apicais ausentes. Escapo 
3,6–11,3 cm compr., secção transversal circular, 
cheio, septos transversais ausentes, sulcos 
presentes.	 Espiguetas	 0,3‒0,5	 ×	 0,2–0,4	 cm,	
ovoides a elípticas, subcilíndricas, castanhas, 
ápice agudo, base arrendondada; espiguetas 
basais sem escapo ausentes; glumas ca. 0,9–1,5 
× 1 mm, oblongas a elípticas, castanho-claras, 
castanhas e hialinas na margem, membranáceas, 
ápice emarginado, uma gluma inferior estéril; 
estames 2; estiletes trífidos. Cerdas perigoniais 
6, castanho-claras, retrorsamente escabrosas. 
Aquênios	 0,7‒0,9	 ×	 0,3‒0,4	mm,	 obovoides,	
subcilíndricos, amarelados a castanho-claros, 
superfície com fileiras longitudinais de células 
retângulares, ápice com colo; estilopódio deltoide, 
cônico, castanho-claro.

Material selecionado: Canaã dos Carajás, Corpo D, 
29.IV.2015, fl. e fr., C.S. Nunes et al. 50 (MG); Serra 
da Bocaina, 6°18’51”S, 49°54’43”W, 15.XII.2010, fl. 
e fr., L.V.C. Silva et al. 1049 (BHCB); Serra Tarzan, 
6°20’15”S, 50°9’6”W, 14.III.2009, fl. e fr., V.T. 
Giorni et al. 149 (BHCB); Parauapebas [Marabá], N4, 
15.III.1984, fl. e fr., A.S.L. da Silva & N.A. Rosa. 1814 
(MG); N1, 6°00’49”S, 50°17’51”W, 19.IV.2012, fl. e fr., 
A.J. Arruda et al. 913 (BHCB, MG); N2, 28.IV.2015, 
fl. e fr., C.S. Nunes et al. 33 (MG); N5, 30.IV.2015, fl. 
e fr., C.S. Nunes et al. 65 (MG).

Eleocharis ayacuchensis apresenta porte 
pequeno, não alcançando mais de 13 cm alt., 
e aquênio com o menor tamanho dentre as 
espécies do gênero para a área de estudo. Pode 
ser confundida com Eleocharis pedrovianae C.S. 
Nunes, A. Gil & R. Trevis. pelo porte pequeno, 
escapos sulcados e espiguetas castanhas, mas 
diferem-se, principalmente, por E. ayacuchensis 
ser rizomatosa e não ter espiguetas basais sem 
escapo, e E. pedrovianae ser estolonífera, 
e apresentar espiguetas basais sem escapo. 
Eleocharis ayacuchensis é um novo registro para 
o Brasil.

Espécie distribuída na Venezuela (González-
Elizondo & Reznicek 1996) e Brasil (Pará). Serra 
dos Carajás: Serra Norte: N1, N2, N4, N5; Serra 
Sul: S11D; Serra do Tarzan; Serra da Bocaina. 
Espécie ocorre em campos brejosos e áreas 
alagadas.

4.3. Eleocharis endounifascis Hinchliff & 
Roalson, Phytotaxa 7: 20. 2010. Figs. 3s-u

Ervas	perenes,	41‒102	cm	alt.,	 cespitosas,	
estoloníferas.	Bainhas	 11‒29	 cm	 compr.,	 ápice	
agudo a acuminado, apêndices apicais ausentes. 
Escapo 38,5–97 cm compr., secção transversal 
circular, ocos e com um feixe vascular central 
interno, septos transversais presentes, sulcos 
ausentes.	 Espiguetas	 1,5‒4	 ×	 0,3–0,5	 cm,	
cilíndricas, verdes a amareladas, ápice agudo, 
base arrendondada; espiguetas basais sem escapo 
ausentes;	glumas	2,8‒4,5	×	2‒3	mm,	sub-obovadas,	
castanho-claras no ápice e na base, cartilaginosas, 
ápice obtuso, margem membranácea hialina, uma 
gluma inferior estéril; estames 3; estiletes bifídos 
ou trífidos. Cerdas perigoniais ca. 7, castanho-
claras a escuras, retrorsamente escabrosas. 
Aquênios	 1‒1,5	 ×	 0,8‒1,3	 mm,	 obovoides,	
lenticulares, castanho-claros, superfície com 
fileiras longitudinais de células retângulares bem 
evidentes, ápice com colo; estilopódio cônico, 
triangular, comprimido lateralmente, castanho-
escuro a negro.
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Material selecionado: BRASIL. PARÁ: Canaã dos 
Carajás, S11B, 6°21’19”S, 50°23’19”W, 19.III.2009, fl. 
e fr., P.L. Viana et al. 4151 (BHCB); S11C, 6°22’18”S, 
50°23’5”W, 8.XII.2007, fl. e fr., P.L. Viana et al. 3411 
(BHCB); Parauapebas, N1, 25.V.2010, fl. e fr., M.O. 
Pivari et al. 1594 (BHCB); Serra Bocaina, 6°17’41”S, 
49°54’52”W, 8.III.2012, fl. e fr., N.F.O. Mota et al. 
2557 (BHCB).

Eleocharis endounifascis é robusta, podendo 
alcançar um pouco mais de 1 m de altura e 
caracteriza-se por seus escapos ocos, com secção 
transversal circular, transversalmente septados, 
com a presença de um feixe vascular central, 
espiguetas cilíndricas, glumas cartilaginosas, 
única	gluma	inferior	estéril	e	aquênios	obovoides,	
com células retângulares transversais evidentes. 
Confundida com E. interstincta (Vahl) Roem. 
& Schult. (espécie não encontrada na área de 
estudo) nas coleções dos herbários consultados, 
principalmente, por apresentar escapos septados, o 
qual difere-se basicamente, pela ausência do feixe 
vascular central, conspícuo em E. endounifascis. A 
espécie é um novo registro para o estado do Pará.

Espécie com distribuição no Sudeste da 
Venezuela, Guianas e Brasil (Hinchliff et al. 2010). 
No Brasil ocorre nas regiões Norte (PA), Nordeste 
(CE, PE, SE), Sudeste (RJ, SP) e Centro-Oeste 
(MS) (BFG 2015). Serra dos Carajás: Serra Norte: 
N1; Serra Sul: S11B, S11C; Serra da Bocaina. 
Espécie ocorre em áreas brejosas, dentro de lagoas 
temporárias formando densas populações.

4.4. Eleocharis flavescens (Poir.) Urb., Symb. 
Antill. 4(1): 116. 1903.
Scirpus flavescens Poir., Encycl. 6(2): 756. 1805. 
 Figs. 3g-i; 9e-f

Ervas	 perenes,	 10‒42	 cm	 alt.,	 cespitosas,	
estoloníferas.	 Bainhas	 1‒6	 cm	 compr.,	 ápice	
truncado com um mucron, apêndice apical hialino 
rugoso. Escapo 9–38,5 cm compr., cilíndrico, 
cheio, septos transversais ausentes, sulcos ausentes. 
Espiguetas	 0,4‒1,5	 ×	 0,3‒0,7	 cm,	 ovoides,	
subcilíndricas, verdes a castanho-amareladas, 
ápice obtuso, base arrendondada; espiguetas basais 
sem	escapo	ausentes;	glumas	2‒5,5	×	2‒4,5	mm,	
ovadas a oblongas, castanho-claras, membranáceas, 
ápice agudo a obtuso, margem hialina, duas 
glumas inferiores estéreis; estames 3; estiletes 
bífidos. Cerdas perigoniais ca. 7, castanho-claras, 
retrorsamente escabrosas. Aquênios ca. 1 × 0,5 
mm, obovoides a suborbiculoides, lenticulares, 
castanho-claros, raramente verdes, lustrosos, 
superfície reticulada, ápice com colo; estilopódio 
cônico, deltoide a discoide, verde a castanho-claro.

Material selecionado: Canaã dos Carajás, S11A, 
6°6’18”S, 50°27’40”W, 20.VII.2012, fl. e fr., A.J. Arruda 
et al. 1191 (BHCB); S11B, 6°21’8”S, 50°23’34”W, 
20.III.2012, fl. e fr., A.J. Arruda et al. 732 (BHCB); 
S11D, 10.XII.2007, 6°24’10”S, 50°18’24”W, fl. e 
fr., P.L. Viana et al 3431 (BHCB); Parauapebas, N1, 
6°0’49”S, 50°17’51”W, 19.IV.2012, fl. e fr., A.J. Arruda 
et al. 914 (BHCB); N4, 6°06’36”S, 50°11’11”W, 
23.IV.2012, fl. e fr., A.J. Arruda et al. 1064 (BHCB, 
MG); Serra da Bocaina, 6°19’41”S, 49°56’1.9”W, 
17.XII.2010, fl. e fr., N.F.O. Mota et al. 1930 (BHCB).

Eleocharis flavescens caracteriza-se por 
apresentar ápice da bainha com apêndice hialino 
rugoso, característica também de Eleocharis 
sellowiana Kunth (não encontrada na área 
de estudo), e, por este motivo, a maioria das 
amostras analisadas apresentavam identificações 
equivocadas. Diferem-se por, E. flavescens ter 
espiguetas de verdes a castanho-amareladas, 
aquênios castanho-claros a verdes e estilopódios 
cônicos, deltoides a discoides, enquanto que 
E. sellowiana apresenta espiguetas castanho-
escuras ou avermelhadas, aquênios oliváceos e 
estilopódios cônicos comprimidos lateralmente. 

Espécie com distribuição Neotropical 
(González-Elizondo 1994). No Brasil ocorre nas 
regiões Norte (PA), Nordeste (BA, CE, PB, PE), 
Sudeste (MG, RJ, SP) e Sul (PR, RS, SC) (BFG 
2015). Serra dos Carajás: Serra Norte: N1, N4; 
Serra Sul: S11A, S11B, S11D; Serra da Bocaina. 
Espécie ocorre em campo brejoso e na borda de 
lagoas temporárias.

4.5. Eleocharis geniculata (L.) Roem. & Schult., 
Syst. Veg. 2: 150. 1817.
Scirpus geniculatus L., Sp. Pl. 48: 1753.  
 Fig. 3d-f

Ervas	 perenes,	 3‒19	 cm	 alt.,	 cespitosas.	
Bainhas	 1‒2,5	 cm	 compr.,	 ápice	 apiculado,	
apêndices apicais ausentes. Escapo 2,8–17,8 cm 
compr., secção transversal circular, cheio, septos 
transversais ausentes, sulcos presentes. Espiguetas 
0,2–0,5	 ×	 0,1‒0,5	 cm,	 globosas,	 castanhas;	
espiguetas basais sem escapo ausentes; glumas ca. 
1‒1,5	×	0,5	mm,	ovadas,	marrons,	carenas	castanho-
claras a levemente esverdeadas, membranáceas, 
ápice arrendondado, margem levemente hialina, 
duas glumas inferiores estéreis; estames 3; estiletes 
bífidos. Cerdas perigoniais ca. 7, castanho-claras, 
retrorsamente	 escabrosas.	Aquênios	 0,5‒1	 ×	
0,5‒0,8	mm,	 obovoides,	 biconvexos,	 negros	 e	
lustrosos, superfície lisa, ápice com colo presente; 
estilopódio cônico, discoide, levemente achatado, 
castanho-claro a esbranquiçado.
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Material examinado: Parauapebas, N5, 21.III.1990, fl. 
e fr., J.P. Silva 767 (HCJS, IAN).

Eleocharis geniculata difere das demais 
espécies do gênero por apresentar espiguetas 
globosas castanhas, duas glumas inferiores 
estéreis e aquênios negros. As cerdas perigoniais 
de E. geniculata são bastante variáveis quanto ao 
tamanho (Gonzalez-Elizondo 1994; Faria 1998) 
podendo ser até ausentes (Trevisan & Boldrini 
2008). 

Espécie com distribuição nos Trópicos e 
subtrópicos (González-Elizondo 1994). No Brasil 
ocorre em todas as regiões, sendo que no Norte foi 
registrada apenas para os estados do Pará, Roraima 
e Tocantins (BFG 2015). Serra dos Carajás: Serra 
Norte: N5. Espécie ocorre em vegetação rupestre 
ferruginosa.

4.6. Eleocharis pedrovianae C.S. Nunes, A. Gil & 
R. Trevis, Phytotaxa 265(1): 86. 2016. 
 Fig. 3j-l

Ervas	 aparentemente	 anuais,	 3‒12,7	 cm	
alt.,	 estoloníferas.	 Bainhas	 1‒3	 cm	 compr.,	
ápice agudo a longo acuminado, apêndices 
apicais	 ausentes.	 Escapo	 1,5‒12,5	 cm	 compr.,	
secção transversal circular, cheio, verde, septos 
transversais ausentes, sulcos presentes. Espiguetas 
3‒18	×	3–4	mm,	 lanceoladas,	 às	 vezes	 ovoides,	
marrom-escuras a avermelhadas, ápice agudo, base 
cuneada; espiguetas basais sem escapo presentes; 
glumas persistentes, 1,5–2 × 1–1,2 mm, elípticas, 
lanceoladas a ovadas, vináceas a verdes, margem 
hialina, carena castanho-clara, membranáceas, 
ápice obtuso; uma gluma inferior estéril; estames 2; 
estiletes trífidos. Cerdas perigoniais ca. (4–)5, mais 
curtas que o aquênio, retrorsamente escabrosas, 
castanho-claras.	Aquênios	 1‒1,2	×	 0,4–0,5	mm,	
elípticos a obovoides, castanho-claros, superfície 
reticulada, ápice com colo ausente; estilopódio 
piramidal, agudo a acuminado, marrom-escuro.
Material selecionado: Canaã dos Carajás, S11A, 
6°20’00”S, 50°27’90”W, 21.III.2012, fl. e fr., P.B. Meyer 
et al. 1140 (BHCB); Corpo D, 6°24’31”S, 50°21’5”W, 
18.V.2010, fl. e fr., M.O.Pivari et al. 1517 (BHCB); 
Parauapebas, N1, 06º01’59”S, 50º16’58”W, 28.IV.2015, 
fl. e fr., C.S. Nunes et al. 35 (MG); N4, 15.IV.2010, fl. 
e fr., L.C.B. Lobato et al. 3902 (MG); N8, 6°11’80”S, 
50°07’56”W,  23.III.2012, fl. e fr., P.B.Meyer et al.1179 
(BHCB).

Eleocharis pedrovianae caracteriza-se por 
ser estolonífera com escapos férteis parcialmente 
emergentes e estéreis submersos flutuantes, 
(4–)5 cerdas perigoniais, presença de espiguetas 
basais sem escapo, com morfologia diferente 

das espiguetas dos ápices dos escapos férteis. 
Os aquênios de ambos os tipos de espiguetas são 
semelhantes. 

Serra dos Carajás: Serra Norte: N1, N3, N4, 
N8; Serra Sul: S11A, S11D. Espécie ocorre em 
margens de lagoas temporárias.

4.7. Eleocharis plicarhachis (Griseb.) Svenson, 
Rhodora 31: 158. 1929.
Scirpus plicarhachis Griseb., Cat. Pl. Cub. 239. 
1866. Fig. 3m-o

Ervas	perenes,	25,5‒77	cm	alt.,	cespitosas,	
estoloníferas.	Bainhas	 21‒47	 cm	 compr.,	 ápice	
agudo e acuminado, apêndices apicais ausentes. 
Escapo 24–74,5 cm compr., secção transversal 
circular, cheio, septos transversais ausentes, 
sulcos	presentes.	Espiguetas	ca.	1,1‒2	×	0,3	cm,	
longo-lanceoloides, verde-claras a amareladas, 
ápice agudo, base arredondada; espiguetas basais 
sem	escapo	 ausentes;	 glumas	 2,5‒5	×	 2‒4	mm,	
oblongas, castanho-claras a marrom-claras, 
cartilaginosas, ápice levemente emarginado 
a arrendondado, margem hialina, uma gluma 
inferior estéril; estames 3; estiletes bífidos. Cerdas 
perigoniais	 5‒6,	 castanho-claras,	 retrorsamente	
escabrosas.	Aquênios	ca.	1,7‒2	×	1	mm,	obovoides,	
biconvexos, castanho-claros, superfície reticulada, 
com fileiras longitudinais de células, ápice com 
colo; estilopódios cônicos, longo-apiculados, 
marrom-escuros.
Material examinado: Parauapebas, N1, 28.IV.2015, fl. 
e fr., C.S. Nunes et al. 41 (MG).

Eleocharis plicarhachis caracteriza-se 
pelos escapos finos e longos, espiguetas longo-
lanceoloides, agudas, com glumas oblongas, 
cartilaginosas, de ápice levemente emarginado e 
margem hialina. 

Espécie distribui-se desde o México a 
Argentina (González-Elizondo & Reznicek 1998). 
No Brasil ocorre nas regiões Norte (AM, AP, PA), 
Centro-oeste (DF, MS, MT), Sudeste (SP) e Sul 
(PR) (BFG 2015). Serra dos Carajás: Serra Norte: 
N1. Espécie ocorre em campos brejosos e em lagos, 
em simpatria com outras espécies do gênero como 
E. acutangula.

5. Fimbristylis Vahl
O gênero Fimbristylis caracteriza-se pelo 

estilete bífido ou trífido, achatado ou circular, 
fimbriado, papilado ou raramente liso, cerdas 
perigoniais e estilopódios ausentes. Semelhante 
morfologicamente a Bulbostylis (ver comentário 
de Bulbostylis). Fimbristylis compreende ca. 300 
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espécies, com distribuição tropical e subtropical, 
tendo como centro de diversidade o sudoeste do 
continente Africano (Goetghebeur 1998). No 

Brasil são aceitas 15 espécies para o gênero (BFG 
2015). Para as cangas da Serra dos Carajás foram 
registradas duas espécies de Fimbristylis.

Chave de identificação das espécies de Fimbristylis das cangas da Serra dos Carajás
1.	 Plantas	perenes;	espiguetas	de	oblongiformes	a	lanceoloides;	estiletes	bífidos;	aquênios	1	mm	compr.,	

obovoides ....................................................................................................5.1. Fimbristylis dichotoma
1’.	 Plantas	anuais;	espiguetas	de	ovoides	a	globosas;	estiletes	trífidos;	aquênios	0,5	mm	compr.,	elípticos  

 ............................................................................................................................. 5.2. Fimbristylis miliacea

5.1. Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl, Enum. Pl. 
2: 287. 1805.
Scirpus dichotomus L. Sp. Pl. 1: 50. 1753 
 Fig. 4d-f

Ervas perenes, 7–23 cm alt., rizomatosas. Folhas 
1‒15,3	×	0,1‒0,3	cm;	bainhas	1‒3,5	cm	de	compr.,	
fibrosas; lâminas foliares lineares, ápice oblíquo 
a	obtuso,	margem	escabrosa.	Escapo	8,5‒20	 cm	
compr.,	 trígono,	glabro.	Brácteas	 involucrais	1‒3,	a	
inferior ultrapassando a inflorescência, faces adaxial 
e abaxial glabras, margens escabrosas. Inflorescência 
anteloide	terminal,	1‒4	cm	compr.;	espiguetas	ca.	3‒5	
× 2 mm, fasciculadas, oblongiformes a lanceoloides, 
castanhas;	glumas	1,8‒2,4	×	1‒1,5	mm,	lanceoladas	a	
obovadas, castanhas, membranáceas, carenadas, ápice 
mucronado; estames 2; estiletes bífidos, com margem 
fimbriada, base alargada e achatada. Aquênios ca. 1 × 
1 mm, obovoides, biconvexos, castanho-claros, opacos, 
superfície horizontalmente tuberculada, base estipitada.
Material examinado: Canaã dos Carajás, Serra do Tarzan, 
1.V.2015, fl. e fr., C.S. Nunes et al. 77 (MG).

Fimbristylis dichotoma caracteriza-se por sua 
inflorescência anteloide e espiguetas oblongiformes a 
lanceoloides. Semelhante a Fimbristylis annua (All.) 
Roem. & Schult. (não registrada na área de estudo), 
por também apresentar as características supracitadas. 
Diferem-se por, F. dichotoma ser perene e apresentar 
aquênios com superfície transversalmente reticulada, e 
F. annua ser anual e apresentar aquênios com superfície 
verrugosa. 

Espécie com distribuição nos trópicos e 
subtrópicos (Kral 1998). No Brasil ocorre em todos 
os estados e Distrito Federal (BFG 2015). Serra dos 
Carajás: Serra do Tarzan. Espécie ocorre em vegetação 
rupestre sobre canga couraçada.

5.2. Fimbristylis miliacea (L.) Vahl, Enum. Pl. 2: 
287. 1805.
Scirpus miliaceus L. Syst. Nat. (ed. 10) 2: 868. 
1759. Fig. 4a-c

Ervas	 anuais,	 13‒38,5	 cm	 alt.,	 cespitosas.	
Folhas	4‒14,5	×	0,1‒0,3	cm;	bainhas	1‒7,2	cm	de 

compr., não fibrosas; lâminas foliares lineares, ápice 
truncado.	Escapo	10‒30	cm	compr.,	quadrangular,	
faces côncavas. Brácteas involucrais ca. 4, não 
ultrapassando a inflorescência, subtendendo cada 
fascículo de espiguetas, faces adaxial e abaxial 
glabras.	Inflorescência	anteloide	terminal,	2,5‒6,3	
cm compr.; espiguetas ca. 2 × 1,8 mm, fasciculadas, 
ovoides a globosas, marrom-escuras; glumas ca. 
1 × 0,7 mm, ovoides, castanhas, membranáceas, 
ápice obtuso; estames 2; estiletes trífidos, margem 
fimbriada, base alargada e achatada. Aquênios ca. 
0,5 × 0,5 mm, elíptico-obovoides, biconvexos, 
brancos, brilhosos, superfície com conspícuas 
fileiras longitudinais de células, com presença de 
espínulas, células retangulares horizontalmente, base 
estipitada achatada. 
Material examinado: Canaã dos Carajás, Serra do Tarzan, 
1.V.2015, fl. e fr., C.S. Nunes et al. 76 (MG).

Fimbristylis miliacea é facilmente reconhecida 
por suas inflorescências em antelódios e espiguetas 
ovoides a globosas, marrom-escuras. Confundida 
com F. quinquangularis (Vahl) Kunth (não registrada 
na área de estudo), por serem plantas anuais, terem 
inflorescência anteloide, fasciculada e aquênio 
obovoide, com superfície papilosa a verrugosa, 
diferem-se por F. miliacea apresentar espiguetas 
amplamente ovoides a globosas, marrom-escuras 
e glumas sem uma carena evidente, enquanto que 
em F. quinquangularis as espiguetas são ovoides a 
lanceoladas agudas, marrom-avermelhadas e glumas 
com carenas proeminentes curvadas. 

Espécie com distribuição Pantropical (Kral 
1998). No Brasil ocorre em todos os estados e 
Distrito Federal (BFG 2015). Serra dos Carajás: 
Serra do Tarzan. Espécie ocorre em vegetação sobre 
canga couraçada.

6. Hypolytrum Rich. ex Pers.
O gênero  Hypoly trum  caracter iza-

se por apresentar inflorescências complexas, 
do tipo espicoides, também conhecidas como 
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Figura 4 – a-c. Fimbristylis miliacea – a. inflorescência; b. espigueta; c. aquênio (C.S. Nunes et al. 76). d-f. F. dichotoma 
– d. inflorescência; e. espigueta; f. aquênio (C.S. Nunes et al. 77). g-i. Hypolytrum paraense – g. catáfilos; h. parte da 
inflorescência; i. aquênio (N.F.O. Mota et al. 3384). j-k. Kyllinga odorata – j. espigueta; k. aquênio (P.L. Viana et al. 
3426). l-m. K. pumilla – l. espigueta; m. aquênio (D.C. Daly & R. Callejas 1989) (Ilustração: Me. João Silveira).
Figure 4 – a-c. Fimbristylis miliacea – a. inflorescence; b. spikelets; c. achene (C.S. Nunes et al. 76). d-f. F. dichotoma – d. inflorescence; 
e. spikelets; f. achene (C.S. Nunes et al. 77). g-i. Hypolytrum paraense – g. cataphylls; h. part of the inflorescence; i. achene (N.F.O. 
Mota et al. 3384). j-k. Kyllinga odorata – j. spikelets; k. achene (P.L. Viana et al. 3426). l-m. K. pumilla – l. spikelets; m. achene (D.C. 
Daly & R. Callejas 1989) (Illustration: Me. João Silveira).
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sinflorescências, com duas brácteas florais conatas 
a livres e uma bráctea da espigueta, apresenta 
ainda, cerdas perigoniais e estilopódios ausentes. 
Hypolytrum encontra-se associado, principalmente, 
a	florestas	úmidas	e	áreas	sazonalmente	inundadas	
(Goetghebeur 1998; Alves 2003). O gênero 
compreende ca. 60 espécies, com distribuição nas 
regiões pantropicais, tendo o centro de diversidade 
no Neotrópico (Alves et al. 2002; Govaerts et al. 
2007). Para o Brasil, são aceitas 27 espécies para 
o gênero. Para as cangas da Serra dos Carajás foi 
registrada apenas uma espécie para o gênero, sendo 
esta endêmica da área.

6.1. Hypolytrum paraense M. Alves & W. W. 
Thomas, Brittonia 54(2): 133. 2002. 
 Figs. 4g-i; 9g

Ervas	perenes,	35‒90	cm	alt.,	 rizomatosas,	
cespitosas; catáfilos e pseudoescapos trígonos 
presentes.	 Folhas	 15‒80	×	 0,7‒0,9	 cm,	 basais;	
bainhas castanho-avermelhadas, membranáceas; 
lâminas foliares tricostadas, plicadas, esverdeadas 
a castanhas, subcoriáceas, ápice agudo, margem 
escabra.	Escapos	30‒40	cm	×	1,8‒2	mm,	únicos	
por planta, trígonos, com ângulos escabrosos. 
Brácteas	involucrais	4,5‒16	×	9,5‒27	cm,	lineares,	
verdes. Inflorescência paniculiforme, composta, 
terminal,	 ramificada,	 eixo	 principal	 5‒8	 cm	de	
compr.;	 prófilos	 2;	 espiguetas	 ca.	 5‒7	×	 2	mm,	
sésseis,	elipsoides;	glumas	da	espigueta	ca.	1,5‒1,7	
× 1 mm, castanho-amareladas, membranáceas, 

ápice	obtuso;	glumas	pistiladas	3,	 ca.	1,8‒2	×	1	
mm compr., ápice agudo, carena alada, fortemente 
escabrosa; estames 3; estiletes bífidos. Aquênios 
2‒2,2	×	1,1‒1,3	mm,	globosos	e	contraídos	no	ápice	
e na base, biconvexos, verde-amarelados, rugosos. 
Material examinado: Parauapebas, N1, 6°00’S, 
50°17’W, 31.VIII.2015, fl. e fr., P.L. Viana et al. 5772 
(MG); N2, 6°03’20”S, 50°15’14”W, 23.XI.2015, fl. e 
fr., N.F.O. Mota et al. 3384 (MG).

Hypolytrum paraense é caracterizada 
pela presença de catáfilos e pseudoescapos 
trígonos na base da planta, lâminas foliares 
plicadas, inflorescências paniculiformes castanho-
amareladas e aquênios rugosos. 

Restrita a Serra dos Carajás: Serra Norte: N1, 
N2. Espécie ocorre nas cangas, mais frequentemente 
em áreas de transição e mata baixa sobre canga.

7. Kyllinga Rottb.
O gênero Kyllinga apresenta inflorescência 

capituliforme, ráquis cilíndrica ou cônica; espiguetas 
unifloras, glumas dísticas, carenadas, escabras ou 
lisas; cerdas perigoniais e estilopódios ausentes; 
estigmas bífidos e aquênios lenticulares (Adams 
1994; Luceño et al. 1997). Kyllinga compreende 
ca. 60 espécies, com distribuição pantropical, 
tendo seu centro de diversidade na África Oriental 
e Madagascar (Tucker 1984; Goetghebeur 1998). 
No Brasil são aceitas sete espécies para o gênero 
(BFG 2015). Para as cangas da Serra dos Carajás 
foram registradas duas espécies. 

Chave de identificação das espécies de Kyllinga das cangas da Serra dos Carajás
1. Ervas perenes; glumas com as carenas inermes, esbranquiçadas; aquênios pretos e castanho-claros .................  

...................................................................................................................................................7.1. Kyllinga odorata
1’. Ervas anuais; glumas com as carenas escabrosas, esverdeadas; aquênios verdes .............. 7.2. Kyllinga pumila

7.1. Kyllinga odorata Vahl, Enum. Pl. 2: 382. 
1805. Figs. 4j-k; 9h

Ervas perenes, 15–40 cm alt., cespitosas. 
Folhas 4–12 × 0,1–0,3 cm; bainhas 2–6 cm compr., 
membranáceas, margem hialina; lâminas foliares 
lanceoladas, verdes, faces adaxial e abaxial glabras, 
margens escabrosas. Escapo ca. 8–40 × 0,1 cm, 
trígono, verde. Brácteas involucrais 3–4, 0,5–10 
cm compr., desiguais em comprimento, verdes, 
margens escabrosas. Inflorescência capituliforme, 
globosa; espiguetas 2–3 × 0,8–1 mm, lanceoladas; 
glumas 2, 2–3 × 1,5–2 mm, elípticas a lanceoladas, 
esbranquiçadas, linhas submarginais longitudinais 
presentes, carenas inermes; estames 1–2. Aquênios 

1–1,5 × 0,7–0,9 mm, obovoides, pretos a castanho-
claros, brilhosos, superfície pontuada. 
Material examinado: Canaã dos Carajás, Serra Sul, 
6°24’10”S, 50°18’24”W, 10.XII.2007, fl. e fr., P.L. Viana 
et al. 3426 (BHCB). 

Kyllinga odorata caracteriza-se por apresentar 
glumas com carenas inermes e esbranquiçadas. 
Assemelha-se a Kyllinga pumila por apresentarem 
inflorescências globosas, mas difere-se por K. 
pumila apresentar glumas com carenas densamente 
escabrosas e esverdeadas. 

Espécie com distribuição Pantropical (Tucker 
1998). No Brasil ocorre em todos os estados e 
Distrito Federal (BFG 2015). Serra dos Carajás: 
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Serra Sul: S11D. Espécie ocorre em campos 
brejosos e vegetação rupestre arbustiva.

7.2. Kyllinga pumila Michx., Fl. Bor.-Amer. 1: 
28-29. 1803. Fig. 4l-m

Ervas aparentemente anuais, 9–35 cm alt., 
cespitosas. Folhas 3–15 × 0,3–0,4 cm; bainhas 
1,5–5 compr., verdes a vináceas, membranáceas, 
margem hialina; lâminas foliares lanceoladas, 
verdes, faces adaxial e abaxial glabras, margens 
escabrosas. Escapo ca. 5–32 × 0,1 cm, trígono, 
verde. Brácteas involucrais (3–)4, 0,5–10 cm 
compr., desiguais em comprimento, verdes, 
margens esparsamente escabrosas. Inflorescência 
capituliforme, ovoide; espiguetas ca. 3 × 1 mm, 
lanceoloides a elipsoides; glumas 2, ca. 3 × 1 
mm, obovadas a lanceoladas, esverdeadas, linhas 
submargnais longitudinais presentes, carenas 
densamente escabrosas; estames 2. Aquênios 
ca. 1–1,3 × 0,7 mm, oblongo-obovoides, verdes, 
brilhosos, superfície pontuada. 
Material examinado: S/ Município, N1, 5°54’S, 
50°37’W, 13.XII.1981, fl. e fr., D.C. Daly & R. Callejas 
1989 (MG); Canaã dos Carajás, S11D, 6°27’11”S, 
50°20’10”W, 10.XII.2012, fl. e fr., M.O. Pivari et al. 
1681 (BHCB); Parauapebas, N5, 31.X.1985, fl. e fr., 
D.C. Daly & R. Callejas 1982 (MG).

Kyllinga pumila caracteriza-se por sua 
inflorescência globosa e glumas com carenas 
escabrosas. Assemelha-se a K. odorata (ver 
comentário de K. odorata). 

Espécie com distribuição nos Trópicos e 
subtrópicos da África e América (Tucker 1998). No 
Brasil ocorre em todos os estados e Distrito Federal 
(BFG 2015). Serra dos Carajás: Serra Norte: N1, 
N5; Serra Sul: S11D. Espécie ocorre em vegetação 
sobre canga couraçada e vegetação ferrífera.

8. Lagenocarpus Nees
O gênero Lagenocarpus caracteriza-se 

por apresentar folhas basais e/ou caulinares, 
inflorescências paniculadas, em fascículos ou 
umbeliformes, espiguetas unissexuais, masculinas 
inseridas proximalmente e femininas distalmente 
(Goetghebeur 1998; Koyama 2004). A circunscrição 
e delimitação intergenérica e interespecífica 
de Lagenocarpus e Cryptangium é bastante 
controversa. Koyama (2004) tratou as espécies 
de Cryptangium em Lagenocarpus e Vitta (2005) 
defendeu a distinção dos dois gêneros, com base em 
análises morfológicas e ontogênicas. Lagenocarpus 
compreende ca. 16 espécies, com distribuição na 
América Central a Sul, exceto região Andina, tendo 

como centro de diversidade o Brasil (Vitta 2005). 
Para o Brasil são registradas 16 espécies do gênero 
(BFG 2015). Para as cangas da Serra dos Carajás 
foi	registrada	uma	única	spécie	de	Lagenocarpus. 

8.1. Lagenocarpus verticillatus (Spreng.) T. 
Koyama & Maguire, Mem. New York Bot. Gard. 
12(3): 49. 1965.
Fuirena verticillata Spreng. Novi Provent. 47. 1818 
(1819). Fig. 5a-c

Ervas perenes, 60–134 cm alt., rizomatosas, 
formando touceiras. Folhas 8–34 × 0,2–0,4 cm, 
basais, rosuladas; bainhas 1–3 cm compr., castanhas; 
lâminas foliares linear-lanceoladas, face adaxial 
glabra a pubescente, face abaxial glabra, margens 
ciliadas na base. Escapo ca. 57–130 × 0,1 cm, glabro. 
Brácteas involucrais ausentes. Inflorescência 32–64 
cm compr.; espiguetas dispostas em fascículos; 
paracládios masculinos verticilados, proximais, 
ramos de até 4ª ordem; paracládios femininos 
verticilados, distais, ramos de até 3ª ordem; 
espiguetas masculinas, 4–4 × 0,5–0,7 mm, ovoides, 
glumas 6–7, espiraladas, ovadas, castanhas, 
mucronadas; estames 2; espiguetas femininas 3–4 × 
1 mm, ovoides, glumas ca. 3, de tamanhos desiguais, 
espiraladas, ovoides, castanhas, hialinas, aristadas; 
estiletes trífidos. Aquênios 2–2,2 × 1–1,2 mm, 
tricostados, obovoides a oblongiformes, castanho-
escuros, superfície pontuada, base estipitada, com 
três cavidades. 
Material examinado: Canaã dos Carajás, Serra Sul, 
6°22’17”S, 50°23’04”W, 23.III.2015, fl. e fr., L.C. 
Lobato et al. 4418 (MG).

Lagenocarpus verticillatus é reconhecida por 
seus paracládios dispostos em verticilos, aquênios 
com superfície pontuada e base estipitada, com 
três cavidades. Foi tratada como Cryptangium 
verticillatus por Vitta (2005), por apresentar 
espiguetas ovoides, glumas espiraladas, dois 
estames e glumas basais férteis.

Espécie distribui-se na Bolívia, Guiana, 
Venezuela, Suriname e Brasil (Vitta 2005). No Brasil 
ocorre nas regiões Norte (AM, AP, PA, RO, RR, TO), 
Nordeste (AL, BA, MA, PI, SE), Centro-oeste (DF, 
GO, MS, MT) e Sudeste (ES, MG, RJ, SP) (BFG 
2015). Serra dos Carajás: Serra Sul: S11C. Espécie 
ocorre em vegetação rupestre sobre canga.

9. Lipocarpha R. Br.
O gênero Lipocarpha caracteriza-se por 

suas espécies anuais, raramente perenes, com 
inflorescências espiciformes laterais, sésseis, 
subtendidas por uma bráctea continua com o 
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Figura 5 – a-c. Lagenocarpus verticillatus – a. espigueta masculina; b. espigueta feminina; c. aquênio (L.C. Lobato et 
al. 4418). d-e. Lipocarpha micrantha – d. inflorescência; e. aquênio (A.J. Arruda et al. 883). f-g. Pycreus polystachyos 
– f. espigueta; g. aquênio (C.S. Nunes et al. 14) (Ilustração: Me. João Silveira).
Figure 5 – a-c. Lagenocarpus verticillatus – a. spikelets male; b. spikelets female; c. achene (L.C. Lobato et al. 4418). d-e. Lipocarpha 
micrantha – d. inflorescence; e. achene (A.J. Arruda et al. 883). f-g. Pycreus polystachyos – f. spikelets; g. achene (C.S. Nunes et al. 
14) (Illustration: Me. João Silveira).
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escapo, espiguetas unifloras, ovoides, com brácteas 
glumiformes subtendendo a flor, cerdas perigoniais 
e estilopódios ausentes (Prata & López 2013). 
Lipocarpha compreende ca. 35 espécies, com 
distribuição Pantropical e em regiões temperadas 
(Goetghebeur & Van den Borre 1989). Para o Brasil 
são registradas quatro espécies do gênero (BFG 
2015). Para as cangas da Serra dos Carajás foi 
registrada	uma	única	espécie	de	Lipocarpha. 

9.1. Lipocarpha micrantha (Vahl) G.C. Tucker, J. 
Arnold Arbor. 68(4): 410. 1987.
Scirpus micranthus Vahl, Enum. Pl. 2: 254. 1805.   
 Fig. 5d-e

Ervas anuais, ca. 12 cm alt., cespitosas. Folhas 
ca. 10–15 × 0,5 mm; bainhas 3–9 mm compr., 
ápice obtuso a agudo; lâminas foliares lineares, 
esverdeadas, faces adaxial e abaxial glabras. Escapo 
ca. 80 × 0,5 mm, longitudinalmente sulcados. 
Bráctea	 involucral	 inferior	 única,	 ereta,	 continua	
com o escapo, longitudinalmente sulcada, levemente 
escabrosa. Inflorescências espiciformes laterais, 
curto-pediceladas; espiguetas 2–3, ca. 2–3 × 1,5 
mm, ovoides, castanhas; brácteas glumiformes ca. 
1 × 0,4 mm, obovadas, castanhas a vináceas, com 
carenas esverdeadas, mucronadas; estame 1; estiletes 
bífidos. Aquênios ca. 0,5–0,8 × 0,4 mm, obovoides a 
oblanceoloides, trígonos, castanho-claros, brilhosos, 
superfície levemente pontuada, ápice apresentando 
um	leve	múcron.	
Material examinado: Parauapebas, Serra Norte, 
6°02’44”S, 50°13’08”W, 27.III.2012, fl. e fr., A.J. Arruda 
et al. 883 (BHCB).

Liporcarpha micrantha é uma planta de 
porte pequeno, facilmente identificada por sua 
inflorescência composta, pseudolateral, com a 
bráctea inferior continua com o escapo.

Espécie com distribuição Neotropical e África 
Tropical (Kearns 1998). No Brasil ocorre em todos 
os estados e Distrito Federal (BFG 2015). Serra 
dos Carajás: Serra Norte: N3. Espécie ocorre em 
vegetação rupestre ferrífera.

10. Pycreus P. Beauv.
O gênero Pycreus caracteriza-se por suas 

inflorescências umbeliformes, espiguetas plurifloras, 
aquênios lenticulares, estigmas bífidos, cerdas 
perigoniais e estilopódios ausentes (Costa 2013; 
Alves et al. 2009). De um modo geral, é bastante 
semelhante ao gênero Cyperus, porém este apresenta 
estiletes trífidos e aquênios trígonos (ver comentário 
de Cyperus). Pycreus compreende ca. 100 espécies, 
com distribuição Pantropical (Goetghebeur 1998). 

Para o Brasil são registradas 15 espécies do gênero 
(BFG 2015). Para as cangas da Serra dos Carajás foi 
registrada	uma	única	espécie	de	Pycreus.

10.1. Pycreus polystachyos (Rottb.) P. Beauv., Fl. 
Oware 2: 48. 1816.
Cyperus polystachyos Rottb., Descr. Pl. Rar. 21. 
1772. Fig. 5f-g

Ervas	 perenes,	 44‒82	 cm	 alt.,	 cespitosas.	
Folhas 7–15 × 0,1–0,3 cm; bainhas 1–3 cm 
compr., castanhas, membranáceas; lâminas foliares 
lanceoladas, verdes, membranáceas, faces adaxial e 
abaxial	glabras,	margens	inermes.	Escapo	40‒75	×	0,2	
cm, trígono, verde, glabro. Brácteas involucrais 3–5, 
3–7 cm compr., desiguais em comprimento, verdes, 
membranáceas, faces adaxial e abaxial glabras, 
ápice agudo, margens escabrosas. Inflorescência 
umbeliforme congesta, esverdeada; espiguetas 2–3 × 
0,8–1 mm, linear-lanceoloides; glumas ca. 2 × 1 mm, 
todas férteis, lanceoladas, verdes, membranáceas, 
ápice agudo; estame 1. Aquênios ca. 1–1,5 × 0,5 
mm, oblongiformes, lenticulares, castanho-claros a 
esverdeados, brilhosos, superfície pontuada. 
Material selecionado: Canaã dos Carajás, Corpo C, 
11.X.2008, fl. e fr., 6°23’28”S, 50°22’17”W, L.V. Costa 
et al. 549 (BHCB); Parauapebas, N3, 28.III.2015, fl. e fr., 
A.P.O. Cruz et al. 29 (MG); N4, 27.IV.2015, fl. e fr., C.S. 
Nunes et al. 14 (MG). 

Pycreus polystachyos caracteriza-se por 
apresentar inflorescência umbeliforme congesta, 
esverdeada, espiguetas numerosas, lanceoladas e 
aquênio lenticular, oblongo. 

Espécie com distribuição nos trópicos e 
subtrópicos (Adams 1994). No Brasil ocorre em 
todos os Estados e Distrito Federal (BFG 2015). 
Serra dos Carajás: Serra Norte: N3, N4; Serra Sul: 
S11C. Espécie ocorre principalmente em áreas de 
campos brejosos.

11. Rhynchospora Vahl
O gênero Rhynchospora caracteriza-se pelas 

inflorescências corimbiformes a capituliformes, 
glumas espiraladas, aquênios biconvexos a 
globosos, estilopódios persistentes, geralmente 
triangulares a deltoides (Thomas 1998; Strong 
2006). Rhynchospora compreende ca. 300 espécies, 
com distribuição em quase todos os continentes, 
sendo seu centro de diversidade as Américas, 
principalmente o sudeste dos Estados Unidos e os 
Neotrópicos (Strong 2006). Para o Brasil são aceitas 
147 espécies para o gênero (BFG 2015). Nas cangas 
da Serra dos Carajás foram registradas 11 espécies 
de Rhynchospora. 
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Chave de identificação das espécies de Rhynchospora das cangas das Serra dos Carajás
1. Glumas brancas

2. Brácteas involucrais com margens glabras; glumas coriáceas; estilopódio com 2 lóbulos ............  
 ........................................................................................................... 11.3. Rhynchospora candida

2’.  Brácteas involucrais com margens ciliadas; glumas membranáceas; estilopódio com 4 lóbulos ...  
 .............................................................................................................11.9. Rhynchospora pubera

1’. Glumas castanho-claras, castanho-escuras, castanho-avermelhadas e alaranjadas
3.	 Inflorescência	única	no	ápice	do	escapo

4. Brácteas involucrais glumáceas, ápice aristado; aquênios sem margens involutas, ápice 
espinulado ............................................................................ 11.1. Rhynchospora acanthoma

4’. Brácteas involucrais foliáceas, ápice agudo; aquênios com margens involutas, ápice inerme
5. Espiguetas com ápice vináceo; glumas coriáceas; aquênios com margens dentadas .....  

 ...............................................................................................11.11. Rhynchospora sp. 1
5’. Espiguetas com ápice castanho a alaranjado; glumas membranáceas; aquênios com 

margens inteiras ................................................................. 11.2. Rhynchospora barbata
3’.	 Inflorescências	duas	ou	mais	terminais	e/ou	laterais

6. Cerdas perigoniais presentes
7. Espiguetas agrupadas em estruturas esféricas; estilopódio linear lanceolado.................  

 ............................................................................. 11.8. Rhynchospora holoschoenoides
7’. Espiguetas agrupadas em estruturas sub-hemisféricas; estilopódio triangular a longo 

triangular     
8.	 Aquênios	papilosos;	estilopódio	não	confluente	com	o	corpo	do	aquênio,	margens	

inermes ..................................................................11.4. Rhynchospora corymbosa
8’.	 Aquênios	transversalmente	rugosos;	estilopódio	confluente	com	o	corpo	do	aquênio,	

margens antrorsamente escabrosas ............................11.10. Rhynchospora rugosa
6’. Cerdas perigoniais ausentes

9. Espiguetas dispostas laxamente; glumas de ápice agudo; estilopódio com 2 lóbulos
10.	 Lâminas	 foliares	 de	margens	 planas;	 bainhas	 pilosas;	 inflorescência	 com	 raios	

arqueados ................................................................11.5. Rhynchospora divaricata
10’.	 Folhas	laminares	de	margem	involutas;	bainhas	glabras;	inflorescência	com	raios	

retos ............................................................................. 11.6. Rhynchospora eximia
9’. Espiguetas dispostas congestamente; glumas de ápice mucronado a longo mucronado; 

estilópodio sem lóbulos evidentes
11. Espiguetas 2,4–4,5 × 0,5–1 mm de compr.; aquênios com superfície transversalmente 

rugosa ............................................................................11.12. Rhynchospora sp. 2
11’.  Espiguetas ca. 9–14 × 2 mm de compr.; aquênios com superfície transversalmente 

reticulada .............................................................11.7. Rhynchospora cf. filiformis

11.1. Rhynchospora acanthoma	A.C.	Araújo	&	
Longhi-Wagner, Kew Bull. 63(2): 303–304, 306, 
f. 2, t. 1. 2008. Figs. 6a-b; 10a-b

Ervas anuais, 10–55 cm alt., cespitosas. 
Folhas 6–27 × 0,3–0,4 cm; bainhas 2–4 cm compr., 
glabras; lâminas foliares 4–21 cm compr., faces 
adaxial e abaxial glabras, nervura central inerme, 
margens involutas, glabras e inermes. Escapo 7–48,5 
cm compr., trígono a tetracostado, glabro, margens 
inermes. Brácteas involucrais 4, glumáceas, 
ovadas a obovadas, castanho-escuras, faces 
adaxial e abaxial glabras, ápice aristado, nervura 
central inerme, margens ciliadas. Inflorescência 

capituliforme,	única	no	ápice	do	escapo;	espiguetas	
5–8 × 1,2–1,9 mm, lanceoloides; glumas 2–5 
× 1,5–2 mm, oval-lanceoladas, não dobradas 
longitudinalmente, castanhas a castanho-claras, 
coriáceas, glabras; estames 2; estigmas bífidos. 
Cerdas perigoniais 5, castanho-claras, plumosas, 
margens antrorsamente escabrosas. Aquênios ca. 
1,5–2,5 × 1 mm, obovoides, castanhos, superfície 
lisa, ápice com um colo espinulado, margens sem 
alas; estilopódio piramidal, marrom a preto, não 
confluente com o corpo do aquênio.
Material selecionado: Parauapebas, N1, 28.IV.2015, fl. e 
fr., C.S. Nunes et al. 45 (MG); N3, 6°2’30”S, 50°12’28”W, 
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Figura 6 – a-b. Rhynchospora acanthoma – a. inflorescência; b. aquênio (C.S. Nunes et al. 45). c-d. R. corymbosa – c. 
parte da inflorescência; d. aquênio (M.F.F. da Silva et al. 2458). e-f. R. barbata – e. inflorescência; f. aquênio (C.S. 
Nunes et al. 58). g-h. R. holoschoenoides – g. inflorescência; h. aquênio (A.J. Arruda et al. 442). i-k. R. candida – i. 
estolões; j. inflorescência; k. aquênio (A. Gil et al. 524). l-m. R. pubera – l. inflorescência; m. aquênio (L.V. Silva et 
al. 951) (Ilustração: Me. João Silveira).
Figure 6 – a-b. Rhynchospora acanthoma – a. inflorescence; b. achene (C.S. Nunes et al. 45). c-d. R. corymbosa – c. part of inflorescence; 
d. achene (M.F.F. da Silva et al. 2458). e-f. R. barbata – e. inflorescence; f. achene (C.S. Nunes et al. 58). g-h. R. holoschoenoides – g. 
inflorescence; h. achene (A.J. Arruda et al. 442). i-k. R. candida – i. stolon; j. inflorescence; k. achene (A. Gil et al. 524). l-m. R. pubera 
– l. inflorescence; m. achene (L.V. Silva et al. 951) (Illustration: Me. João Silveira).
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27.III.2012, fl. e fr., A.J. Arruda et al. 897 (BHCB); N4, 
11.I.2010, L.C.B. Lobato et al. 3786 (MG); N6, 6°07’50”S, 
50°10’27”W, 25.III.2012, A.J. Arruda et al. 840 (BHCB, 
MG); Serra da Bocaina, 6°18’12”S, 49°53’56”W, 
8.III.2012, fl. e fr., A.J. Arruda et al. 641 (BHCB).

Rhynchospora acanthoma caracteriza-se 
por	 sua	 inflorescência	 capituliforme	 única	 no	
ápice do escapo, espiguetas lanceoloides, glumas 
castanhas a castanho-claras e cerdas perigoniais 
plumosas. Assemelha-se a R. globosa (Kunth) 
Roem. & Schult. (não registrada na área de estudo) 
principalmente por sua inflorescência globosa, mas, 
difere-se por ser cespitosa, apresentar brácteas 
involucrais lanceoladas com margens ciliadas, 
inflorescência com 5–10 espiguetas e aquênios 
com ápice espinuloso, enquanto R. globosa é 
rizomatosa, apresenta brácteas involucrais ovadas 
com margens glabras, inflorescências com 15–30 
espiguetas e aquênios com ápice inerme. 

Espécie com distribuição nas Guianas e no 
Brasil	(Araújo	et al. 2008), nos estados do Pará e 
Tocantins (BFG 2015). Serra dos Carajás: Serra 
Norte: N1, N3, N4, N6; Serra da Bocaina. Espécie 
muito comum em campo rupestre ferruginoso, 
caracterizando campos sobre canga nodular, e 
menos frequente em campos brejosos.

11.2. Rhynchospora barbata (Vahl) Kunth, Enum. 
Pl. 2: 290. 1837.
Schoenus barbatus Vahl, Eclog. Amer. 2: 4. 
1798. Figs. 6e-f; 10c

Ervas perenes, 10–60 cm alt., cespitosas. 
Folhas 5–43 × 0,3–0,5 cm; bainhas 1–7,5 cm 
compr., hirsutas; lâminas foliares 4–35 cm compr., 
faces adaxial e abaxial hirsutas, nervura central 
inerme, margens ciliadas e inermes. Escapo 8,2–56 
cm compr., trígono, verde, pubescente, margens 
inermes. Brácteas involucrais 3–4, foliáceas, 
longo-lanceoladas, verdes, ápice agudo, nervura 
central inerme, margens ciliadas. Inflorescência 
capituliforme	globosa,	única	no	ápice	do	escapo;	
espiguetas 3–6 × 0,7–1,5 mm, elipsoides a 
lanceoloides, raramente ovoide-lanceoloides; 
glumas ca. 2,5–4 × 1 mm, oval-lanceoladas 
a elípticas, não dobradas longitudinalmente, 
castanhas a alaranjadas, membranáceas, glabras; 
estames 3; estigma indiviso. Cerdas perigoniais 
4, castanho-escuras, antrorsamente barbadas na 
base. Aquênios 1,5–2 × 1–1,5 mm, obovoides a 
elipsoides, marrons, superfície papilada, ápice sem 
colo, margens aladas, involutas, inteiras, castanho-
claras; estilopódio de textura semelhante a das alas, 
confluente com o corpo do aquênio.

Material selecionado: S/ Município, N5, 13.III.1982, 
fl. e fr., C.R. Sperling & R. Secco 5622 (MG); Canaã 
dos Carajás, S11A, 6°21’0”S, 50°0’30”W, 13.II.2010, 
fl. e fr., F.M. Costa et al. 99 (BHCB); S11B, 6°20’35”S, 
50°25’28”W, 19.V.2010, fl. e fr., M.O. Pivari et al. 1528 
(BHCB); Corpo D, 29.IV.2015, fl. e fr., C.S. Nunes et al. 
48 (MG); S11C, 29.IV.2015, fl. e fr., C.S. Nunes et al. 58 
(MG); Parauapebas [Marabá], N4, 15.III.1984, fl. e fr., 
A.S.L. da Silva & N.A. Rosa 1843 (MG); N1, 6°2’9”S, 
50°17’7”W, 10.X.2008, fl. e fr., L.V.C. Silva et al. 717 
(BHCB); N2, 28.IV.2015, fl. e fr., C.S. Nunes et al. 29 
(MG); N6, 6.III.2010, fl. e fr., L.C.B. Lobato et al. 3875 
(MG); N8, 6°10’01”S, 50°09’29”W, 18.III.2015, fl. e 
fr., L.C.B. Lobato et al. 4351 (MG); Serra da Bocaina, 
6°19’44”S, 49°55’56”W, 11.III.2012, fl. e fr., A.J. Arruda 
et al. 689 (BHCB).

Rhynchospora barbata  é facilmente 
identificada por suas inflorescências globosas, 
com glumas de cores castanhas a alaranjadas, e 
principalmente, aquênios com margens aladas 
e involutas. Esta espécie possui uma ampla 
distribuição nas áreas de cangas na Serra dos 
Carajás, ocorrendo em quase todos os platôs, sendo 
a	espécie	melhor	amostrada,	com	o	maior	número	
de exemplares examinados. 

Espécie com distribuição Neotropical (Strong 
2006). No Brasil ocorre nas regiões Norte (AM, AP, 
PA, RO, RR, TO), Nordeste (AL, BA, CE, MA, 
PB, PE, PI, RN, SE), Centro-oeste (DF, GO, MT) e 
Sudeste (MG) (BFG 2015). Serra dos Carajás: Serra 
Norte: N1, N2, N3, N4, N5, N8; Serra Sul: S11A, 
S11B, S11C, S11D; Serra do Tarzan; Serra da 
Bocaina. Espécie ocorre em campo rupestre sobre 
canga nodular, vegetação rupestre ferruginosa e 
circundando margens de lagoas temporárias.

11.3. Rhynchospora candida (Nees) Boeckeler, 
Linnaea 37: 605. 1873.
Psilocarya candida Nees in Martius, Fl. Bras. 2(1): 
117. 1842. Figs. 6i-k; 10d

Ervas perenes, 25–37 cm alt., rizomas longos, 
escamosos. Folhas ca. 15–28 × 0,3 cm; bainhas 
1–7 cm compr., glabras a esparsamente hirsutas; 
lâminas foliares 14–21 cm compr., nervura central 
inerme, margens glabras e inermes. Escapo 22–31 
cm compr., trígono, glabro, margens inermes. 
Brácteas involucrais 1–3, foliáceas, lanceoladas, 
verdes, ápice agudo, nervura central e margens 
glabras e inermes. Inflorescência corimbiforme, 
duas ou mais terminais e/ou laterais; espiguetas 
6–12 × 5–10 mm, ovoides; glumas 4–8 × 4–6 
mm, ovadas a oval-lanceoladas, não dobradas 
longitudinalmente, brancas, coriáceas, glabras; 
estames 3; estigmas bífidos. Cerdas perigoniais 
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ausentes. Aquênios 2–2,5 × 1–1,5 mm, ovoides, 
castanho-claros, superfície transversalmente rugosa, 
ápice sem colo, margem sem ala; estilopódio 
triangular, lunado, marrom, não confluentes com o 
corpo do aquênio.
Material examinado: Parauapebas [Marabá], N5, 
29.I.1985, fl. e fr., O.C. Nascimento & R.P. Bahia 1064 
(MG); N3, 6°03’69”S, 50°12’37”W, 22.VI.2015, fl. e fr., 
J.R. Trindade et al. 227 (MG); N6, 6°07’51”S, 50°10’33”W, 
3.IX.2015, fl. e fr., A. Gil et al. 524 (MG).

Rhynchospora candida é uma espécie 
facilmente identificada pela presença de rizomas 
longos escamosos, escapos verdes, espiguetas brancas 
e glumas coriáceas. 

Espécie distribui-se na América Central e 
Madagascar (Strong 2006). No Brasil ocorre nas 
regiões Norte (AM, AP, PA), Nordeste (PI) e Centro-
oeste (MT) (BFG 2015). Serra dos Carajás: Serra 
Norte: N3, N5, N6. Espécie ocorre em margens de 
campos brejosos e lagoas temporárias.

11.4. Rhynchospora corymbosa (L.) Britton, Trans. 
New York Acad. Sci. 11: 84. 1892.
Scirpus corymbosus L., Cent. Pl. 2: 7. 1756. 
 Fig. 6c-d

Ervas perenes, 90–120 cm alt., rizomatosas. 
Folhas 45–58 × 0,7–1,2 cm; bainhas 6–23 cm compr., 
glabras; lâminas foliares 39–35 cm compr., nervura 
central e margens escabrosas. Escapo 86–114 cm 
compr., trígono, glabro, margens escabrosas. Brácteas 
involucrais numerosas, foliáceas, lanceoladas, verdes 
a castanho-claras, ápice truncado, nervura central e 
margens escabrosas. Inflorescências corimbiformes, 
duas ou mais terminais e/ou laterais; espiguetas 
5–7 × 1–1,7 mm, ovoides a lanceoloides; glumas 
ca. 2–6 × 2 mm, ovadas a elípticas, não dobradas 
longitudinalmente, marrom-avermelhadas, sub-
membranáceas, glabras; estames 3; estigmas 
indivisos. Cerdas perigoniais 4–6, castanhas, 
subuladas. Aquênios ca. 3–4 × 2 mm, obovoides, 
marrom-escuros, superfície papilosa, ápice sem colo, 
margem sem ala; estilopódio triangular, marrom, não 
confluente com o corpo do aquênio.
Material selecionado: Canaã dos Carajás, S11C, 
6°22’17”S, 50°23’13”W, 23.V.2010, fl. e fr., L.V.C. Silva at 
al. 922 (BHCB); S11D, 6°23’28”S, 50°19’4”W, 26.I.2012, 
fl. e fr., A.J. Arruda at al. 477 (BHCB); Parauapebas, N2, 
28.V.1987, fl. e fr., M.F.F. da Silva et al 2458 (MG); N4, 
9.I.2010, fl. e fr., L.C.B. Lobato, et al. 3772 (MG).

Rhynchospora corymbosa é robusta, apresenta 
inflorescência corimbosa, ramificada, espiguetas 
avermelhadas e aquênios papilados. Esta espécie 
apresenta grande variação quanto a ramificação da 
inflorescência, tamanho dos fascículos, espiguetas 

e aquênios (Guaglione 2001), variações notadas nos 
espécimes analisados.

Espécie com distribuição Pantropical (Strong 
2006). No Brasil ocorre em todos os estados e Distrito 
Federal. Serra dos Carajás: Serra Norte: N4, N2; 
Serra Sul: S11C, S11D. Espécie ocorre em vegetação 
rupestre ferruginosa e também em áreas de campos 
brejosos.

11.5. Rhynchospora divaricata (Ham.) M.T. Strong, 
Contr. U. S. Natl. Herb. 52: 343. 2005.
Fimbristylis divaricata Ham., Prodr. Pl. Ind. Occid. 
14. 1825. Fig. 7a-b

Ervas anuais, 10–21 cm alt., cespitosas. Folhas 
ca. 13–20 × 0,1 cm; bainhas 4,5–5,8 cm compr., 
pilosas; lâminas foliares 8,5–14,2 cm compr., nervura 
central e margens inermes. Escapo 4,5–9 cm de 
compr., trígono, piloso, margens inermes. Brácteas 
involucrais numerosas, foliáceas, lanceoladas, verdes, 
ápice agudo, nervura central glabra, margens pilosas, 
hialinas. Inflorescência duas ou mais terminais e/
ou laterais; espiguetas ca. 2–2,5 × 3 mm, ovoides; 
glumas 1,5–2 × 1–1,4 mm, orbiculadas a ovadas, não 
dobradas longitudinalmente, castanho-avermelhadas, 
sub-membranáceas, glabras; estames 3; estigmas 
bífidos. Cerdas perigoniais ausentes. Aquênios ca. 
1 × 1 mm, orbiculares, castanho-claros, superfície 
transversalmente rugosa, ápice sem colo, margem 
sem ala; estilopódio triangular, lunado, marrom, com 
dois lóbulos, não confluente com o corpo do aquênio.
Material examinado: Parauapebas, N7, 6°10’03”S, 
50°09’39”W, 19.IV.2016, fl. e fr., A.K. Koch et al. 790 (MG).

Rhynchospora divaricata caracteriza-se 
principalmente por apresentar inflorescência terminais 
e laterais, com os raios arqueados, espiguetas ovoides, 
aquênios orbiculoides e estilopódio triangular, lunado 
com dois lóbulos evidentes.

Espécie com distribuição na America Central 
(Honduras, Nicarágua, Panamá, Trindade e Costa 
Rica) e na América do Sul (Colômbia, Venezuela, 
Guiana, Suriname, Guiana Francesa e Brasil) (Strong 
2006). No Brasil ocorre no Norte (AM, AP, PA), 
Centro-Oeste (GO, MT) e no Sudeste (MG) (BFG 
2015). Serra dos Carajás: Serra Norte: N7. Espécie 
ocorre em campo graminoso sobre canga.

11.6. Rhynchospora eximia (Nees) Boeckeler, 
Linnaea. 37: 601. 1873.
Spermodon eximius Nees, Bot. Voy. Herald. 222. 
1854. Fig. 7g-h

Ervas perenes, 26–49 cm alt., rizomatosas. 
Folhas ca. 15–29 × 0,3 cm; bainhas 4–14 cm compr., 
glabras; lâminas foliares 11–15 cm compr., nervura 
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Figura 7 – a-b. Rhynchospora divaricata – a. parte da inflorescência; b. aquênio (A.K. Koch 790). c-d. R. rugosa 
– c. inflorescência; d. aquênio (C.S. Nunes et al. 10). e-f. Rhynchospora sp. 1 – e. inflorescência; f. aquênio (C.S. 
Nunes et al. 71). g-h. R. eximia – g. inflorescência; h. aquênio (C.S. Nunes et al. 19). i-j. Rhynchospora sp. 2 – i. 
inflorescência; j. aquênio (C.S. Nunes et al. 56). k-l. R. cf. filiformis – k. parte da inflorescência; l. aquênio (C.S. 
Nunes et al. 68) (Ilustração: Me. João Silveira).
Figure 7 – a-b. Rhynchospora divaricata – a. part of inflorescence; b. achene (A.K. Koch 790). c-d. R. rugosa – c. inflorescence; d. achene 
(C.S. Nunes et al. 10). e-f. R. eximia – e. inflorescence; f. achene (C.S. Nunes et al. 71). g-h. Rhynchospora sp. 2 – g. inflorescence; h. 
achene (C.S. Nunes et al. 19). i-j. Rhynchospora sp. 2 – i. inflorescence; j. achene (C.S. Nunes et al. 56). k-l. R. cf. filiformis – k. part 
of inflorescence; l. achene (C.S. Nunes et al. 68) (Illustration: Me. João Silveira).
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central e margens inermes. Escapo 20,7–41 
cm compr., trígono, glabro, margens inermes. 
Brácteas involucrais numerosas, foliáceas, lineares, 
verdes, ápice agudo, nervura central e margens 
inermes. Inflorescências corimbiformes, duas 
ou mais terminais e/ou laterais paniculadas; 
espiguetas ca. 4–7 × 2 mm, lanceoloides a 
ovoides; glumas ca. 3–4 × 2 mm, ovadas a 
lanceoladas, não dobradas longitudinalmente, 
castanho-escuras, membranáceas, glabras; 
estames 3; estigmas bífidos. Cerdas perigoniais 
ausentes. Aquênios ca. 1–1,2 × 1 mm, obovoides 
a suborbiculoides, marrons a castanho-claros, 
superfície transversalmente rugosa, ápice com colo, 
margem sem ala; estilopódio triangular, preto, não 
confluente com o corpo do aquênio.
Material examinado: Canaã dos Carajás, Serra do 
Tarzan, 6°20’15”S, 50°9’6”W, 14.III.2009, fl. e fr., 
Giorni, V.T. et al. 134 (BHCB); Parauapebas, N3, 
27.IV.2015, fl. e fr., C.S. Nunes et al. 19 (MG); N5, 
30.IV.2015, fl. e fr., C.S. Nunes et al. 62 (MG); N4, 
8.I.2010, fl. e fr., L.C.B. Lobato et al. 3767 (MG); N7, 
6°09’26”S, 50°10’19”W, 19.III.2015, fl. e fr., L.C.B. 
Lobato et al. 4369 (MG); Serra Bocaina, 6°18’27”S, 
49°53’22”W, 8.III.2012, fl. e fr., A.J. Arruda et al. 653 
(BHCB).

Rhynchospora eximia caracteriza-se por sua 
inflorescência corimbiforme terminal e lateral, 
espiguetas ovoides castanho-escuras, aquênios 
obovoides a suborbiculoides, transversalmente 
rugosos, estilopódios triangulares, pretos. 
Assemelha-se a Rhynchospora spruceana C.B. 
Clarke, por sua inflorescência corimbiforme e 
espiguetas castanho-escuras, mas difere-se pelo 
estilopódio longo-triangular com dois lóbulos (vs. 
estilopódio raso, não lobulado em R. spruceana). 

Espécie com distribuição Neotropical 
(Adams 1994). No Brasil ocorre no Norte (PA, RR), 
Nordeste (BA, MA, PB, PE, PI, RN), Centro-Oeste 
(GO, MS), Sudeste (MG, SP) e Sul (PR) (BFG 
2015). Serra dos Carajás: Serra Norte: N3, N4, N5, 
N7; Serra do Tarzan; Serra da Bocaina. Espécie 
ocorre em campos graminosos e campos brejosos.

11.7. Rhynchospora cf. filiformis Vahl, Enum. Pl. 
2: 232. 1805. Fig. 7k-l; 10f

Ervas perenes, 10-42 cm alt., rizomatosas. 
Folhas ca. 5–27 × 0,2 cm; bainhas 2–6 cm 
compr., glabras; lâminas foliares 3–21 cm compr., 
nervura central inerme, margens inermes na 
porção basal e levemente escabrosas na porção 
apical. Escapo 7–39 cm de compr., tricostado, 
glabro, margens inermes. Brácteas involucrais 
numerosas, foliáceas, lanceoladas, verdes, ápice 

agudo, nervura central inerme, margens glabras e 
inermes, hialinas na porção basal. Inflorescência 
corimbiforme, duas ou mais terminais e/ou laterais; 
espiguetas ca. 9–14 × 2 mm, elipisoides; glumas 
4–9 × 2–2,5 mm, oval-lanceoladas a elípticas, 
não dobradas longitudinalmente, castanho-claras, 
membranáceas, glabras; estames 3; estigmas 
bífidos. Cerdas perigoniais ausentes. Aquênios 
1,3–2 × 0,5–0,8 mm, elipsoides a obovoides, 
castanho-escuros, superfície reticulada, ápice 
com colo truncado, margem sem ala; estilopódio 
triangular, marrom a preto, não confluente com o 
corpo do aquênio.
Material selecionado: Canaã dos Carajás, S11A, 
6°18’57”S, 50°26’43”W, 21.III.2012, fl. e fr., A.J. Arruda 
et al. 744 (BHCB, MG); S11C, 6°22’40”S, 50°23’59”W, 
22.V.2010, fl. e fr., M.O. Pivari et al. 1563 (BHCB); 
S11D, 6°24’13”S, 50°18’39”W, 18.II.2010, fl. e fr., 
M.O. Pivari et al. 1497 (BHCB); Serra da Bocaina, 
6°18’54”S, 49°54’41”W, 15.XII.2010, fl. e fr., L.V.C. 
Silva et al. 1046 (BHCB); Serra do Tarzan, 6°20’11”S, 
50°9’50”W, 24.V.2010, fl. e fr., M.O. Pivari et al. 1575 
(BHCB); Parauapebas [Marabá], N3, 13.III.1985, fl. e fr., 
R.S. Secco et al. 429 (MG); [Marabá], N4, 19.III.1984, fl. 
e fr., A.S.L. da Silva & N.A. Rosa 1884 (MG); [Marabá], 
N7, 4.II.1985, fl. e fr., O.C. Nascimento & R.P. Bahia 
1157 (MG); N1, 6°1’59”S, 50°16’59”W,25.V.2010, fl. 
e fr., L.V.C. Silva et al. 970 (BHCB, MG, IAN); N2, 
28.IV.2015, fl. e fr., C.S. Nunes et al. 27 (MG); N5, 
30.IV.2015, fl. e fr., C.S. Nunes et al. 68 (MG).

Após análise das exsicatas provenientes da 
Serra dos Carajás notou-se que esses exemplares 
apresentavam aquênios com alguns caracteres 
marcantes (aquênio, quase sempre, elipsóide, sem 
colo proeminente e curto-estipitado) diferentes de 
R. filiformis, fato que nos levou a tratar a espécie 
como R. cf. filiformis, já que tradicionalmente R. 
filiformis possui aquênio, quase sempre, obovoide, 
com colo proeminente e longo-estipitado.

Espécie com distribuição Neotropical (Strong 
2006). No Brasil ocorre em todos os estados e 
Distrito Federal (BFG 2015). Serra dos Carajás: 
Serra Norte: N1, N2, N3, N4, N5, N7; Serra Sul: 
S11A, S11B, S11C, S11D; Serra da Bocaina; Serra 
do Tarzan. Espécie ocorre com mais frequência 
em áreas brejosas e com menos frequência em 
vegetação rupestre.

11.8. Rhynchospora holoschoenoides (Rich.) 
Herter, Revista Sudamer. Bot. 9: 157. 1953. 
Schoenus holoschoenoides Rich., Actes Soc. Hist. 
Nat. Paris 1:106. 1792. Figs. 6g-h; 10e

Ervas perenes, 45–92 cm alt., rizomatosas. 
Folhas 15–69 × 0,5–0,9 cm; bainhas 7–22 cm compr., 
glabras; lâminas foliares 8–47 cm compr., nervura 
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central inerme, margens escabrosas. Escapo 37,8–85 
cm, trígono, glabro, margens escabrosas. Brácteas 
involucrais numerosas, foliáceas, lanceoladas, verdes 
a castanho-claras, ápice agudo, nervura central inerme, 
margens escabrosas. Inflorescência em capítulos 
esféricos, um capítulo séssil e demais dispostos em 
raios conspícuos de margens escabras; espiguetas ca. 
4 × 1–1,5 mm, ovoide-elipisoides; glumas ca. 3–5 × 
2 mm, oval-lanceoladas, longitudinalmente dobradas, 
castanho-avermelhadas, membranáceas, glabras; 
estames 2 ou 3; estigma indiviso. Cerdas perigoniais ca. 
4, margem antrorsamente escabrosa, castanho-claras. 
Aquênios ca. 3 × 1–1,2 mm, obovoides, castanho-
claros, superfície transversalmente rugosa, ápice com 
colo, margem sem ala; estilopódio linear-lanceoloide, 
castanho-claro, 4-angulado, margens escabrosas, não 
confluente com o corpo do aquênio.
Material selecionado: Canaã dos Carajás, S11A, 6°19’4”S, 
50°27’8”W, 15.II.2010, fl. e fr., M.O. Pivari et al. 1479 
(BHCB); S11B, 6°20’26”S, 50°25’12” W 20.V.2010, fl. e 
fr., , M.O. Pivari et al. 1537 (BHCB); S11D, 6°23’28”S, 
50°21’45”W, 24.I.2012, fl. e fr., A.J. Arruda et al. 442 
(BHCB); Serra do Tarzan, 6°20’15”S, 50°9’6”W, 14.III.2009, 
fl. e fr., V. T. Giorni et al. 135 (BHCB); Parauapebas, N1, 
6°0’58”S, 50°18’21”W, 13.X.2008, fl. e fr., L.V.C. Silva et 
al. 635 (BHCB); N4, 15.I.2010, fl. e fr., L.C.B. Lobato et al. 
3827 (MG); N6, 6.III.2010, fl. e fr., L.C.B. Lobato et al. 3874 
(MG); Serra da Bocaina, 6°17’41”S, 49°54’52”W, 8.III.2012, 
fl. e fr., A.J. Arruda et al. 627 (BHCB).

Rhynchospora holoschoenoides caracteriza-
se por apresentar inflorescências em capítulos 
esféricos, sendo um séssil e os demais nas pontas 
de raios conspícuos. Confundida nas identificações 
dos herbários consultados com Oxycaryum cubense 
(Poepp. & Kunth) Palla (não registrada na área de 
estudo), por também apresentar inflorescência com 
unidades capitado-esféricas.

Espécie com distribuição Neotropical, Sul da 
África e Madagascar (Strong 2006). No Brasil ocorre 
em todos os estados e Distrito Federal (BFG 2015). 
Serra dos Carajás: Serra Norte: N1, N4, N6; Serra 
Sul: S11A, S11B, S11D; Serra do Tarzan; Serra da 
Bocaina. Espécie ocorre nas vegetações rupestres 
ferríferas, circundando áreas de campos brejosos e 
lagoas temporárias.

11.9. Rhynchospora pubera (Vahl) Boeckeler, Linnaea 
37: 528. 1872.
Dichromena pubera Vahl, Enum. Pl. 2: 241. 1805. 
 Fig. 6l-m

Ervas perenes, 4–12 cm alt., cespitosas. Folhas 
2–6 × 0,2–0,4 cm; bainhas 1–2 cm compr., puberulentas; 
lâminas foliares 1–4 cm compr., nervura central inerme, 
margens ciliadas na porção basal e esparsamente 

ciliadas na porcão apical. Escapo 3–10 cm compr., 
trígono, glabro, margens esparsamente escabrosas. 
Brácteas involucrais 3–6, foliáceas, lanceoladas, 
verdes, ápice agudo, nervura central inerme, 
margens ciliadas. Inflorescência capituliforme, 
única	no	ápice	do	escapo;	espiguetas	ca.	5	×	3–4	
mm, ovoides, comprimidas lateralmente; glumas ca. 
3–4 × 1,5 mm, oval-lanceoladas, longitudinalmente 
dobradas, brancas, membranáceas, glabras; estames 
3; estigmas bífidos. Cerdas perigoniais ausentes. 
Aquênios ca. 1,5–2 mm, largo-elipsoides, castanho-
claros, superfície transversalmente rugosa, ápice 
sem colo, margem sem ala; estilopódio triangular, 
com 4 lóbulos, castanho-escuro, não confluente 
com o corpo do aquênio.
Material examinado: Canaã dos Carajás, Serra do 
Tarzan, 6°19’57”S, 50°9’42”W, 25.V.2010, fl. e fr., 
L.V.C. Silva et al. 951 (BHCB, IAN).

Rhynchospora pubera é uma planta de 
pequeno porte, que apresenta escapos puberulentos 
ou pubescentes, glumas brancas, aquênios 
transversalmente rugosos e estilopódios triangulares 
curtos com quatro lóbulos. 

Espécie distribui-se na Colômbia, Venezuela, 
Guiana, Bolívia e Brasil (Strong 2006). No Brasil 
ocorre e todas as regiões, sendo que na região Sul 
apenas no estado do Paraná (BFG 2015). Serra dos 
Carajás: Serra do Tarzan. Espécie ocorre em áreas 
perturbadas de canga.

11.10. Rhynchospora rugosa (Vahl) Gale, Rhodora 
46: 275. 1944.
Schoenus rugosus Vahl, Eclog. Amer. 2: 5. 1798.  
 Fig. 7c-d

Ervas perenes, 32–77 cm alt., cespitosas. 
Folhas ca. 20–27 × 0,2 cm; bainhas 8–11 cm 
compr., glabras; lâminas foliares 12–16 cm compr., 
nervura central inerme, margens inermes. Escapo 
28–70 cm compr., trígono, verde, glabro, margens 
inermes. Brácteas involucrais 2–3, foliáceas, 
lineares, verdes, ápice agudo, margens glabras e 
inermes. Inflorescência paniculada, duas ou mais 
terminais e/ou laterais; espiguetas ca. 3–4 × 1 mm, 
ovoide-lanceoloides; glumas ca. 2,5–3,5 × 1 mm, 
elípticas, não dobradas longitudinalmente, castanho-
avermelhadas, membranáceas, glabras; estames 3; 
estigmas bífidos. Cerdas perigoniais 5–6, margem 
antrorsamente escabrosa, castanhas. Aquênios 
ca. 2–3 × 1,5 mm, obovoides a largo-elipisoides, 
castanho-claros, superfície transversalmente rugosa, 
ápice sem colo, margem sem ala; estilopódio 
triangular, castanho-claro, com margens escabras, 
confluente com o corpo do aquênio.
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Material selecionado: Canaã dos Carajás, S11D, 
6°23’47”S, 50°20’8”W, 11.X.2008, fl. e fr., L.V.C. 
Silva et al. 553 (BHCB); Parauapebas [Marabá], N2, 
14.III.1986, fl. e fr., R.S. Secco & O.M. Barth 435 (MG); 
N3, 27.IV.2015, fl. e fr., C.S. Nunes et al. 10 (MG).

Rhynchospora rugosa caracteriza-se por 
suas inflorescências paniculadas, glumas castanho-
avermelhadas, aquênios obovoides a largo-
elipisoides, com superfície transversalmente rugosa, 
estilopódio triangular com margens antrorsamente 
escabrosas. 

Espécie com distribuição Neotropical (Strong 
2006). No Brasil ocorre em todos os estados e 
Distrito Federal (BFG 2015). Serra dos Carajás: 
Serra Norte: N2, N3; Serra Sul: S11D. Espécie 
ocorre em áreas de campos brejosos e buritizais.

11.11. Rhynchospora sp. 1 Fig. 7e-f
Ervas anuais, 8–39 cm alt., cespitosas. Folhas 

3,5–24 × 0,2–0,3 cm; bainhas 2–9 cm compr., 
glabras; lâminas foliares 1,5–15 cm compr., nervura 
central e margens inermes. Escapo 4–30 cm compr., 
trígono, glabro. Brácteas involucrais 2–4, foliáceas, 
lineares, verdes, ápice agudo, nervura central inerme, 
margens longo-ciliadas na base. Inflorescência 
capituliforme,	única	no	ápice	do	escapo;	espiguetas	
4–7 × 1,3–2 mm, elipisoides; glumas 2–4 × 
1–2 mm, elípticas a lanceoladas, não dobradas 
longitudinalmente, castanho-claras na porção basal 
e vináceas na porção apical, coriáceas, glabras; 
estames 3; estigma indiviso. Cerdas perigoniais ca. 
5, margem antrorsamente escabrosa, com a porção 
basal ciliada, castanho-claras. Aquênios ca. 4–5 × 
1 mm, oblongiformes, castanho-claros, superfície 
lisa, ápice sem colo, com margens aladas, involutas, 
dentadas; estilopódio longo triangular, castanho-
claro, de textura semelhante ao corpo do aquênio, 
margens antrorsamente escabrosas, confluente com 
o corpo do aquênio.
Material selecionado: Parauapebas, Serra da Bocaina, 
6°19’44”S, 49°55’56”W, 11.III.2012, fl. e fr., A.J. Arruda 
et al. 688 (BHCB); Serra do Tarzan, 1.V.2015, fl. e fr., C.S. 
Nunes et al. 71 (MG).

Rhynchospora sp.  1  caracter iza-se 
principalmente por sua inflorescência capituliforme 
única	no	ápice	do	escapo	e	aquênios	com	margens	
involutas dentadas, características que a assemelha 
com R. trichochaeta C.B. Clarke. Diferem-se 
principalmente por Rhynchospora sp. 1 apresentar 
de 5–9 espiguetas na inflorescência (vs. 5–23 
espiguetas), glumas castanho-claras com a porção 
apical vinácea (vs. glumas castanho-claras a 
amareladas) e estilopódio com ca. 2 mm compr. (vs. 
estilopódio com 1–1,5 mm compr.). 

Restrita as cangas da Serra dos Carajás: Serra 
do Tarzan; Serra da Bocaina. Espécie ocorre sobre 
canga e campos brejosos.

11.12. Rhynchospora sp. 2 Fig. 7i-j
Ervas perenes, 14–39 cm alt., rizomatosas. 

Folhas 6–30 × 0,2–0,3 cm; bainhas 4–11 cm compr., 
glabras; lâminas foliares 2–19 cm compr., nervura 
central inerme, margens inermes a levemente 
escabrosas. Escapo 12–35 cm compr., trígono, 
glabro, margens inermes. Brácteas involucrais 
numerosas, foliáceas, lineares, verdes, ápice agudo, 
nervura central e margens inermes. Inflorescência 
fasciculada, duas ou mais terminais e/ou laterais; 
espiguetas 2,4–4,5 × 0,5–1 mm, elipisoides; glumas 
1,2–2 × 0,5–1,2 mm, obovadas a elípticas, castanho-
claras, membranáceas, glabras; estames 3; estigmas 
bífidos. Cerdas perigoniais ausentes. Aquênios ca. 
1 × 0,7 mm, obovoides a orbiculoides, marrons 
a castanho-claros, superfície transversalmente 
rugosa, ápice com colo; estilopódio curto triagular, 
preto, não confluente com o corpo do aquênio.
Material selecionado: Canaã dos Carajás, S11A, 
6°20’55”S, 50°27’11”W, 8.XII.2007, fl. e fr., N.F.O. 
Mota et al. 1131 (BHCB); S11C, 20.IV.2016, fl. e fr., 
N1, C.S. Nunes et al. 56 (MG); S11D, 6°24’30”S, 
50°21’6”W, 27.I.2012, fl. e fr., L.V.C. Silva et al. 1136 
(BHCB); Serra do Tarzan, 6°19’56”S, 50°85’70”W, 
24.V.2010, fl. e fr., M.O. Pivari et al. 1590 (BHCB, 
MG); Parauapebas, N1, 28.IV.2015, fl. e fr., C.S. Nunes 
et al. 36 (MG); N2, 28.IV.2015, fl. e fr., C.S. Nunes et 
al. 28 (MG); N3, 27.IV.2015, fl. e fr., C.S. Nunes et al. 
21 (MG); N4, 6°05’23”S, 50°11’33”W, 13.III.2015, fl. 
e fr., L.C.B. Lobato et al. 4316 (MG); N5, 30.IV.2015, 
fl. e fr., C.S. Nunes et al. 63 (MG); N6, 10.III.2010, fl. 
e fr., L.C.B. Lobato et al. 3876 (MG); Serra da Bocaina, 
6°19’22”S, 49°55’41”W, 11.III.2012, fl. e fr., A.J. Arruda 
et al. 683 (BHCB).

Rhynchospora sp. 2 caracteriza-se por suas 
inflorescências fasciculadas castanho-claras, 
aquênios obovoides a orbiculoides, marrons 
a castanho-claros, transversalmente rugosos e 
estilópodios triangulares. É morfologicamente 
semelhante a Rhynchospora tenuis Willd ex 
Link. (não registrada na área de estudo) quanto a 
inflorescência fasciculada, duas ou mais terminais 
e/ou laterais, espiguetas elipsoides, glumas 
obovadas a elípticas e castanho-claras, entretanto, 
Rhynchospora sp. 2 difere-se pelos aquênios 
obovoides a orbiculoides, marrons a castanho-
claros, ápice com colo, estilopódio curto triagular, 
sem lóbulos evidentes, já R. tenuis apresenta 
aquênios obovoides, marrom-avermelhados, 
estilopódio com lóbulos que se estendem ao longo 
do colo do aquênio.
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Serra dos Carajás: Serra Norte: N1, N2, N3, 
N4, N5, N6; Serra Sul: S11A, S11C, S11D; Serra 
da Bocaina; Serra do Tarzan. Espécie ocorre com 
mais frequência em campos brejosos e vegetação 
rupestre sobre canga.

 
12. Scleria P. J. Bergius

O gênero Scleria caracteriza-se pela frequente 
presença de lígula e conta-lígula no ápice da 
bainha, aquênio globoso, rígido, com superfície 
crustosa e cerdas perigoniais ausentes. Apresenta 
ainda, espiguetas variando quanto a sexualidade, 

muitas vezes unixessuadas, raramente bixessuadas, 
hipogínio ausente ou presente (Camelbeke & 
Goetghebeur 2002). É muito conhecida por suas 
folhas serem fortemente escabrosas e cortantes 
(Affonso et al. 2015). Scleria compreende ca. 200 
a 250 espécies (Goetghebeur 1998; Camelbeke et 
al. 2003), que distribuem-se nas áreas tropicais e 
subtropicais, com centro de diversidade na região 
neotropical (Guaglianone et al. 2008). Para o Brasil 
são registradas ca. 82 espécies para o gênero (BFG 
2015). Nas cangas da Serra dos Carajás foram 
registradas quatro espécies de Scleria.

Chave de identificação das espécies de Scleria das cangas da Serra dos Carajás
1.	 Laminas	foliares	0,8‒1,9	cm	de	larg.;	aquênios	com	superfície	levemente	rugulosa .............................  

 ..............................................................................................................................12.1. Scleria cyperina
1’.	 Laminas	foliares	0,1‒0,5	cm	de	larg.,	aquênios	com	superfície	lisa	ou	alveolada.

2. Ervas escandentes; lígulas presentes ............................................................... 12.3. Scleria secans
2’. Ervas eretas; lígulas ausentes

3. Margens foliares escabras; hipogínio presente; aquênios lisos, brilhantes .............................  
 ......................................................................................................... 12.2. Scleria microcarpa

3’. Margens foliares inermes; hipogínio ausente; aquênios alveolados, opacos  .........................  
 .......................................................................................................... 12.4. Scleria verticillata

12.1. Scleria cyperina Willd. ex Kunth, Enum. Pl. 
2: 345. 1837. Figs. 8a-c; 10g

Ervas	 perenes,	 39‒112	 cm	 alt.,	 eretas.	
Folhas	13,5‒39	×	0,8‒1,9	cm;	bainhas	10,5‒18	cm	
compr., margens inermes, aladas; lígulas ausentes; 
contra-lígulas com ápice arredondado, apêndices 
membranáceos no ápice ausentes; lâminas foliares 
3–21 cm compr., faces adaxial e abaxial glabras, 
margens	 escabras.	 Escapo	 33‒101,5	 ×	 0,2‒0,7	
cm, trígono, amarelado a verde, glabro, margens 
escabrosas.	Brácteas	involucrais	5,5‒13,5	×	1,8‒2,8	
cm, nervura central e margens inermes; bractéolas 
ausentes.	Inflorescência	paniculada	terminal,	4,5‒9	
×	 3‒5	 cm;	 espiguetas	masculinas	 pediceladas,	
lanceoloides,	glumas	2,4‒4	×	1‒2	mm;	estames	3;	
espiguetas femininas sésseis, ovoide-lanceoloides, 
glumas 4–8 × 2–5 mm, lanceoladas, castanhas, 
ápice levemente apiculado; hipogínio rugoso, 
bordo	trilobado,	castanho-claro.	Aquênios	ca.	2‒3	
× 2 mm, orbiculoides, brancos, raramente castanho-
claros, superfície levemente estriada e pilosa, ápice 
inerme, estilete caduco.
Material selecionado: Canaã dos Carajás, S11A, 
29.IV.2015, fl. e fr., C.S. Nunes et al. 46 (BHCB).

Scleria cyperina distingue-se das demais 
espécies na Serra dos Carajás por não apresentar 
lígulas, e possuir três brácteas de tamanhos 

variados, inflorescências paniculadas e aquênios 
globosos com superfícies estriadas. Confundida 
com Scleria stipularis Nees (não registrada na 
área de estudo) em todas as amostras analisadas 
depositadas nos herbários consultados, por sua 
inflorescência	única	paniculada	terminal.	Diferem-
se por suas laminas foliares apresentarem 5–8 
cm larg. (vs. 25–40 cm larg. em S. stipularis) e 
brácteas 1,8–2,8 cm larg. (vs. 20–40 cm larg. em 
S. stipularis).

Espécie distribui-se pela América Central, 
Colômbia, Guianas e Brasil (Camelbeke & 
Goetghebeur 1998). No Brasil ocorre em todos 
os estados e Distrito Federal (BFG 2015). Serra 
dos Carajás: Serra Sul: S11A. Espécie ocorre 
em vegetação rupestre ferrífera, áreas de campos 
brejosos, próximo de lagoas temporárias.

12.2. Scleria microcarpa Nees ex Kunth, Enum. 
Pl. 2: 341. 1837. Figs. 8f-i; 10h

Ervas	 perenes,	 82‒143	 cm	 alt.,	 eretas,	
rizomatosas.	Folhas	ca.	18‒30	×	0,5	cm;	bainhas	
5‒9	 cm	 compr.,	 margens	 escabras,	 trialadas;	
lígulas ausentes; contra-lígulas castanhas, com 
ápice falciforme, apêndices membranosos no 
ápice ausentes; lâminas foliares 13–21 cm compr., 
margens	levemente	escabrosas.	Escapo	81,5‒119,8	
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Figura 8 – a-c. Scleria cyperina – a. contra-lígula; b. inflorescência; c. aquênio (C.S. Nunes et al. 46). d-e. S. verticillata 
– d. inflorescência; e. aquênio (C.S. Nunes et al. 33). f-i. S. microcarpa – f. contra-lígula; g. inflorescência; h. parte 
da inflorescência; i. aquênio (C.S. Nunes et al. 13). j-m. S. secans – j. lígula e contra-lígula; k. margem da folha; l. 
parte da inflorescência. m. aquênio (A. Gil et al. 526) (Ilustração: Me. João Silveira).
Figure 8 – a-c. Scleria cyperina – a. contraligule; b. inflorescence; c. achene (C.S. Nunes et al. 46). d-e. S. verticillata – d. inflorescence; 
e. achene (C.S. Nunes et al. 33). f-i. S. microcarpa – f. contraligule; g. inflorescence; h. part of inflorescence; i. achene (C.S. Nunes et 
al. 13). j-m. S. secans – j. ligule and contraligule; k. leaf margin; l. part of inflorescence. m. achene (A. Gil et al. 526) (Illustration: Me. 
João Silveira).
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×	 0,3‒0,7	 cm,	 trígono,	 esverdeado	 a	 castanho,	
glabro, margens escabrosas. Brácteas involucrais 
ca.	5‒23	×	0,5	cm,	 lanceoladas,	castanho-claras,	
nervura central inerme, margens levemente 
escabrosas; bractéolas presentes. Inflorescências 
paniculadas,	 terminais	 e	 axilares,	 2,5‒19	 cm	
compr.; espiguetas masculinas pediceladas, 
ovoides,	 glumas	 2‒3	 ×	 1‒2	mm;	 estames	 3;	
espiguetas femininas sésseis, ovoides, glumas 
1,7‒2,5	×	1‒2	mm,	oval-lanceoladas,	 castanhas,	
ápice apiculado; hipogínio anular, bordo inteiro, 
ciliado,	 castanho-claro.	Aquênios	 1,8‒2	×	1,9‒2	
mm, ovoides, brancos, brilhantes, superfície lisa e 
glabros, ápice inerme, estilete persistente.
Material selecionado: Canaã dos Carajás, S11A, 
6°19’27”S, 50°27’8”W, 16.II.2010, fl. e fr., L.V.C. Silva 
et al. 771 (BHCB); S11D, 6°23’47”S, 50°20’7”W, 
10.X.2008, fl. e fr., L.V.C. Silva et al. 730 (BHCB); 
Serra do Tarzan, 6°19’8”S, 50°6’3”W, 19.II.2010, fl. 
e fr., L.V.C. Silva et al. 820 (BHCB); Parauapebas, N1, 
6°1’41”S, 50°17’31”W, 22.IV.2012, fl. e fr., A.J. Arruda 
et al. 1042 (BHCB); N3, 27.IV.2015, fl. e fr., C.S. Nunes 
et al. 13 (MG); N5, 30.IV.2015, fl. e fr., C.S. Nunes et al. 
64 (MG); N8, 6°10’01”S, 50°09’29”W, 18.III.2015, fl. 
e fr., L.C.B. Lobato et al. 4338 (MG); Serra da Bocaina, 
6°18’54”S, 49°54’34”W, 15.XII.2010, fl. e fr., N.F.O. 
Mota et al. 1857 (BHCB, IAN).

Scleria microcarpa caracteriza-se pela 
bainha trialada, contra-lígula com ápice falciforme, 
hipogínio com bordo inteiro e ciliolado, aquênio 
branco, liso, brilhante, com o estilete persistente 
no ápice. 

Espécie com distribuição desde México 
ao Paraguai (Camelbeke et al. 2003). No Brasil 
ocorre em todos os estados e Distrito Federal (BFG 
2015). Serra dos Carajás: Serra Norte: N1, N3, N5, 
N8; Serra Sul: S11A, S11D; Serra Tarzan; Serra 
da Bocaina. Espécie ocorre em áreas de campos 
brejosos e lagoas onde formam grandes populações.

12.3. Scleria secans (L.) Urb., Symb. Antill. 2(2): 
169. 1900.
Schoenus secans L., Syst. Nat. 10: 865. 1759. 
 Fig. 8j-m

Ervas perenes, ca. 5 m alt., escandentes, 
rizomas	 tuberosos.	Folhas	 15‒45	×	0,2‒0,4	 cm;	
bainhas 4–26 cm compr., margens escabrosas, sem 
alas; lígulas presentes; contra-lígulas castanhas, 
ápice obtuso, apêndices membranosos no ápice 
presentes nas plantas jovens e caducos nas plantas 
maduras, ficando apenas uma margem hialina 
e fibrosa; lâminas foliares 11–19 cm compr., 
margens densamente escabrosas. Escapo ca. 
4,5	×	 2‒5	mm,	 trígono,	 castanho,	 faces	 adaxial	

e abaxial glabrescentes, margens escabrosas. 
Brácteas	involucrais	4‒22	×	0,4–0,5	cm,	nervura	
central e margens escabrosas; bractéolas presentes. 
Inflorescências	 paniculadas,	 3‒6	 cm	 compr.,	
terminais e axilares; espiguetas masculinas 
pediceladas,	lanceoloides,	glumas	3‒4	×	1‒1,5	mm;	
estames 2; espiguetas femininas sésseis, ovoides, 
glumas	ca.	4‒5	×	2	mm,	ovadas	a	oval-lanceoladas,	
lados castanhos a vináceos, carenas verdes, ápice 
apiculado; hipogínio orbicular, castanho, bordo 
dentado. Aquênios ca. 2,5 × 1,5 mm, ovoides, 
brancos, lustrosos, superfície lisa, glabros a 
raramente pubescentes, tricomas hialinos presentes, 
ápice inerme, estilete persistente.
Material examinado: Canaã dos Carajás, S11A, 
6°18’32”S, 50°27’25”W, 21.V.2010, fl. e fr., L.V.C. Silva 
et al. 905 (BHCB); S11B, 6°22’52”S, 50°23’35”W, 
20.V.2010, fl. e fr., L.L. Giacomin et al. 1167 (BHCB); 
S11D, 6°23’49”S, 50°20’57”W, 6.XII.2007, fl. e fr., P.L. 
Viana et al. 3338 (BHCB); Parauapebas, N6, 3.IX.2015, 
fl. e fr., 6°07’51”S, 50°10’33”W, A. Gil et al. 526 (MG); 
Serra da Bocaina, 6°18’38”S, 49°54’9”W, 11.III.2012, 
fl. e fr., N.F.O. Mota et al. 2616 (BHCB).

Scleria secans pode atingir ca. 5 m ou 
mais de altura, escandentes em árvores. Possuem 
as margens das lâminas foliares fortementes 
escabrosas, cortantes, o que dificulta a coleta do 
material, contra-lígula membranácea hialina e 
lígula ausente. 

Espécie distribui-se desde o México ao 
Paraguai Camelbeke et al. 2003. No Brasil ocorre 
em todos os estados e Distrito Federal (BFG 2015). 
Serra dos Carajás: Serra Norte: N6; Serra Sul: 
S11A, S11B, S11D; Serra da Bocaina. Espécie 
ocorre nas bordas de mata e de vegetação sobre 
canga couraçada.

12.4. Scleria verticillata Muhl. ex Willd., Sp. Pl. 
4(1): 317. 1805.  Fig. 8d-e

Ervas	anuais,	31‒46	cm	alt.,	eretas,	rizomas	
fibrosos.	 Folhas	 4‒25	 ×	 0,1‒0,15	 cm;	 bainhas	
1‒4,5	 cm	 compr.,	margens	 inermes,	 sem	 alas;	
lígulas ausentes; contra-lígulas castanhas, ápice 
arrendondado, sem apêndices membranosos no 
ápice; lâminas foliares 3–20,5 cm compr., margens 
inermes.	 Escapo	 27‒32	 ×	 0,1‒0,2	 cm,	 trígono,	
esverdeado, glabro, margens inermes. Brácteas 
involucrais	6,5‒15,5	×	1–3	mm,	nervura	central	e	
margens lisas; bractéolas ausentes. Inflorescência 
espiciforme,	1‒3	ramificações,	com	1‒2	glomérulos	
subtendidos	por	uma	pequena	bractéola	de	3‒13	cm	
compr.; espiguetas masculinas sésseis, localizadas 
internamente as espiguetas femininas, lanceoloides, 
glumas	 ca.	 2‒3	×	 1	mm;	 estames	 2;	 espiguetas	
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Figura 9 – a. Bulbostylis conifera – detalhe da inflorescência (Foto: Nara Mota). b. Cyperus haspan – detalhe da 
inflorescência (Foto: Climbiê Hall). c. Cyperus luzulae – detalhe da inflorescência (Foto: Climbiê Hall). d. Cyperus 
surinamensis (Foto: Clebiana Nunes). e-f. Eleocharis flavescens – e. espigueta; f. apêndice hialino no ápice da bainha 
(Foto: Climbiê Hall). g. Hypolytrum paraense – detalhe da inflorescência (Foto: Nara Mota). h. Kyllinga odorata – 
detalhe da inflorescência (Foto: André Simões).
Figure 9 – a. Bulbostylis conifera – detalhe da inflorescence (Photo: Nara Mota). b. Cyperus haspan – detail of inflorescence (Photo: 
Climbiê Hall). c. Cyperus luzulae – detail of inflorescence (Photo: Climbiê Hall). d. Cyperus surinamensis (Photo: Clebiana Nunes). 
e-f. Eleocharis flavescens – e. spikelets; f. appendix hyaline in sheath apex (Photo: Climbiê Hall). g. Hypolytrum paraense – detail of 
inflorescence (Photo: Nara Mota). h. Kyllinga odorata – detail of inflorescence (Photo: André Simões).
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Figura 10 – a-b. Rhynchospora acanthoma – a. habito caracterizando canga nodular; b. inflorescência (Foto: Pedro 
Viana). c. Rhynchospora barbata – detalhe da inflorescência (Foto: André Gil). d. Rhynchospora candida – detalhe 
da inflorescência. e. Rhynchospora holoschoenoides – detalhe da inflorescência (Foto: Climbiê Hall). f. Rhynchospora 
cf. filiformis – detalhe da inflorescência (Foto: Climbiê Hall). g. Scleria cyperina – detalhe da inflorescência (Foto: 
Climbiê Hall). h. Scleria microcarpa – detalhe da inflorescência (Foto: Climbiê Hall).
Figure 10 – a-b. Rhynchospora acanthoma – a. habit characterizing nodular canga; b. detail of inflorescence (Photo: Pedro Viana). c. 
Rhynchospora barbata – detail of inflorescence (Photo: André Gil). d. Rhynchospora candida – detail of inflorescence (Photo: Climbiê 
Hall). e. Rhynchospora holoschoenoides – detail of inflorescence (Photo: Climbiê Hall). f. Rhynchospora cf. filiformis – detail of 
inflorescence (Photo: Climbiê Hall). g. Scleria cyperina – detail of inflorescence (Photo: Climbiê Hall). h. Scleria microcarpa – detail 
of inflorescence (Photo: Climbiê Hall).
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femininas sésseis e pediceladas, ovoides, glumas 
2‒3	×	 1‒1,5	mm,	 ovadas	 a	 lanceoladas,	 verdes	
com manchas vináceas, ápice apiculado; hipogínio 
ausente.	Aquênios	1‒1,5	×	1‒1,2	mm,	obovoides	a	
cordiformes, brancos, opacos, superfície alveolada, 
glabros, ápice mucronado, às vezes, levemente 
emarginados, estilete caduco.
Material examinado: Canaã dos Carajás, S11B, 
6°20’39”S, 50°25’20”W, 16.II.2010, fl. e fr., L.V.C. 
Silva et al. 780 (BHCB); Serra do Tarzan, 6°20’15”S, 
50°9’6”W, 14.III.2009, fl. e fr., V.T. Giorni et al. 147 
(BHCB); Parauapebas, N3, 28.IV.2015, fl. e fr., C.S. 
Nunes et al. 33 (MG); Serra da Bocaina, 6°18’53”S, 
49°54’42”W, 8.III.2012, fl. e fr., A.J. Arruda et al. 630 
(BHCB). 

Scleria verticillata apresenta pequeno porte 
quando comparadas às demais espécies do gênero, 
conta com inflorescências espiciformes simples, 
com espiguetas sésseis, agrupadas em glomérulos, 
aquênios brancos, obovados com superfícies 
alveolados. 

Espécie distribui-se desde o sul dos Estados 
Unidos ao Brasil (Camelbeke & Goetghebeur 
1998). No Brasil ocorre nas regiões Norte (RR, 
TO), Nordeste (BA, MA, PI, SE), Centro-Oeste 
(GO) e Sudeste (MG) (BFG 2015). Serra dos 
Carajás: Serra Norte: N3; Serra Sul: S11B; Serra 
do Tarzan; Serra da Bocaina. Espécie ocorre em 
vegetação rupestre ferrífera e campos brejosos.
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Resumo
Foram encontradas duas espécies de Hydrocharitaceae nas cangas da Serra dos Carajás, Pará, Brasil: Ottelia 
cf. brasiliensis, primeiro registro do gênero para o Pará, e Apalanthe granatensis. São apresentadas descrições 
detalhadas, comentários e ilustrações das espécies.
Palavras-chave: Apalanthe, FLONA Carajás, novo registro, Ottelia, Pará.

Abstract 
Two species of Hydrocharitaceae were found in the canga formations of the Serra dos Carajás, Pará state, 
Brazil: Ottelia cf. brasiliensis, the first record of the genus in the state of Pará, and Apalanthe granatensis. 
Detailed descriptions, comments, and illustrations of the species are presented.
Key words: Apalanthe, FLONA Carajás, new record, Ottelia, Pará state.
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Hydrocharitaceae
Hydrocharitaceae Juss. possui distribuição 

cosmopolita, apresentando ca. 18 gêneros e 116 
espécies (Stevens 2001). A exata delimitação 
genérica em Hydrocharitaceae não é consenso 
(e.g., Cook 1985; BFG 2015; Govaerts 2016; 
Ross et al. 2016). Assim, no presente estudo, 
optamos por seguir a circunscrição adotada 
na Flora do Brasil (BFG 2015). A família é 
constituída por ervas aquáticas, monoicas ou 

dioicas, dulciaquícolas ou marinhas, anuais ou 
perenes; com inflorescências subtendidas por 
duas brácteas normalmente conatas (espatas), 
com flores entomófilas, anemófilas ou hidrófilas, 
de ovário ínfero e estigmas geralmente divididos 
(Stevens 2001; Les et al. 2006). No Brasil 
ocorrem 14 espécies distribuídas em seis gêneros 
(BFG 2015), dos quais dois foram registrados 
nas cangas da Serra dos Carajás: Ottelia Pers. e 
Apalanthe Planch.

Chave de identificação dos gêneros de Hydrocharitaceae das cangas da Serra dos Carajás
1.	 Caule	flexuoso;	folhas	sésseis,	verticiladas;	espatas	sésseis ...............................................1. Apalanthe
1’. Caule cormiforme; folhas completas, alternas espiraladas; espatas longo pedunculadas........2. Ottelia

1. Apalanthe Planch.
A p a l a n t h e  P l a n c h .  é  u m  g ê n e r o 

monoespecífico que ocorre na região tropical 
da América do Sul (Cook 1985; Govaerts 2016). 
No Brasil, ocorre em quase todas as regiões 
(exceto Sul) e domínios fitogeográficos (exceto 

Pampas) (BFG 2015). O gênero é constituído por 
ervas dulciaquícolas, submersas fixas, monoicas; 
com caule flexuoso; folhas sésseis verticiladas; 
espatas sésseis; e flores sésseis, entomófilas, 
vistosas, com longo hipanto, nectários e ovário 
3-carpelar (adaptado de Cook 1985).
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1.1. Apalanthe granatensis (Humb. & Bonpl.) 
Planch., Ann. Mag. Nat. Hist., sér. 2, 1: 87. 1848. 
 Figs. 1a-c; 2a-b

Erva submersa fixa, ramificada, até 40,5 
cm compr., monoica. Caule flexuoso, cilíndrico, 
costulado, 0,5–1 mm diâm. Folhas sésseis, 
membranáceas, glabras, 6–26 × 0,9–1,1 mm, 
estreito-lanceoladas a lineares, 3–7-verticiladas, 
margem minutamente espinescente, base atenuada, 
ápice pungente. Flores alvas, solitárias, sésseis; 
bractéola verde-vinácea, 4–5 mm compr., 
cilíndrica, ápice bifurcado; hipanto verde se 
tornando alvo no ápice, 13–44 mm compr.; 
sépalas 3, alvas com grande mácula vinácea no 
ápice, 1,8–2 × 1,1–1,2 mm, ovadas, naviculares, 
reflexas, ápice arredondado; pétalas 3, alvas, 
2,1–2,9 × 1,7–1,8 mm, largo-obovadas, ápice 
arredondado; estames 3, antessépalos, ca. 1,2–1,3 
mm compr., filetes pilosos, anteras 0,3–0,4 mm 
compr., amareladas, ovoides a elipsoides; ovário 
ca. 4 × 1,1 mm, glabro, protegido pela bractéola; 
estilete 3, antepétalos, estigma bífido, 1–1,2  mm, 
achatado, piloso a papiloso, com nectário na base. 
Fruto tipo cápsula, ca. 5 × 1,5 mm, lanceoloide, 
glabro. Semente ca. 3 × 0,7 mm, fusiforme, 
densamente pilosa.
Material examinado: Canaã dos Carajás, S11-A, 
6°19’06’’S, 50°27’09’’W, 21.III.2012, fl. e fr., A.J. 
Arruda et al.761 (BHCB); Parauapebas, FLONA 
Carajás, Serra dos Carajás, lagoa da mata, acesso 
próximo a portaria do N5, no fim da passarela, 
6°02’25”S, 50°05’17”W, 30.IV.2015, fl. e fr., A. Gil 
et al. 490 (MG).

Apalanthe granatensis possui histórico 
taxonômico complexo. Seu posicionamento como 
pertencente ao gênero Elodea Michx. ou em um 
gênero monoespecífico a parte já foi discutido 
em alguns estudos envolvendo Hydrocharitaceae 
(e.g., St. John 1963; Cook 1985). Filogenias 
morfológicas e moleculares mostram Apalanthe 
como grupo irmão do clado formado por Elodea 
e Egeria Planch. (e.g., Les et al. 2006; Li & Zhou 
2009; Ross et al. 2016). Assim, combinar A. 
granatensis em Elodea, como tratado por alguns 
autores (e.g., St. John 1963; Govaerts 2016), sem 
fazer o mesmo com as espécies de Egeria não 
estabelece um grupo monofilético. Dessa maneira, 
o presente estudo adota o nome A. granatensis, 
assim como na Flora do Brasil (BFG 2015).

Espécie sul-americana, ocorrente na 
Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, 
Guiana, Guiana Francesa, Paraguai, Peru, 
Suriname e Venezuela (Cook 1985; Govaerts 

2016). No Brasil ,  ocorre nos estados do 
Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, 
Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Norte, Roraima, São Paulo, Sergipe 
e Tocantins (BFG 2015). Na Serra dos Carajás 
ocorre na Serra Norte: N5 e na Serra Sul: S11-A. 
Encontrada em flor e fruto nos meses de março 
e abril, em lagoas sobre canga, próximas a 
buritizais e a campos graminosos.

2. Ottelia Pers.
Ottelia possui ca. 20 espécies e distribuição 

cosmopolita, com apenas uma espécie nas 
Américas (Cook et al. 1984; Govaerts 2016). 
No Brasil, o gênero está distribuído nos estados 
da Bahia, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do 
Sul, Minas Gerais, Paraná e São Paulo (BFG 
2015), sendo registrado pela primeira vez no 
estado do Pará. Ottelia é constituído por ervas 
dulciaquícolas, submersas fixas; com caule 
cormiforme; folhas completas, alternas espiraladas 
e congestas; espatas longo pedunculadas; e flores 
entomófilas, vistosas, com nectários e ovário 
3–∞-carpelar	(adaptado	de	Cook	et al. 1984). Um 
único espécime de Ottelia da Serra dos Carajás 
foi encontrado e examinado [Costa et al. 633 
(BHCB)], apresentando apenas um fruto imaturo 
e folhas pouco desenvolvidas.

2.1. Ottelia cf. brasiliensis (Planch.) Walp., Ann. 
Bot. Syst. 3: 510. 1852. Fig. 1d-e

Erva submersa fixa, não ramificada, até 25 
cm compr. Caule críptico, cormiforme. Folhas, 
glabras, 5–9,5 cm compr.; pecíolo 15–23 × 0,1–1,5 
mm, contínuo com bainha hialina invaginante; 
limbo membranáceo, 3,5–6,5 × 0,3–0,5 cm, 
estreito-elíptico a linear, margem inteira, base 
cuneada, ápice agudo. Pedúnculo 12,5–21 × 
0,1–0,15 cm, costelado. Flores não vistas. Fruto 
tipo cápsula, 2,2–0,4 cm, oblanceoloide.
Material examinado: Parauapebas, N1, 6°00’45”S, 
50°18’10”W, 13.X.2008, fr., L.V. Costa et al. 633 
(BHCB).

Ottelia brasiliensis é a única espécie do 
gênero que ocorre nas Américas, podendo ser 
diferenciada de outras espécies do grupo por suas 
lâminas foliares de base cuneada, pedúnculos não 
costelados ou alados, ovário 3-carpelar e nectários 
com apêndice longo-acuminado (Cook & Urmi-
König 1984). Apesar de possuir características 
morfológicas que corroboram, em grande 
parte com a circunscrição de O. brasiliensis, o 
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Figura 1 – a-c. Apalanthe granatensis – a. hábito; b. porção apical da folha; c. flor. d-e. Ottelia cf. brasiliensis – d. 
hábito (incluindo detalhe do pedúnculo); e. folha (a–c. A. Gil 490, ilustração: Alex Pinheiro; d-e. L.V. Costa 633, 
ilustração: João Silveira).
Figure 1 –  a-c. Apalanthe granatensis – a. habit; b. apical portion of the leaf ; c. flower. d-e. Ottelia cf. brasiliensis – d. Habit (including detail of 
the peduncle); e. leaf (a–c. A. Gil 490, illustration: Alex Pinheiro; d-e. L.V. Costa 633, illustration: João Silveira).
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espécime examinado apresenta folhas pequenas 
(5–9,5 cm) se comparadas com materiais de 
outras localidades e citações na literatura (maior 
que 40 cm; e.g., Cook & Urmi-König 1984), e 
pedúnculos costelados, causando dúvidas sobre 
sua real identidade.

Ottelia brasiliensis é uma espécie sul-
americana, ocorrendo no Brasil, Argentina e 
Paraguai (Cook & Urmi-König 1984; Govaerts 
2016). No Brasil, foi registrada para os estados da 
Bahia, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 
Minas Gerais, Paraná e São Paulo (BFG 2015). 
Ottelia cf. brasiliensis foi coletada na Serra dos 
Carajás na Serra Norte: N1. Encontrada na área 
de estudo em lagoa permanente sobre formação 
de canga, em fruto no mês de outubro.

Agradecimentos
Agradecemos ao Museu Paraense Emílio 

Goeldi e ao Instituto Tecnológico Vale, a estrutura 
e o apoio. Ao CNPq, a bolsa do Programa 
de Capacitação Institucional (MPEG/MCTI) 
concedida a CFH. Aos curadores dos herbários 
BHCB, IAN, HCJS, MG e RB, a disponibilização 
de material para a análise. Ao Dr. Pedro Viana 
e à Dra. Ana Maria Giulietti, coordenadores 
do projeto “Flora de Carajás”, o convite. 
Ao projeto objeto do convênio MPEG/ITV/
FADESP (01205.000250/2014-10) e ao projeto 
aprovado pelo CNPq (processo 455505/2014-4), 

o financiamento. Ao ICMBio, especialmente a 
Frederico Drumond Martins, a licença de coleta 
concedida e suporte nos trabalhos de campo. A 
Alex Pinheiro e ao Me. João Silveira, a confecção 
das ilustrações. À Dra. Nara Mota, o auxílio em 
etapas importantes do projeto.

Referências
BFG. 2015. Growing knowledge: an overview of seed 

plant diversity in Brazil. Rodriguésia 66: 1085-
1113.

Cook, C.D.K. 1985. A revision of the genus Apalanthe 
(Hvdrocharitaceae). Aquatic Botany 21: 157-164.

Cook, C.D.K.; Symoens, J.-J. & Urmi-König, K. 1984. 
A revision of the genus Ottelia (Hydrocharitaceae) 
1. Generic considerations. Aquatic Botany 18: 
263-274.

Cook, C.D.K. & Urmi-König, K. 1984. A revision of the 
genus Ottelia (Hydrocharitaceae). 2. The species of 
Eurasia, Australasia and America. Aquatic Botany 
20: 131-177.

Govaerts, R. 2016. World checklist of Hydrocharitaceae. 
Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. 
Publicado na Internet. Disponível em <http://apps.
kew.org/wcsp/>. Acesso em 20 março 2016.

Les, D.H.; Moody, M. & Soros, C.L. 2006. A reappraisal 
of phylogenetic relationships in the monocotyledon 
family Hydrocharitaceae (Alismatidae). Aliso 22: 
211-230.

Li, X. & Zhou, Z. 2009. Phylogenetic studies of the 
core Alismatales inferred from morphology and 

Figura 2 – Apalanthe granatensis – a. ramo com flor em vista lateral; b. ramo com flor em vista frontal (a-b. A. Gil 490).
Figure 2 – Apalanthe granatensis – a. branch with flower in lateral view; b. branch with flower in front view (a-b. A. Gil 490).

a b



Hydrocharitaceae de Carajás

Rodriguésia 67, n. 5 (Especial): 1367-1371. 2016

1371

rbcL sequences. Progress in Natural Science 19: 
931-945.

Ross, T.G.; Barrett, C.F.; Gomez, M.S.; Lam, V.K.Y.; 
Henriquez, C.L.; Les, D.H.; Davis, J.I.; Cuenca, A.; 
Petersen, G.; Seberg, O.; Thadeo, M.; Givnish, T.J.; 
Conran, J.; Stevenson, D.W. & Graham, S.W. 2016. 
Plastid phylogenomics and molecular evolution of 
Alismatales. Cladistics 32: 160-178.

St. John, H. 1963. Monograph of the genus Elodea 
(Hydrocharitaceae) Part 3. The species found in northern 
and eastern South America. Darwiniana 12: 639-652.

Stevens, P.F. 2001 [onwards]. Angiosperm Phylogeny 
Website. Version 9, June 2008 [and more or less 
continuously updated since]. Disponível em <http://
www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/>. Acesso 
em 12 março 2016.

Lista de exsicatas 
Arruda, A.J. 761 (1.1); Costa, L.V. 633 (2.1); Gil, A. 490 (1.1).

Artigo recebido em 27/04/2016. Aceito para publicação em 17/08/2016.





Resumo
Foram encontradas duas espécies de Iridaceae pertencentes a um único gênero de Tigridieae para Serra dos 
Carajás, Pará, Brasil: Cipura paludosa e Cipura xanthomelas. Apenas a segunda foi registrada para as áreas 
de cangas da serra. O presente estudo taxonômico apresenta descrição morfológica, ilustrações detalhadas e 
comentários diagnósticos de C. xanthomelas. 
Palavras-chave: Cipura, FLONA Carajás, Tigridieae.

Abstract 
Two species of Iridaceae belonging to a single genus of the Tigridieae were recorded in the Serra dos Carajás, 
Pará, Brazil: Cipura paludosa and Cipura xanthomelas. Only the second species was recorded from the areas 
of cangas. This taxonomic study presents a morphological description, detailed illustrations, and diagnostic 
comments for C. xanthomelas.
Key words: Cipura, FLONA Carajás, Tigridieae.
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Iridaceae
Iridaceae Juss. é constituída por ca. 2.030 

espécies e 75 gêneros de distribuição cosmopolita 
(Goldblatt & Manning 2008). A família apresenta 
duas tribos estritamente americanas, Trimezieae (4 
gêneros e ca. 60 espécies) e Tigridieae (15 gêneros 
e ca. 160 espécies), esta última diferenciando-se 
por apresentar sistemas subterrâneos bulbosos, 
folhas plicadas e números cromossômicos básicos 
x = (6)7 e 14(28) (Goldblatt 1982, 1990; Goldblatt 
& Manning 2008; Lovo et al. 2012). No Brasil, 
Iridaceae está representada por 23 gêneros e 
190 espécies distribuídas em todos os domínios 
fitogeográficos, sendo 106 espécies endêmicas 
do país (BFG 2015). Na Serra dos Carajás foi 
encontrado um único gênero de Iridaceae: Cipura 
Aubl.

 
1. Cipura Aubl.

No Brasil, ocorrem cinco espécies distribuídas 
em quase todas as regiões (exceto sul), habitando 
campos limpos, campos rupestres, cerrados, 
ambientes palustres e áreas antropizadas (BFG 
2015). As espécies apresentam flores alvas, violetas, 

azuis ou amarelas, sendo possível delimitá-las com 
base na inserção ou não dos ovários nas espatas 
do ripídio, além da altura da planta, relação entre 
a altura das folhas e ramo florífero e a presença 
ou não de resina nos bulbos. Na Serra dos Carajás 
foram encontradas duas espécies: Cipura paludosa 
Aubl. [Rosa & da Silva 4751 (MG)] caracterizada 
por apresentar flores azuladas e ovários inseridos 
nas espatas do ripídio e Cipura xanthomelas 
Maxim. ex Klatt com flores amarelas e ovários 
expostos, sendo a única registrada para as áreas 
de cangas da Serra.

1.1. Cipura xanthomelas Maxim. ex Klatt, Abh. 
Naturf. Ges. Halle 15: 362. 1882.
 Figs. 1a-d; 2a-c

Ervas eretas 15–62 cm alt. Bulbos 1,4–2,8 
cm diam., pouco resinosos. Folhas 1–4, 10–52 × 
0,3–1 cm. Pedúnculo 11,2–47 cm compr.; bráctea 
tectriz subterminal, plicada, 3,4–24,5 × 0,2–0,7 cm; 
ripídios 1–10, 2,9–3,9 × 0,3–0,4 cm, pedunculados, 
espatas imbricadas. Flores amarelas efêmeras, ca. 
4 cm larg.; tépalas externas, 2,3–3 × 0,8–0,9 cm, 
oblanceoladas a obovadas, eretas ou patentes, 
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Figura 1 – Cipura xanthomelas – a. hábito; b. flor em vista frontal; c. tépala interna em vista lateral; d. coluna 
reprodutiva em vista lateral. (N.F.O. Mota et al. 1145).
Figure 1 – Cipura xanthomelas – a. habit; b. flower in front view; c. inner tepal in side view; d. reproductive column in side view. 
(N.F.O. Mota et al. 1145).

margens revolutas, máculas castanhas na base 
presentes ou ausentes; tépalas internas, 1,2–1,8 × 
0,3–0,4 cm, geniculadas, unguiculadas, revolutas 
no ápice, papilosa na porção mediana, com estrias 
avermelhadas na base e máculas negras no ápice; 
estames 3, ca. 0,9 cm compr., adpressos ao estilete; 

estiletes ca. 1,3 cm compr., ápice tripartido, 
cada parte dividida em três cristas, duas maiores 
subpetalóides paralelas e semelhantes, e uma 
menor, subnavicular, central oposta as maiores. 
Ovário ca. 0,5 × 0,2 cm. Cápsulas globosas 0,5–0,7 
× 0,4–0,6 cm, externas as espatas.

5 
cm

1 
cm

5 
m

m

5 
m

m

a

d

b

c



Iridaceae de Carajás

Rodriguésia 67, n. 5 (Especial): 1373-1376. 2016

1375

Figura 2 – Cipura xanthomelas – a. habitat; b. flor em 
vista lateral; c. flor em vista frontal.
Figura 2 – Cipura xanthomelas – a. habit; b. flower in side view; 
c. flower in front view. 

16.III.2009, fl. e fr., P.L. Viana et al. 4086 (BHCB, 
HCJS); S11A, 6°20’48’’S, 50°25’57’’W, 711 m, 
21.III.2012, fl., A.J. Arruda et al. 758 (BHCB); S11B, 
6°20’32’’S, 50°25’39’’W, 30.I.2012, fl. e fr., L.V.C. Silva 
et al. 1186 (BHCB, MG). Serra do Tarzan, 6°20’3’’S, 
50°9’25’’W, 699 m, 14.III.2008, fl. e fr., P.L. Viana et 
al. 4054 (BHCB, HCJS, IAN, MG). 

Cipura xanthomelas assemelha-se a espécie 
venezuelana Cipura rupicola Goldblatt & Henrich, 
e a Cipura paradisiaca Rav. registrada para o centro-
oeste do Brasil, por apresentar flores amarelas e frutos 
conspicuamente globosos, externos as espatas na 
maturidade. Entretanto, C. xanthomelas distingue-
se destas pelas tépalas internas, que apresentam 
máculas negras no ápice e comprimento menor ou 
igual à metade das externas (Celis et al. 2003; vs. 
tépalas internas sem máculas no ápice e comprimento 
maior do que a metade das externas). Além disso, 
C. rupicola é mais robusta e não apresenta bulbo 
resinoso (Goldblatt & Henrich 1987).

Espécie endêmica do Brasil, ocorrendo nos 
estados da Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e no Distrito 
Federal (BFG 2015). Serra dos Carajás: Serra 
Sul: S11A, S11B, S11C, S11D; Serra do Tarzan. 
Encontrada em campos rupestres de canga, com 
certo nível de umidade.
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Resumo
Lacistema aggregatum (Lacistemataceae) é apresentada como contribuição à flora rupestre das cangas 
da Serra dos Carajás. São fornecidas descrição e ilustração da espécie, além de comentários sobre a 
taxonomia de espécies relacionadas.
Palavras-chave: Floresta Nacional de Carajás, Lacistema, Malpighiales.

Abstract 
Lacistema aggregatum (Lacistemataceae) is presented as a contribution to the Rupestral Flora of the 
cangas of Serra dos Carajás. Description and illustration, besides comments on the taxonomy of related 
species are provided.
Key words: National Forest of Carajás, Lacistema, Malpighiales.
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Lacistemataceae
Lacistemataceae Mart. (Malpighiales) 

foi circunscrita como uma tribo dentro da 
família Flacourt iaceae (sensu Cronquist 
1988), a qual se mostrou parafilética na 
f i logenia  apresentada  por  Chase  e t  a l . 
(2002). O grupo, composto pelos gêneros 
Lacistema Sw. e Lozania S. Mutis, emergiu 
como grupo irmão das Ctenolophonaceae, 
filogeneticamente posicionado distante das 
demais Flacourtiaceae s.l. (Chase et al. 2002). 
Davis et al. (2005) e Korotkova et al. (2009) 
resgataram Lacistemataceae como grupo irmão 
de Salicaceae. Atualmente, Lacistemataceae 
conta com 14 espécies amplamente distribuídas 
nas Américas Central e do Sul, ocorrendo 
desde o México até a Argentina (Sleumer 1980; 
Stevens 2016). No Brasil ocorrem 11 espécies, 
das quais 10 pertencem a Lacistema (Marquete 
& Medeiros 2016).

1. Lacistema Sw., Prodr. 1, 12. 1788.
Lacistema possui baixa amostragem em 

coleções de herbários supostamente devido 
às inflorescências diminutas, o que as tornam 
pouco perceptivas visualmente. Geralmente, 

as espécies possuem espigas de pouco mais de 
um centímetro com flores 1-estaminadas e uma 
bráctea envolvendo as estruturas florais. Os 
caracteres diagnósticos que definem as espécies 
são principalmente referentes à presença ou 
ausência de tricomas nos ramos, nas folhas e 
no ovário. A Flora Neotropica (Sleumer 1980), 
somada aos poucos estudos taxonômicos que 
apresentam chaves taxonômicas regionais 
e ilustrações [Flora de São Paulo (Torres 
& Ramos 2005) e Flora da Bahia (Marinho 
& Amorim 2015)] fornecem a base para a 
identificação das espécies do gênero no Brasil. 
No Pará são registradas quatro espécies, mais 
comumente encontradas em áreas florestadas 
(Marquete & Medeiros 2016).  Destas, apenas 
Lacistema aggregatum ocorre nas cangas da 
Serra de Carajás geralmente nos limites entre 
as cangas e as formações florestais adjacentes.

1.1. Lacistema aggregatum (P.J. Bergius) Rusby, 
Bull. New York Bot. Gard. 4(14): 447. 1907.   
 Fig. 1a-g

Arbustos de até 4 m alt.; ramos glabros; 
estípula terminal com tricomas simples esparsos 
em ramos jovens, 5–7 mm compr. Pecíolos 
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Figura 1 – Lacistema aggregatum – a. ramo com inflorescências (A.S.L. Silva et al. 3976); b. flor em vista frontal (brácteas 
e bractéolas retiradas); c. bractéola; d. sépala; e. estame e nectário; f. gineceu; g. fruto aberto (L.V.C. Costa et al. 1024).
Figure 1 – Lacistema aggregatum – a. branch with inflorescences (A.S.L. Silva. et al. 3976); b. flower in front view (bracts and 
bracteoles laid out); c. bracteole; d. sepal; e. stamen and nectary; f. gynoecium; g. open fruit (L.V.C. Costa et al. 1024).
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8–10 mm compr., glabros, enegrecidos in 
sicco. Lâminas foliares 8,5–13 × 3–4,7 cm, 
subcoriáceas, oblongas, ápice agudo a apiculado, 
margens inteiras, base arredondada a cuneada, 
glabras em ambas as faces; 5–6 pares de nervuras 
secundárias, adpressas na face adaxial, levemente 
salientes na face abaxial, arqueadas próximo 
a margem da lâmina, formando um padrão 
camptódromo-broquidódromo. Inflorescências 
axilares, 2–8 por axila, espiciformes, esverdeadas 
a creme, 3–7 mm compr.; raque com tricomas 
esparsos simples; bráctea basal 0,8–1 × 0,8–1 
mm, suborbicular, glabra, margens erosas; 
bractéolas 4, 0,3–0,4 × 0,1–0,15 mm, lanceoladas 
a lineares, base truncada, margens erosas, 
ápice agudo. Flores monoclamídeas; sépalas 5, 
0,5–0,6 × 0,2–0,25 mm, lanceoladas a oblongas, 
base truncada, margens erosas, ápice agudo 
a arredondado; estame 0,7–0,9 mm compr., 
fundido ao nectário, filete frequentemente curvo, 
glabro, antera extrorsa, conectivo espessado 
0,3–0,4 mm larg.; nectário 4–5-lobado, carnoso; 
gineceu glabro, ovário 0,2–0,23 mm compr., 
súpero, 3-carpelar, 1 óvulo por lóculo, cônico a 
ovoide, estigmas 3, sésseis. Cápsulas 5–6 × 5–6 
mm, esferoides, verdes passando a vermelhas 
quando maduras, glabras. Semente 1, 4–5 mm 
compr., esferoide, arilo branco.
Material selecionado: Canaã dos Carajás, S11D, 
700 m, 04.VIII.2010, bt., L.V.C. Costa et al. 1024 
(BHCB, MG). 
Materia l  adic ional  se lec ionado:  BRASIL. 
AMAZONAS: Serra do Aracá, 26.II.1977, fl., 
N.A. Rosa & M.R. Cordeiro 1670 (MG). PARÁ: 
Novo Progresso, Serra do Cachimbo, 09º16’19”S, 
54º56’22”W, 20.VII.2003, fl., A.S.L. Silva et al. 
3976 (MG).

Lacistema aggregatum possui extensa 
lista de sinônimos devido, principalmente, à 
variação na textura e número de nervuras das 
folhas, além da variação no número de sépalas. 
Lacistema aggregatum assemelha-se a L. 
robustum Schnizl., espécie que ocorre na Bahia, 
Espírito Santo e Pernambuco (Marquete & 
Medeiros 2016), podendo ser diferenciada pelos 
ramos e pecíolos glabros e estigmas sésseis 
em L. aggregatum (vs. ramos e pecíolos com 
tricomas e estiletes alongados). Nas florestas de 
terra firme da Serra do Carajás ocorre também 
L. grandifolium Schnizl., da qual é facilmente 
diferenciada pelas lâminas foliares com face 
abaxial glabra em L. aggregatum. 

Lacistema aggregatum ocorre desde o 
México e Ilhas Caribenhas até a Argentina 
(S leumer  1980) .  No  Bras i l ,  Lacis tema 
aggregatum é amplamente distribuída nas 
regiões Norte e Centro-Oeste, ocorrendo 
também no Maranhão e São Paulo. Na Serra 
dos Carajás, foi registrada na Serra Sul: S11D.
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Abstract
This is an account of the species of Lamiaceae, which have been reported on canga substrates in the Serra dos 
Carajás, in the state of Pará, Brazil. Eight genera and 16 species are recorded. This includes both native and 
established adventive species. Keys, descriptions, illustrations and comments on the species are also provided.
Key words: Ajugoideae, FLONA Carajás, fruit-type, Nepetoideae, Viticoideae.

Resumo 
É apresentado o levantamento das espécies de Lamiaceae que ocorrem sobre o substrato de canga na Serra 
dos Carajás, no estado do Pará, Brasil. Oito gêneros e 16 espécies foram registradas, e são incluídas tanto 
as espécies nativas como as adventícias já estabelecidas. São incluídas chaves, descrições, ilustrações e 
comentários das espécies.  
Palavras-chave: Ajugoideae, FLONA Carajás, forma de fruto, Nepetoideae, Viticoideae.
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Lamiaceae
Lamiaceae Martinov is a large, nearly 

cosmopolitan family with about 250 genera, 
with its centre of diversity mainly in tropical 
and subtropical savannas, especially in montane 
areas, but is absent only from the coldest 
regions of high latitude or altitude. The family 
is divided into seven subfamilies, with almost 
7200 species (Harley et al. 2004). The South 
American species were first studied in detail by 
Epling (1935, 1936a, 1936b, 1937). In Brazil, 
there are 38 genera and about 495 native species, 
with several genera and species introduced 
and naturalized (BFG 2015). Relatively few 
species occur in the Brazilian Amazon, and 
their collection in Amazonia has been relatively 

neglected (Harley 2012). 16 species have been 
recorded from the canga soils of the Serra dos 
Carajás, including one species introduced as 
a weed, from the Old World.  The majority of 
Brazilian species belong to the Tribe Ocimeae 
subtribe Hyptidinae (see Bentham 1833, 1848; 
Briquet 1897; Epling 1949). The subtribe has 
recently undergone a major revision, based on 
molecular and morphological data (Pastore et 
al. 2011; Harley & Pastore 2012). Many species 
have been removed from the genus Hyptis Jacq., 
involving numerous name changes. To facilitate 
the association of these new names, with those 
now obsolete but more familiar ones under 
Hyptis, synonyms have sometimes been added 
under the accepted names.



1382 Harley, R.M.

Rodriguésia 67, n. 5 (Especial): 1381-1398. 2016

Key to genera of Lamiaceae in the canga of the Serra dos Carajás
1. Style terminal, fruit drupaceous. ........................................................................................................... 2                                                                                        
1’. Style gynobasic, ovary 4-lobed, forming a fruit of 4 dry mericarps (nutlets)....................................... 4

2. Leaves usually compound, opposite. Corolla 2-lipped. Fruit with 1 four-seeded pyrene. .............  
 ............................................................................................................................................. 8. Vitex

2’. Leaves simple. Corolla ± actinomorphic. Fruit with 1–4 one-seeded pyrenes. ............................ 3                 
3. Often dioecious shrubs or climbers with opposite leaves. Flowers, in axillary cymes often 

forming dense capitate or paniculate clusters or in a terminal thyrse. Bracts inconspicuous. 
Corolla < 11mm long . ………………………………………………………...….1. Aegiphila

3’. Hermaphrodite, erect herbs or subshrubs, with alternate leaves. Flowers in an erect terminal 
thyrse, the cymes subtended by conspicuous red or purplish bracts. Corolla long-tubular, 
20–35 mm long. .................................................................................................. 2. Amasonia  
4. Calyx lobes spine-tipped, corolla orange, ca. 19 mm long. Stamens held just below, but 

not enclosed by, upper corolla lip. Introduced weed. .................................... 5. Leonotis
4’. Lobes not spine-tipped, corolla white or cream to lilac or pink, usually less than 10 mm 

long. Stamens at first held within and enclosed by hinged lower lip of corolla, and with 
a sudden release by pollinator (subtribe Hyptidinae). ................................................... 5
5.  Flowers ±sessile in pedunculate globose or subglobose heads or capitula, surrounded 

by an involucre of bracteoles. ............................................................................... 6
5’. Flowers never grouped in compact globose or subglobose heads or capitula. 

Flowers in lax or congested cymes, with inconspicuous bracteoles, or if bracteoles 
conspicuous and enclosing the cyme, never forming a compact globose head, and 
often in elongate, terminal thyrses, sometimes congested and spiciform., or in laxer 
few-flowered cymes on short peduncles from the axils of foliose bracts similar to 
the leaves ............................................................................................................... 7
 6. Herbs or subshrubs with flowers in compact capitula. Calyx lobes never reflexed 

in fruit. Corolla white with small vinous dots on upper lip. Nutlets ovoid or 
ellipsoid, rarely with a truncate apex. ...............................................4. Hyptis

6’. Viscid herb with flowers in pedunculate, rounded, but not compact heads. Calyx 
lobes deltate, spreading to reflexed in fruit. Corolla blue-violet, unspotted. Nutlets 
cymbiform, concave on inner face, with an involute, fimbriate margin .............  
 ..................................................................................................6. Marsypianthes
7. Flowers in usually few-flowered cymes, either shortly pedunculate and 

with elliptic to ovate, often rigid and veined bracteoles partially enclosing 
them, and often forming a lax or congested elongate thyrse, or cymes 
sessile with bracteoles subulate, rigid, and inconspicuous, forming a 
slender, dense or partly interrupted spike. ............................ 3. Cantinoa

7’. Flowers in axillary, few-flowered shortly pedunculate cymes, in the 
axils of foliaceous bracts or in shortly cincinnate cymes, with bracteoles 
inconspicuous and often forming a terminal spiciform thyrse. ...............  
 .....................................................................................7. Mesosphaerum

1. Aegiphila Jacq., B.D. Jacks., Index Kew. 1(1): 
46. 1893

Aegiphila (subfamily Ajugoideae) is a 
genus, of usually dioecious trees, shrubs or woody 
vines (Cantino in Harley et al. 2004; França 2003), 
with opposite leaves, often bearing nectarial 
glands on the lamina, and with typically 4-merous, 

usually small and cream-coloured flowers, 
gynoecium with style terminal, fruit drupaceous, 
ovoid, with persistent, cupulate calyx. The genus 
contains ca. 116 species, mostly Neotropical, 
with 32 species throughout Brazil (França 2003), 
occurring principally in forest or forest margins 
and in cerrado.
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Key to species of Aegiphila from the canga of Serra dos Carajás 
1. Tree or shrub with elongate, oblanceolate leaves 15–33 cm long or more, ascending, leaf-base long-

attenuate into an indistinct petiole. Flowers in compact, sub-umbellate, many-flowered axillary cymes 
on peduncles < 1.5 cm long ...........................................................................1.1. Aegiphila integrifolia 

1’. Scandent shrub or woody vine with broadly ovate-lanceolate to ovate-oblong leaves 8–15 cm long, 
leaf-base truncate to rounded. Flowers in a long sub-pyramidal thyrse < 20 cm long, of terminal and 
axillary sub-umbellate cymes on peduncles 1– 7 cm long...............................1.2. Aegiphila racemosa

1.1. Aegiphila integrifolia (Jacq.) Moldenke, 
Brittonia 1: 337-338. 1934. Figs. 1a-d, 2a

Tree or shrub up to 3 m or more tall. Young 
stems densely off-white-tomentose with appressed 
hairs. Cauline leaves ascending, oblanceolate, apex 
acuminate, base narrowing from mid-lamina and 
long-attenuate into the indistinct petiole, lamina 
15–33 × 5–11 cm, membranous, discolorous, 
with sessile glands, sparsely hairy above, with 
long, whitish hairs, more densely hairy beneath. 
Inflorescence of many-flowered, sub-umbellate, 
densely tomentose, pedunculate cymes, from axils 
of upper leaves, peduncles ca. 1.5 cm long, densely 
tomentose. Flowers with calyx ca. 4–6 mm long, 
tubular, densely appressed-hairy, corolla 8–11 
mm. Female flowers with exserted, filamentous 
style and long style-arms. Male flowers with long-
exserted stamens. Fruit ca. 8 mm long, ellipsoid-
oblong with persistent calyx forming a cupule.
Material selected: Canaã dos Carajás, Serra do Tarzan, 
06°20’00” S, 50°09’31” W, 721 m, 28.III.2015, P.L. Viana 
et al. 5652 (MG). Parauapebas, N-4, mina piloto para 
exploração do ferro, 700 m, 15.III.1984, A.S.L. Silva et 
al. 1827 (MG); N5, 5 km W of AMZA camp, 06°04’S, 
50°10’ W, 700–800 m, 15.V.1982, C.R. Sperling et al. 5695 
(MG); N7-N8, 27.III.2015, A. Cardoso et al. 1978 (MG); 
Próximo ao aeroporto, 23.XII.1988, J.P. Silva 242 (MG). 

França & Giulietti (2012) have provided 
the correct authority for the name of this species, 
which for long had been incorrectly assigned to 
B.D. Jackson.

A very frequent, widespread and variable 
forest species occurring from Panama and Trinidad 
and Tobago, southwards throughout most of South 
America, to Bolivia and Paraguay and in Brazil 
from Amapá and Acre to Rio Grande do Sul. 
Flowering from December to May. In the Serra dos 
Carajás it occurs in various areas of the Serra Norte 
and in the Serra do Tarzan, along forest margins.

1.2.  Aegiphila racemosa Vellozo, Fl. Flumin.: 37. 
1829.  Fig. 1e

Scandent shrub or liane to 6 m tall. Stems 
tomentose. Cauline leaves widely spreading from 
stem, broadly ovate-lanceolate to ovate-oblong, 

apex acuminate, base truncate to rounded, petiole 
5–12 mm long, lamina 8–15 × 3.2–7 cm, slightly 
coriaceous, subglabrous above, adpressed-hairy 
below, with sessile glands. Synflorescence < 
20 cm long, sub-pyramidal, of terminal and 
axillary sub-umbellate, many-flowered cymes, on 
peduncles 1–7 cm long, patent. Flowers with calyx 
5–6 mm long, tubular, appressed-hairy, 4-lobed, 
lobes deltate, corolla 7–8 mm long; female flowers 
with exserted, filamentous style with 2 long style 
arms, stamens slightly exserted; male flowers 
not seen. Fruit 12–15 × 7−10 mm long, broadly 
ellipsoid to ellipsoid-oblong, smooth, glabrous, 
with persistent calyx forming a cupule.
Material selected: Parauapebas, Serra Norte, N1, 
estrada entre N1 e o Rio Itacaiunas, na beira da estrada, 
02. VI.1986, M.P.M. Lima & G.M. Barroso et al. 91 
(MG); Estrada para N5, 25. I.1985, O.C. Nascimento 
& R.P. Bahia 949 (MG); estrada para Itacaiunas, 31. 
I.1985, O.C. Nascimento & R.P. Bahia 1081 (MG).

A specimen (C.M. Araújo 102) from the 
Serra dos Carajás, determined by França as 
Aegiphila vitelliniflora Walpers is cited by him 
from RB (França 2003). This taxon is considered 
to be closely related to A. racemosa (França 
2003) and was placed in synonymy of Aegiphila 
racemosa by Sampaio & Perckolt (1943). The 
characters used to separate the two species are 
not very convincing, and do not seem to justify 
treating them as distinct. However, I have not 
seen type material of either species, and have 
been so far unable to examine the material of A. 
vitelliniflora from Carajás in RB. 

Widely distributed from Venezuela and the 
Guianas, to Amazonia and in cerrado and forest 
in Central-West and in Atlantic forests of NE and 
SE Brazil, South to Santa Catarina. Flowering: 
January and June. Serra dos Carajás: Serra Norte, 
N-1, N-5. No material of this species has been 
collected from the Flora area since 1986.

2. Amasonia L. f., Suppl. Pl. 48: 294. 1782.
Amasonia (subfamily Ajugoideae) is a 

genus of erect scapose, rhizomatous shrubs 
or subshrubs (Cantino in Harley et al. 2004), 
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Figure 1 – a-d. Aegiphila integrifolia –  a. leaves with inflorescences; b. male flower; c. female flower; d. fruit. e. 
Aegiphila racemosa – flowering branch.

with usually alternate sessile or subsessile 
leaves usually grouped together in mid-stem. 
Inflorescence an elongate thyrse with often 
brightly coloured red to purple bracts and  long 
tubular, protandrous flowers, calyx red or purple, 

actinomorphic, 5-lobed; corolla tubular, yellow 
to white, weakly zygomorphic, 5-lobed, anterior 
lobe usually largest; stamens 4, didynamous, 
exserted, filaments curving downward after 
pollen shed. Fruit drupaceous. About six to 
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eight species in savanna and forest margins, 
Trinidad and N and C South America. The genus 
is taxonomically difficult, and various attempts 
have been made to resolve their classification 
(Moldenke 1939; Santos et al. 2012) However, the 

species recognized are very variable, and many 
of the diagnostic characters, used in the past, 
are unreliable. A detailed biosystematic study of 
the genus is needed. The descriptions are based 
entirely on material from Carajás.

Key to species of Amasonia from the canga of the Serra dos Carajás 
1. Stems, leaves and bracts densely hairy, with patent or weakly curved trichomes ..................................  

 ................................................................................................................................. 2.2. Amasonia hirta
1’. At least the upper surface of leaves subglabrous to thinly hairy, with curved, slightly adpressed trichomes ....2

2. Leaves thinly membranous, upper surface rather dull green, often vinaceous beneath, glabrous 
or very sparsely hairy on both surfaces. Leaf margin entire or repand, or shallowly dentate, with 
rather few blunt teeth in upper half. ......................................................2.3. Amasonia lasiocaulos

2’. Leaves membranous or cartaceous, upper surface dark, bright green, usually rather sparsely hairy, 
with rigid, curved, slightly adpressed trichomes, lower surface pale green, never vinaceous, more 
sparsely hairy, with trichomes often confined to midrib and veins. Leaf margin distinctly serrate 
in distal half. ...........................................................................................2.1. Amasonia campestris

2.1. Amasonia campestris (Aubl.) Moldenke, 
Torreya 34: 8. 1934. Figs. 2b; 3a-c

Subshrub with a usually single, erect, 
unbranched stem 30–65 cm tall. Stems rather densely 
hairy, with rigid hairs. Leaves with lamina 6.5–11 
× 2.2–4 cm, shortly oblanceolate, oblanceolate-
ovate to elliptic-lanceolate, with apex obtuse to 
acuminate, rounded and apiculate, base attenuate, 
margin distinctly serrate, lamina membranous, 
weakly discolorous, adaxial surface bright green, 
with impressed midrib and veins, sparsely to more 
often densely hairy with curved, rigid hairs, abaxial 
surface pale green, rather sparsely hairy with slender 
hairs especially on prominent midrib and veins and 
numerous minute sessile, sunken glands, patelliform 
glands very rarely present,  petiole ca. 5–15 mm 
long,. Inflorescence axis (4–)7–11 cm long with 
scape 16–24 cm long, bracts subtending cymes ca 
1–1.7 cm long, broadly elliptic, often toothed, red 
above, paler, often ochre beneath, sometimes with 
patelliform glands on abaxial surface. Flowers with 
calyx reddish, ca. ca. 9–11 mm long, lobes deltate, 
corolla ca. 2.8–3.0 cm long, pale yellow. 
Material selected: Parauapebas, Serra Norte, Floresta 
Nacional de Carajás, Lagoa do N1, 06°01’31.8”S, 50°16’ 
33.2” W, 676 m, 29.III.2015. R.M. Harley et al. 57136 
(MG); N2, 06°02’02”S, 50°17’ 06” W, 710 m, 23.II.2016. 
R.M. Harley et al. 57363 (MG);  N3, 14.III.1985, R.S. 
Secco et al. 454 (MG); N4, mina piloto para a exploração 
de ferro, 700−750 m, 15.III.1983. A.S.L. Silva et al. 
1813 (MG); Serra Norte, Trilha da Lagoa da Mata, 06° 
02’28.5”S, 50°05’15.1”W, 667 m, 25.III.2016. R.M. 
Harley et al. 57481 (MG). (Marabá): Caminho para o 
Azul, 03.IV.1977, M.G. Silva & R. Bahia 3032 (MG). 

Widely distributed from Venezuela and 
the Guianas, to Amazonia and NE Brazil to 
Espírito Santo and extending to Goiás and Mato 
Grosso. Growing especially in cerrado and forest 
margins. Flowering: February to May, fruiting 
unknown. In Serra dos Carajás only recorded 
from the Serra Norte. 

2.2. Amasonia hirta Benth., Ann. Nat. Hist. 2: 451. 
1839. Fig. 3d-f 

Densely hairy subshrub to 1 m tall with 
erect unbranched, pink-tinged stem. Stem very 
densely hairy with long, patent to weakly antrorse, 
sometimes red or yellowish-brown to white hairs. 
Cauline leaves 8.0−16.0 × 3.0−5.5 cm, often 
loosely clustered on stem. Lamina oblanceolate, 
discolorous, adaxial surface darker green, apex 
broadly obtuse to rotund, sometimes apiculate, with 
base long-attenuate in basal 2/3 of lamina, with 
petiole indistinct, upper surface densely hairy, with 
long, yellowish to whitish patent hairs or weakly 
curved trichomes, and many small pale sessile 
glands, lower surface as upper, but sessile glands 
more numerous, sunken and darker, patelliform 
glands not observed, margin dentate-serrate along 
upper 1/3 of leaf margin, entire to very sparsely 
toothed towards base. Inflorescence elongate < 
15 cm long, with, along stem just just below, few, 
small, narrow bract-like leaves often present. Bracts 
slender, narrowly elliptic, pale red on adaxial 
surface, densely long-hairy especially on adaxial 
surface, patelliform glands sparse to abundant on 
both sides.  Calyx ca. 11 mm long, lobes ca. 5 mm 
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Figure 2 – a. Aegiphila integrifolia; b. Amasonia campestris; c. Amasonia lasiocaulos; d. Cantinoa mutabilis; e. 
Hyptis atrorubens; f. Hyptis recurvata; g. Marsypianthes chamaedrys; h. Mesosphaerum pectinatum; i. Mesosphaerum 
suaveolens; j. Vitex triflora.

long, pale pinkish red, very densely hairy, corolla 
pale yellow, ca. 27 mm long, often slightly reddish-
tinged, without markings, very densely long-hairy 
externally, on base of lobes and upper part of tube. 
Fruit (immature?) dark green, 8−10 × ca. 6 mm.
Material selected: Parauapebas, FLONA de Carajás, 
Serra Norte N1, 06°02’23” S, 50°16’44”W, 690 m, 
26.III.2015, P.L. Viana et al. 5610 (MG); Serra dos 
Carajás, Platô, 06°00’S, 50°18’W, 700 m, 23.V.1969. 
P. Cavalcante 2139 (MG).

Widely distributed from Pará and Amazonas 
southwards to Mato Grosso, Goiás and the Distrito 
Federal, to Minas Gerais, São Paulo and Eastern 
Paraguay, especially in cerrado, forest margins and 
less shaded forest understorey. Flowering from 
March to May. In Serra dos Carajás only recorded 
from the Serra Norte. 

2.3. Amasonia lasiocaulos Mart. & Schau. ex 
Schau., in A. DC. Prodr. 11: 678. 1847. 
 Figs. 2c; 3g-i 

Subshrub with a usually single, erect, 
unbranched stem to ca. 70 cm tall. Stems thinly 
to rather densely hairy, with slender, rigid hairs. 
Leaves with lamina (12−)17−26 × 3–5.5 cm, 
oblanceolate, with apex obtuse to acute or apiculate, 
base narrowly attenuate & indistinctly narrowing 
into thickened petiole, margin repand, especially 
in lower part of leaf, to weakly and very shallowly 
dentate-serrate, lamina thinly membranous, plane, 
discolorous, adaxial surface dark green, glabrous 
or with sparsely scattered short, curved and 
broad-based, rigid hairs, midrib and veins weakly 
impressed, abaxial surface paler, greyish-green, 

a b c d
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often purple-tinged, glabrous or very sparsely hairy, 
often densely so along nerves and midrib, and 
with many very small, sunken glands, patelliform 
glands very rarely present, nerves  prominent, with, 
midrib thickened, 1–1.5 mm diam., petiole  0–2 
mm long, thickened. Inflorescence axis 9–25 cm 
long with scape 12–28 cm long , with a few, narrow 
bract-like leaves below, bracts subtending cymes 
ca 2−3 cm long, ovate to broadly lanceolate, often 
entire, red above, paler beneath, sometimes with 
patelliform glands on abaxial surface. Flowers with 
calyx reddish, ca. 7−10 mm long, lobes deltate, 
rather hairy especially toward base, corolla ca. 
2.8–3.4  cm long, pale yellow or greenish cream. 
Fruit not seen.
Material selected: Canaã dos Carajás, Serra Tarzan, 
06° 20’00”S, 50°09’31”W,721 m, 28.III.2015, P.L. 
Viana et al. 5670 (MG). Parauapebas,  Serra Norte, N1, 
06°02’30”S, 50°16’14”W, 705 m, 26.III.2015, P.L. Viana 
et al. 5573 (MG); N4, Nova Usina 130, 06°01’58”S, 
50°09’24”W, 25.IV.2009, V.T. Giorni et al. 237 (BHCB); 
N4W Sul, 06°04’22”S, 50°11’42”W, 505 m, 24.III.2012,  
P.B. Meyer et al. 1198 (BHCB); Serra Norte, Km 134, 
14.V.1982, R. Secco et al. 170 (MG); Serra dos Carajás, 
no platô, 06°00’S, 50°18’W, 700 m, 26.V.1969, P. 
Cavalcante 2184 (MG); Serra dos Carajás, regeneração 
próximo ao aeroporto, 28.I.1985, O.C. Nascimento & 
R.P. Bahia 1034 (MG); Serra dos Carajás, 23.IV.1985, 
N.A. Rosa et al. 4700 (MG); Estrada para a Serra dos 
Carajás, Km 3, 25.III.1977, M.C. Silva 2864 (K, MG). 
Serra do Rabo (Bocaina), 06°18’36”S, 49°53’22”W, 
692 m, 14.XII.2007, N.F.O Mota et al. 1190 (BHCB).

The most frequent species in Carajás, it can 
be recognized by its usually larger, dull green 

subglabrous leaves and very conspicuous bracts, 
which are larger and more brightly coloured than 
in the other two species. 

The species is widely distributed in 
Northern and Western South America from Peru, 
Colombia and Venezuela and the Guianas, through 
Amazonian Brazil, from Acre to Amapá and 
Pará, Maranhão,Tocantins and Ceará, and South 
into Mato Grosso, in cerrado and savanna/forest 
margins. Flowering from December to May. In 
the Serra dos Carajás recorded from the  Serra do 
Tarzan, Serra Norte and Serra da Bocaina. 

3. Cantinoa Harley & J.F.B. Pastore, Phytotaxa 
58: 8. 2012. 
= Hyptis sect. Spicaria Benth. (1833). = Hyptis sect. 
Polydesmia Benth. (1833) pro parte.

Cantinoa is a genus belonging to subfamily 
Nepetoideae, tribe Ocimeae subtribe Hyptidinae, 
composed of herbs or subshrubs with mesomorphic 
leaves; flowers borne in 12–26-flowered ± ovoid 
cymules, flowers subsessile, surrounded by 
slender, ovate to linear, rigid or scarious bracteoles, 
sometimes investing the flowers to form a small 
involucre. Cymules often clustered into terminal 
spikes, or forming branched panicles. Flowers 
with gynoecium without a stylopodium, fruit of 
four nutlets, ovoid to narrowly ellipsoid. Twenty-
five species occur in Tropical America, from 
the southern United States to Argentina and the 
Caribbean, 23 in Brazil, most in cerrado, campo 
or forest margins.

Key to species of Cantinoa from the canga of the Serra dos Carajás 
1. Strongly aromatic herb. Inflorescence a compact terminal, or axillary spiciform thyrse, cymules subsessile 

and congested, with bracts inconspicuous and with subulate bracteoles. Leaves with lamina 4.8–11.5 × 
1.4–3.6 cm, lanceolate, with base long-attenuate ........................................... 3.1. Cantinoa americana

1’. Very weakly aromatic herb. Inflorescence terminal, branched, a slender, elongate, interrupted thyrse 
with small, few-flowered cymules, invested by an involucre of veined bracteoles and on peduncles 2–5 
mm long, from axils of small, foliose bracts. Leaves with lamina 6.5–8 × 2.4–5.0 cm, ovate-rhomboid, 
with base broadly cuneate to truncate and abruptly attenuate into petiole ....... 3.2. Cantinoa mutabilis

3.1. Cantinoa americana (Aubl.) Harley & J.F.B. 
Pastore, Phytotaxa 58: 9. 2012. 
= Hyptis spicigera Lam. (1789).

Annual herbs, 0.5–2 m tall, aromatic, 
stems erect, quadrangular, ca. 3–4 mm diam., 
with retrorse prickles on angles, subglabrous 
except at nodes, with sessile and stipitate 
glands, becoming hairier in inflorescence with 

short, broad-based, whitish hairs. Cauline 
leaves with petiole (1.7–7.8 cm; lamina 4.8–
11.5 × 1.4–3.6 cm, lanceolate, membranous, 
pale green, apex acute, base attenuate, margin 
irregularly serrate, adaxial surface subglabrous, 
abaxial surface pilose, and with dense sessile 
glands. Inflorescence a compact terminal, or 
axillary spiciform thyrse 4.0–8 × 0.7–1.2 cm, 



1388 Harley, R.M.

Rodriguésia 67, n. 5 (Especial): 1381-1398. 2016

Figure 3 – a-c. Amasonia campestris – a. habit; b. bract; c. flower. d-f. Amasonia hirta – d. habit; e. bract; f. flower. 
g-i. Amasonia lasiocaulos – g. habit; h. bract; i. flower.

simple or branched, lower verticils sometimes 
remote, cymes subsessile with inconspicuous 
bracts;  bracteoles 3.5–4mm long, subulate, 
long-ciliate, calyx at anthesis 2.7–3.5 mm long, 
tube infundibuliform, lobes 1.5–2mm, subulate, 
long-ciliate especially below, calyx in fruit 6–7 
mm long, cylindrical, externally sparsely hairy 

above, with dense, sessile glands, internally 
shortly hairy in upper half, lobes long, rigid, 
subulate, long-ciliate; corolla bluish-lilac or 
white, tube (3–4 mm long, with short upper 
lip; gynoecium without stylopodium. Nutlets 
1.3–1.5 mm long, smooth, rounded, weakly 
trigonous, pale brown. 
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Material selected: Canaã dos Carajás, Serra da Bocaina, 
06°17’46” S, 49°54’34”W, 742 m alt., 10. III. 2012. A.J. 
Arruda 680 (BHCB); Parauapebas, Serra Norte, antigo 
alojamento da Estacom, Km 13, 25. IV. 1989. J.A.A. 
Bastos 189 (MG, HCJS).

Widespread as a weed of cultivation and on 
roadsides, almost throughout Tropical America 
and introduced as a weed in the Old World tropics. 
In Brazil widespread in Amazonia from Acre, 
Amazonas to Pará and South to São Paulo, and 
certainly more frequent than records indicate. 
Flowering from March to April. In the Serra dos 
Carajás recorded from the Serra Norte and the  
Serra da Bocaina. 

3.2. Cantinoa mutabilis (Rich.) Harley & J.F.B. 
Pastore, Phytotaxa 58: 10. 2012. 
= Hyptis mutabilis (Rich.) Briq.(1896). 
 Fig. 2d; 4a-c 

Short-lived perennial herb 1–2 m high, stems 
erect, branched, quadrangular, < 4 mm diam., 
with minute antrorse prickles on stem angles, 
internodes glabrous or very sparsely hairy above, 
with small, retrorse, curved hairs. Cauline leaves 
with petiole 2–4 cm long, lamina 6.5–8 × 2.4–50 
cm, ovate-rhomboid, membranous, apex acute 
or shortly acuminate, base broadly cuneate to 
truncate and abruptly attenuate into petiole, margin 
doubly and irregularly serrate, discolorous, paler 
green beneath, upper surface glabrous to sparsely 
pilose along midrib and at margin, with many 
sessile glands, lower surface subglabrous, hairier 
on midrib, and nerves, and with sunken, sessile 
glands. Inflorescence terminal, branched, a slender, 
elongate, , interrupted thyrse, <60 cm long, with 
small, few-flowered cymules, on peduncles 2–5 
mm long, from axils of small, foliose bracts.
Material selected: Canaã dos Carajás, Serra do Tarzan, 
06°22’15”S, 50°06’58”W, 284m, 16.VI.2012, L.V. Silva 
et al. 1230 (BHCB); Serra do Tarzan, subida para a serra 
06°25’19”S, 50°05’48”W, 16.VI.2012, R.M. Harley 
et al. 57320 (MG); Parauapebas, Serra da Bocaina, 
06°18’S,49°54’W, 18.XII.2010, N.F.O. Mota et al. 

1973 (MG, IAN, BHCB); Serra dos Carajás, margem da 
estrada para o Rio Itacaiunas, 01.VIII.1984, N.A. Rosa 
et al. 4658 (IAN, MG). 

The description here is based on Mota 1973 
(IAN), except for the reproductive characters 
at anthesis, which were not available on this 
specimen. Most material in Pará state can be 
referred to Hyptis rostrata Benth. (1833), which 
Briquet (1897) reduced to varietal status as 
Hyptis mutabilis var. rostrata (Benth.) Briq. It is a 
subglabrous form with membranous long-petiolate 
leaves, pedunculate few-flowered cymules, with 
calyces, which elongate greatly in fruit. Further 
study is needed to see if it merits recognition and 
transferral under Cantinoa. 

The species is widespread in the New World 
Tropics and subtropics, from the Southern United 
States, the Caribbean and south to Argentina. 
Occasionally introduced in the Old World Tropics, 
and occurring in a wide variety of habitats. 
Flowering from June to December. In the Serra 
dos Carajás recorded from the Serra Norte and the 
Serra do Tarzan. 

4. Hyptis Jacq., Collectanea 1: 101, 103. 1787.
Annual or perennial herbs or shrubs, 

belonging to subfamily Nepetoideae tribe Ocimeae 
subtribe Hyptidinae, with flowers in pedunculate 
to sessile, spherical or hemispherical capitula 
with an involucre of ligulate to ovate or filiform 
bracteoles, borne singly in the axils of foliaceous 
or reduced bracts and sometimes forming complex 
synflorescences. Flowers small, with cylindrical 
calyx, sometimes with tube deflexed below throat, 
corolla small, white, gynoecium with or without 
stylopodium. Fruit of 4 nutlets, ovoid to narrowly 
ellipsoid. The genus has recently been subdivided 
into a number of genera (Harley & Pastore 2012), 
and now consists of ca. 144 species, in tropical and 
subtropical America, of which ca. 120 species occur 
in Brazil. A few species extend into the Old World 
tropics, usually as introduced weeds.

Key to species of Hyptis from the canga of the Serra dos Carajás 
1. Fruiting calyx with tube strongly deflexed below throat; involucral bracteoles filiform........................  

  ...................................................................................................................... .4.4. Hyptis recurvata   
1’. Fruiting calyx with tube straight; involucral bracteoles broader ..............................4.3. Hyptis parkeri 

2’. Calyx lobes setaceous. .................................................................................................................. 3 
3. Calyx lobes with broad, truncate sinus between them; involucral bracts ovate, not reflexed 

in fruit. Style jointed above nutlets, with persistent base to style (stylopodium). ..................  
 ............................................................................................................. 4.1. Hyptis atrorubens 

3’. Calyx lobes with narrow sinus; involucral bracts narrowly lanceolate to linear, reflexed in fruit. 
Style not jointed, dehiscing at base (stylopodium absent) ...........................4.2. Hyptis brevipes



1390 Harley, R.M.

Rodriguésia 67, n. 5 (Especial): 1381-1398. 2016

4.1. Hyptis atrorubens Poit., Ann. Mus. Par. 7: 466, 
t. 27 fig. 3. 1806. Figs. 2e; 4d-e 

Perennial herb, often reddish-tinged, stems 
decumbent to erect, often stoloniferous and 
rooting at nodes, thinly hairy with long, patent 
hairs. Cauline leaves with petiole 4–10 mm 
long, lamina 11–35 × 8–20 mm, broadly ovate to 
lanceolate, thinly membranous, apex acute, base 
truncate to long-attenuate, margin crenate-serrate. 
Inflorescence of pedunculate, capitula, borne singly 
in axils of foliaceous bracts, peduncles 1.3–3.5 cm 
long, capitula ± hemispherical 1–1.4 cm diam., 
surrounded by involucre of ovate bracteoles, 
spreading at first, later appressed to flowers, outer 
6–8 × 3–4 mm, often reddish-tinged, calyx at 
anthesis 3–4 mm long, in fruit 6.5–9 mm long, lobes 
1.5–2 mm long, finely subulate, sinus between 
lobes broadly truncate; corolla white, 4.5–5 mm 
long with pink spots on lobes; gynoecium with 
stylopodium narrowly conical, long-overtopping 
ovary. Nutlets 0.75–1 × 0.5–0.7 mm, ovoid.
Material selected: Canaã dos Carajás, Serra do Tarzan, 
no platô, 06°04’01”S, 50°07’46”W, 751, 28.III.2015, 
R.M. Harley et al. 57114 (MG); Serra Sul, S11 B, 
06°20’35”S, 50°25’28”W, 820 m, 19.V.2010, M.O. 
Pivari et al. 1534 (BHCB); S11D. No alto da cachoeira, 
06°24’9”S, 50°20’34”W, 11.IV.2011, L. Tyski 192 
(HCJS); S11D, segundo aceiro a direita da área da Pilha 
de Esteril, 06°27’11”S, 50°20’17” W, 10.XII.2012, 
I.M.C. Rodrigues et al. 586 (BHCB). Parauapebas, 
Serra Norte, N1, 06°00’49”S, 50°17’51” W, 683 m, 
19.IV.2012, A.J. Arruda et al. 929 (BHCB, MG); N1, 
06°02’04”S, 50°17’13”W, 694 m, 29.III,2015, R.M. 
Harley et al. 57124 (MG); N5, acesso a Casa da Colina, 
canga, 20.IV.1989, J.P. Silva 454 (HCJS); Núcleo 
de Carajás, Linha da Transmissão, 06°03’10.3”S, 
50°04’46.2” W, 13.V.2010, L.Tyski 662 (HCJS). 

The species is usually easily recognized by 
the procumbent to ascending habit, the axillary, 
rather shortly pedunculate flower heads with broad, 
appressed involucral bracts, distinctly pinnately 
nerved, contrasting with the very finely subulate 
calyx lobes separated by truncate sinuses, and 
white, pink-spotted flowers. Specimens from Pará, 
especially from the Flora area, show remarkable 
morphological diversity. Plants occurring along 
forest tracks or in shade, especially those not 
growing on canga, are greener and more robust than 
those occurring directly on open-site canga, which 
are often dwarfed and brightly tinged reddish. The 
forest form corresponds morphologically to Hyptis 
atrorubens var. africana Epling (1936c), from Sierra 
Leone, which is a more robust form with larger 
leaves, but intermediates occur in the Flora area. 

Widely distributed from Mexico and the 
Caribbean, south to Peru, Bolivia and Brazil, also 
in West Africa. Throughout most of tropical Brazil, 
south to São Paulo. Damp savanna, and open 
grassy places, damp forest margins and by water, 
often frequent in dried up lakes over canga. It is 
characteristic of coastal savanna in the southern 
part of its range. Flowering and fruiting throughout 
the year. In the Serra dos Carajás recorded from the 
Serra Norte, Serra do Tarzan and Serra Sul.  

4.2. Hyptis brevipes Poit., Annales du Muséum 
d’Histoire Naturelle  Paris 7: 465. 1806. 
 Fig. 4f-g 

Slender perennial herb, rarely reddish-tinged, 
stems erect, subglabrous with appressed hairs, on 
angles. Cauline leaves with petiole 0.6–1.5 cm, 
merging into lamina,  lamina (4–)6–9 × 2–3.2 cm, 
elliptic-lanceolate to weakly rhomboid, green, 
apex acute, base narrowly attenuate, decurrent onto 
petiole, margin coarsely and irregularly serrate-
dentate or weakly lobed, subglabrous except for 
adpressed hairs along midrib and leaf-margin, 
and short, sparse, conical hairs on adaxial surface. 
Inflorescence of pedunculate capitula, from axils 
of foliaceous bracts, peduncles slender, hairy, < 1 
cm long. Capitula ± spherical, pale green, 6–8 cm 
diam., with involucre of membranous, narrowly 
lanceolate bracteoles 7–9 × 1–1.5 mm, becoming 
reflexed in fruit. Flowers with long white hairs at 
base, calyx at anthesis ca. 3.2 mm long, 5 mm long 
in fruit, tube membranous, straight, calyx lobes 
subequal, 1.7–2 mm long, setaceous, corolla white 
or pink-tinged, tube ca. 3.5 mm long. Nutlets 0.8–1 
× 0.3–1.4 mm, narrowly oblong-elliptic, black, 
verruculate, glabrous, abscission scar whitish. 
Material selected: Canaã dos Carajás, Serra do Tarzan, 
estrada para a serra. 06°19’44”S, 50°08’20”W, 763 m, 
01.V.2015, N.F.O. Mota et al. 3016 (MG). Parauapebas, 
Serra da Bocaina (Serra do Rabo), 06°18’54”S, 49°54’35”W, 
707 m, 15.XII.2010, N.F.O. Mota et al. 1858 (BHCB).

This species is easily recognized from others 
in the area due to its erect, more or less glabrous 
habit, lanceolate-attenuate leaves, the capitulum 
with an involucre of narrowly lanceolate bracteoles, 
and flowers with a straight calyx-tube and slender 
sub-equal, somewhat setaceous lobes, with a narrow 
sinus between them. The description is based on only 
two, remarkably similar collections from Carajás, 
which are atypical for this species, with trichomes 
mostly appressed, and cauline leaves relatively 
broad. It is an unusual biotype, known only from the 
Flora area, and further collections are much needed.
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Figure 4 – a-c. Cantinoa mutabilis – a. cauline leaves; b. part of inflorescence; c. fruiting cyme with bracteoles. d-e. 
Hyptis atrorubens – d. cauline leaves; e. capitulum. f-g. Hyptis brevipes –  f. cauline leaves; g. pedunculate capitula. 
h. Hyptis parkeri – cauline leaves. i-j. Hyptis recurvata –  i. cauline leaf; j. capitulum. k. Mesosphaerum pectinatum 
– part of inflorescence. l-n. Mesosphaerum suaveolens – l. part of inflorescence; m. cauline leaf; n. fruiting calyx.
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The species is widespread from México 
and the Caribbean, south to Peru, Paraguay 
and Argentina, and is also introduced into the 
Palaeotropics as a weed. It occurs throughout 
much of Brazil, but is infrequent or absent in some 
southern states. Frequent on damp roadsides, in 
forest and in open areas, and by water. Flowering 
and fruiting from April to December. In the Serra 
dos Carajas, it has so far only been recorded in the 
eastern outlying mountains of the Serra do Tarzan 
and the Serra da Bocaina. It has also been observed, 
in a very desiccated state, at the base of the Serra da 
Bocaina, in a disturbed area, at an altitude of 159m. 

            
4.3. Hyptis parkeri Benth., Labiat. Gen et Spec. 
108. 1833. Fig. 4h 

Perennial, subglabrous herb, often tinged red, 
stems decumbent to erect <25−60 cm. Lower stems 
rooting at nodes. Cauline leaves 20–0 (−57) × 7–14 
(−16) mm, broadly elliptic to elliptic-lanceolate, 
membranous, with sessile glands; base rounded to 
truncate, apex acute, margin serrate; petiole 1–2mm 
long. Inflorescence of few, pedunculate capitula 
from axils of upper leaves; peduncles 1–4.5 cm 
long, distally densely hairy; capitula 8–12 mm 
diam., hemispherical, involucral bracteoles 3–6 
mm long. Flowers interspersed with long, whitish 
hairs; calyx at anthesis 3–3.5 mm long,  ca. 5 mm 
long in fruit, greenish-white, with sessile glands, 
calyx lobes < 1mm long, broadly deltate, obtuse, 
corolla white with pinkish dots on upper lip,  tube 
3.5 mm long, Nutlets 1.25 × 0.7 mm, oblong, , 
glabrous, with abruptly truncate apex, coronate 
with raised emarginate margin, base surrounded 
by pale swollen areas.
Material selected: Canaã dos Carajás, Serra do Tarzan, 
06°19’14”S, 50°05’58”W, 750 m, 15.XII.2007, Viana, 
P.L. et al. 3453 (HUEFS, BHCB). Parauapebas,  N4, 
platô, 15.I.2010, L.C.B. Lobato et al. 3826 (MG); N4WS, 
06°06’36”S, 50°11’11”W, 675 m, 23.IV.2012, A.J. Arruda 
et al. 1056 (BHCB); N5, margem do lago barragem E. 
Sul, 31.X.1985, R. Secco & O.C. Nascimento 695 (MG); 
N5, 6 km NE of AMZA camp, 06°03’S,50°06’W, 650 m, 
21.VI.1982, C.R. Sperling et al. 6264 (MG). 

The species is easily recognized by its rather 
small capitula, with spreading, ligulate bracteoles 
and glabrous calyx, which has broadly deltate 
lobes. The nutlets have an unusual morphology 
with an apical coronate appendage, probably 
enabling dispersal by flotation. Plants with shorter, 
broader leaves, have been separated as Hyptis 
parkeri var. verbenifolia (Mart. ex Schmidt) Epling, 
but intermediates forms are frequent and scattered 
through the range. 

A species of the Amazon basin, occurring in 
the states of Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, 
Roraima, also Maranhão and Northern Mato 
Grosso, and extending into Guyana, Venezuela, 
Colombia and Bolivia. Usually terrestrial, occurring 
in open areas subject to seasonal flooding, or in 
permanently wet areas. Flowering and fruiting 
from October to June. In the Serra dos Carajás the 
species is recorded from the Serra Norte and also 
further East in the Serra do Tarzan. In the Flora area, 
it often occurs in shallow lakes, which are without 
water during the dry season. H. parkeri often forms 
dense stands, which are submerged early in the 
year, developing and coming into flower when 
the soil dries out. It can frequently be found with 
Melochia sp. (Malvaceae).

4.4. Hyptis recurvata Poit., Ann. Mus. Hist. Nat. 
Par. 7: 467, t. 28. 1806. Fig. 2f; 4i-j

Perennial herbs, 0.3–1.5 m tall, stems erect, 
often purple-tinged, subglabrous to thinly hairy, 
with shortly stipitate glands. Cauline leaves green 
or purple-tinged, glabrous to sparsely villous, 
petiole 0.7–3(–4.5) cm long, lamina 2–4.5 × 
1.5–3 cm, broadly ovate to ovate-lanceolate, 
membranous, apex acute, base cuneate, to cordate, 
margin serrate, Inflorescence a lax, elongate, often 
unbranched, raceme-like thyrse of pedunculate 
capitula, from axils of leafy bracts, peduncles 1.2–4 
cm long, capitula 0.8–1.2 cm diam. at anthesis, 
to 1.5 cm diam. in fruit, ± spherical at maturity, 
involucral bracteoles filiform. Flowers with calyx 
2.5–3 mm long at anthesis, 4.8–5 mm in fruit,  tube 
± cylindrical, becoming strongly deflexed below 
throat, densely hairy with short, patent hairs on 
upper, side of tube, calyx mouth oblique, lobes 
1.0–1.3 mm long, subulate, corolla 3–3.5 mm long, 
white. Nutlets 0.6–0.75 × 0.4 mm, oblong-ellipsoid, 
mucilaginous when wet. 
Material selected: Parauapebas, Serra Norte, N1, 
06°00’49”S, 50°17’00”W, 25. VII. 2012, A.J. Arruda 
et al. 1253 (BHCB); Serra da Bocaina, 06°18’54”S, 
49°54’41”W, 700 m alt., 15.XII.2010, L.V.C. Silva 
et al. 1047 (BHCB); Serra da Bocaina, na beira da 
estrada, descendo da serra, na direção a Cederi, 644 m, 
06°18’38”S, 49°52’20”W, 24.VI.2015, R.M. Harley et 
al. 57292 (MG).   

Hyptis recurvata is easily recognized by 
the strongly down-curved calyx tube, especially 
conspicuous in fruit.

The species occurs from Trinidad and 
Southern Mexico to Bolivia, Brazil and Northern 
Argentina. In Brazil, it is frequent through much of 
the country, from Amazonia, southwards through 
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NE and CW Brazil to São Paulo (Harley 1983). It 
is found in open, usually wet savanna or by water. 
Flowering and fruiting throughout much of the year. 
At present, only recorded from the Serra dos Carajás 
in the Serra Norte and in the Serra da Bocaina. 

4. Leonotis (Pers.) R.Br., in W.T. Aiton,  Hort. Kew 
ed. 2, 3: 409. 1811. 

Tall herbs or shrubs, belonging to subfamily 
Lamioideae, native to the Old World, with leaves 
simple, often toothed, inflorescence thyrsoid, the 
cymes often in globose verticillasters, bracteoles 
spiny. Flowers large, calyx zygomorphic, 8–10 
lobed, usually spinescent; corolla strongly two 
lipped, posterior lip longer, hooded, densely 
pubescent externally, stamens held under upper 
lip, lower lip small, soon withering, gynoecium 
with gynobasic style, without a stylopodium, fruit 
of four nutlets, oblong-trigonous, apex obliquely 
truncate. 10 species in the palaeo-tropics, this one a 
pantropical weed.

5.1. Leonotis nepetifolia (L.) R.Br. in W.T. Aiton, 
Hort. Kew, ed. 2, 3: 409. 1811. 

Robust annual or short-lived perennial herb 1-3 
m. tall. Leaves green; petiole 3–5 cm, lamina 7–9 × 
4–7.5 cm, broadly ovate, apex acute, base truncate 
to cordate and narrowly attenuate along petiole, 
margins deeply crenate, upper surface glabrous, 
thinly tomentose beneath;. Inflorescences terminal, 
of 2–5 many-flowered, ± spherical verticillasters 
of large orange flowers. Bracts leaf-like, bracteoles 
spinescent. Flowers with calyx tubular, ca. 1.5 cm at 
flowering, 10-nerved, 8–10 lobed, lobes spinescent, 
posterior lobe 4–5 mm, much longer than the others. 
Corolla ca. 2.2 cm long, tubular, deeply 2-lipped, 
appearing orange due to a dense indumentum of 
orange-coloured hairs, upper lip entire, hooded, 
almost as long as the curved tube, lower lip 3-lobed, 
soon withering. Stamens 4, inserted near the throat 
of the corolla and directed under the upper lip, 
the anterior pair of stamens longer. Nutlets black, 
smooth.
Material selected: Parauapebas, Serra Norte, fim 
da estrada (Aceiro) partindo em frente ao Viveiro do 
Sossego e onde a estrada encontra o Rio Parauapebas, 
06°28’09.5”S, 50°02’28.7”W, 03.II.2011, L. Tyski 48 
(HJCS); Serra dos Carajás, a margem da rodovia PA-275, 
próximo a Olaria sentido Carajás. 03.XI.1989, J.P.  Silva 
629 (HCJS, MG).

The species is widespread in the Caribbean, in 
Central and South America as a common weed of 
cultivation and waste places. Flowering and fruiting 
from November to February. In the Serra dos Carajás 

it is almost certainly under-recorded, and further 
records from the area can be expected.

6. Marsypianthes Mart. ex Benth., Labiat. Gen. 
Spec. 64. 1833. 

Subshrubs or perennial herbs, aromatic 
and glandular-viscid, belonging to subfamily 
Nepetoideae tribe Ocimeae subtribe Hyptidinae, 
with leaves simple, toothed; inflorescence cymose; 
cymes few-flowered or in lax, spherical heads; 
bracteoles narrow, forming a lax involucre; calyx 
actinomorphic, 5-lobed, lobes equal, broadly to 
narrowly deltate, apex acute to subulate, often widely 
spreading and reflexed in fruit; corolla 2-lipped, 
5-lobed, violet-blue, lilac or rarely cream, anterior 
lip with median lobe much shorter than others; style 
jointed, deciduous above, its persistent, quadrangular 
base fused to carpels along their inner face; fruit of 
four nutlets cymbiform, with involute, fimbriate 
margins.Five to six species in savannas and coastal 
dunes, Brazil, Paraguay and Argentina, with one 
widespread species, recorded in Carajás, which 
extends north to Mexico.

6.1. Marsypianthes chamaedrys (Vahl) Kuntze, 
Revis. Gen. Pl. 524. 1891. 
 Fig. 2g; 5a-b 

Short-lived perennial herb, 50−75 cm tall, 
viscid and aromatic, stems prostrate, decumbent 
to erect, often rooting at lower nodes. Cauline 
leaves pale green, thinly membranous, thinly or 
densely hairy with long, weak, gland-tipped hairs, 
the glands elongate, petiole 0.4−1.9(−3) cm long, 
slender, lamina 1.8−4.2(−7.5) x 0.8−2.2(−2.6) cm, 
ovate to lanceolate or slightly deltate, apex acute, 
rarely ± rounded, base truncate to cuneate, narrowly 
attenuate along petiole, margin serrate to crenate. 
Inflorescence of shortly pedunculate, lax capitula 
from axils of foliaceous bracts, peduncles 0.2−2.4 
cm long, slender, capitula ± hemispherical, lax, 
0.8−1.4 cm diam., ca. 7−10-fld, with a lax involucre 
of narrowly linear bracteoles, apex acute, the outer 
<8.5 × 0.4−0.6 mm, slightly curved, green or bluish-
purple-tinged, margin long-ciliate. Flowers with 
calyx ca. 5−7 mm long at anthesis, lobes deltate, 
calyx accrescent in fruit with lobes spreading to 
reflexed, tube gaping; corolla bluish-violet, ca. 6 
mm long, style slender. Nutlets 2−2.5 × 1.8−2 mm, 
pale brown, inner surface strongly concave, with 
thin, involute, fimbriate margin. 
Material selected: Canaã dos Carajás, Serra Sul, S11D, nas 
proximidades do Alojamento da TOPGEO, 06°23’50”S, 
50°20’58”W, solo detrítico, 18.IV.2015, L.M.M. Carreira et 
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Figure 5 – a-b. Marsypianthes chamaedrys – a. inflorescence; b. fruiting calyces. c-e. Vitex trifolia – c. branch with 
inflorescence; d. inflorescence detail; e. corolla frontal view.

al. 3412 (MG). Parauapebas, Serra Norte, N1, 06°02’04”S, 
50°17’13”W, 694 m, 29.III.2015, R.M. Harley et al. 57118 
(MG); N3, 27.III.2012, P.B. Meyer et al. 1261 (BHCB); N7, 
06°09’31”S, 50°10’09.9”W, 709 m, 24.II.2016, R.M. Harley 
et al. 57381 (MG); próximo do Herbário de Carajás, HCJS, 
linha do Transmissão, 06° 03’10.3”S, 50°04’46.2”W, n.d., 

L. Tyski, 654 (HJCS); regeneração próximo ao aeroporto, 
28.I.1985, O.C. Nascimento & R.P. Bahia 1017 (MG); 
Serra dos Carajás, 28.VI.1976, B.G.S. Ribeiro 1400 (IAN). 
Serra do Rabo (Serra da Bocaina), estrada de acesso a serra, 
06°17’03”S, 49°52’02”W, 600m, 19.XII.2010, N.F.O. Mota 
et al. 1983 (BHCB). 
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The species is usually easily recognized by 
the procumbent to ascending habit, the slightly 
viscid leaves and the axillary, shortly pedunculate 
capitula of violet-blue flowers, the calyx with 
broadly deltate lobes, widely spreading in fruit, 
and the unique form of the nutlets. 

The species is extremely variable throughout 
its range from Southern United States and the 
Caribbean, south through Central and South 
America to Peru and Brazil. It occurs in open, 
usually disturbed places in damp grassland. 
Flowering and fruiting throughout the year. In the 
Serra dos Carajás it is recorded from the Serra 
Norte, Serra Sul and Serra da Bocaina.

7. Mesosphaerum P. Browne, Civ. Nat. Hist. 
Jamaica: 257. 1756.

Annual or perennial herbs or shrubs, rarely 
small trees, belonging to subfamily Nepetoideae 
tribe Ocimeae subtribe Hyptidinae,  with flowers 
shortly pedicellate, in usually lax, often cincinnate 
cymes, sometimes congested, or rarely capituliform, 
bracteoles small, not forming an involucre, calyx 
sub-actinomorphic, corolla small, gynoecium with 
gynobasic style, without a stylopodium. Fruit of 
4 nutlets, ovoid to narrowly ellipsoid. About 25 
species, primarily Andean, but extending from 
Mexico southwards to Brazil. Two species are now 
pantropical weeds.

Key to species of Mesosphaerum from the canga of the Serra dos Carajás 
1. Weakly aromatic non-viscous herb or shrub. Corolla < 2.5 mm long, pale pinkish. Fruiting calyx 

tubular-ellipsoid < 3.5–4 mm long with ring of white hairs in throat, lobes not spinose. Nutlets ca. 1.1 
mm long, four per calyx. .......................................................................7.1. Mesosphaerum pectinatum    

1’. Strongly aromatic viscous herb or shrub. Corolla 7–8 mm long, lilac or white. Fruiting calyx tubular-
campanulate, slightly compressed, 8.5–9 mm long, without a conspicuous ring of hairs in throat, lobes 
weakly spinose. Nutlets ca. 3.5 mm long, usually only two per calyx ...................................................  
 ............................................................................................................... 7.2. Mesosphaerum suaveolens

7.1. Mesosphaerum pectinatum (L.) Kuntze, 
Revis. Gen. Pl.: 525. 1891. 
= Hyptis pectinata  (L.) Poit. (1806). 
 Fig. 2h; 4k 

Robust, annual to perennial herb, 1–2(–3) 
m tall, weakly aromatic, stems erect, branched, 
quadrangular, often with small, retrorse prickles on 
angles. Cauline leaves with petiole (–)1.5–3.5(–4) cm, 
densely and shortly hairy, lamina (2–)4–7 × (2.5–)3–
4.5 cm, ovate, membranous, apex acuminate, base 
weakly cordate to truncate or rounded, margin doubly 
serrate or weakly lobed, upper surface dark green, 
thinly to rather densely pilose, lower surface paler, 
grey-tomentose, with sessile glands. Inflorescence 
a narrowly elongate or spiciform, terminal thyrse 
to 40 cm or more long, branches fastigiate, cymules 
20- to 40-flowered, appearing 1-sided, with lowest 
node forming a dichasium and the two branches 
cincinnate, flowers second, held erect, cyme axis 
becoming cernuous, bracteoles 2–4 mm long, filiform. 
Flowers subsessile, calyx at anthesis 1.75–2 mm 
long, subulate, fruiting calyx accrescent 3.5–4(–5) 
mm long, tube narrowly ellipsoidal, throat fringed 
with white hairs, lobes 1–1.5(-2) mm long, erect. 
Corolla pale, dull, pinkish-purple, sometimes tinged 
yellowish, 2.5 mm long, tube 1.5–1.75 mm long. 
Nutlets 1.1 × 0.5 mm long, narrowly oblong-ovoid, 
black or dark brown, finely rugulose. 

Material selected: Canaã dos Carajás, Serra Sul, S11D 
no acampamento, 30.III.2015, Cardoso et al. 1996 (MG). 
Parauapebas, Serra Norte, arredores da estrada para N1, 
17.IV.1982, R. Secco et al. 207 (MG); N3, 06°02’44”S, 
50°13’09”W, 692 m, 27.III.2012, A.J. Arruda et al. 889 
(BHCB); N4, próximo a transição para a mata de terra 
firme, 19.III.1984, A.S.L. Silva et al. 1888 (MG, INPA). 

Throughout much of tropical America from 
Southern United States (Florida) and the Caribbean 
to South America, to Peru and Bolivia. Few 
records from Amazonian Brazil, but common and 
widespread further South. Introduced in tropical 
Africa, Asia and the Pacific. A weed of cultivated 
ground, roadsides, forest margins and waste places. 
Flowering and fruiting from September to May. In 
the Serra dos Carajás, only in the Serra Norte as an 
introduced weed.

7.2. Mesosphaerum suaveolens (L.) Kuntze, 
Revis. Gen. Pl.: 525. 1891.
= Hyptis suaveolens (L.) Poit.   
 Fig. 2i; 4l-n 

Annual herb to subshrub, 0.5–2 m tall, 
strongly aromatic, viscid, erect, branched, branches 
ascending, stems quadrangular, often rather densely 
hairy. Leaves densely hairy with petiole (2–)4–5 
cm long, lamina 4–8.5 × 2–5.3 cm, ovate, smaller 
in upper part of stem, membranous, green, apex 
acute, base strongly cordate, margin irregularly 
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serrate, often weakly lobed. Inflorescence a robust, 
branched, terminal thyrse with long, straight 
ascending branches, bracts small, usually leafy with 
an axillary cyme, and often a superposed axillary 
flowering branch, cymes (3–)5–6-fld, bracteolate, 
bracteoles inconspicuous, linear, peduncles 
6–8(–10) mm. Flowers ± sessile, calyx at anthesis 
ca. 5 mm, tube infundibuliform, prominently 
9-nerved, hairy with sessile glands, glabrous 
within, lobes 1.5–2 mm slightly unequal, with long 
subulate apex, with wide, strongly ciliate sinus, 
fruiting calyx c. 8.5–9 mm long, 3.5–4mm wide 
below throat, tube tubular-campanulate, slightly 
compressed, hairy in throat, lobes ca 2.5 mm, 
slightly spinose-tipped, corolla 7–8 mm, lilac or 
white, tube 5–6 mm, with darker markings at base 
of upper lip. Nutlets 3.5 × 2.5 mm. compressed, 
broadly rotund glabrous, dark brown, only two 
nutlets normally developing per flower. 
Material selected: Canaã dos Carajás, Serra do Tarzan, 
28.III.2015, R.M. Harley et al. 57113 (MG); Racha 
placa, ADA Usina S11, 06°27’01”S, 50° 12’12”W, 
28.I.2012, L.F.A. Paula et al. 491 (BHCB). Parauapebas, 
Serra Norte, N8, acesso ao final do corpo, 06°09’43”S, 
50°09’53”W, 14.V.2010, L. Tyski 679 (HJCS); Pedra 
do Mirante, 580 m, 22.III.2012, A.J. Arruda et al. 777 
(BHCB); Área do Rejeito do aeroporto, lado esquerdo 
do PBT, 19.XII.1988, J.P. Silva 287 (HCJS); Serra do 
Rabo (Serra da Bocaina) 06°18’27”S, 49°53’21”W, 
725 m, 16.XII.2010, N.F.O. Mota et al. 1918 (BHCB). 

This species is widespread throughout the 
Tropics, as an often serious weed of cultivation. 
Frequent along roadsides, abandoned cultivation 
and disturbed areas by rivers and forest margins. 
Throughout Brazil, except the extreme South. 
Flowering and fruiting from March to November. 
In the Serra dos Carajás it is recorded from the 
Serra Norte, Serra Sul and Serra da Bocaina. 

8. Vitex  L. Sp. Pl. 2: 638. 1753. 
Trees or shrubs, belonging to subfamily 

Viticoideae, with leaves usually digitately compound 
with 3−8 leaflets but sometimes unifoliolate, 
inflorescence axillary or terminal, a dichasial cyme, 
sometimes compound forming a thyrse or panicle, 
flower wth corolla blue, yellow, white to purple; 
calyx 3–5-lobed, or truncate, actinomorphic to 
weakly 2-lipped; corolla 5-lobed, 2-lipped, stamens 
4, didynamous, attached near base of tube; often 
exserted, gynoecium with terminal style, bicarpellate, 
carpels 2-locular and 2-seeded; fruit drupaceous, with 
hard pyrene, 4-seeded. Ca. 250 species, in both Old 
and New World tropics, and a few in temperate or 
subtropical regions. About 32 species in Brazil. 

8.1. Vitex triflora Vahl, Eclog. Amer. 2: 49. 
1798. Fig. 2j; 5c-e 

Tree or shrub to 5 m tall, often less in open 
situations. Young stems with tawny indumentum. 
Leaves trifoliolate, leaflets subequal, 6–35 
× 3–10 cm, chartaceous, green, slightly 
discolorous, broadly elliptic-oblanceolate, base 
gradually attenuate to a short petiole, apex 
abruptly acuminate, margin entire, adaxial 
surface glabrous, darker green, abaxial surface 
subglabrous with tawny indumentum along 
midrib and primary veins. Flowers in axillary 
pedunculate, few-flowered axillary cymes, from  
axils of upper leaves; peduncles 1.5–5 cm long.
Cymes ± dichasial, 2–7-flowered, bracteoles 
narrowly linear, inconspicuous or rarely leafy; 
calyx green, or purple tinged, 1.7–2 cm long, 
2-lipped, tube narrowly cylindrical, ca. 1 cm long, 
indumentum tawny, lobes lanceolate, acute, 6–8 
mm long, corolla 2-lipped, tube, ca. 2 cm long, 
pale, externally with tawny indumentums, lobes 
4–5 mm long, patent, lilac to deep bluish purple. 
Stamens 4, exserted, style slender, exserted, 
bifurcate. Fruit 1.4 × 1 cm, ovoid, green, with 
persistent calyx. 
Material selected: Canaã dos Carajás, Serra do Tarzan, 
na beira da mata da canga, 06°19’46,8”S, 50°07’52,5”W, 
732 m, 01.IX.2015, R.M. Harley et al. 57345 (MG); Serra 
Sul, S11A, 06°20’28”S, 50°27’05”W, 658 m, 04.X.2009, 
V.T. Giorni & F. Marino 339 (BHCB); S11B, 700 m, 
03.VIII.2010, L.V.C. Silva et al. 982 (MG, BHCB, RB); 
S11D, 06°23’27”S, 50°21’03”W, 700 m, 29.IX.2009, V.T. 
Giorni & F. Marino 292 (BHCB, HCJS).  Parauapebas, 
Serra Norte, N1, 6 km SE of AMZA camp, 06°03’S, 
50°16’W, 650 m, 19.V.1982, C.R. Sperling et al. 5762 
(MG); Arredores da estrada para N1, 17.V.1982, R. Secco 
et al. 248 (MG, MO); N4E, 29.VI.1987, C.M. Araujo 
133 (HCJS); N5, 5 km W of AMZA camp, 06°04’S, 
50°10’W, 700–800 m, 15.V.1982, C.R. Sperling et 
al. 5693 (MG, NY); Serra dos Carajás, AMZA camp 
3-Alfa, 05°48’S, 50°33’W, 475–525 m, 07.VI.1982 C.R. 
Sperling et al. 5959 (MG); Serra Norte, estrada PA-275, 
48 km do acampamento, 06.VIII.1982, U.N. Maciel et 
al. 764 (MG, IAN, NY); Serra Norte, Mina de manganês 
H7, 01.VI.1983, M.F.F. Silva et al. 1430 (MG); Parque 
Zoo-botânico de Carajás, 29.VII.2007 D.F. Silva et al. 7 
(HCJS);  Serra dos Carajás, 28.VI.1976, B.G.S. Ribeiro 
1413 (IAN); Serra da Bocaina, na beira da mata da canga, 
06°03’48,3”S, 50°03’31.6”W, 879 m, 23.VI.2015, R.M. 
Harley et al. 57265 (MG).

Vitex triflora has its centre of distribution in 
forest regions of Amazonian Brazil, and extends 
into the Guianas and westward, from Venezuela to 
Peru and Bolivia, also recorded in forest bordering 
cerrado in NE and Central Brazil. A frequent shrub 
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or small tree along the low woodland, bordering 
canga vegetation. Flowering from May to October. 
In the Serra dos Carajás it has been recorded from 
the Serra Sul, the Serra do Tarzan, the Serra Norte 
and the Serra da Bocaina.
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Abstract 
This is a taxonomic study of the species of Linderniaceae from the cangas of the Serra dos Carajás, state of 
Pará, Brazil. Three species of Lindernia were recorded: L. brachyphylla, L. crustacea and L. diffusa, the first 
being restricted to South America and the two others with pantropical distribution. Here we present detailed 
descriptions, illustrations, photographs and notes on morphology, distribution and phenology of these species.
Key words: Canga, FLONA Carajás, Scrophulariaceae, taxonomy.

Resumo
Este é um estudo taxonômico das espécies de Linderniaceae das cangas da Serra dos Carajás, no estado do 
Pará, Brasil. Foram registradas três espécies de Lindernia: L. brachyphylla, L. crustacea e L. diffusa, sendo 
a primeira restrita à América do Sul e as demais de distribuição Pantropical. Aqui, apresentamos descrições 
detalhadas, ilustrações, fotografias e comentários sobre morfologia, distribuição e fenologia destas espécies.
Palavras-chave: Canga, FLONA Carajás, Scrophulariaceae, taxonomia.
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Linderniaceae
Linderniaceae (Rchb.) Borsch, Kai Müll. & 

Eb. Fisch. comprises ca. 15 genera and 200 species, 
occurring in the tropics. The largest genera are 
Lindernia All. (including Vandellia L., Bonnaya 
Link & Otto, Ilysanthes Raf.), with ca. 100 species, 
and Torenia L., with ca. 40 species (Rahmanzadeh et 
al. 2005). The family presents great morphological 
diversity, from aquatic herbs to poikilohydric 
rupestrian subshrubs. Fischer et al. (2013) proposed 
a new circumscription of the genera, reducing 
Lindernia to ca. 30 species. In order to simplify 
the identification of taxa and to avoid classification 
issues, we adopted a broader circumscription of 
Lindernia (sensu Rahmanzadeh et al. 2005), also 
adopted by Souza & Giulietti (2009) and the List of 
Species of the Brazilian Flora (BFG 2015). In the 
Serra dos Carajás, three species of Lindernia were 
collected in areas of canga.

1. Lindernia All.
Lindernia presents a great morphological 

diversity, from annual, aquatic or amphibian 
herbs  -  as  some Brazi l ian  species  -  to 
poikilohydric rupestrian subshrubs - several 
African species; flowers subsessile to long-
pedicelate, cleistogamous in some species; 
calyx campanulate, 5-lobed, weakly dentate 
to deeply divided; corolla strongly 2-lipped; 
stamens 2 or 4, adaxial pair fertile, abaxial 
pair fertile or reduced to staminodes with 
capitate or filiform appendage. The distribution 
is pantropical, with three main geographical 
groups, two of them occurring in Southeastern 
Asia and Africa, with ca. 40 spp. each, followed 
by Central and South America, with seven spp., 
four of which in Brazil, usually associated with 
wet open areas (Philcox 1968; Fischer 2004; 
BFG 2015).
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Key to the species of Lindernia in the cangas of the Serra dos Carajás
1. Aquatic or amphibian; aerial leaves sessile, oval-lanceolate, falcate; pedicel 1.5–4.5 cm long; appendages 

of abaxial stamens strongly capitate, exserted ........................................... 1.1. Lindernia brachyphylla
1’.	 Terrestrial	or	amphibian;	leaves	sessile	or	petiolate,	ovate	to	flabelliform;	pedicel	up	to	0.9	cm	long;	

appendages of abaxial stamens slightly capitate, included ................................................................... 2
2. Stem and leaves sub-glabrous to sparsely hispid-scabrous; leaf margin serrate; pedicel 0.4–0.9 cm 

long; capsule globose ...............................................................................1.2. Lindernia crustacea
2’. Stem and leaves glabrous to pubescent; leaf margin serrulate; pedicel up to 0.1 cm long; capsule 

fusiform ........................................................................................................ 1.3. Lindernia diffusa

1.1. Lindernia brachyphylla Pennell, Fieldiana, 
Bot. 28(3): 519. 1953. Figs. 1a-f; 2a-b

Annual herbs, aquatic or amphibian, 3–40 
cm long. Stems ascendant to erect, simple or 
branched, usually terete, glabrous. Aerial leaves 
usually opposite, rarely 3–8-whorled, glabrous, 
sessile, usually oval-lanceolate to lanceolate, 
falcate, apex and base acute, margin entire to 
sub-dentate, 0.3–1.3 × 0.1–0.3 cm; submerged 
6–10-whorled, glabrous, linear, 0.3–2 cm long. 
Flowers axile, solitary; pedicel erect, sparsely 
glandular-pubescent towards apex, 1.5–4.5 cm long 
after anthesis, up to 5 cm after fructification. Sepals 
free, glandular-pubescent, lanceolate, apex acute, 
0.2–0.5 cm long. Corolla white, pale blue to purple; 
tube externally glandular-pubescent, 0.4–0.9 cm 
long; lobes obovate, 0.2–0.8 cm long. Stamens 
4, abaxial pair strongly geniculate, appendage 
capitate, yellow, exserted. Ovary ellipsoid, style 
filiform, usually persistent. Capsule oval-ellipsoid 
0.4–0.7 cm × 0.2–0.4 cm.    
Material selected: Canaã dos Carajás, S11B, 6°20’36”S, 
50°25’26”W, 747 m, 27.I.2012, fl. and fr., L.V.C. Silva et 
al. 1128 (BHCB); S11D, 6°24’31”S, 50°21’5 W, 820 m, 
18.V.2010, fl. and fr., M.O. Pivari et al. 1516 (BHCB); 
Serra da Bocaina, 6°18’35”S, 49°53’59”W, 650 m, 
8.III.2012, fl. and fr., N.F.O. Mota et al. 2548 (BHCB, 
MG); Serra do Tarzan, 6°20’11”S, 50°9’50”W, 750 m, 
24.V.2010, fl. and fr., M.O. Pivari et al. 1567 (BHCB); 
Parauapebas [Marabá], N1, 17.III.1985, fl. and fr., R.S. 
Secco et al. 503 (HCSJ, MG); Parauapebas, N2, 6°3’20”S, 
50°15’14”W, m, 28.IV.2015, fl. and fr., N.F.O. Mota et 
al. 2965 (MG, UEC); N3, 6°2’34”S, 50°12’29”W, 688 
m, 14.VI.2015, fl. and fr., N.F.O. Mota & A.V. Scatigna 
3370 (MG, UEC); N5, 6°2’26”S, 50°5’18”W, 697 m, 
15.VI.2015, fl. and fr., N.F.O. Mota & A.V. Scatigna 3383 
(MG); N7, 6°9’16”S, 50°10’18”W, 696 m, 26.VI.2015, 
fl. and fr., N.F.O. Mota et al. 3433 (MG).

Lindernia brachyphylla is easily recognized 
by being an aquatic species with falcate sessile 
leaves (Figs. 1a and 2a), and by the appendage on 
abaxial stamens being strongly capitate, yellow and 
exserted (Fig. 2b). It presents leaf dimorphism (Fig. 
1a), a feature not discussed elsewhere. The aerial 

leaves (Fig. 1c,d) are probably more adapted to 
photosynthesis and are perennial, whereas the 
submerged, whorled and long-linear shaped, 
leaves may be related to water and nutrient 
absorption and fall when the environment is dry. 
Lindernia brachyphylla has been collected in the 
Serra dos Carajás with flowers and fruits from 
January to June.

Lindernia brachyphylla has a South American 
distribution, occurring from Venezuela and Guyana 
to northern Brazil. In Brazil, it occurs in the states 
of Goiás, Mato Grosso, Pará and Roraima. Serra 
dos Carajás: Serra Norte: N1, N2, N3, N5 and N7; 
Serra Sul: S11B and S11D; Serra do Tarzan and 
Serra da Bocaina. Usually found in the edges of 
temporary lakes, and over fields with ironstone 
outcrops, which are periodically flooded, with part 
of the stem submerged. 

1.2. Lindernia crustacea (L.) F.Muell., Syst. 
Census Austral. Pl. 1: 97. 1882. 
Capraria crustacea L. Syst. Nat. (ed. 12) 2: 419; 
Mant. pl. 1: 87. 1767. Figs. 1g-j; 2c-d

Annual herbs, terrestrial or amphibian, 3–10 cm 
long. Stems prostrate, usually branched, quadrangular 
sparsely hispid-scabrous, hairs concentrated at 
the angles. Leaves opposite, glabrous to sparsely 
hispid-scabrous, usually glandular-punctate; petioles 
hispid-scabrous, 0.1–0.6 cm long; blade ovate, broad-
elliptical to flabelliforme, apex acute to obtuse, base 
cordate to obtuse, margin serrate, 0.3–1.3 × 0.3–1.2 
cm. Flowers axile and terminal, solitary; pedicel erect, 
glabrous to sparsely hispid-scabrous, 0.4–0.9 cm long 
after anthesis, up to 1.2 cm after fructification. Sepals 
fused, free after fructification, hispid-scabrous, ribbed, 
elliptical, apex acute to acuminate, 0.2–0.4 cm long. 
Corolla white, purple to pale blue; tube externally 
glabrous, 0.3–0.6 cm long; lobes obovate to rounded, 
0.1–0.3 cm long. Stamens 4, abaxial pair with slightly 
capitate appendage, white, included. Ovary ellipsoid, 
style filiform, usually persistent. Capsule globose 
0.3–0.5 × 0.2–0.5 cm.
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Figure 1 – a-f. Lindernia brachyphylla – a. habit; b. submerged, long-linear leaf; c-d. aerial leaves; e. flower in detail; 
f. fruit in detail. g-j. Lindernia crustacea – g. habit; h. leaf in detail; i. flower in detail; j. fruit in detail. k-n. Lindernia 
diffusa – k. habit; l. leaf in detail; m. flower in detail; n. fruit in detail (a-f. N.F.O. Mota & A.V. Scatigna 3370; g-j. 
N.F.O. Mota et al. 2611; k-n. N.F.O. Mota et al. 3431). Illustrations by João Silveira.
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Figure  2 – a-b. Lindernia brachyphylla – a. specimen in flooded habitat; b. flower in apical view with yellow stamen 
appendages. c-d. Lindernia crustacea – c. habit; d. flowering stem and leaves. e-f. Lindernia diffusa – e. flowering 
stem and leaves; f. fruit in detail. Photos a, c-f.  N.F.O. Mota; b. P.L. Viana

Material selected: Canaã dos Carajás: S11D, 6°23’48”S, 
50°20’58”W, 757 m, 30.I.2012, fl. and fr., L.V.C. Silva 
et al. 1196 (BHCB); Serra da Bocaina, 6°18’38”S, 
49°54’9”W, 650 m, 11.III.2012, fl. and fr., N.F.O. 
Mota et al. 2611 (BHCB); Serra do Tarzan, 6°19’56”S, 
50°8’57”W, 750 m, 24.V.2010, fl. and fr., M.O. Pivari 
et al. 1582 (BHCB); Parauapebas: N4-WS, 6°6’49”S, 

50°11’4”W, 687 m, 20.IV.2012, fl. and fr., A.J. Arruda et 
al. 979 (BHCB); N5, 24.I.1990, fl. and fr., R.R. Martins 
& J.P. da Silva 677 (HCSJ, MG).

Lindernia crustacea is similar to L. diffusa in 
habit and shape, differing from it by the indument 
being hispid-scabrous (vs. pubescent); leaf margin 
serrate (vs. serrulate; Figs. 1l and 2d vs. 1h and 2e, 

a

c

e f

d

b
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respectively); longer pedicel (0.4–0.8 cm vs. up to 
0.1 cm; Figs. 1k and 2c vs. 1g and 2e, respectively); 
and capsule globose (vs. fusiform; Figs. 1n vs. 1j 
and 2f, respectively). Lindernia crustacea has been 
collected in the Serra dos Carajás with flowers and 
fruits from December to May.

Lindernia crustacea exhibits a pantropical 
distribution. In Brazil, it occurs in all states of the 
North and West-Central regions, also in Maranhão, 
Ceará, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, and Bahia, 
in the Northeast region, and in São Paulo in 
Southeast region. Serra dos Carajás: Serra Norte: 
N4-WS and N5; Serra Sul: S11D; Serra do Tarzan 
and Serra da Bocaina. Found in wet open areas, 
close to flooded fields or disturbed areas as roads 
and forest borders. 

1.3. Lindernia diffusa (L.) Wettst. in Engl. & 
Prantl, Nat. Pflanzenfam. 4 (3b): 79. 1891.
Vandellia diffusa L. Syst. Nat. (ed. 12) 2: 422; 
Mant. pl. 1: 89. 1767. Figs. 1k-n; 2e-f

Annual herbs, terrestrial, 10 cm long. 
Stems branched, usually quadrangular, prostrate, 
pubescent. Leaves opposite, glabrous to pubescent, 
sessile to sub-sessile; petiole max. 0.3 cm long, 
ovate to broad-elliptical, apex obtuse to round, 
base obtuse to truncate, margin serrulate, 0.8–1.5 
× 0.7–1.4 cm. Flowers axile, solitary, sub-sessile; 
pedicel 0.1 cm long after anthesis, up to 0.2 
cm after fructification. Sepals free, pubescent, 
lanceolate, apex acute, 0.4–0.5 cm long. Corolla 
white, pinkish to pale blue; tube externally 
glabrous, ca. 0.5 cm long; lobes sub-orbicular, 
0.1–0.2 cm long. Stamens 4, abaxial pair with short 
appendage, white, included. Ovary ellipsoid, style 
filiform, persistent. Capsule hispid-puberulous 
towards apex, fusiform, apex acuminate, 0.8–1 
× 0.2 cm.
Material selected: Parauapebas: N4, 6°6’18”S, 
50°10’57”W, 692 m, 26.VI.2015, fr., N.F.O. Mota et 
al. 3431 (MG).

Only one specimen of Lindernia diffusa 
was analyzed. For morphological comparison, 

see notes under L. crustacea. Lindernia diffusa 
has been collected in the Serra dos Carajás with 
flowers and fruits in June.

Lindernia diffusa  has a pantropical 
distribution. In Brazil, it occurs from the state 
of Roraima to Santa Catarina. Serra dos Carajás: 
Serra Norte: N4 Plateau. Found in wet open areas, 
close to flooded fields or disturbed areas as roads 
and borders of forests.
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Resumo
Este estudo compreende as espécies de Loganiaceae ocorrendo sobre canga na Serra dos Carajás, estado do 
Pará, Brasil, incluindo descrições detalhadas, ilustrações e comentários morfológicos das espécies. Ao total, 
foram registradas quatro espécies, duas de Spigelia e duas de Strychnos: Spigelia anthelmia, de distribuição 
neotropical; Spigelia flemmingiana, que ocorre desde a região Sudeste do Brasil até as Guianas; Strychnos 
cogens com ocorrência na Amazônia brasileira, Venezuela e Guianas; e Strychnos mitscherlichii var. 
mitscherlichii, distribuída na Amazônia brasileira, Guianas, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia.
Palavras-chave: FLONA Carajás, florística, minério de ferro, taxonomia.

Abstract 
The present study comprises species of Loganiaceae that occur on iron-stone (canga) substrate at the Serra 
dos Carajás, in the Brazilian state of Pará, including detailed descriptions, illustrations and comments on the 
morphology of the species. In total, four species were recorded in the study area, two of Spigelia and two of 
Strychnos: Spigelia anthelmia has Neotropical distribution; Spigelia flemmingiana, occurs from Southeastern 
Brazil to the Guianas; Strychnos cogens found in the Brazilian Amazon, Guianas and Venezuela; and Strychnos 
mitscherlichii var. mitscherlichii, found in the Brazilian Amazon, Guianas, Venezuela, Colombia, Ecuador, 
Peru and Bolivia.
Key words: FLONA Carajás, floristics, iron-ore, taxonomy.
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Loganiaceae 
Ervas, trepadeiras, lianas com gavinhas (e 

ocasionalmente espinhos), arbustos ou árvores. 
Folhas opostas, raramente verticiladas, margem 
inteira (raramente espinosa), nervuras peninérveas 
ou 3–5-nervadas desde a base. Inflorescências 
variadas, axilares ou terminais, cimosas, dicasiais ou 
monocasiais e helicoides ou reduzidas a uma única 
flor; flores alvas ou coloridas, (4–)5-meras, cálice 
dialissépalo a sinsépalo com lacínios distintos, corola 
simpétala, com prefloração valvar, internamente glabra 
ou barbada na fauce, filetes 5, adnatos ao tubo da corola, 
anteras inclusas ou exsertas, ovário súpero, bilocular, 

lóculos multiovulados, placentação axilar, estigma 
indiviso. Frutos bagas ou cápsulas multisseminadas.

A família Loganiaceae inclui 12 gêneros 
(Antonia Pohl, Bonyunia M.R. Schomb. ex Progel, 
Gardneria Wallich, Geniostoma J.R. Forster & G. 
Forster, Logania R. Brown, Mitrasacme Labill., 
Mitreola L., Neuburgia Blume, Norrisia Gardner, 
Spigelia L., Strychnos L. e Usteria Willd.) e cerca 
de 420 espécies de distribuição pantropical (Stevens 
2001 em diante). No Brasil, está representada por 
cinco gêneros (Antonia, Bonyunia, Mitreola, Spigelia 
e Strychnos) somando 127 espécies, das quais 68 são 
endêmicas (BFG 2015).

Chave de identificação dos gêneros de Loganiaceae das cangas da Serra de Carajás
1.	 Lianas	lenhosas,	inflorescências	em	cimeiras,	frutos	bagas	carnosas	 .................................... Strychnos
1’.	 Plantas	herbáceas,	inflorescências	escorpióides,	frutos	capsulares............................................Spigelia
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1. Spigelia L. 
Ervas ou subarbustos anuais ou perenes, 

com caules fistulosos ou sólidos, cilíndricos, 
tetragonais ou alados. Folhas opostas ou 
verticiladas, inteiras, simples. Inflorescências em 
cimeiras escorpióides e geralmente multifloras, ou 
raramente abreviadas e simples ou paucifloras, 
uma a muitas por nó apical; flores perfeitas, 
5-meras, pré-floração valvar; estames alongados 
com base sagitada; estigma filiforme, não 
ramificado. Frutos capsulares bilobados, lisos ou 
verrucosos, hemisférios globosos ou pontudos, 

decíduos, deixando a base quadrangular presa à 
infrutescência; sementes inúmeras, tetraédricas, 
com testa foveolada. Com um centro de 
diversidade nos campos rupestres da Cadeia do 
Espinhaço (Guimarães & Fontella-Pereira 1969; 
Zappi 1989, 1995, 2006), Spigelia é um gênero 
neotropical que também inclui algumas espécies 
ruderais, das quais S. anthelmia, com propriedades 
medicinais anti-helmínticas e cultivada, é a mais 
amplamente distribuída (Zappi 2006). Notas 
sobre as espécies de Spigelia no Pará foram 
recentemente publicadas por Zappi (2016).

Chave de identificação das espécies de Spigelia das cangas da Serra dos Carajás
1.	 Erva	com	caules	fistulosos,	2	ou	mais	inflorescências	por nó ...........................1.1. Spigelia anthelmia
1’.	 Erva	com	caules	sólidos,	inflorescência	solitária	 ........................................ 1.2. Spigelia flemmingiana

1.1. Spigelia anthelmia L., Spec. Pl. 1: 149. 1753.  
 Fig 1b

Erva até 80 cm alt., caules fistulosos, pouco 
ramificados, com 2–4 nós, completamente glabra. 
Folhas verticiladas (opostas nos nós basais), sésseis 
a subsésseis. Lâmina foliar rômbea a lanceolada, 
2,5–9 × 0,8–3 cm, membranácea, levemente escabra 
na face superior, base cuneada a arredondada, ápice 
agudo, nervuras secundárias 3–5 pares, paralelas 
e fortemente ascendentes. Inflorescências apicais 
flexuosas, 2 ou mais por nó, (6–)7–12 cm compr., 
pedúnculo indistinto, normalmente 50–60-floras, 
flores distanciadas 2–4 mm na porção mediana. 
Flores 8–9 mm compr., lobos do cálice ca. 3 mm 
compr., estreitos, agudos; corola alva a rosada, 
membranácea, tubo cilíndrico, lobos triangulares, 
sub-eretos. Cápsulas ca. 4 × 5 mm, com metades 
globosas, muricadas no ápice; sementes reticuladas, 
reniformes.
Material examinado: Canaã dos Carajás, Racha placa, 
ADA Usina S11, 6°26’27’’S, 50°15’14’’W, 28.I.2012, fl., 
fr., L.F.A. Paula 501 (BHCB).
Material adicional examinado: Pará, vicinity of the 
town, 16.XII.1907, fr., C.F. Baker 27 (K); l.c., plot of IAN, 
14.X.1942, fl. e fr., W.A. Archer 7665 (K); Parauapebas, 
Fazenda Chico Oliveira. Área de pastagem, 25.VII.2013, 
D.F Silva 831 (RB).

Spigelia anthelmia é distinta das demais 
espécies do gênero pelo seu caule fistuloso, folhas 
dos nós apicais verticiladas com nervuras sub-
paralelas, e duas a mais inflorescências partindo do 
mesmo nó. 

Espécie amplamente distribuída nos 
Neotrópicos, do México até a Bolívia, é mais comum 
nos estados setentrionais do Brasil, atingindo ao sul o 

estado de São Paulo, onde é provavelmente cultivada 
devido às suas propriedades medicinais. Na Serra dos 
Carajás, foi registrada na Serra Sul: S11.

1.2. Spigelia flemmingiana Cham. & Schltdl., 
Linnaea 1: 203. 1826. Fig 1a

Erva 25–45 cm alt., caules sólidos, ramificados, 
com 3–6 nós, completamente glabra. Folhas opostas 
ou verticiladas (nós superiores), pecioladas. Pecíolo 
4–9 mm; lâmina foliar lanceolada a estreitamente 
lanceolada, 2–6 × 0,6–2,2 cm, membranácea, 
levemente escabra na face superior, base cuneada 
a aguda, ápice agudo a longamente acuminado, 
nervuras secundárias 3–4 pares, oblíquas, não 
fortemente ascendentes. Inflorescência apical 
solitária ereta em cada nó, 6–10 cm compr., pedúnculo 
indistinto, 30–40-floras, flores distanciadas 3–4 mm 
na porção mediana. Flores 6–8 mm compr., lobos 
do cálice ca. 1 mm compr., estreitos, agudos; corola 
alva a rosada, membranácea, tubo cilíndrico, lobos 
triangulares, sub-eretos. Cápsulas ca. 3 × 4 mm, 
com metades globosas a subcônicas, lisas; sementes 
reticuladas, tetraédricas.
Material examinado: Parauapebas, Serra Norte, N4-WS, 
6°04’48’’S, 50°11’04’’W, 712 m, 20.IV.2012, fl., fr., A.J. 
Arruda et al. 984 (BHCB); N8, 6°011’20’’S, 50°07’47’’W, 
701 m, 23.III.2012, fr., P.B. Meyer et al. 1167 (BHCB).
Material adicional examinado: Pará, vicinity of the 
town, 16.XII.1907, fr., C.F. Baker 27 (K); l.c., plot of IAN, 
14.X.1942, fl. e fr., W.A. Archer 7665 (K). Bahia, Belmonte, 
Ramal para o Rio Ubu, 27.IX.1979, L.A. Mattos Silva & 
J.L. Hage 608 (RB).

BFG (2015) não havia registrado Spigelia 
flemmingiana para o estado do Pará, para a região 
Norte ou para o Domínio da Amazônia, mas isso foi 
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Figura 1 – a. Spigelia flemmingiana – hábito. b. Spigelia anthelmia – hábito. c-d. Strychnos cogens – c. folha; d. 
infrutescência. e-f. Strychnos mitscherlichii – e. folha; f. inflorescência (a. Mattos Silva & Hage 608; b. Silva 831; 
c-d. Maciel et al. 768; e-f. Sperling 6342).
Figure 1 – a. Spigelia flemmingiana– habit. b. Spigelia anthelmia – habit. c-d. Strychnos cogens – c. leaf; d. infructescence. e-f. Strychnos 
mitscherlichii – e. leaf; f. inflorescence (a. Mattos Silva & Hage 608; b. Silva 831; c-d. Maciel et al. 768; e–f. Sperling 6342).
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retificado por Zappi (2016). Devido às folhas menores, 
os materiais amazônicos encaixam-se melhor com 
a delimitação de Spigelia flemmingiana var. minor 
Prog., porém é necessário estabelecer a localidade 
do material tipo da espécie, coletado por Sellow, para 
melhor avaliar as categorias infraespecíficas.

Ocorrendo também na Guyana, Spigelia 
flemmingiana ocorre no Pará, Pernambuco, Alagoas, 
Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, 
São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Na Serra dos 
Carajás, foi registrada na Serra Norte: N4 e N8.

2. Strychnos L.
Lianas, raramente árvores ou arbustos eretos, 

geralmente com gavinhas e/ou espinhos, caules 
cilíndricos, nós com plataformas foliares lenhosas 
geralmente conspícuas. Folhas opostas, simples, 
inteiras, venação geralmente acródroma perfeita, 

basal a supra-basal, 3–7-nérveas, o par de veias 
internas divergindo da base ou acima desta, raramente 
broquidódroma. Inflorescências em cimeiras, tirsos 
ou racemos, terminais ou axilares, pauci a multifloras; 
flores perfeitas, (4–)5-meras, alvas a creme ou 
amareladas, pré-floração valvar, corola glabra ou com 
indumento variável, às vezes barbada internamente; 
filetes sésseis ou curtos; ovário bilocular. Bagas 
carnosas, coriáceas ou lignificadas, 1–10 cm diâm.; 
sementes ovóides a discoidais, 1–2-muitas por lóculo. 
Gênero pantropical com propriedades medicinais, 
extremamente diverso na Amazônia onde possui usos 
locais para fabricação de curare, um veneno usado em 
pontas de flechas e zarabatanas (Krukoff & Monachino 
1942; Ducke 1955; Krukoff 1972; Zappi 2006). Uma 
revisão do perfil químico e farmacológico das espécies 
de Strychnos ocorrentes na América do Sul e Central é 
apresentada em Silva et al. (2005).

Chave de identificação das espécies de Strychnos das cangas da Serra dos Carajás
1. Folhas opacas, geralmente cinza-esverdeado quando secas, retículo inconspícuo em ambas as faces ..  

 .............................................................................................................................. 2.1. Strychnos cogens
1’. Folhas brilhantes, geralmente verde-amareladas quando secas, retículo proeminente em ambas as 

faces ..............................................................................  Strychnos mitscherlichii var. mitshcerlichii

2.1. Strychnos cogens Benth., Jour. Bot. Hook. 3: 
241. 1841. Fig. 1c-d

Liana até 30 m compr. × 10 cm diâm., 
ramos acinzentados, os mais velhos com lenticelas 
arredondadas. Folhas opostas, pecíolos 4–7 mm 
compr., glabros a pubescentes; lâmina foliar oval a 
lanceolada, 8–14(–15) × 4–7 cm, cartácea a coriácea, 
glabra a pubescente, opaca, base arredondada a 
cuneada, ápice agudo a acuminado, geralmente 
cinza-esverdeado quando seca, 3(–5)-nérveas, veias 
internas divergindo de 0–5(–15) mm acima da base, 
salientes na face superior, impressas na face inferior, 
retículo inconspícuo em ambas as faces, aréolas 
microscopicamente tuberculadas. Inflorescências 
axilares, em cimeiras sésseis, congestas, puberulentas 
a pubescentes. Flores sésseis, até 5 mm compr.; 
cálice ca. 2,4 mm compr., puberulento, lobos do 
cálice ovados a obtusos, ca. 1,8 mm; tubo da corola 
ca. 2,5 mm compr., externamente glabro; lobos da 
corola até 3 mm compr., barbados internamente. 
Frutos globosos, ca. 2 cm diâm., amarelados, 
lisos, brilhantes, exocarpo muito fino ca. 0,75 mm 
espessura; sementes 1–2, discóides.
Material examinado: Pará, Marabá, Carajás, Serra Norte, 
Estrada PA-275, 10 km do acampamento, 07.VIII.1982, fl. 
e fr., U.N. Maciel et al. 768 (MG); Canaã dos Carajás, Serra 

do Tarzan, 731 m, na canga na beira de capão, VIII.2016, 
fl. e fr., R. Harley et al.  57882 (MG).

Strychnos cogens é um cipó de grande porte 
da mata alta de terra-firme, primária ou secundária, 
largamente distribuído ao longo da Amazônia 
brasileira. Pode ser diferenciada através de suas 
folhas opacas, geralmente cinza-esverdeado quando 
secas, retículo inconspícuo em ambas as faces, 
inflorescências axilares sésseis congestas, tubo da 
corola com comprimento mais ou menos semelhante 
ao cálice, e pelos frutos contendo de 1–2 sementes.

Espécie distribuída pela Amazônia brasileira, 
Venezuela, Guianas. Ocorrência duvidosa na 
Colômbia e Peru. Geralmente em floresta de terra 
firme; solo argiloso (Krukoff 1972). Na Serra dos 
Carajás, foi coletada na Serra Norte.

2.2. Strychnos mitscherlichii M.R. Schomb. var. 
mitscherlichii. Reisen 2: 451. 1848. Fig. 1e-f

Liana até ca. 30 m compr. × 7–10 cm diâm, 
ramos acinzentados. Folhas opostas, pecíolos 3–12 
mm compr., glabros a puberulentos; lâmina foliar 
oval a lanceolada, 4–17(–22) × 3,5–5,5(–10,5) cm, 
cartácea a coriácea, glabra a puberulenta, geralmente 
brilhante na face superior, base aguda a obtusa, ápice 
arredondado a acuminado ou cuspidado, geralmente 
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verde-amarelada a olivácea quando seca, 3–5-nérveas, 
veias internas divergindo de 2–15 mm da base, 
salientes na face superior, impressas na face inferior, 
retículo proeminente em ambas as faces, aréolas 
microscopicamente tuberculadas. Inflorescências 
axilares, em cimeiras pedunculadas, mais ou menos 
congestas, glabras a puberulentas. Flores pediceladas, 
até 1 cm compr.; cálice ca. 2 mm compr., glabros 
a puberulentos, ciliados, lobos do cálice ovados a 
lanceolados, ca. 1 mm compr.; tubo da corola até 
8 mm compr., externamente papiloso na porção 
distal; lobos da corola até 2 mm de compr., barbados 
internamente. Frutos globosos, ca. 4 cm diâm., cinza 
escuros ásperos, rugosos, exocarpo fino 1–2  mm 
espessura; sementes muitas, discóides.
Material examinado: Pará, Serra dos Carajás, 12 km w. 
of camp ECB on the ferrovia, ca. 57 km w. of road BR 
150. 5º35’S, 49º15’W, alt. ca. 150 m. 26.VI.1982, fl., C.R. 
Sperling et al. 6342 (MG).

Strychnos mitscherlichii var. mitscherlichii 
é um cipó de grande porte ocorrendo geralmente 
na floresta alta de terra-firme. Compreende um 
complexo de formas distribuídas ao longo de toda a 
Amazônia brasileira e países limítrofes. Atualmente 
são reconhecidas duas variedades além da forma 
típica, mas é possível a existência de novas espécies 
sob esse complexo (Ducke 1955). Strychnos 
mitscherlichii var. pubescentior Sandw. ocorre no 
Médio e Alto Solimões e Colômbia, enquanto S. 
mitscherlichii var. amapensis Krukoff & Barneby 
ocorre nos estados do Amapá e Pará em ambientes 
de várzea e beiras de igarapés. As variedades são 
diferenciadas pela presença de tricomas axilares nas 
veias internas da face abaxial, tipo de indumento das 
flores, além de caracteres dos frutos (Krukoff 1972). S. 
mitscherlichii var. mitscherlichii pode ser diferenciada 
através de suas folhas brilhantes na face superior, 
geralmente verde-amareladas quando secas, retículo 
proeminente em ambas as faces, inflorescências 
axilares pedunculadas mais ou menos congestas, tubo 
da corola conspicuamente maior que o cálice, além 
dos frutos com muitas sementes.

Espécie distribuída pela Amazônia brasileira, 
Venezuela, Colômbia, Equador, Guianas, Peru e 
Bolívia. Geralmente em floresta de terra firme com 
solo argiloso, ocasionalmente em áreas levemente 
alagadas. Possui ocorrência duvidosa na Mata 

Atlântica do Nordeste do Brasil (Krukoff 1972). Na 
Serra dos Carajás, foi coletada em mata de terra firme, 
nos arredores da FLONA de Carajás.
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Resumo
Três espécies de Lythraceae foram registradas para a Serra dos Carajás, Pará, Brasil: Cuphea annulata e C. 
carthagenensis, espécies sul-americanas de ampla distribuição e C. carajasensis endêmica das serras de Carajás. 
Palavras-chave: Amazônia, Cuphea, espécie endêmica, florística.

Abstract 
Three species of Lythraceae were recorded for the cangas of the Serra dos Carajás, Pará, Brazil: Cuphea 
annulata, and C. carthagenensis, South American species of wide distribution and C. carajasensis, endemic 
to rocky outcrops of Carajás.
Key words: Amazonia, Cuphea, endemic species, floristics.
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Lythraceae
Lythraceae J. St.-Hil. compreende cerca de 

600 espécies reunidas em 28 gêneros pantropicais 
com alguns representantes de regiões temperadas 
(Graham et al. 2005), sendo 15 gêneros restritos 
aos Neotrópicos (Graham & Cavalcanti 2009). 
Ocorrem em habitats diversificados, incluindo 
ambientes aquáticos ou semiaquáticos, cerrados, 
campos rupestres e florestas tropicais (Cavalcanti 
& Graham 2001). A família é reconhecida por 
apresentar folhas inteiras, oposto-cruzadas, flores 
períginas com tubo floral geralmente persistente, 
campanulado a tubular, pétalas crespas, frutos 
capsulares e floema interno (Dahlgren & Thorne 
1984; Graham et al. 2005). No Brasil, as Lythraceae 
estão representadas por 11 gêneros, sendo Cuphea 
P. Br. o maior da família, com 240 espécies. Na 
Serra dos Carajás, foram registradas três espécies 
de Cuphea, sendo uma endêmica das serras da área 
de Carajás.

1. Cuphea P. Browne 
Cuphea é um componente comum e 

abrangente da flora brasileira, ocorrendo no país 

em todos os tipos de vegetação, sendo, entretanto, 
característico do Cerrado em vegetações 
campestres. É um gênero dos neotrópicos com 
dois grandes centros de diversidade e endemismo 
de espécies, o México e o Brasil. O Brasil é 
o país mais rico em espécies de Cuphea com 
aproximadamente 104 espécies, das quais 71 
endêmicas (BFG 2015; Cavalcanti & Graham 
2015). As espécies de Cuphea são reconhecidas 
pelo hábito subarbustivo a herbáceo anual, 
pelas flores tubulosas e calcaradas de simetria 
zigomorfa e ovário com glândula proeminente 
na base. O modo de dispersão das sementes é 
incomum. As sementes amadurecem na placenta 
que vai se tornando perpendicular ao eixo do 
ovário e rompe gradualmente as paredes do ovário 
e o tubo floral persistente no fruto, expondo 
as sementes para finalizarem a maturação e 
dispersão. As sementes oleaginosas são ricas em 
ácidos graxos de cadeia curta e média de carbonos 
de importância para o mercado de alimentos e 
biocombustíveis. Na Serra dos Carajás foram 
encontradas três espécies, sendo C. carajasensis 
Lourteig endêmica das serras de Carajás.
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Chave para identificação das espécies de Cuphea das cangas da Serra dos Carajás
1.	 Tubo	floral	15–21	mm	compr.,	vermelho-alaranjado,	pétalas	vermelhas ............ 1.1. Cuphea annulata 
1’.	 Tubo	floral	3,3–9	mm	compr.,	esverdeado	a	arroxeado,	pétalas	roxas	a	lilases.

2.	 Folhas	elípticas,18–42	mm	larg.	Filetes	livres	do	tubo	no	terço	médio	do	tubo	floral;	ovário	glabro.	
Fruto em forma de garrafa, com ápice estreito e corpo ovalado; sementes de margem aguda .......  
 ............................................................................................................ 1.3.	Cuphea carthagenensis

2’	 Folhas	estreito-lanceoladas	a	lineares	0,5–8	mm	larg.	Filetes	livres	do	tubo	no	terço	superior	do	
tubo	floral;	ovário	viloso	na	 região	dorsal;	Fruto	alongado,	com	ápice	amplo	e	corpo	 tubular;	
sementes de margem obtusa ....................................................................1.2. Cuphea carajasensis

1.1. Cuphea annulata Koehne in Martius, Fl. bras. 
13(2):	304,	pr.	56,	fig.	5.	1877.	 Fig.	1a-d

Subarbustos	 a	 arbustos	 eretos,	 0,3–1,5	m	
alt.; ramos pubescentes a estrigosos, tricomas 
curtos e curvos entremeados por tricomas apressos. 
Folhas	9–30	×	2–14	mm,	subsésseis	a	pecioladas,	
coriáceas, nítidas, elípticas a amplo-elípticas, 
ápice agudo, margem inteira, base atenuada ou 
obtusa, glabras, às vezes com tricomas tectores 
curtos na nervura principal, peninérvias; pecíolo 
1–2	mm	compr.	Racemos	compostos,	frondosos;	
flores concentradas no ápice dos ramos; pedicelo 
1,5–6	mm	compr.;	tubo	floral	15–21	mm	compr.,	
vermelho-alaranjado, fauce amarela, externamente 
glabro com tricomas glandulares sobre as nervuras, 
às vezes tricomas curtos presentes, internamente 
piloso a viloso na região dos estames e com um anel 
de tricomas hialinos e apressos ao redor do ovário; 
cálcar horizontal a deflexo; pétalas vermelhas; 
filetes livres do tubo floral a partir do terço 
superior do tubo floral; vesículas infraestaminais 
nulas;	ovário	glabro,	óvulos	3–5;	glândula	deflexa,	
côncava dorsalmente. Tubo frutífero alongado, com 
ápice	amplo	e	corpo	tubular;	sementes	2,5–2,8	×	
2,1–2,6	mm,	 2–4,	 amplo-obovais	 a	 orbiculares,	
margem obtusa.
Material selecionado: Canaã dos Carajás, Serra Sul, 
Platô S11D, 06º24’00”S 50º18’56”W, 20.V.2014, fl. 
e fr., R.S. Santos et al. 210 (MG); Serra Sul, Corpo 
A,	 06°22’34.2”S	 50°23’06.3”W,	 12.II.2010,	 fr.,	F.D. 
Gontijo 34 (BHCB); Serra do Tarzan, 06°20’15.0”S 
50°09’06.0”W,	14.III.2009,	 fr.,	V.T. Giorno et al. 155 
(BHCB); Serra Sul, ao longo da estrada S11D até S11A, 
06º22’17”S	50º23’04”W,	22.III.2015,	 fl.,	L.C. Lobato 
et al. 4392 (MG); Flona de Carajás, Serra Sul, Lagoa 
do	Amendoim,	Corpo	D-11,	06º23’44”S	50º22’17”W,	
12.IV.2015,	fl.	e	fr.,	L.M.M. Carreira et al. 3348 (MG); 
Marabá, Serra dos Carajás, Serra Norte, clareira N1, 
18.IV.1970,	fl.,	P. Cavalcante & M. Silva 2648 (MG); 
Serra	dos	Carajás,	N4,	14.III.1984,	fl.	e	fr.,	A.S.L. Silva 
et al. 1791 (MG); Parauapebas, Serra dos Carajás, 
platô	N4,	11.I.2010,	fl.	e	fr.,	L.C.B. Lobato et al. 3783 
(MG); Serra Norte, platô N1, 06º18’00”S 50º16’59”W, 

05.XII.2013,	fl.,	R.S. Santos et al. 165 (MG); Serra Norte, 
Platô	N8,	06º10’01”S	50º09’29”W,	18.III.2015,	fl.	e	fr.,	
L.C. Lobato et al. 4355 (MG); Serra dos Carajás, AMZA 
camp N-5, 06º04’S 50º08’W, 12.V.1982, fl. e fr., C.R. 
Sperling et al. 5593 (MG); Serra dos Carajás, mina de 
ferro	do	N3,	06.VI.1989,	fl.	e	fr.,	N.A. Rosa et al. 5128 
(MG); Sem município, Serra dos Carajás, N5, vegetação 
de	canga,	27.II.2012,	fl.	e	fr.,	P.P. Chaves et al. 17 (MG).

Em toda a faixa de distribuição, Cuphea 
annulata é uma espécie mais relacionada a ambientes 
florestais embora ocorra também em afloramentos 
rochosos. É amplamente variável em relação à forma 
da folha e no comprimento e cor do tubo floral. 
Na Serra dos Carajás, é característica pelas folhas 
coriáceas e nítidas, pela presença de tubo floral 
longo	(15–21	mm	compr.)	de	coloração	vermelho-
alaranjada, com cálcar curto e deflexo e tricomas 
hialinos e apressos na base interna do tubo floral, 
formando um anel ao redor do ovário. Floresce de 
outubro a junho e frutifica de janeiro a junho.

Ocorre na Venezuela, Colômbia, Bolívia 
e Brasil. No Brasil, nos estados do Amazonas e 
Pará (BFG 2015; Cavalcanti & Graham 2015). Os 
registros	para	a	Serra	dos	Carajás	são	da	Serra	Norte:	
N1,	N3,	N4,	N5,	N8;	Serra	Sul:	S11A	a	S11D;	Serra	
do Tarzan. Ocorre em ambientes de afloramentos 
rochosos ferrosos (canga), canga densa e mais 
raramente nas florestas de capão, em solo arenoso, 
geralmente formando populações com muitos 
indivíduos.

1.2. Cuphea carajasensis Lourteig,	Sellowia	39:	
13-14.	1987.	 Fig.	1e-i

Subarbustos	 eretos,	 0,3–1	m	 alt.,	 ramos	
pubescentes, glabrescentes, tricomas tectores curvos e 
curtos, às vezes entremeados por tricomas glandulares 
escassos e tricomas apressos, concentrados em faixa 
longitudinal	 ao	 longo	dos	 ramos.	Folhas	5–34,6	
×	 0,5–8	mm,	 sésseis,	 cartáceas,	 estreito-ovais	 a	
lineares, ápice agudo, margem glabra a estrigosa, 
raro glandulosa, base obtusa a truncada, glabras a 
esparso-estrigosas, uninérveas ou nervos laterais 1 
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Figura 1 – a-d. Cuphea annulata – a. ramo com flores; b. flor em corte longitudinal-dorsal, pétalas e pistilo retirados; 
c. pistilo com glândula dorsal deflexa; d. semente, margem obtusa. e-i. Cuphea carajasensis – e-f. ramos com flores; 
g. corola em corte longitudinal, pétalas e pistilo retirados; h. pistilo com glândula dorsal horizontal; i. semente, margem 
obtusa. (b-d. P.L. Viana et al. 5590; g-h. L.C. Lobato et al. 4331; i. P.L. Viana 5568).
Figure 1  -- a-d. Cuphea annulata – a. branch with flowers; b. flower, opened dorsally, without petals; c. pistil with dorsal gland deflexed; 
d. seed, margin obtuse. e-i. Cuphea carajasensis – e-f. branch with flowers; g. oppened corolla; h. pistil with dorsal gland horizontal; 
i. seed, margin obtuse. (b-d. P.L. Viana et al. 5590; g-h. L.C. Lobato et al. 4331; i. P.L. Viana 5568).
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de	cada	lado,	inconspícuos.	Racemos	compostos	
geralmente destacados, bracteosos, raro frondoso-
bracteosos;	pedicelo	1,5–3,4	mm;	tubo	floral	6,2–9	
mm compr., violáceo a arroxeado, externamente 
com tricomas tectores curtos, entremeados com 
tricomas glandulares; internamente viloso em toda 
a superfície, às vezes apenas na porção basal; cálcar 
deflexo a horizontal; pétalas roxas a lilases; filetes 
livres do tubo floral a partir do terço superior do 
tubo floral; vesículas infraestaminais nulas; ovário 
viloso	na	região	dorsal,	óvulos	2–3,	glândula	ampla,	
espessa, horizontal. Tubo frutífero alongado, 
com ápice amplo e corpo tubular; sementes 
2,2–2,3	×	2–2,1	mm	compr.,	1–2,	amplo-elípticas	
a suborbiculares, margem obtusa.
Material selecionado: Canaã dos Carajás, Serra da 
Bocaína,	06°18’35.0”S	49°54’03.0”W,	28.I.2013,	fl.	e	
fr., A.J. Arruda et al. 1396 (BHCB); Serra Sul, Corpo 
D,	 06°22’60.0”S	 50°22’00.1”W,	 18.II.2010,	 fl.	 e	 fr.,	
A.J. Arruda et al. 200 (BHCB); S11-A, 06°18’57.0”S 
50°26’43.0”W,	21.III.2012,	fl.	e	fr.,	A.J. Arruda et al. 
751	(BHCB);	S11-D,	06°24’03.0”S	50°20’23.0”W,	25.I.	
2012, fl. e fr., A.J. Arruda et al. 460 (BHCB); Serra do 
Tarzan,	06°20’02.0”S	50°09’25.0”W,	13.III.2009,	fl.	e	
fr., V.T. Giorni et al. 126 (BHCB); Floresta Nacional dos 
Carajás, Serra Sul, Corpos A, B, C e Brejo, 06°22’48.0”S 
50°22’55.0”W,	 08.XII.2007,	 fl.	 e	 fr.,	N.F.O. Mota et 
al. 1106	(BHCB,	RB);	Marabá,	Serra	dos	Carajás,	N4,	
14.III.1984,	fl.	e	fr.,	A.S.L. Silva et al. 1778 (MG); Serra 
dos	Carajás,	Serra	do	Norte,	Clareira	N1,	18.IV.1970,	fl.	
e fr., P. Cavalcante & M. Silva 2639 (MG); Parauapebas, 
N4-SW,	06°04’17.0”S	50°11’05.0”W,	23.III.2012,	fl.	e	
fr., A.J. Arruda et al. 787 (BHCB); N8, 06°09’51.0”S 
50°09’46.0”W,	04.II.2015,	fl.	e	fr.,	L.V.C. Silva & T.B. 
Jorge 1429 (BHCB); Serra Norte, N1, 06°02’08.0”S 
50°16’26.0”W,	 11.III.2009,	 fl.	 e	 fr.,	V.T. Giorni et 
al. 75	 (BHCB);	 Serra	 do	Rabo,	Norte,	 06°18’14.0”S	
49°53’37.0”W,	15.XII.2010,	fl.,	N.F.O. Mota et al. 1890 
(BHCB);	Serra	dos	Carajás,	Platô	N6,	06.III.2010,	fl.,	
L.C.B. Lobato et al. 3888 (MG); Serra dos Carajás, Platô 
N5,	ao	norte,	06°06’31.0”S	50°08’14.0”W,	16.III.2015,	
fl. e fr., L.C. Lobato	(MG	213116).

Cuphea carajasensis é reconhecida pelas 
folhas estreito-lanceoladas a lineares, pela 
destacada inflorescência com longos ramos, 
incomum no gênero, e pelo ovário viloso na 
região dorsal com glândula dorsal robusta. Até o 
presente, é considerada como   endêmica da Serra 
dos Carajás (BFG 2015; Cavalcanti & Graham 
2015; Lourteig 1987). Na área foi registrada para 
a	Serra	Norte:	N1,	N4,	N5,	N6,	N8;	Serra	Sul:	
S11A	e	S11D;	Serra	do	Rabo	e	Serra	do	Tarzan,	
sendo encontrada em ambientes de afloramentos 
rochosos (canga), brejos, campos graminosos e 
margem de floresta ombrófila densa. Floresce e 

frutifica de outubro a maio, com maior produção 
de frutos de dezembro a março. 

1.3. Cuphea carthagenensis (Jacq.) J.F.Macbr., 
Publ. Field Mus. Nat. Hist.,	Bot.	Ser.	8:	124.	1930.	

Subarbustos	eretos,	0,8–0,6	m	alt.,	ramos	com	
tricomas tectores curtos, curvos, concentrados em 
faixa longitudinal ao longo dos ramos, entremeados 
por escassos tricomas rígidos, eretos e muito curtos 
e por tricomas	glandulares	longos.	Folhas	32–64	×	
18–42	mm,	pecioladas,	membranáceas	e	cartáceas,	
elípticas a amplo-elípticas, ápice obtuso, levemente 
acuminado, margem plana, base obtusa, às vezes 
oblíqua,	estrigosas,	peninérveas;	pecíolo	1–5	mm	
compr.	Racemos	compostos,	frondosos	a	frondoso-
bracteosos;	pedicelo	1–5	mm;	tubo	floral	3,3–5,3	
mm compr., verde, externamente glabro entre as 
nervuras e com tricomas glandulares esparsos nas 
nervuras, raro estrigoso sobre as nervuras e na 
região apical; internamente piloso na região dos 
estames, glabro no restante, às vezes com tricomas 
sobre parte das nervuras dorsais; cálcar horizontal 
a levemente deflexo; pétalas roxas a lilases; filetes 
livres do tubo floral a partir do terço médio do 
tubo	floral;	vesículas	infraestaminais	2–6;	ovário	
glabro	raro	escassos	tricomas,	óvulos	5–8,	estilete	
glabro. Tubo frutífero em forma de garrafa, com 
ápice	estreito	e	corpo	ovalado;	sementes	1,5–1,8	×	
1,3–1,6	mm	compr.,	5–6,	obovais,	margem	aguda.
Material selecionado: Canaã dos Carajás, S-11 D, 
06°23’48.7”S	50°20’57.9”W,	30.I.2012,	fl.	e	fr,	L.V.C. 
Silva et al. 1184 (BHCB); Serra do Sul, Corpo D, 
06°23’50.0”S	50°20’57.0”W,	21.V.2010,	fr.,	M.O. Pivari 
et al. 1548 (BHCB); Marabá, Serra Norte, alto da Serra, 
km	134,	arredores	N5,	12.V.1982,	fl.	e	fr.,	R. Secco et al. 
127 (MG); Serra dos Carajás, regeneração próxima ao 
aeroporto,	28.I.1985,	fl.	e	fr.,	O.C. Nascimento & R.P. 
Bahia 1025	(MG);	Serra	dos	Carajás,	N-4,	19.III.1984,	
fl. e fr., A.S.L. Silva et al. 1902 (MG); Parauapebas, 
Serra dos Carajás, 5 km west of AMZA camp N-5, 
06º04’S 50º10’W, 15.V.1982, fl. e fr., C.R. Sperlinget al. 
5679 (MG); Sem município, margens do lago natural, 
arredores	dos	alojamentos	DOCEGEO,	30.X.1985,	fl.	e	
fr., R. Secco & O. Cardoso 680 (MG).

Cuphea carthagenensis apresenta ampla 
distribuição e comportamento invasor. A espécie 
é caracterizada pelas folhas elípticas geralmente 
membranáceas, pelos tubos florais verdes e 
reduzidos	 (ca.	 3–5	mm	 compr.),	 glabros	 entre	
as nervuras e com tricomas glandulares sobre as 
nervuras, pelo fruto em forma de garrafa com ápice 
estreito e corpo alongado e sementes com margem 
aguda. A espécie floresce e frutifica na Serra dos 
Carajás de outubro a maio.
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Ocorre nos Estados Unidos, América 
Central, Colômbia, Venezuela, Guiana Francesa, 
Equador, Galápagos, Peru, Paraguai, Argentina, 
Uruguai e no Brasil; naturalizada no Havaí e 
no Pacífico Ocidental (Cavalcanti & Graham 
2011;	Rodas	&	Briones	2010).	No	Brasil,	ocorre	
desde a região Norte até a região Sul (BFG 2015; 
Cavalcanti & Graham 2015). Na Serra dos Carajás 
foi	coletada	na	Serra	Norte:		N4,	N5;	Serra	Sul:	
S11D. Encontrada em ambientes perturbados e 
sobre canga alagadiça.
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Resumo
Mayacaceae é uma pequena família de monocotiledôneas composta apenas pelo gênero Mayaca, com cinco 
espécies. Na Serra dos Carajás são encontradas três das quatro espécies registradas para a América do Sul: 
Mayaca fluviatilis, M. kunthii e M. longipes. São apresentados neste estudo descrições, ilustrações e comentários 
morfológicos para estas espécies.
Palavras-chave: FLONA Carajás, Pará, plantas aquáticas, taxonomia. 

Abstract 
Mayacaceae is a small family of monocots composed by the only one genus Mayaca, with five species. In Serra 
dos Carajás, we found three of the four species recorded to South America: Mayaca fluviatilis, M. kunthii, and 
M. longipes. This study presents descriptions, illustrations, and morphological comments for these species.
Key words: FLONA Carajás, Pará, aquatic plants, taxonomy.
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Mayacaceae
A família Mayacaceae é composta por ervas 

perenes ou anuais, anfíbias ou aquáticas, que 
ocorrem geralmente em ambiente lacustres ou em 
formações brejosas (Carvalho 2007; Carvalho et al. 
2009; Carvalho & Machado 2015). Suas espécies 
são popularmente utilizadas na composição de 
aquários plantados, possuindo grande potencial 
ornamental (Suzuki 2011). Apesar da família 
encontrar-se na ordem Poales, seu posicionamento 
dentro dela ainda é ambíguo, hora aparecendo 
como grupo irmão do clado Cyperoide (Lourteig 
1952; APG 2009; Carvalho et al. 2009; Carvalho 
& Machado 2015), hora dentro do clado Xyridoide 
(Chase et al. 2000, 2005; Bremer 2002; APG, 2003; 
Soltis et al. 2005). A família é composta por apenas 
um gênero, Mayaca Aubl., representado por cinco 
espécies, das quais apenas M. blaumii Gürke não 
ocorre no Brasil (Pellegrini et al. 2016; Govaerts 
2016). Das quatro espécies registradas para a flora 
do Brasil (Pellegrini et al. 2016), três ocorrem na 
Serra dos Carajás: Mayaca fluviatilis Aubl., M. 
kunthii Seub., e M. longipes Mart. ex Seub. 

1. Mayaca Aubl. 
A s  e s p é c i e s  d e  M a y a c a  o c o r r e m 

predominantemente na região Neotropical 
distribuindo-se dos Estados Unidos da América 
até o Paraguai, com apenas uma exceção, M. 
baumii que ocorre no continente africano (Angola, 
República Democrática do Congo e Zâmbia) 
(Lourteig 1952; Carvalho & Machado 2015; 
Pellegrini et al. 2016). Como a maioria das espécies 
aquáticas, as Mayaca possuem ampla distribuição, 
não sendo registrado nenhum endemismo (Hoehne 
1948; Cook 1996). Mayaca apresenta caules curtos 
a alongados, ramificados e com canais aeríferos; 
folhas simples, sésseis, uninervadas, dispostas 
em espiral (Lourteig 1952; Carvalho 2007). As 
flores são monoclinas, trímeras, diclamídeas, 
heteroclamídeas. As flores são pediceladas, com 
sépalas triangulares, normalmente persistentes no 
fruto; possuem três estames, alternos às pétalas, 
com filetes livres e anteras basifixas, assimétricas; 
o ovário é súpero, unilocular, com placentação 
parietal, o estilete cilíndrico, terminal e ereto com 
estigma simples a levemente trilobado (Carvalho 
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et al. 2009). Os frutos são cápsulas valvares, as 
sementes apresentam um hilo punctiforme, uma 
embrioteca dorsal, e testa lisa a longitudinalmente 
costada. As espécies são diferenciadas baseadas 
no tipo agrupamento das flores (inflorescências 

unifloras ou umbeliformes, sempre axilares), no 
comprimento dos filetes, no formato das anteras, na 
ornamentação dos poros, bem como na disposição dos 
esporângios e na ornamentação das sementes (Lourteig 
1952; Carvalho 2007; Pellegrini et al. 2016). 

Chave de identificação das espécies de Mayaca das cangas da Serra dos Carajás
1.	 Inflorescências	umbeliformes,	2–6-floras;	filetes	menores	que	as	anteras	e	achatados ..........................  

 ...............................................................................................................................1.3. Mayaca longipes
1’.	 Inflorescências	unifloras;	filetes	maiores	que	as	anteras	e	filiformes.................................................... 2 

2. Anteras dolabriformes; poros bilobados no ápice ....................................... 1.1. Mayaca fluviatilis
2’. Anteras oblongas; poros irregulares ................................................................ 1.2. Mayaca kunthii

1.1. Mayaca fluviatilis Aubl., Hist. Pl. Guiane v.1: 
42, t. 15, 1775. Figs. 1a-d; 2a-e

Erva submersa ou terrícola em locais 
brejosos.	Caule	3–30	cm	compr.	Folhas	0,3–1	× 
0,1 cm, linear-lanceoladas a triangulares, ápice 
íntegro ou bífido, margem inteira. Flores solitárias, 
pedicelos	 0,3–0,5	 cm	 compr.;	 brácteas	 ovais;	
sépalas	3–5	×	1–2	mm;	pétalas	0,3–0,5	×	0,3–0,4	
cm, obovadas, rosas a lilases distalmente e brancas 
na	 região	 proximal;	 estames	 2–3	mm	 compr.,	
filetes	1–2	mm	compr.,	filiformes;	anteras	0,3–0,8	
mm compr., dolabriformes, poros bilobados no 
ápice.	Cápsula	ovóide,	4–6	 sementes	globosas	e	
negras, costa presente, cálice, estigma e estames 
persistentes ou não.
Material selecionado: Canaã dos Carajás: Serra 
Sul, 6°21’22’’S, 50°23’27’’W, 820 m, 14.II.2010, fl., 
M.O. Pivari et al. 1475 (BHCB); S11A, 6°18’11’’S, 
50°27’41’’W, 667 m, 26.IV.2012, fl. e fr., A.J. Arruda 
et al. 1120 (BHCB); S11B, 6°21’22’’S, 50°23’26’’W, 
703 m, 29.IV.2015, fr., N.F.O. Mota et al. 2973(MG); 
S11D, 6°23’49’’S, 50°22’22’’W, 725 m, 24.V.2012, 
fl., A.J. Arruda et al. 1180 (BHCB); Serra da Bocaina, 
lagoa do Buritiranal, 6°18’43’’S, 49°52’21’’W, 692 
m, 24.VI.2015, fl. e fr., N.F.O. Mota 3408 (MG). 
Parauapebas: N3, 6°02’34’’S, 50°12’29’’W, 697 m, 
14.VI.2015, fl. e fr., N.F.O. Mota 3372 (MG); N4, 
08.III.2010, fl., L.C.B. Lobato et al. 3842 (MG); N5, 
6°02’26’’S, 50°05’18’’W, 675 m, 15.VI.2015, fl. e fr., 
N.F.O. Mota 3381 (MG). 

Mayaca fluviatilis é a espécie do gênero mais 
comumente encontrada nas Serras de Carajás. Pode 
ser confundida com M. kunthii principalmente pelo 
hábito que pode ser submerso ou terrícola e por 
apresentarem flores rosadas com região proximal 
branca. Entretanto, M. fluviatilis é a única entre 
as que ocorrem na área de estudo que apresenta 
anteras dolabriformes. Um caráter anatômico 
comumente utilizado para diferenciar M. fluviatilis 

das demais espécies é o posicionamento dos quatro 
esporângios. Nesta espécie, os esporângios são 
dispostos verticalmente e, em seção transversal, 
dão a falsa impressão da antera ser biesporangiada 
(Carvalho et al. 2009).

Apresenta distribuição Neotropical, 
ocorrendo desde o Sudeste dos Estados Unidos, 
América Central, chegando até o noroeste da 
Argentina (Carvalho 2007; Govaerts 2016). 
No Brasil, encontra-se amplamente distribuída, 
ocorrendo nos estados do Acre, Amazonas, Amapá, 
Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Alagoas, 
Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, 
Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, 
Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato 
Grosso, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de 
Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e 
Santa Catarina (Pellegrini et al. 2016). Serra dos 
Carajás: Serra Norte: N3, N4 e N5 e Serra Sul: 
S11A, S11B, S11D e Serra da Bocaina.

1.2 Mayaca kunthii Seub. Fl. Bras., v. 3, n. 1, p. 
228, 1855. Figs. 1e-i; 2f-h

Erva submersa ou terrícola em locais 
brejosos.	Caule	 5–25	 cm.	 Folhas	 0,3–0,8	× ca. 
0,1 cm, linear-lanceoladas a triangulares, ápice 
íntegro ou bífido, margem inteira. Flores solitárias, 
pedicelos	0,5–1	cm	compr.;	brácteas	ovais;	sépalas	
3–5	×	 1–2	mm;	 pétalas	 0,3–0,5	×	 0,3–0,4	 cm,	
obovadas, rosadas distalmente e brancas na região 
proximal	a	completamente	brancas;	estames	1–2	
mm	compr.,	filetes	0,5–1	mm	compr.,	filiformes;	
anteras	 0,5–1	 mm	 compr.,	 oblongas,	 poros	
irregulares.	Cápsula	ovóide,	3–4	sementes	globosas	
e negras, costa presente, cálice, estigma e estames 
persistentes ou não.
Material selecionado: Canaã dos Carajás: Serra da 
Bocaina, lagoa do Buritiranal, 6°18’43’’S, 49°52’21’’W, 
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Figura 1 – a-d. Mayaca fluviatilis – a. hábito; b. detalhe do ápice da folha; c. flor, d. estames. e-i. Mayaca kunthii 
– e. hábito; f. detalhe do ápice da folha; g. flor; h. estame; i. semente. j-m. Mayaca longipes – j. hábito; k. detalhe 
do ápice da folha,; l. flor; m. estame (a.d. N.F.O. Mota 3381; e-i N.F.O. Mota 3374; j-m. A.Gil 491). Ilustrações de 
Alex Pinheiro. 
Figure 1 – a-d. Mayaca fluviatilis – a. habit; b. leaf tip detail; c. flower; d. stamens. e-i. Mayaca kunthii – e. habit; f. leaf tip detail; g. 
flower; h. stamens; i. seed. j-m. Mayaca longipes – j. habit; k. leaf tip detail; l. flower; m. stamens (a.d. N.F.O. Mota 3381; e-i N.F.O. 
Mota 3374; j-m. A.Gil 491). Illustrations by Alex Pinheiro.
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Figura 2 – a-e. Mayaca fluviatilis – a. hábito, crescendo em solo de canga; b-c. detalhe do hábito e da flor; d. flor e 
fruto; e. flor. f-h. Mayaca kunthii – f. hábito; g. detalhe da flor; h. Fruto. i-l. Mayaca longipes – i. hábito submerso; 
j. floração; k-l. flores. Fotos: N.F.O. Mota.
Figure 2 – a-e. Mayaca fluviatilis – a. habit, growing in canga soil; b-c. detail of habit and flower; d. flower and fruits; e. flower. f-h. 
Mayaca kunthii – f. habit; g. flower detail; h. fruit. i-l. Mayaca longipes – i. submerged habit; j. flowering; k-l. flowers. Photos N.F.O. Mota.
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692 m, 24.VI.2015, fl. e fr., N.F.O. Mota et al. 3410 
(MG); Serra Sul D, 6°24’31’’S, 50°21’50’’W, 820 
m, 18.V.2010, fl., M.O. Pivari et al. 1515 (BHCB). 
Parauapebas: N1, 6°02’01’’S, 50°16’54’ W, 715 m, 
25.VI.2015, fl., N.F.O. Mota 3413 (MG); N3, 6°02’34’’S, 
50°12’29’’W, 697 m, 14.VI.2015, fl. e fr., N.F.O. Mota 
3374 (MG); N7, indo para a corrente, 04.II.1985, fr., 
O.C. Nascimento & R.P. Bahia 1158 (MG). 

Esta espécie é morfologicamente similar à 
Mayaca fluviatilis. Para melhor compreensão das 
afinidades morfológicas, ver notas em Mayaca 
fluviatilis. 

Mayaca kunthi i  também apresenta 
distribuição Neotropical, ocorrendo desde o sudeste 
dos Estados Unidos até a Argentina (Carvalho 
2007; Govaerts 2016). No Brasil, ocorre nos 
estados do Amazonas, Pará, Bahia, Pernambuco, 
Rio Grande do Norte, Distrito Federal, Goiás, 
Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Espírito Santo, 
Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, 
Rio Grande do Sul, Santa Catarina (Pellegrini et 
al. 2016). Serra dos Carajás: Serra Norte: N1, N3 
e N7 e Serra Sul: Serra da Bocaina e S11D.

1.3. Mayaca longipes Mart. ex Seub., Fl. Bras., v. 
3, n. 1, p. 229, 1855. Figs. 1j-m; 2i-l

Erva	 submersa.	 Caule	 30–80	 cm.	 Folhas	
2–2,5	× ca. 0,2 cm, linear-lanceoladas, ápice bífido, 
margem	inteira.	Inflorescência	umbeliforme,	2–6	
flores,	pedicelos	4–6	cm	compr.;	brácteas	ovais;	
sépalas	5–6	×	2,5–3	mm;	pétalas	0,8–1	×	0,8–0,9	
cm,	obovadas,	brancas;	estames	2–4	mm	compr.;	
filetes	 0,5–1,5	mm	 compr.,	 achatados;	 anteras	
2–3	mm	 compr.,	 obovóides,	 poros	 redondos	 a	
irregulares. Cápsulas não vistas.
Material selecionado: Parauapebas: Serra Norte N4, 
lagoa do Platô, 10.III.2010, fl., L.C.B. Lobato et al. 3841 
(MG); N4, 6°06’36’’S, 50°11’11’’W, 675 m, 23.IV.2012, 
fl., A.J. Arruda et al. 1059 (BHCB); N5, 6°02’25’’S, 
50°05’17’’W, 30.IV.2015, fl., A. Gil 491 (MG). 

Na Serra dos Carajás, Mayaca longipes é 
única que foi observada em flor ainda submersa. 
Sua inflorescência umbeliforme é composta por 
2 a 6 flores longo-pediceladas. Além disso, suas 
flores possuem pétalas brancas, enquanto que nas 
demais as pétalas variam entre rosadas e lilases 
com face proximal branca, raramente totalmente 
brancas em M. kunthii. Também foi observado 
que M. longipes possui o filete dos estames curto e 
achatado, diferindo-a de M. fluviatilis e M. kunthii 
que apresentam estames com filetes filiformes e 
alongados. Segundo Pellegrini et al. (2016), M. 
longipes, apresenta anteras deiscentes por um 
tubo apical, no entanto, tal característica não foi 

observada nas populações de Carajás - mesmo nos 
materiais frescos - apresentando poros redondos e 
regulares.

Espécie de ampla distribuição na América 
do Sul, ocorrendo desde as Guianas até a Bolívia 
(Carvalho 2007; Govaerts 2016). No Brasil, ocorre 
nos estados do Acre, Amazonas, Amapá, Pará, 
Roraima, Tocantins, Alagoas, Bahia, Rio Grande 
do Norte, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, 
Minas Gerais e São Paulo (Pellegrini et al. 2016). 
Serra dos Carajás: Serra Norte: N4 e N5.
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Resumo
Este estudo traz a família Menyanthaceae nas cangas da Serra dos Carajás, no estado do Pará. Contém des-
crições detalhadas, ilustrações e comentários morfológicos de Nymphoides humboldtiana, a única espécie da 
área, a qual possui distribuição Neotropical. 
Palavras-chave: Amazônia, flora, Floresta Nacional de Carajás, taxonomia.

Abstract 
This study includes the species of Menyanthaceae registered for the cangas of the Serra dos Carajás, Pará 
state, providing detailed descriptions, illustrations, and morphological comments of Nymphoides humboldtiana 
the only species registered, which is widely distributed in the Neotropics. 
Key words: Amazonia, flora, National Forest of Carajás, taxonomy. 
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Menyanthaceae
Menyanthaceae compreende cinco gêneros 

e cerca de 35 espécies, sendo Nymphoides o que 
inclui o maior número de espécies (Kadereit 
2007; Tippery et al. 2008). A família inclui 
ervas aquáticas ou semiaquáticas, anuais a 
perenes, rizomatosas, com folhas alternas, 
simples, geralmente com formas que variam 
de reniformes ou cordiformes a orbiculares e 
peltadas. As flores são isoladas ou reunidas 
em inflorescências racemosas ou fasciculadas, 
bissexuadas e geralmente distílicas, pentâmeras 
e actinomorfas, com corola gamopétala com 
lobos com margem fimbriada ou cristada, o 
androceu é isostêmone e o gineceu é bicarpelar, 
com ovário súpero unilocular e placentação 
parietal. O fruto é do tipo cápsula, com sementes 
numerosas.

Na Serra dos Carajás, foi registrada apenas 
Nymphoides humboldtiana (Kunth) Kuntze que 
ocorre como espécie perene nas lagoas da área 
de estudo.

1. Nymphoides Ség.
O gênero Nymphoides inclui cerca de 

20 espécies, possui distribuição pantropical, 
ocorrendo nas Américas, África, Austrália e Ásia, 

tendo nesses dois últimos continentes a maior 
diversidade (Yatskievych 2001; Kadereit 2007; 
Tippery & Les 2011). De acordo com Barcelos 
& Bove (2016) ocorrem no Brasil, Nymphoides 
grayana (Griseb.) Kuntze e N. humboldtiana. 
As espécies do gênero são ervas aquáticas, com 
folhas flutuantes, orbiculares ou largamente 
ovais, peltadas e de base cordada e as flores 
distílicas são reunidas em fascículos axilares. 

1.1. Nymphoides humboldtiana  (Kunth) 
Kuntze, Revis. Gen. pl. 2: 429. 1891. 
 Fig. 1a-h

Ervas aquáticas, rizomatosas, perenes. 
Folhas com pecíolos 13–24 cm compr., limbos 
flutuantes, largo-ovais a orbiculares, 5–15 
× 5–15 cm, membranáceos a ligeiramente 
cartáceos, ápice arredondado a ligeiramente 
emarginado, base cordada, lobos basais 2–5 cm 
comp., discolores ou não. Flores em fascículos 
axilares, 5–10 emergindo próximo à base do 
limbo, ca. 1,5 cm diâm.; pedicelos 2–5 cm 
compr.; sépalas 5–7 mm compr., verdes com 
ápices avermelhados; corola com tubo curto, 
lobos 5, lanceolados, acuminados, 1,1–1,3 cm 
compr., face adaxial branca com base amarelada, 
densamente pilosa, margem fimbriada; estames 
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Figura 1 – Nymphoides humboldtiana – a. hábito; b. flor mostrando cálice e corola; c. cálice, d. flor em antese; e. 
flor jovem; f-g. gineceu mostrando variação no tamanho do estilete; h. detalhe do estigma bilobado; i. fruto jovem.
Figure 1 – Nymphoides humboldtiana – a. habit; b. flower, showing calyx and corolla; c. calyx; d. flower in anthesis; e. opened young 
flower;  f-g. gynoecium showing the variation in style size; h. detail of the bilobed stigma; i. young fruit.  
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5, filetes 3–5 mm compr., anteras enegrecidas; 
gineceu  0,6–0,8 cm compr., atingindo metade da 
altura dos filetes, estilete linear, estigma bilobado, 
ovário multiovulado. Cápsula ovóide. 
Material selecionado: Canaã dos Carajás, S11A, 
6°20’58’’S, 50°’26’57’’W, rampa de acesso a Lagoa Três 
Irmãs, 17.IV.2015, fl. e fr., L.M.M. Carreira et al. 3405 
(MG); Estrada S11D-S11A, 22.III.2015, fl., L.C. Lobato 
4379 (MG). Parauapebas, N1, 31.V.1986, fr., M.P.M. 
Lima et al. 56 (MG); N4, 15.III.1984, fl., A.S.L. Silva 
1809 (MG); N8, 18.III.2015, fl., L.C. Lobato 4346 (MG).

Nymphoides humboldtiana tem distribuição 
Neotropical, ocorrendo desde o sul dos Estados 
Unidos até o Uruguai (Ordnuff 1969; Tippery & 
Les 2011). A espécie tem sido referida para o Brasil 
com o nome de N. indica (L.) (BFG 2015). Nesse 
trabalho seguimos a proposta feita por Giulietti et 
al. (2015), onde foi apresentada longa discussão 
sobre o nome a ser aceito para a espécie. Barcelos 
& Bove (2016) também aceitam a denominação 
de Nymphoides humboldtiana para a espécie mais 
amplamente distribuída no país, a qual ocorre do 
Amazonas até o Rio Grande do Sul. 

Nas Serras de Carajás, a espécie ocorre em 
praticamente todas as lagoas e forma grandes 
populações associada a outras espécies aquáticas. 
Durante o período de seca (julho a dezembro), 
com a redução do nível de águas, muitas lagoas 
secam totalmente, possibilitando a observação de 
restos das folhas e dos caules presos na lama sobre 
as cangas. Floresce praticamente durante todo o 
ano, mas com maior intensidade no período das 
chuvas entre fevereiro e junho. Todos os indivíduos 
examinados apresentaram flores pentâmeras, 
diferentemente do que ocorre com os indivíduos 
que ocorrem na Bahia que podem apresentar flores 
pentâmeras ou tetrâmeras (Giulietti et al. 2015). 
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Resumo
É apresentado um estudo taxonômico de Metteniusaceae das cangas da Serra dos Carajás, no estado do Pará, Brasil. Uma 
espécie foi encontrada: Emmotum nitens, distribuída exclusivamente na América do Sul, com registros para o Brasil e 
Bolívia. São apresentadas uma descrição detalhada, ilustrações, fotografias, comentários sobre morfologia, distribuição 
e fenologia da espécie.
Palavras-chave: Emmotum, FLONA Carajás, flora.

Abstract 
A taxonomic study of Metteniusaceae of the cangas of the Serra dos Carajás, Pará state, Brazil, is presented. One species 
was recorded: Emmotum nitens, distributed in South America, with records in Brazil and Bolivia. A detailed morphological 
description, illustrations, photographs, notes on morphology, distribution and phenology of the species are presented.
Key words: Emmotum, FLONA Carajás, flora.
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Metteniusaceae
Metteniusaceae por muito tempo foi considerada 

monogenérica, incluindo apenas Metteniusa H. Karst. 
ex. Schinzl. (Karston 1859). Recentemente, a família 
sofreu alterações na sua circunscrição, com inclusão 
de gêneros previamente classificados em Icacinaceae, 
como Emmotum Desv. ex Ham. (Stull et al. 2015). 
Na atual circunscrição, Metteniusaceae possui folhas 
espiraladas, com margens inteiras, inflorescência 
cimosa-tirsiforme com pedicelo articulado, cálice 
curto, quincuncial, corola com deiscência valvar com 
face adaxial quilhada e tricomas ao longo da quilha, 
gineceu 3–5 carpelar, estiletes muito curtos a longos e 
estigmas pontuados (Stevens 2001). Metteniusaceae 
compreende atualmente 11 gêneros (Stull et al. 2015) e 
55 espécies de distribuição pantropical (Stevens 2001). 

1. Emmotum Desv. ex Ham.
Emmotum possui 14 espécies reconhecidas 

de distribuição neotropical, com registros para a 
Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname, Guiana 
Francesa, Peru, Brasil e Bolívia (Duno de Stefano 
et al. 2007). São árvores ou arbustos, com ramos 
pubescentes, folhas alternas, pecioladas, sem 
estípulas, simples, inteiras, coriáceas; inflorescência 

axilar, fasciculada e paniculada (Duno de Stefano 
et al. 2007; Duno de Stefano & Fernández-Concha 
2011). No Brasil são registradas nove espécies, das 
quais sete ocorrem na Amazônia brasileira. Emmotum 
nitens (Benth.) Miers, a única espécie registrada nas 
áreas de canga da Serra dos Carajás, possui ampla 
distribuição no Brasil.

1.1. Emmotum nitens (Benth.) Miers, Ann. Mag. Nat. 
Hist. ser. 2-10(57): 180. 1852.  
 Figs. 1a-g; 2a-b

Árvore, 3–4 m alt. Ramos cilíndricos, 
pubescentes. Folhas simples, alternas, espiraladas, 
glabras na face adaxial e velutinas na face abaxial, 
fortemente discolores, nervação eucamptódroma; 
pecíolo 0,7–1,5 cm compr.; estípulas ausentes; 
lâminas 3,2–15 × 2–5,1 cm, elípticas, ovais a obovais. 
Flores monoclinas, diclamídeas, pedicelo 0,1–0,2 
cm compr.; cálice gamossépalo; corola 0,3–0,4 cm 
compr., pétalas 5, cremes, carnosas, faces externas 
pubescentes, faces internas percorridas por uma 
saliência na região mediana, presença de tricomas 
no ápice e nas bases da saliência; estames 5, 0,3–0,4 
cm compr., livres entre si, anteras rimosas; ovário 
0,1–0,15 cm compr., lóculos 3; estilete ca. 0,1 cm 
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Figura 1 – a-g. Emmotum nitens – a. hábito; b. flor; c. detalhe da pétala; d. flor em corte longitudinal; e. estame; f. 
ovário; g. fruto (a-f. P. L. Viana 3378, g. A. J. Arruda 270). 
Figure 1 – a-g. Emmotum nitens – a. habit; b. flower; c. petal in detail; d. flower in longitudinal section; e. stamens; f. ovary; g. fruit 
(a-f. P. L. Viana 3378, g. A. J. Arruda 270)
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compr., tomentoso. Fruto drupa globosa, verde 
quando imaturo, 1,3–1,6 cm diâm., glabro.
Material selecionado: Canaã dos Carajás, Serra Sul, 
Corpo C, coletada no interior de floresta ombrófila aberta, 
6º23’02”S, 50º02’34”W, 788m, 28.VI.2010, fr., A.J. 
Arruda et al. 270 (BHCB); Serra Sul, S11D, 6°23’17”S, 
50°20’57”W, 750m, 10.XII.2012, fl., P.L. Viana et al. 3378 
(BHCB); Parauapebas, Serra dos Carajás, Serra Norte, N1, 
20.IV.1970, fr., P.B. Cavalcante 2681 (MG); N4, mina piloto 

pra exploração de ferro, 15.II.1984, fr., A.S.L. da Silva 1833 
(MG); N5, 05.I.1989, atrás da Transbalisiana, fl., J.A.A. 
Bastos 95 (HCJS).

Emmotum nitens é facilmente reconhecível na 
área por ser uma árvore baixa, com até 4 m de altura, 
fuste não tortuoso, casca marrom nodulosa, com folhas 
simples, notavelmente discolores e inflorescências 
axilares com flores cremes. Registrada com flores e 
frutos nos meses de janeiro, junho e dezembro.
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Figura 2 – a-b. Emmotum nitens – a. hábito; b. inflorescência (Fotos: Nara Mota). 
Figure 2 – a-b. Emmotum nitens – a. habit; b. inflorescence (Photos: Nara Mota).

Ocorre na América do Sul com registros no 
Brasil e Bolívia.  No Brasil a espécie é referida para os 
estados do Acre, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, 
Mato Grosso, Minas Gerais, Pará e Rondônia, e no 
Distrito Federal. Na Serra dos Carajás há registros nas 
Serras Norte: N1, N4, N5, e Serra Sul: S11-C, S11-D. 
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Resumo
Passifloraceae é caracterizada principalmente pelo hábito lianescente, tendo Passiflora como gênero mais 
representativo. Na Serra dos Carajás foram registradas 12 espécies, mas nas áreas de canga ocorrem apenas 
P. ceratocarpa, P. glandulosa, P. tholozanii e Passiflora sp1. Neste estudo são apresentadas descrições, 
ilustrações e comentários morfológicos para as quatro espécies.
Palavras-chave: FLONA, flora, Pará, taxonomia.

Abstract 
Passifloraceae is mainly characterized by the lianescent habit, and the genus Passiflora is the most representa-
tive. In the Serra dos Carajás, 12 species were recorded, but only P. ceratocarpa, P. glandulosa, P. tholozanii, 
and Passiflora sp1 occur in the cangas. This study provides descriptions, illustrations and morphological 
comments for these four species.
Keywords: FLONA, flora, Pará, taxonomy.
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Passifloraceae
Passifloraceae reúne principalmente 

plantas lianescentes herbáceas ou lenhosas 
que ocorrem geralmente em bordas de floresta 
ou em áreas abertas.  Algumas espécies, 
porém, podem apresentar hábito arbustivo ou 
arbóreo, crescendo inclusive no interior de 
florestas (Cervi 1997; Cervi & Dunaisk Jr. 
2004). A família é composta por 20 gêneros 
e 600 espécies, com distribuição pantropical 
(Souza & Lorenzi 2012). No Brasil encontra-se 
representada por 150 espécies, distribuídas nos 
gêneros Ancistrothyrsus Harms, Dilkea Mast., 
Mitostemma Mast. e Passiflora L. (BFG 2015). 
Na Amazônia brasileira foram registrados três 
gêneros e 78 espécies , sendo que dois gêneros  
e 54 espécies  ocorrem no Pará (BFG 2015). 
Na Serra dos Carajás foi registrada somente a 
ocorrência de espécies de Passiflora.

1. Passiflora L.
Passiflora é o maior gênero da família, 

incluindo 575 espécies com distribuição 
pantropical (Ulmer & MacDougal 2004; Hansen 

2006). As plantas deste gênero variam como  
árvores, cipós lenhosos e, principalmente, ervas 
lianescentes com gavinhas axilares. Apresentam 
estípulas e folhas muito variáveis em forma e 
coloração. As brácteas podem ser verticiladas 
ou alternas, persistentes ou decíduas, que 
protegem flores vistosas, as quais apresentam 
a corona composta por séries de filamentos que 
variam em número, forma e coloração, sendo 
geralmente a estrutura mais chamativa nas 
flores (Ulmer & MacDougal 2004).

No Brasil foram registradas 142 espécies 
de Passiflora, sendo que destas, ocorrem 50 
no estado do Pará (BFG 2015). Nas Serras 
de Carajás são encontradas doze espécies 
do gênero:  Passif lora araujoi  Sacco,  P. 
auriculata, P. capsularis L., P. ceratocarpa F. 
Oliveira, P. foetida L., P. glandulosa Cav., P. 
riparia Mart. ex Mast., P. tholozanii Sacco, P. 
vespertilio L., Passiflora sp1 e Passiflora sp2, 
incluindo Passiflora edulis Sims, uma espécie 
cultivada. Entretanto, apenas P. ceratocarpa, P. 
glandulosa, P. tholozanii e Passiflora sp1 foram 
coletadas em área de canga.
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Chave de identificação das espécies de Passiflora das cangas da Serra dos Carajás
1.	 Caule	triangular	com	ângulos	alados.	Corona	com	6	séries	de	filamentos .............. 1.4. Passiflora sp1.
1’.	 Caule	cilíndrico.	Corona	com	2	séries	de	filamentos. ........................................................................... 2

2.	 Flores	alvas,	série	externa	da	corona	com	filamentos	amarelos;	folhas	ovaladas,	subcordadas	na	
base ...................................................................................................... 1.1. Passiflora ceratocarpa

2’.	 Flores	 róseas	 ou	vermelhas,	 série	 externa	 da	 corona	 com	filamentos	 esbranquiçados,	 branco-
avermelhados ou vermelhos; folhas elípticas ou oblongo-lanceoladas, arredondadas ou atenuadas 
na base ........................................................................................................................................... 3
3.	 Folhas	elípticas.	Flores	róseas.	Série	externa	com	filamentos	filiformes,	livres	desde	a	base;	

série interna membranácea na base com parte livre lacerada .................................................
   ...................................................................................................... 1.2. Passiflora glandulosa
3’.	 Folhas	 oblongo-lanceoladas.	 	 Flores	 vermelhas.	 Série	 externa	 e	 interna	 com	filamentos	

subulados, livres entre si .................................................................1.3. Passiflora tholozanii

1.1 Passiflora ceratocarpa  F.Silveira, Arch. Jard. 
Bot. Rio de Janeiro 5: 217, pl. 30. 1930.   
 Figs.1a-c; 2a-b

Liana, caule sublenhoso, cilíndrico, 
pubescente .  Est ípulas  l inear-subuladas, 
persistentes, 0,5–0,6 mm compr. Pecíolos 1–1,5 
cm compr., com 2 glândulas sésseis na base da 
lâmina foliar. Folhas ovaladas, inteiras, margem 
inteira, base subcordada, pubescentes, 11–13,5 
× 7–9,5 cm. Flores alvas, pedúnculo cilíndrico, 
1–1,5 cm compr.; brácteas verticiladas, filiformes, 
diminutas, 0,2–0,3 × 0,1 cm, margem inteira, 
glândulas ausentes; hipanto subtubuloso, 0,7–0,8 
mm compr.; sépalas oblongas, 1,5–1,8 × 0,5–0,6 
cm, não aristadas; pétalas oblongas, 1,5–1,8 × 
0,3–0,4 cm. Corona com 2 séries de filamentos; 
na externa, filamentos clavados, livres na base, 
amarelos, 0,3–0,5 cm compr.; na interna, filamentos 
filiformes, livres na base, esbranquiçados, 0,1–0,2 
cm compr.; opérculo membranáceo, margem 
levemente denticulada. Androginóforo 2,5–3 cm 
compr.; ovário tomentoso, 0,3–0,4 cm compr., ca. 
0,3 cm diâm. Fruto globoso, 2,9–3,1 × 1,9–2,1  cm, 
tomentoso, cor não vista.
Material selecionado: Canaã dos Carajás: Serra do 
Rabo, 6°18’36’’S, 49°53’22’’W, 692 m, 14.XII.2007, fl., 
N.F.O. Mota et al.1188 (BHCB); Parauapebas [Marabá]: 
28.I.1985, fr., O.C. Nascimento & R.P. Bahia 1029 (MG).

Das espécies encontradas na Serra dos 
Carajás, Passiflora ceratocarpa é a única que 
apresenta folhas com base subcordada e flores 
alvas com filamentos da corona clavados de 
coloração amarela. Também é a única representante 
do subgênero Astrophea registrada para a área de 
estudo.

Espécie distribuída no Neotrópico, ocorrendo 
no Brasil e nas Guianas. No Brasil, ocorre apenas 
nos estados do Pará e Maranhão (BFG 2015). 

Na Serra dos Carajás foi coletada na Serra da 
Bocaina (ou Serra do Rabo) e nas proximidades 
do aeroporto. Costuma habitar bordas de florestas 
e áreas abertas.

1.2. Passiflora glandulosa Cav., Diss. 10: 453t. 
281.1790. Figs. 1d-e; 2c-f

Liana, caule lenhoso, cilíndrico e glabro. 
Estípulas linear-subuladas, decíduas, ca. 5 mm 
compr. Pecíolos 1,5–2 cm compr., com 2 glândulas 
sésseis no terço inferior. Folhas elípticas, inteiras, 
margem inteira, atenuadas na base, glabras, 
17–21 × 5,5–7,5 cm. Flores róseas, pedúnculo 
cilíndrico, 2–4 cm compr.; brácteas verticiladas, 
lanceoladas, 0,4–0,5 × 0,1 cm, margem inteira, 
com 2–3 glândulas; hipanto tubuloso, ca. 3 mm 
compr.; sépalas oblongas, ca. 4 × 1,2 cm, aristadas; 
pétalas oblongas, ca. 4 × 1 cm. Corona com 2 séries 
de filamentos; na externa, filamentos  filiformes, 
livres desde a base, esbranquiçados, ca. 0,8 cm 
compr.; série interna membranácea na base com 
parte livre lacerada, rosa-esbranquiçados, ca. 0,8 
mm compr.; opérculo membranáceo, margem 
recurvada, filamentosa. Androginóforo ca. 4,5 cm 
compr.; ovário puberulento, ca. 0,7 mm compr., 
ca. 0,2 mm diam. Fruto fusiforme, ca. 6,8–3,8 cm, 
subvelutino, verde pintalgado de branco.
Material selecionado: Canaã dos Carajás: Serra Sul, 
S11D, 6°24’13,68’’S, 50°18’3,70’’W, 674 m, 22.V.2010, 
fl., L.L.Giacomin et al 1171 (BHCB); Serra do Tarzan 
6°19’,45’’S, 50°08,26’’W, 756 m, 01.IX.2015, fl., 
R.M. Harley 57326 (MG); 6°25’,19’’S, 50°05,48’’W,  
01.IX.2015, fl. e fr., R.M. Harley 57317 (MG).

Passiflora glandulosa pode ser facilmente 
caracterizada por apresentar flores róseas, com 
apenas duas séries de filamentos na corona, sendo 
a externa com filamentos filiformes e livres desde 
a base e, a interna com filamentos lacerados, 
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unidos da base até sua metade. Está posicionada 
no subgênero Distephana, que agrupa as espécies 
com flores róseas e vermelhas (Cervi & Dunaiski 
Júnior 2004). Entretanto, das espécies deste 
subgênero que ocorrem na Serra dos Carajás (P. 
araujoi e P. tholozanii), P. glandulosa é a única 
que apresenta folhas de margem inteira. Nas 
demais, a margem é crenada ou crenado-serreadas. 

Espécie distribuída na América do Sul, 
ocorrendo na Venezuela, Guianas, Suriname e 
Brasil. No Brasil, ocorre em todos os estados 
da região Norte e nos estados do Ceará, Goiás, 
Maranhão, Paraíba, Pernambuco e Piauí (BFG 
2015). Na Serra dos Carajás foi coletada na Serra 
Sul e na Serra do Tarzan. Comumente encontrada 
em áreas abertas com mata baixa ou antropizadas. 
Quando no interior de florestas, pode apresentar 
caule mais lenhoso com poucas folhas.

1.3. Passiflora tholozanii  Sacco, Ann. XV Congr. 
Soc. Bot. do Brasil 1: 151. 1967.  
Figs. 1f-h; 2g-h

Liana, caule volúvel, cilíndrico, pubescente. 
Estípulas lineares, decíduas, ca. 5 mm compr. 
Pecíolos 0,5–2 cm compr., com 2 glândulas 
sésseis no terço superior. Folhas oblongo-
lanceoladas, inteiras, margem crenado-serreada, 
base atenuada, face adaxial pilosa, abaxial 
tomentosa, 2,5–9 × 1–4,5 cm. Flores vermelhas, 
pedúnculo cilíndrico, 4–8,5 cm compr.; brácteas 
verticiladas, oblongo-ovaladas, 2,5–5,5 × 0,9–1 
cm, margem crenado-serreada, com 8-9 glândulas; 
hipanto campanulado, 0,4–0,5 mm compr.; sépalas 
oblongas, 3,5–4 × 1–1,3 cm, aristadas; pétalas 
oblongas, 3–3,5 × 0,8–1 cm. Corona com 2 séries 
de filamentos; ambas com filamentos subulados 
ou filiformes, livres entre si 1–1,3 cm compr.; 
opérculo membranáceo, recurvado, margem 
fimbriada. Androginóforo 3,5–4 cm compr.; 
ovário viloso, ca. 0,7–0,8 mm compr., 0,2–0,3 mm 
diam. Fruto globoso ou ovóide, 4,1–5,1 × 3,3–4,2, 
subvelutino, verde-vináceo pintalgado de branco.
Material selecionado: Canaã dos Carajás: Serra Sul, 
S11D, 6°23’27’’S, 50°21’30’’W, 700 m, 27.IX.2009, 
fl., V.T. Giorni & F. Marino 293 (BHCB); 6°24’45’’S, 
50°20’3’’W, 650 m, 7.X.2009, fl., V.T. Giorni et al. 356 
(BHCB); 6°24’30’’S, 50°18’88’’W, 692 m, 23.V.2010, 
fl., L.L. Giacomin et al. 1173 (BHCB); 6°23’58’’S, 
50°17’60’’W, 518 m, 29.VIII.2010, fl., T.E. Almeida 
et al. 2489 (BHCB); Serra do Tarzan, 6°19’47’’S, 
50°07’52’’W, 731 m, 01.IX.2015, fl., R.M. Harley 
et al. 57347 (MG); 6°19’45’’S, 50°08’26’’W, 756 
m, 01.IX.2015, fl., R.M. Harley et al. 57324 (MG); 
Parauapebas: Serra Norte, região do Pojuca, estrada para 

o fofoca, 26.VII.1983, fr., M.F.F. da Silva et al. 1521 
(MG); N3, 6°24’00’’S, 50°18’56’’W, 5.VII.2014, fl., 
R.S. Santos et al.227 (MG); N2, 6°3’16’’S, 50°15’14’’W, 
678 m, 23.VI.2015, fl., N.F.O. Mota et al. 3402 (MG).

Passiflora tholozanii é umas das várias 
espécies de flor vermelha que ocorrem no 
Pará. Costuma ser confundida com P. coccinea 
Aubl. e P. araujoi, mas essas espécies podem 
ser distinguidas principalmente pelo número 
de séries da corona.  Em P. tholozanii são duas 
séries, enquanto P.coccinea e P. araujoi possuem 
corona com três séries de filamentos (Cervi & 
Dunaiski Júnior 2004). Na Serra dos Carajás, 
foram registradas P. tholozanii e P. araujoi, 
contudo, apenas P. tholozanii foi coletada nas 
áreas de canga.

Espécie endêmica do Brasil, ocorrendo em 
quase toda a região Norte, com exceção do Acre,  
e nos estados do Maranhão e Mato Grosso (BFG 
2015). Na Serra dos Carajás é a espécie mais 
representativa em número de amostras, podendo 
ser encontrada na Serra Norte: N2 e N3, Serra Sul: 
S11D, e na Serra do Tarzan. Também ocorre em 
áreas de floresta e margens de estradas.

1.4. Passiflora sp1. Fig. 1i-j
Liana,  caule sublenhoso, tr iangular 

com ângulos alados, glabro. Estípulas linear-
lanceoladas, persistentes, margem denteada, 
1,5–1,8 × 0,3–0,5 cm compr. Pecíolos 2,5–3,5 
cm compr., com 5–6 glândulas botuliformes, 
pouco abaixo da lâmina foliar. Folhas subovaladas 
a oblongas , inteiras, margem inteira, base 
arredondada , glabras, 16–21,5 × 7,2–10,8 
cm. Flores arroxeadas, pedúnculo triangular, 
2,5–3 cm compr.; brácteas verticiladas, ovalado-
lanceoladas, 3–3,5 × 1,5–2,5 cm, margem inteira, 
glândulas ausentes; hipanto campanulado, 1–1,5 
mm compr.; sépalas triangulares, 3,4–3,8 × 
1,5–1,8 cm, não aristadas; pétalas oblongas, 3–4 
× 0,8–1 cm. Corona com 6 séries de filamentos; 
nas duas externas, filamentos filiformes livres, 
bandeados de roxo e branco, 6–7 cm compr.; 
nas três seguintes, filamentos tuberculados 
livres, vináceos bandeados de branco, 2–3 mm 
compr.; na última série, filamentos subulados, 
vináceos bandeados de branco, 8–9 mm; opérculo 
membranáceo, reto, margem denticulada. 
Androginóforo 2,3–2,5 cm compr.; ovário glabro, 
8–9 mm compr., ca. 3 mm diâm. Fruto obovoide, 
ca. 7,3–2,3 cm, glabro, verde.
Material selecionado: Parauapebas [Marabá]: Serra 
Norte N7, 04.II.1985, fr., O.C. Nascimento & R.P. 
Bahia 1148 (MG); Serra dos Carajás, Núcleo Urbano 
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Figura 1 – a-c. Passiflora ceratocarpa – a. folha e gavinha; b. flor em corte longitudinal; c. detalhe do ápice dos 
filamentos; d-e. Passiflora glandulosa – d. folha e gavinha; e. flor em corte longitudinal. f-h. Passiflora tholozanii 
– f. folha e gavinha; g. detalhe das glândulas do pecíolo; h. flor em corte longitudinal. i-j. Passiflora sp1. – i. folha, 
gavinha e estípulas; j. flor em corte longitudinal (a-c. N.F.O. Mota et al.1188; d-e. L.L.Giacomin et al. 1171; f-h. 
R.M. Harley et al. 57324; i-j. A.Gil & A.L. Ilkiu-Borges 547). 
Figure 1 – a-c. Passiflora ceratocarpa – a. leaf and tendril; b. longitudinal section of flower; c. detail of filaments apex. d-e. Passiflora 
glandulosa – d. leaf and tendril; e. longitudinal section of flower. f-h. Passiflora tholozanii – f. leaf and tendril; g. detail of petiole glands; 
h. longitudinal section of flower. i-j. Passiflora sp1. – i. leaf, tendril, and stipules; j. longitudinal section of flower (a-c. N.F.O. Mota et 
al.1188;  d-e. L.L.Giacomin et al. 1171; f-h. R.M. Harley et al. 57324; i-j. A.Gil & A.L. Ilkiu-Borges 547). 
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Figura 2 – a-b. Passiflora ceratocarpa – a. ramo com flor; b. flor. c-f. Passiflora glandulosa – c-d. flores; e. ramo 
jovem; f. fruto. g-h. Passiflora tholozanii – g. flor no ramo; h. flor com detalhe da corona (a-b. fotos de Nara Mota; 
c-f. André Gil e Climbiê F. Hall; g-h. Pedro L. Viana).
Figure 2 – a-b. Passiflora ceratocarpa – a. stem with flower; b. flower. c-f. Passiflora glandulosa – c-d. flowers; e. young stem; f. fruit. 
g-h. Passiflora tholozanii – g. stem with flower; h. flower with corona detail (a-b. photos by Nara Mota; c-f. by André Gil and Climbiê 
F. Hall; g-h. by Pedro L. Viana).
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da Vale, 6°03’53’’S, 50°04’02’’W,04.IX.2015, fl., A.Gil 
& A.L. Ilkiu-Borges 547 (MG); Salobo, 3-Alfa, Jazida 
de Cobre, 18.VII.1990, fr., N.A. Rosa & M.F.F. da Silva 
5296 (MG); Estrada para N3, 13.III.1988, fr., N.A. Rosa 
& M.F. Ferreira 5077 (MG).

Passiflora sp1. é morfologicamente similar 
a P. longifilamentosa A.K.Koch et al., uma 
espécie da Calha Norte do Amazonas, pois ambas 
apresentam caules triangulares com ângulos alados, 
estípulas linear-lanceoladas e flores arroxeadas 
com as séries externas de filamentos extremamente 
compridas em relação ao restante da flor. Podem 
ser diferenciadas principalmente pelo número e 
forma das glândulas do pecíolo (5–6 botuliformes 
em Passiflora sp1. (vs. 4 turbiculares em P. 
longifilamentosa), outra diferença evidente entre 
elas é a presença da tróclea em P. longilamentosa, 
a qual é ausente em Passiflora sp1. Esta espécie 
encontra-se em processo de descrição. 

Até o presente, Passiflora sp1. é conhecida 
apenas para a Serra dos Carajás, podendo ser 
encontrada na canga da Serra Norte: N7, bem como 
em áreas de capoeiras e florestas em diferentes 
locais da FLONA de Carajás.
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Resumo
Um tratamento taxonômico para as espécies de Phyllanthaceae das cangas da Serra dos Carajás, no estado 
do Pará, é apresentado. O estudo foi baseado em coleções depositadas nos Herbários BHCB, IAN, INPA, 
MG e NY, além de amostras observadas no campo. Foram registradas cinco espécies de Phyllanthus, como 
seguem: Phyllanthus carolinensis, P. hyssopifoliodes, P. minutulus, P. orbiculatus e Phyllanthus stipulatus. 
São apresentadas descrições, chave taxonômica, ilustrações e comentários para as espécies.
Palavras-chave: Amazônia, Euphorbiaceae, Phyllanthus, taxonomia.

Abstract 
A taxonomic treatment of the species of Phyllanthaceae from the cangas (areas of iron-rich soils) of Serra 
dos Carajás, in Pará state, is presented. The study was based on collections deposited in the herbaria BHCB, 
IAN, INPA, MG and NY, as well as samples observed in the field. Five species of Phyllanthus were recorded 
(Phyllanthus carolinensis, P. hyssopifoliodes, P. minutulus, P. orbiculatus and Phyllanthus stipulates). 
Descriptions, a taxonomic key, illustrations and comments about the species are provided.
Key words: Amazon, Euphorbiaceae, Phyllanthus, taxonomy.
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Phyllanthaceae
Phyllanthaceae Martinov abrange cerca de 

59 gêneros e 2.000 espécies, com distribuição 
pantropical (Hoffmann et al. 2006)). De acordo 
com BFG (2015), no Brasil ocorrem 14 gêneros 
e cerca de 118 espécies, a maioria pertencente a 
Phyllanthus, gênero com um total aproximado de 88 
espécies, encontradas em todas as regiões do país. 
As Phyllanthaceae são ervas, arbustos ou árvores, 
com folhas alternas, inflorescências cimosas, 
axilares; flores unissexuadas em plantas monoicas 
ou dioicas, sépalas livres ou conatas, pétalas ausentes 
ou presentes (reduzidas), livres ou conatas, ovário 
súpero e fruto esquizocarpo (Judd et al. 2008) . Entre 
as características principais que a diferenciam das 
Euphorbiaceae estão a ausência de látex, dois óvulos 
em cada lóculo do ovário e sementes desprovidas de 
arilo (Judd et al. 2008; Secco & Rosário 2015). Na 
Serra dos Carajás foram registradas cinco espécies 
de Phyllanthus. Do ponto de vista taxonômico, 
as Phyllanthaceae ainda são pouco estudadas na 
Amazônia brasileira, especialmente as espécies de 
Phyllanthus ocorrentes em  áreas não florestais.

1. Phyllanthus L., Sp. Pl. 981. 1753.
Phyllanthus é representado especialmente 

por ervas, também arbustos, menos frequente 
árvores, monoicos, raramente dioicos, com 
ramificação filantoide ou não filantoide; folhas 
alternas, inteiras, inflorescências cimosas, axilares, 
às vezes representadas por uma única flor, flores 
monoclamídeas, unissexuadas, gamossépalas, 
lobos discretamente unidos na base, geralmente com 
disco inteiro ou segmentado; flores estaminadas 
com cálice 5–6 lobos, estames 2–6, livres ou 
unidos, anteras com deiscência vertical, oblíqua ou 
horizontal; flores pistiladas com cálice 4–6 lobos, 
ovário 3-locular; fruto cápsula, sementes trígonas, 
sem carúncula. Gênero ainda mal interpretado na 
Amazônia, especialmente as formas herbáceas, 
cujas flores estaminadas são reduzidas, às vezes 
difíceis de analisar em material herborizado. 
A forma das folhas também varia em muitas 
dessas espécies, algumas parecendo representar 
“complexo de espécies”, ou então complexo de 
híbridos (Webster 2002), levando a equívocos que 
as identificam sempre como P. niruri L. 
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Chave de identificação das espécies de Phyllanthus das cangas da Serra dos Carajás
1.	 Ramos	filantoides

2. Folhas obovais, ovais, elíptico-lanceoladas a elíptico-oblongas; cálice 5-lobado; estames 2–3 
unidos em coluna.
3. Folhas obovais a ovais; estames 2 ................................................ 1.3. Phyllanthus minutulus
3’. Folhas elíptico-lanceoladas a elíptico-oblongas; estames 3 ......... 1.5. Phyllanthus stipulatus

2’. Folhas orbiculares; cálice 6-lobado; estames 3, unidos apenas na base .........................................  
 .............................................................................................................1.4. Phylanthus orbiculatus

1’.	 Ramos	não	filantoides
4. Folhas elíptico-lanceoladas, adpressas nos ramos, dispostas como “escamas”; estiletes patentes, 

disco	da	flor	pistilada	segmentado ............................................. 1.2. Phyllanthus hyssopifolioides
4’.	 Folhas	elípticas	a	elíptico-ovais,	sem	essa	característica;	estiletes	eretos,	disco	da	flor	pistilada	

inteiro ................................................................................................1.1. Phyllanthus carolinensis

1.1. Phyllanthus carolinensis Walter, Fl. Carol. 
228. 1788. Fig. 1a-c

Erva a subarbusto 5–50 cm alt. Ramos 
não filantoides, glabros. Folhas alternas, 
elípticas a elíptico-ovais, 0,8–1,5 × 0,4–0,7 cm, 
membranáceas, glabras ou ocasionalmente com 
tricomas simples esparsos na face adaxial, base 
cuneada, ápice arredondado, agudo a obtuso, às 
vezes discretamente acuminado, margem inteira, 
nervuras bem evidentes; pecíolo 1–1,5 mm compr., 
glabro. Inflorescência com flores aos pares, 
estaminada 1, acompanhada de uma pistilada, 
axilares. Flores estaminadas pedicelo 1,2–1,5 mm 
compr., glabro; cálice 6-lobado, lobos ovais, 1–1,5 
mm compr., glabros; estames 3, livres, anteras 
com deiscência horizontal, disco segmentado. 
Flores pistiladas pedicelo 0,8–1 mm compr., 
glabro; cálice 6-lobado, lobos elíptico-lanceolados, 
0,9–1 mm compr.; ovário globoso, 0,3–0,5 
mm diâm., discretamente muricado, estiletes 3, 
eretos, ramos bífidos até a metade, disco inteiro, 
cupuliforme. Cápsula, 1,5–2 mm diâm., subglobosa 
a depresso-ovalada, glabra. Sementes 0,8–1 mm 
compr.,trígonas, discretamente verruculosas.
Material selecionado: Marabá, Serra dos Carajás,5º53’S, 
50º30’W’, 16.VII.1984, N.A. Rosa et al 4618 (MG).
Material adicional: BRASIL. PARÁ: Oriximiná, 
11.VI.1957, W.A. Egler 551 (MG); Belém, Jardim do 
Colégio Gentil Bittencourt, 30.IV.1970, P. Cavalcante 
2702 (MG); Itaituba, Parque Nacional do Tapajós, Km 
60 Estrada Itaituba-Jacareacanga, 22.XI.1978, M.G.Silva 
& C. Rosario 3895 (INPA, MG).

Phyllanthus carolinensis pode ser confundida 
com P. tenellus Roxb., porém esta possui ramos 
filantoides (vs. ramos não filantoides), flor pistilada 
com pedicelo 2–7 mm compr. (vs. flor pistilada 
com pedicelo 0,8–1mm), cálice 5-lobado (vs. cálice 
6-lobado) e estames 5 (vs. estames 3).

Espécie de ampla distribuição na região 
neotropical, desde os Estados Unidos, Antilhas 
até a Argentina (Silva & Sales 2007). Segundo 
BFG (2015), no Brasil ocorre no Norte (Amapá, 
Pará, Amazonas, Acre e Rondônia), Nordeste 
(Pernambuco e Bahia), Centro-Oeste (Goiás), 
Sudeste (Espirito Santo, Minas Gerais, Rio 
de Janeiro e São Paulo) e Sul (Paraná e Santa 
Catarina). Na Serra dos Carajás, até o momento foi 
registrada apenas na vegetação ribeirinha, próxima 
ao Rio Itacaiúnas, a 45 km de N1 (entre N1 e mina 
de cobre do Salobo).

1.2. Phyllanthus hyssopifolioides Kunth, Nov. 
Gen. Sp. Pl. 2: 108.1817. Fig. 1d-g

Erva ou subarbusto 5–40 cm alt., glabros. 
Ramos não filantoides, glabros. Folhas alternas, 
subsésseis, adpressas nos ramos (dispostas como 
“escamas”), elíptico-lanceoladas, 0,5–1 ×0,15–0,3 
cm, cartáceas, base cuneada a atenuada, ápice 
agudo a discretamente acuminado, margem inteira, 
glabras em ambas as faces; pecíolo 1 mm compr., 
glabro. Inflorescência com flores dispostas nas 
axilas das folhas, as estaminadas duas a três, as 
pistiladas isoladas ou aos pares. Flores estaminadas 
pedicelo 0,8–1mm compr., filiforme, glabro; 
cálice 6-lobado, lobos orbiculares, 0,5–07 mm 
compr., glabros; estames 3, livres, anteras com 
deiscência lateral, disco segmentado, segmentos 
livres. Flores pistiladas  pedicelo 0,5–0,7 mm 
compr., arredondado, glabro; cálice 6-lobado, 
lobos elíptico-ovais, 1–1,5 mm compr., 1,5 mm 
larg., glabros; ovário 1–1,5 mm diâm., subgloboso, 
glabro, estiletes 3, patentes, disco segmentado. 
Cápsula 1,8–2 mm diâm., glabra. Sementes 0,8–1,5 
mm compr., trígonas, verruculosas.
Material selecionado: Parauapebas, Serra Norte, N4, 
700–750 m, 15.III.1984, A.S.L. da Silva et al. 1805  
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Figura 1 – a-c. Phyllanthus carolinensis – a. ramo, b. flor estaminada, c. flor pistilada; d-g. Phyllanthus hyssopifolioides. –d. ramo, 
e. ramo, folhas menores, f. flor estaminada, g. flor pistilada; h-j. Phyllanthus minutulus – h. ramo, i. flor estaminada, j. flor pistilada; 
k-m. Phyllanthus orbiculatus – k. Ramo, l. flor estaminada, m. flor pistilada; n-r. Phyllanthus stipulatus – n. folha, o. flor estaminada, 
p. flor pistilada, q. fruto, r. semente. (a-c: N.A. Rosa et al. 4618; d-g:  O.C. Nascimento & R.P. Bahia 1063; h-j: P. Cavalcante 2625; 
k-m: D.C. Daly et al. 1791; n-r: A.S.L. Silva 1805).
Figure 1 – a-c. Phyllanthus carolinensis – a. branch, b. staminate flower, c. pistillate flower; d-g. Phyllanthus hyssopifolioides – d. branch, e. branch 
with small leaves, f. staminate flower, g. pistillate flower; h-j. Phyllanthus minutulus – h. branch, i. staminate flower, j. pistillate flower; k-m. Phyllanthus 
orbiculatus – k. branch, l. staminate flower, m. pistillate flower. n-r. Phyllanthus stipulatus – n. leaf, o. staminate flower, p. pistillate flower, q. fruit, r. 
seed (a-c: N.A. Rosa et al. 4618; d-g:  O.C. Nascimento & R.P. Bahia 1063; h-j: P. Cavalcante 2625; k-m: D.C. Daly et al. 1791; n-r: A.S.L. Silva 1805).
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(MG); Serra Norte, N3, Lagoa, 702 m, 6º02’30’’S, 
50º12’26’’W, 29.III.2015, R.M. Harley et al. 57148 
(MG); próximo de N5, 6º02’25’’S, 50º05’17’’W, 
30.IV.2015, A. Gil 495 (MG).

Espécie muito típica pelas folhas subsésseis, 
adpressas nos ramos, dispostas como “escamas”, 
característica especialmente observada no material 
herborizado. Algumas vezes confundida com P. 
carolinensis em identificações encontradas nos 
herbários, porém P. hyssopifolioides se destaca 
pela disposição das folhas ao longo dos ramos, 
lobos do cálice da flor estaminada orbiculares 
(vs. lobos do cálice da flor estaminada ovais), 
estiletes patentes (vs. estiletes eretos) e disco da flor 
pistilada segmentado (vs. disco inteiro). Não havia 
sido registrada em nenhum tratamento taxonômico 
de Phyllanthus já publicado no Brasil.

No Brasil ocorre em Roraima, no Amapá 
(novo registro), Pará, Amazonas, Goiás e Paraná, 
nas matas, campos e cerrados. Na Serra dos Carajás 
foi coletada na Serra Norte: N3, N4, N4, Serra 
da Bocaina (Serra do Rabo) e Serra do Tarzan, 
geralmente encontrada em áreas alagadas, beira 
de lago e brejos sobre canga.

1.3. Phyllanthus minutulus Müll. Arg., Fl. Bras. 
11(2): 54. 1873. Fig. 1h-j

Erva a subarbusto 20–70 cm alt. Ramos 
filantóides. Folhas obovais a ovais, 0,25–1,2 
×0,15–0,3 cm, base cuneada, ápice agudo, margem 
inteira, glabras; pecíolo 0,5–1 mm compr., 
glabro. Inflorescência com flores estaminadas 3, 
pistiladas isoladas. Flores estaminadas pedicelo 
1–1,2 mm compr, glabro; cálice 5-lobado, lobos 
elíptico-ovais, 0,5–1 mm compr, 0,5–0,7 mm 
larg., glabros; estames 2, filetes concrescidos, 
formando coluna, anteras com abertura lateral, 
disco segmentado. Flores pistiladas pedicelo 
0,5–1 mm compr., glabro, receptáculo cônico 
conspícuo; cálice 5-lobado, lobos elípticos, 
0,5–1 mm, 0,5–1,2 mm larg., glabros; ovário 
0,5–0,7 mm diâm., subgloboso, glabro, estiletes 3, 
bífidos, eretos, disco segmentado. Cápsula 1,5–2,5 
mm diâm., glabra. Sementes 1–1,7 mm compr., 
trígonas, estriadas.
Material selecionado: Canãa dos Carajás, Serra Sul, 
Corpo D, 6º24’13’’S, 50º18’17’’W, 683 m, 18.II.2010, 
F.D. Gontijo 115 (BHCB); Serra Sul, 750 m, 08.XII.2007, 
P.L. Viana et al. 3422 (BHCB); Serra Sul, 6º21’6’’S, 
50º23’44’’W , 820 m, 14.II.2010, M.O. Pivari et al. 
1472  (BHCB); Serra Sul, S11B, 738 m, 02.XII.2015, 
J.L.C. Costa 29 (MG); Serra da Bocaina, 6º 17’46’’ 
S, 49º54’34’’W, 08.III.2012, L.C.V. Silva et al. 1225 
(BHCB); Serra do Rabo-Norte, 6º 18’14’’S, 49º53’57’’W, 

716 m, 15.XII.2010, N.F.O. Mota et al. 1889 (BHCB); 
Serra do Tarzan, 6º20’10’’ S, 50º09’48’’W, 700 m, 
13.III.2009, P.L. Viana et al. 4039 (BHCB). Parauapebas 
[Marabá]: Serra dos Carajás, N4, 700–750 m, 15.III.1984, 
A.S.L. da Silva 1807 (MG);  Serra Norte, clareira N1, 
18.IV.1970, P. Cavalcante 2625 et M. Silva (MG); N3, 
27.04.2015, N.F.O. Mota et al. 2945 (MG); Serra Norte, 
prox. N5, 6º02’25’’S, 50º05’17’’W, 30.IV.2015, A. Gil 496 
(MG); Platô N5, 6º 05’23”S, 50º11’33”W, 13.III.2015, 
L.C. Lobato 4317 (MG).

Phyllanthus minutulus  compart i lha 
características morfológicas com P. stipulatus 
(Raf.) G.L. Webster, tais como folhas reduzidas e 
cinco sépalas, porém destaca-se pela presença de 
dois estames (vs. três estames), flores pistiladas 
com pedicelo 0,5–1 mm compr. (vs.flores pistiladas 
com pedicelo 2,5–3 mm compr.), e folhas obovais 
a ovais (vs. folhas elíptico-lanceoladas a elíptico-
oblongas). Mas de acordo com Webster (2002), P. 
minutulus possui dois estames, raramente três. E tal 
variação no número de estames parece requerer um 
estudo mais detalhado em relação a P. stipulatus, da 
qual provavelmente P. minutulus represente apenas 
uma variação (?) com dois estames.

Espécie amplamente distribuída na Colômbia, 
Venezuela, Guiana e Brasil, aqui ocorrendo de 
Norte ao Sul (BFG 2015). Na Serra dos Carajás 
foi coletada na Serra Norte: N1, N3, N4 e N5, 
Serra Sul: S11B, S11D, Serra da Bocaina (Serra do 
Rabo) e Serra do Tarzan. Ocorre em áreas úmidas 
e alagadas, brejos sobre canga e transição mata/
solo rupestre. 

1.4. Phyllanthus orbiculatus Rich., Actes Soc. 
Hist. Nat. Paris 1: 113. 1792. Fig. 1k-m

Erva a subarbusto 5–80 cm alt. Ramos 
filantoides, glabros. Folhas alternas, 0,5–1 
× 0,4–1,2 cm, orbiculares, muito delicadas, 
membranáceas, base arredondada, ápice agudo, 
margem inteira, glabras em ambas as faces; pecíolo 
muito reduzido, 0,5–0,7 mm compr., filiforme, 
glabro. Inflorescência com flores isoladas ou aos 
pares, dispostas ao longo dos ramos, às vezes nas 
axilas das folhas. Flores estaminadas pedicelo 2,5–
3 mm compr., filiforme, glabro; cálice 6-lobado, 
lobos elíptico-lanceolados, transparentes, 1–1,2 
mm compr., 0,5–0,7 mm larg., glabros, ápice 
discretamente acuminado; estames 3, concrescidos 
na base; flores pistiladas pedicelo 1,5–2,5 mm 
compr., receptáculo cônico, bem evidente; cálice 
6-lobado, lobos lanceolados, 0,5–0,6 mm compr., 
0,1–0,2 mm larg., glabros;  ovário 0,5–1 mm 
diâm., subgloboso, trilocular, glabro, estiletes 
3, bífidos, sésseis. Cápsula 1,2–1,8 mm diâm., 
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mericarpos 6, glabros. Sementes 1,0–1,5 mm 
compr., verruculosas.
Material selecionado: Serra dos Carajás, 25 km of Serra 
Norte mining camp, aprox. 5º55’S, 50º26’W, 6.XII.1981, 
fl., D.Daly et al. 1791 (MG, NY); Canãa dos Carajás, Serra 
do Rabo, 6º18’36’S, 49º53’22’W, 692 m, 14.XII.2007, 
N.F.O. Mota et al. 1192 (BHCB); Parauapebas, Serra do 
Rabo-Norte, 6º18’51’S, 49º 54’16’W, 717 m, 19.XII.2010, 
N.F.O. Mota et al.1997 (BHCB).

Phyllanthus orbiculatus é inconfundível 
pelas folhas orbiculares, extremamente delicadas, 
membranáceas, que a diferenciam prontamente das 
demais espécies de Phyllanthus encontradas na 
Serra dos Carajás. Compartilha com P. minutulus 
o tipo de ramificação filantoide,  porém, logo se 
destaca pelas flores com cálice 6-lobado (vs. flores 
com cálice 5-lobado) e 3 estames (vs. 2 estames).

Ocorre amplamente na América do Sul, 
abrangendo Colômbia, Venezuela, Trinidad, Guianas, 
Peru e Brasil (Webster et al.1999).  Segundo BFG 
(2015), ocorre nas regiões de Norte a Sul do Brasil. 
Silva & Sales (2007) a registram em Pernambuco. 
Habita em matas úmidas, savanas, áreas antropizadas 
e como ruderal. Cordeiro (1992) a registrou nos 
campos rupestres da Serra do Cipó, Minas Gerais. 
Na Serra dos Carajás, foi coletada na Serra Norte e 
Serra da Bocaina (Serra do Rabo), onde é encontrada 
geralmente em beira de mata e solo de canga.

1.5. Phyllanthus stipulatus (Raf.) G.L. Webster, 
Contr. Gray Herb. 176: 53. 1955.
Moeroris stipulata Raf., Sylva Tellur. 91. 1838. 
 Fig. 1n-r

Erva 15–50 cm alt. Ramos filantoides. Folhas 
0,55–0,8 ×0,25–0,45 cm, elíptico-lanceoladas a 
elíptico-oblongas, ápice agudo, base arredondadas 
a discretamente cuneada, margem inteira; pecíolo 
0,6–1 mm compr., glabro. Inflorescência com flores 
estaminadas 3, pistiladas isoladas na porção terminal 
dos ramos. Flores estaminadas pedicelo 1–1,5 mm 
compr., delicado, glabro; cálice 5-lobado, lobos 
ovais, glabros; estames 3, unidos em coluna, anteras 
com deiscência horizontal, disco segmentado, 
verruculoso. Flores pistiladas pedicelo 2,5–3 
mm compr.; cálice 5-lobado, lobos ovais, 0,6–1 
mm compr., 0,7–0,8 mm larg., glabros; ovário 
subgloboso, 0,8–0,9 mm diâm., glabro, disco 
lobado.Cápsula 1,8–2,5 mm diâm., glabra. Sementes 
1,0–1,6 mm compr., discretamente estriadas.
Material selecionado: Marabá, Serra dos Carajás, N-4, 
700–750 m, 15.III.1984, A.S.L. da Silva et al. 1805 (MG).
Material adicional: BRASIL. PARÁ: Oriximiná, 
02.VII.1980, C. Davidson 10693 (INPA, MG); 
Marituba, 27.X.1977, E. Oliveira 6707 (MG).

Phyllanthus stipulatus mantém afinidade com 
P. minutulus (ver comentários daquela espécie). No 
presente tratamento foi seguido o conceito que envolve 
número de estames, forma de folhas e variação do 
pedicelo para diferenciar as duas espécies. Porém, 
ambas fazem parte de um grupo de espécies muito 
próximas de Phyllanthus sect. Phyllanthus subsect. 
Swartziani (Webster 2002), que inclui também P. 
caribaeus Urb., P. lindbergii e P. microphyllus, 
requerendo uma revisão mais acurada sobre suas 
afinidades.

De acordo com BFG (2015) ocorre em todas as 
regiões brasileiras, abrangendo Roraima, Amazonas, 
Acre, Pará, Rondônia, Maranhão, Bahia, DF, Goiás, 
Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Espírito Santo, 
Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Santa Catarina, em 
cerrado, campo rupestre, mata atlântica, mata de terra 
firme, igapó e várzea. Na Serra dos Carajás foi coletada 
na Serra Norte: N4, em campo rupestre (solo de canga).
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Resumo
Este estudo inclui o levantamento de Phytolaccaceae para as cangas da Serra dos Carajás, Pará, Brasil, e 
fornece descrições detalhadas, ilustrações e comentários morfológicos da única espécie registrada na área de 
estudo, Phytolacca thyrsiflora, amplamente distribuída nas Américas de Norte a Sul. 
Palavras-chave: Caryophyllales, Microteaceae, Petiveriaceae.

Abstract 
This study includes the species of Phytolaccaceae registered for the canga of the Serra dos Carajás, Pará state, 
and provides detailed descriptions, illustrations, and morphological comments, of the only species registered 
for the study area Phytolacca thyrsiflora, widely distributed from North to South America.   
Key words:  Caryophyllales, Microteaceae, Petiveriaceae.
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Phytolaccaceae R. Brown
Phytolaccaceae é uma família de plantas 

herbáceas, arbustivas, arbóreas ou lianescentes 
com distribuição pantropical. Devido ao recente 
reconhecimento do gênero Microtea Sw. e da 
subfamília Rivinoideae como famílias distintas 
- Microteaceae Schäferh. & Borsch (Stevens 
onwards; Schaferhoff et al. 2009) e Petiveriaceae 
C. Agardh (Stevens onwards; APG IV 2016) 
respectivamente - a família Phytolaccaceae foi 
reduzida a cinco gêneros: Agdestis Moc. & Sessé, 
Anisomeria D. Don, Ercilla  A.Juss., Nowickea 
J. Martínez & J.A. McDonald e Phytolacca 
L. e cerca de 32 espécies (Stevens 2001). No 
Brasil, a família é representada por um único 
gênero, Phytolacca com três espécies nativas. 
Algumas espécies são conhecidas por possuírem 
propriedades medicinais (Steinmann 2010). No 
estado do Pará são registradas duas espécies:  
P. rivinoides Kunth & Bouché e P. thyrsiflora 
Fenzl ex J.A. Schmidt (BFG 2015). Na Serra 
dos Carajás, ocorre apenas P. thyrsiflora que é 
descrita e ilustrada neste trabalho.

 
1. Phytolacca L. 

Phytolacca compreende cerca de 20 espécies, 
herbáceas, arbustivas ou arbóreas, com distribuição 

tropical a subtropical. O gênero diferencia-se 
dos outros na família, pelas folhas não cordadas, 
sépalas subisomórficas levemente carnosas, ovário 
súpero, séssil, formado por 5–16 carpelos unidos 
(Steinmann 2010). No Brasil, é representado por 
apenas três espécies: P. dioica L., P. rivinoides 
e P. thyrsiflora (BFG 2015), consideradas como 
pioneiras em terrenos recém desmatados, e 
invasoras de algumas culturas, por preferirem solos 
férteis. As espécies do gênero são popularmente 
conhecidas pelos nomes de umbú, caruru brabo, 
caruru-de-pomba entre outros. As folhas após 
cozimento são consumidas em saladas, os frutos 
verdes são purgativos e quando maduros fornecem 
material para tinturaria (Santos & Flaster 1967).

1.1. Phytolacca thyrsiflora Fenzl ex J.A. 
Schmidt In: Martius Flora brasiliensis 14(2): 
343. 1872. Fig. 1a-d

Erva ca. 0,5 m alt. ou arbusto muito 
ramificado ca. 1,5 m alt.; ramos 2–6 mm larg., 
angulosos, verticalmente sulcados, glabros, 
entrenós achatados. Folhas simples, com pecíolos 
0,5–2 cm compr., avermelhados, lâmina 4–9 × 
1–3,5 cm, membranáceas a papiráceas, oblongas 
a lanceoladas, base decurrente, margem inteira 
a levemente serreada, ápice acuminado. Tirsos 
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Figura 1 – Phytolacca thyrsiflora – a. hábito; b. flor; c. fruto; d. semente (C.R. Sperling 5656).
Figure 1 – Phytolacca thyrsiflora – a. habit; b. flower; c. fruit; d. seed (C.R. Sperling 5656).

10–18 × 1–2 cm, terminais ou pseudolaterais, 
eretos a recurvados, peduncúlos 5,5–7,5 cm 
compr., raque avermelhada, brácteas filiformes, 
com ápice aristado, pedicelos 2–5 mm compr. 
Flores bissexuadas, 5–meras; sépalas 5, 2–3 × 
1–2 mm, oblongas, côncavas, glabras, brancas 
a rosadas com diminutas rugosidades oblongas; 
estames 10, isomórficos, anteras elípticas, 
dorsifixas, brancas; ovário súpero, 6–8-locular, 
placentação central, estigmas 6, recurvados. 
Fruto baga, pericarpo roxo a nigrescente, uma 
semente por lóculo; sementes ca. 2,5×1 mm, 6–8 
por fruto, reniformes, testa negra e brilhante. 
Material examinado: Parauapebas [Marabá]: Serra 
dos Carajás, Serra Norte, Clareira N4, 21.IV.1970, fl. 
e fr., P. Cavalcante 693 (MG). “2 km west of AMZA 
camp N5”, 6°04’S, 50°08’W, 13.V.1982, fl. e fr., C.R. 
Sperling et al. 5656 (MG).

Phytolacca thyrsiflora distingue-se de P. 
rivinoides, que também ocorre no Pará, pelos 
tirsos com 9,5–35,5 cm de comp., os pedicelos 
menores que 7,0 mm de compr., as sépalas 
persistentes nos frutos, os estames em número de 
8 a 12 e o ovário com 7 a 9 lóculos (Marchioretto 
& Siqueira 1993).

Phytolacca thyrsiflora é amplamente 
distribuída, muitas vezes considerada como 
planta ruderal e invasora de culturas, ocorrendo 
desde a América do Norte até a Argentina. Na 
Serra dos Carajás, esta espécie foi coletada nos 
blocos de canga N4 e N5. A espécie referida é 
comum em áreas de clareiras e de sub-bosque da 
mata devastada, áreas antropizadas e também em 
afloramentos rochosos ferruginosos, nas áreas 
de canga. 
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Resumo
Duas espécies de Picramniaceae foram registradas na Serra dos Carajás, Pará, Brasil, pertencentes ao gênero 
Picramnia: P. ferrea e P. latifolia. Apenas a primeira foi registrada nas áreas de cangas da Serra, sendo 
endêmica da área. O presente estudo taxonômico apresenta descrição morfológica, ilustrações detalhadas e 
comentários diagnósticos de P. ferrea. 
Palavras-chave: Carajás, conservação, Eudicotiledôneas, Picramnia.

Abstract 
Two species of Picramniaceae are found in Serra dos Carajás, Pará, Brazil, both belonging to the genus 
Picramnia: P. ferrea and P. latifolia. Only the former one was recorded in the areas of cangas, being a species 
endemic to the cangas. This taxonomic study presents a morphological description, detailed illustrations and 
diagnostic comments of P. ferrea.
Key words: Carajás, conservation, Eudicots, Picramnia.
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Picramniaceae
Picramniaceae Fernando & Quinn é 

constituída por cerca de 50 espécies e três gêneros 
de distribuição neotropical (Stevens 2001). A 
família foi erigida no trabalho de Fernando & Quinn 
(1995), sendo composta pelos dois gêneros que 
eram incluídos tradicionalmente nas subfamílias 
Picramnioideae e Alvaradoideae de Simaroubaceae 
no sistema de Engler (1931), e ainda pelo gênero 
Nothotalisia, descrito por Thomas (2011).  São 
arbustos ou arvoretas dioicos, com flores 3–5(–6)–
meras, pequenas, isostêmones com estames (ou 
estaminódios) opostos às pétalas, disco nectarífero 
circundando a base do ovário (ou pistilódio), 
gineceu sincárpico 2–3–carpelar com estiletes 
divergentes e recurvados, lóculos biovulados, e 
fruto baga ou sâmara (Pirani 1990, 2000). No Brasil, 
Picramniaceae está representada por 2 gêneros e 21 
espécies presentes sobretudo em florestas, em todos 
os domínios fitogeográficos exceto os Pampas; 16 
espécies são endêmicas do país (BFG 2015). Na 

Serra dos Carajás foi encontrado um único gênero 
da família: Picramnia Sw. 

1. Picramnia Sw.
Picramnia possui cerca de 40 espécies 

distribuídas desde a Florida (EUA), México e 
Antilhas até o sul do Paraguai, sul do Brasil e norte 
da Argentina (Kubitzki 2007). No Brasil, ocorrem 
21 espécies (12 endêmicas) distribuídas em quase 
todas as regiões, habitando principalmente o interior 
de florestas ombrófilas ou estacionais, mas também 
ocorrendo em cerrados, matas ciliares, montanas e 
campos rupestres (BFG 2015). Na Serra dos Carajás 
foram encontradas duas espécies: P. latifolia Tul. 
[Daly et al. 1649 (INPA)] caracterizada por apresentar 
inflorescências laterais, com flores subsésseis a 
sésseis de coloração creme e frutos glabros e lisos, e 
P. ferrea Pirani & W.W. Thomas, com inflorescências 
terminais portando flores pediceladas vináceas e 
frutos densamente cobertos de tricomas, sendo a única 
registrada nas áreas de cangas da Serra.
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Figura 1 – Picramnia ferrea – a. ramo com inflorescência feminina; b. flor masculina, removidas uma sépala e duas 
pétalas; c. flor feminina com bráctea; d. flor feminina em corte longitudinal; e. fruto; f. detalhe da superfície do fruto 
(modificado de Pirani & Thomas 1988). 
Figure 1 – Picramnia ferrea – a. branch bearing female inflorescence; b. male flower with one sepal and two petals removed; c. female 
flower with bracts; d. longitudinal section of female flower; e. fruit; f. detail of fruit surface (modified of Pirani & Thomas (1988). 
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1.1. Picramnia ferrea Pirani & W.W. Thomas, Bol. 
Mus. Par. Emilio Goeldi 4(2): 272. 1988. Fig. 1

Arbustos ou arvoretas 1–2,5 m alt. Folhas 
imparipinadas ou às vezes paripinadas com um dos 
folíolos do par distal orientado em posição terminal; 
pecíolo (0,5–)1–2,2 cm compr.; folíolos (4–)7–11, 
alternos ou opostos, cartáceos a subcoriáceos, 
glabros na face adaxial, esparsamente pubérulos na 
face adaxial, principalmente na nervura mediana 
e margens, ápice agudo, atenuado a subcaudado, 
margem revoluta, base aguda a obtusa, geralmente 
assimétrica nos folíolos laterais; folíolo terminal 
5–7(–9) × 1–2,5(–3) cm, simétrico; folíolos laterais 

distais 4–6 × 1,2–2,5 cm, assimétricos; venação 
broquidódroma. Inflorescência em racemo ou 
tirso racemiforme, terminal, pendente, 7–15(–20) 
cm compr. Flores (4–)5(–6)–meras, vináceas, 
unissexuadas (em plantas dioicas); pedicelo 0,5–2 
mm compr.; sépalas ovais, ápice agudo; pétalas 
1–1,7 mm compr., oblongo-lanceoladas; estames 
(4–)5(–6), exsertos, 2–3 mm compr., reduzidos 
a estaminódios nas flores femininas; disco 
nectarífero lobado; ovário ovoide, densamente 
coberto de tricomas amarelados de ápice clavado, 
reduzido a pistilódio cônico das flores masculinas; 
estigmas 2(–3), divergentes e recurvados para 
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baixo. Bagas oblongo-elipsoides, alaranjadas, 
1–2,5 mm compr., densamente cobertas de 
tricomas de ápice clavado, ápice com 2(–3) 
estigmas persistentes; sementes 1–2.
Material selecionado: Marabá, Serra Norte, Carajás, 
3.VI.1986, fl. ♂, M.P.M Lima. et al. 114 e 124 (IBGE, 
MG, RB, SPF); idem, 3.VI.1986, fl.♀, M.P.M. Lima et 
al. 136 (IBGE, MG, RB, SPF); idem, 11.X.1977, fr., 
C.C. Berg & A. Henderson 456 (INPA, K, MG, NY, 
RB); 25–30 km NW os Serra Norte mining camp, ca. 
5°55’S, 50°26’’W, 5.XII.1981, fr., D. Daly et al. 1711 
(INPA, MG, NY, RB); Parauapebas, 6°20’S, 50°17”W, 
25.V.1982, fl. ♀, C. Sperling et al. 5829 (tipo, INPA, 
K, MG, NY, RB, SPF, US); Canaã dos Carajás, S11-C, 
4.VIII.2010, fr., L.V. Costa, et al. 1017 (BHCB); Canaã 
dos Carajás, 6°20’16”S, 50°26’54”W, 30.VIII.2010, fr., 
T.E. Almeida et al. 2504 (BHCB); Canaã dos Carajás, 
6°20’17”S, 50°23’04”W, 31.VIII.2015, fr., L.C.B. 
Lobato et al. 4451 (MG, SPF).  

Picramnia ferrea é endêmica da vegetação 
dos afloramentos de canga da Serra de Carajás. 
Habita a área de transição da vegetação rupestre, 
mais aberta, para a mata-de-terra firme adjacente. 
Assemelha-se a Picramnia guianensis (Aubl.) 
Jansen-Jacobs, do norte do Pará, Amapá e 
Guianas, a qual é distinta pelas folhas maiores, 
de (11–)15–26(–29) cm compr., com folíolos 
densamente ciliados na margem, elípticos a 
ovais, as nervuras nunca sulcadas na face adaxial, 
sendo a nervura mediana plana. A presença de 
folíolos basais muito reduzidos em P. guianensis 
não se observa em P. ferrea. A inflorescência é 
semelhante em ambas, mas bem mais longa em 
P. guianensis, onde alcança (16–)24–43(–55) cm 
compr. Um característico indumento do ovário e 
fruto, constituído de longos tricomas subclavados, 
é encontrado em ambas espécies (Pirani 1990; 
Pirani & Thomas 1988).

Endêmica do Pará, Serra dos Carajás, onde 
foi registrada na Serra Norte; Serra Sul: S11A, 
S11B, S11D; e Serra do Tarzan. Encontrada em 
campos rupestres de canga, com certo nível de 
umidade, à sombra parcial na transição para a 
floresta (Pirani 1990; Pirani & Thomas 1988).
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Resumo
Apresenta-se um estudo florístico das espécies de Polygalaceae ocorrentes nas cangas da Serra dos Carajás 
(Pará). São apresentadas descrições, chaves taxonômicas, ilustrações e comentários taxonômicos dos táxons. 
Neste estudo foram encontradas seis espécies distribuídas em quatro gêneros: Bredemeyera divaricata, B. 
floribunda, Caamembeca spectabilis, Polygala adenophora, Securidaca diversifolia e S. rivinifolia, nenhuma 
delas endêmica da região ou do estado do Pará.
Palavras-chave: FLONA Carajás, florística.

Abstract 
A floristic treatment of Polygalaceae species from the cangas of the Serra dos Carajás (state of Pará, Brazil) 
is presented. We provide descriptions, taxonomic keys, illustrations, and taxonomic notes for Polygalaceae 
taxa from cangas. Six species were found, distributed in four genera: Bredemeyera divaricata, B. floribunda, 
Caamembeca spectabilis, Polygala adenophora, Securidaca diversifolia e S. rivinifolia, none of them endemic 
to the region or the state of Pará.
Key words: FLONA Carajás, floristics.
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Polygalaceae
Polygalaceae Hoffmanns. & Link nom. 

cons. compreende desde ervas tênues até 
árvores frondosas (no Brasil, de ervas, lianas 
lenhosas ou arvoretas). São caracterizadas 
pelas folhas simples sem estípulas, brácteas 
3 na base dos pedicelos, sendo 1 central e 2 
bractéolas laterais. As flores são zigomorfas 
(papilionóides) ou subactinomorfas, com anteras 
rimosas ou poricidas com pólen policolpado. 

Os frutos são cápsulas, sâmaras 1–2 aladas ou 
bagas (Eriksen & Persson 2007). A distribuição 
de Polygalaceae é cosmopolita, não ocorrendo 
apenas em áreas gélidas do planeta (Paiva 
1998), com cerca de 1.300 espécies distribuídas 
em 27 gêneros. O Brasil possui 11 gêneros 
e 198 espécies (BFG 2015). Nas regiões de 
canga da Serra dos Carajás (estado do Pará) 
foram encontradas seis espécies distribuídas 
em quatro gêneros. 

Chave de identificação dos gêneros de Polygalaceae das cangas da Serra dos Carajás
1. Ovário com um lóculo abortado, giboso. Frutos sâmaras ................................................. 4. Securidaca
1’. Ovário bilocular, não giboso. Frutos cápsulas biloculares.

2. Ervas. Flores com carena com cristas no ápice .............................................................3. Polygala
2’. Ervas, subarbustos ou lianas. Flores com carena arredondada no ápice, trilobada.

3.	 Ervas	a	subarbustos.	Semente	com	arilo	inflado,	com	tricomas	curtos ..................................  
 ....................................................................................................................... 2. Caamembeca

3’. Arbustos escandentes a lianas. Sementes com arilo pequeno, com tricomas longos (maiores 
que o comprimento da semente) ....................................................................1. Bredemeyera 
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1. Bredemeyera Willd.
As  e spéc i e s  de  Bredemeyera  são 

caracterizadas por serem lianas a subarbustos, com 
panículas terminais, sem nectários extra-florais, 
flores papilionóides, cápsulas coriáceas e sementes 
com arilo pequeno com um tufo de tricomas 
longos da base do arilo, esses normalmente mais 

longos que as próprias sementes, que favorecem 
a sua dispersão pelo vento. São conhecidas 16 
espécies de Bredemeyera, sendo a maioria delas, 
11 no total, ocorrentes no Brasil (BFG 2015). A 
maior diversidade de Bredemeyera está na região 
amazônica, onde poderia ser considerado seu centro 
de diversidade primária (veja Marques 1980).

Chave de identificação das espécies de Bredemeyera das cangas da Serra dos Carajás
1. Folhas elípticas com ápice obtuso a retuso; estilete fortemente curvado; pétalas laterais não dilatadas 

no ápice ..................................................................................................... 1.1. Bredemeyera divaricata
1’. Folhas lanceoladas com ápice acuminado; estilete levemente curvado; pétalas laterais com ápice amplo 

dilatado ...................................................................................................... 1.2. Bredemeyera floribunda

1.1. Bredemeyera divaricata (DC) J.F.B. Pastore, 
Phytotaxa 175: 59. 2014. Figs. 1a-c; 2a-b

Arbusto escandente, ramos vilosos. Folhas 
pecioladas, pecíolo ca. 6–7 mm, lâminas 2,8–4,5 
× 3–5 cm, ápice obtuso a retuso. Panículas ca. 
15–20 cm. Flores claramente zigomorfa com duas 
sépalas internas desenvolvidas petaloides (alas) e 
três sépalas externas menores. Cálice caduco nos 
frutos. Corola zigomorfa, 5 pétalas, 1 central em 
forma de capuz, a carena, esta unguiculada, cuculada 
distalmente, ápice não cristado, 2 laterais aderidas 
parcialmente a bainha estaminal e 2 rudimentares 
inconspícuas. Pétalas laterais não dilatadas no ápice. 
Estames 8 soldados na base formando uma bainha 
estaminal e livres em quase toda extensão distal. 
Estilete fortemente encurvado. Ovário bicarpelar. 
Fruto cápsula loculicida coriácea. Sementes 
oblongas amarelo-seríceas.
Material examinado: Canaã dos Carajás, Serra Sul, 
11.VII.1986, fl. e fr. A.T. Oliveira-Filho 18513 (UEC); 
Corpo B, 6°23’28”S, 50°22’04”O, 11.X.2008, fr., L.V. 
Costa et al. 574 (MG); Parauapebas, Serra Norte, N1, 
2.VII.1986, fl. e fr., R.B. Torres & J.W.B. Machado 18456 
(UEC); Serra dos Carajás, acamp. 1, 19.VIII.1972, fr., N.T. 
Silva & S. Ribeiro 3540 (IAN). 

Espécie amplamente identificada nos herbários 
como Bredemeyera altissima A.W. Benn., a qual 
foi sinonimizada recentemente em B. divaricata 
(Pastore 2014). Apesar de Bredemeyera lucida 
Benth. ser tratada como uma espécie distinta de B. 
altissima por Marques (1980), ambas são tratadas 
aqui como sinônimos. O material, desta espécie, 
examinado para as Cangas de Carajás possui folhas 
com ápice normalmente retuso coincidindo com o 
espécime tipo de B. divaricata (A.R. Ferreira s.n. 
P[697589]), entretanto observa-se nesta espécie uma 
ampla variedade de formas de folhas (principalmente 
no tamanho, pubescência e ápice das lâminas). 

Espécie da região Amazônica. Ocorre na 
Venezuela e Guiana Inglesa, no Brasil, nos estados 
do Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia e 
Roraima (BFG 2015). Na Serra dos Carajás, foi 
registrada na Serra Sul: S11B, e Serra Norte: N1.

1.2. Bredemeyera floribunda Willd., Schriften 
Ges. Naturf. Freunde Berlin 3: 411. 1801. 
 Fig. 1d-e

Arbustos escandentes a arvoretas, ramos 
densamente pubérulos. Folhas pecioladas, pecíolos 
1–1,4 cm, lâminas 5–9 × 2–3,5 cm, lanceoladas 
com ápice acuminado. Panículas 10–25 cm 
compr. Flores pediceladas, pedicelo 2–2,5 mm, 
simetria zigomorfa, com duas sépalas internas 
desenvolvidas petaloides (alas) e três sépalas 
externas menores; cálice caduco nos frutos. Corola 
zigomorfa, 5 pétalas, 1 central em forma de capuz, 
a carena, esta unguiculada, cuculada distalmente, 
ápice não cristado, 2 laterais aderidas parcialmente 
a bainha estaminal e 2 rudimentares inconspícuas; 
pétalas laterais com ápice amplo dilatado. Estames 
8 soldados na base formando uma bainha estaminal 
e livres em quase toda extensão distal. Estilete 
levemente curvado. Ovário bicarpelar. Fruto 
cápsula loculicida coriácea. Sementes oblongas, 
tricomas seríceos.
Material examinado: Parauapebas. Serra dos Carajás, 
24.IV.1987, fr., M.F.F. da Silva & A.N. Rosa 2454 (MG).

Espécie de fácil reconhecimento pelas folhas 
relativamente amplas, lanceoladas, pedicelos 
relativamente longos. As flores são brancas com 
manchas amarelas no interior das pétalas laterais. 
Na Amazônia ocorre geralmente em áreas de 
vegetação savânica. 

Bredemeyera floribunda é amplamente 
distribuída na América do Sul. Ocorre na Bolívia, 
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Figura 1 – a-c. Bredemeyera divaricata. – a. ramo; b. flor; c. fruto. d-e. Bredemeyera floribunda. – d. ramo; e. 
fruto.  f. Caamembeca spectabilis. – ramo. g-h. Polygala adenophora. – g. ramo; h. flor. i. Securidaca diversifolia. – 
ramo.   j. Securidaca rivinifolia –  ramo. (a-c. M.F.F da Silva & N.A. Rosa 2454;  d-e. L.V. Costa  et al. 574;  f. O.C. 
Nascimento & R.P. Bahia 939; g-h. M.G. Silva & R. Bahia 3015; i. C.C. Berg et al. 629; j. N.F.O. Mota et al. 1196 ).
Figura 1 – a-c. Bredemeyera divaricata. – a. branch; b. flower; c. fruit. d-e. Bredemeyera floribunda. – d. branch; e. fruit. f. Caamembeca 
spectabilis. – branch. g-h. Polygala adenophora. – g. branch; h. flower. i. Securidaca diversifolia. – branch. j. Securidaca rivinifolia 
–  branch. (a-c. M.F.F da Silva & N.A. Rosa 2454;  d-e. L.V. Costa  et al.574;  f. O.C. Nascimento & R.P. Bahia 939; g-h. M.G. Silva 
& R. Bahia 3015; i. C.C. Berg et al. 629; j. N.F.O. Mota et al. 1196 ).
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Colômbia, Guiana, Paraguai, Peru e Venezuela, 
no Brasil nos estados do Acre, Amazonas, Bahia, 
Ceará, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Maranhão, Minas Gerais, Pará, 
Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, Tocantins 
e São Paulo (BFG 2015). Na Serra dos Carajás, foi 
registrada na Serra Norte, sem maiores detalhes da 
localidade.

2. Caamembeca J.F.B. Pastore
Subarbustos ou arbustos eretos ou raramente 

escandentes. Folhas amplas quando comparadas as 
espécies de Polygala s.str., uma glândula cônica por 
posição nodal na inflorescência. Racemos terminais 
ou axilares. Flores róseas ou amarelas com sépalas 
carnosas, livres entre si, flores não cristadas. 
Cápsulas biloculares. Sementes triangulares com 
carúncula inflada. Caamembeca é um gênero de 14 
espécies, endêmico da América do Sul, ocorrendo 
nos biomas da Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
e Amazônico. Este gênero foi antes tratado como 
Polygala seção Ligustrina Chodat (ou subgênero 
segundo Paiva (1998), e foi recentemente elevado 
a gênero (Pastore 2012). 

2.1. Caamembeca spectabilis (DC.) J.F.B. Pastore 
var. spectabilis Kew Bull. 67(3): 441. 2012. 
 Figs. 1f; 2c-d

Ervas eretas até subarbustos alcançando 
até 1 m de altura. Racemos terminais ou axilares, 
Pecíolo pubérulo a densamente pubérulo. Folhas 
(4,4–)6–12,5(–14) × (1–)2,8–4 cm, em formas 
bem variadas, lanceoladas, estreito-lanceoladas, 
elípticas, oblanceoladas, tenuíssimas a cartáceas, 
acuminada. Racemos 5–10 cm compr. Nectário 
extrafloral ao lado do pedicelo, unilateral. Pedicelo 
pubérulo. Flores 1–1,2 × 0,9–1,1 cm (sem incluir 
a medida do pedicelo). Sépalas todas livres, 
carnosas, as internas (alas) 1,2 × 1,1 cm. 5 pétalas, 
duas rudimentares, duas laterais aderidas a bainha 
estaminal, uma pétala modificada em carena, 
carena não cristada, trilobada, maior que as sépalas 
internas. Cápsulas biloculares, cartáceas, algo 
carnosas em campo, 7–9 × 7–8 mm, levemente 
alada. Sementes 5–6 × 2–4 mm (largura na base), 
triangular, pubescentes, carúncula inflada quase 
alcançando o comprimento total da semente. 
Material selecionado: Canãa dos Carajás, Corpo B, 
6°21’06”S, 50°23’37”O, 11.X.2008, fl. e fr., L.V. Costa 
et al. 569 (BHCB); S11 (Usina), Racha placa, ADA, 
6°24’33”S, 50°14’50”O, 28.I.2012, fl. e fr., L.F.A. de 
Paula et al. 468 (BHCB); Serra Sul, Corpo D, 6°24’13”S, 
50°18’18”O, 693 m, 18.II.2010, fl. e fr., F.D. Gontijo 119 

(BHCB); Serra do Rabo - Sul, 6°18’50”S, 49°54’14”O, 708 
m, 15.XII.2010, fl. e fr., N.F.O. Mota et al. 1869 (BHCB); 
Serra Sul, 6°23’17”S, 50°20’57”O, 750 m, 7.XII.2007, 
fl., P.L. Viana et al. 3374 (BHCB); Subida da Cachoeira, 
6°24’19”S, 50°14’52”O, 27.IV.2010, 345 m, fl., F.D. 
Gontijo et al. 197 (BHCB). Parauapebas: N1, próximo à 
Guarita, 19.I.1985, fl. e fr., O.C. Nascimento & R.P. Bahia 
939 (MG); N4, mina piloto para exploração de ferro, 
15.III.1984, fl. e fr., da A.S.L. Silva et al. 1831 (INPA, MG, 
NY); N5, 5 km West of AMZA camp, 6°04’S, 50°10’O, 
15.V.1982, fl. e fr., C.R. Sperling et al. 5694 (MG, NY).

Em Carajás ocorre apenas a sua variedade 
típica. Caamembeca spectabilis var. spectabilis é 
frequente na região amazônica, com morfologia 
bem variável na região dos Carajás, com folhas 
membranáceas a cartáceas. 

Esta variedade é endêmica da região Amazônica, 
ocorrendo na Bolívia, Colômbia, Guiana, Peru e 
Venezuela, no Brasil nos estados do Acre, Amazonas, 
Ceará, Mato Grosso, Maranhão, Pará, Rondônia 
(Pastore et al., 2015). Na Serra dos Carajás, foi 
coletada na Serra Sul: S11-B e S11-D; Serra da 
Bocaina (Serra do Rabo); e Serra Norte: N1, N4 e N5. 

3. Polygala L.
Ervas a subarbustos, raramente arbustos. Folhas 

variadas, até plantas áfilas. Racemos terminais, sem 
nectários extra-florais nas regiões estipulares ou na 
base do pedicelo. Flores zigomorfas (papilionóides), 
cápsulas biloculares com cálice persistente nos 
frutos, sementes ovais a cilíndricas, glabra ou com 
indumento, com ou sem apêndices foliáceos. O gênero 
Polygala passou por diversos desmembramentos 
recentes nos quais diversos de seus subgêneros 
(segundo a delimitação de Paiva 1998), exceto o 
típico, Polygala subgenêros Polygala e Chodatia 
Paiva (este último exclusivamente asiático, que 
provavelmente será também segregado futuramente) 
foram elevadas a categoria genérica (veja Abbott 
2011; Pastore et al. 2010; Pastore & Abbott 2012; 
Pastore 2012; Pastore & Moraes 2013; Abbott & 
Pastore 2015). Atualmente, Polygala sensu stricto. 
possui ca. 800 espécies com distribuição cosmopolita.

3.1. Polygala adenophora DC. Prodr. 1: 327. 
1824. Figs. 1g-h; 2e-g

Erva ereta, 12–30 cm de altura com raízes 
tênues. Caule ereto tênue, normalmente simples ou 
corimbosamente ramificado. Folhas 5–12 × 1,5–2,2 
mm, lineares, menores para o ápice. Racemos 
densos, subcapitados até cilíndricos com 8–13 mm 
compr. 4–7,5 mm de largura, densifloros, raque 
glândulas amareladas, pedicelo com ca. de 1 mm 
compr. Glabro ou subglabro, bractéolas caducas. 
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Figura 2 – a-b. Bredemeyera divaricata; c-d. Caamembeca spectabilis;  e-g. Polygala adenophora; h - i. Securidaca rivinifolia.
Figure 2– a-b. Bredemeyera divaricata; c-d. Caamembeca spectabilis;  e-g. Polygala adenophora; h-i. Securidaca rivinifolia.

a

d

g

b

e

h

c

f

i



1456 Pastore, J.F.B. & Silveira, J.B.

Rodriguésia 67, n. 5 (Especial): 1451-1458. 2016

Flores brancas até róseas, 6–7 mm compr., sépalas 
externas, ovais à elípticas, duas glandulosas na 
base. Carena alongada e cristada com vários 
lobos, lobos longos, dilatados lembrando pétalas. 
Cápsulas membranáceas, elípticas, com glândulas 
amareladas ao longo do septo. Sementes cônicas 
tricomas seríceos que ultrapassam a base da 
semente, sem apêndices foliáceos. 
Material selecionado: Canaã dos Carajás: S11-A, 
6°18’57”S, 50°26’43”O, 21.III.2012, fl. e fr., A.J. Arruda 
et al. 745 (BHCB); Serra Sul, corpo C, 6°22’40”S, 
50°23’0”O, 22.V.2010, fl. e fr., M.O. Pivari et al. 1562 
(BHCB); Serra do Rabo, 6°18’52”S, 49°54’21”O, 
15.XII.2010, fl. e fr., N.F.O. Mota et al. 1877 (BHCB); 
Serra do Tarzan, 6°19’14”S, 50°05’58”O, 15.XII.2007, 
fl. e fr., P.L. Viana 3463 (BHCB). Parauapebas: N1, 
próximo a guarita, 19.I.1985, fl. e fr., O.C. Nascimento, & 
R.P. Bahia 941 (MG); N3, 6°2’30”S, 50°12’28”O, 694m, 
27.III.2012, fl. e fr., A.J. Arruda et al. 901 (BHCB); N4, 
Mina piloto para exploração de Ferro (onde foi realizado 
o inventário em 05/83, 700–750 m, 15.III.1984, fl. e fr., 
A.S.L. da Silva et al. 1802 (INPA, MG, NY); N5, 23 km 
West of AMZA camp, 6°3’S, 50°15’O, 16.V.1982, fl. e 
fr., C.R. Sperling et al. (MG).

Espécie frequentemente coletada na Serra de 
Carajás. Apesar das flores normalmente róseas, é 
comum encontrar populações com flores brancas.

Espécie distribuída na América Central e 
América do Sul. No Brasil (Acre, Amazonas, Amapá, 
Mato Grosso, Pará, Roraima, Tocantins), Colombia, 
Guiana, Honduras, Peru, Nicarágua, Suriname e 
Venezuela (BFG 2015). Na Serra dos Carajás é 
amplamente distribuída nos platôs de canga, com 
registros para a Serra Sul: S11A, S11C; Serra do 
Tarzan; Serra da Bocaina (Serra do Rabo); e Serra 
Norte: N1, N3, N4, N5.

4. Securidaca L.
Arbustos, arbustos escandentes ou mais 

comumente lianas lenhosas. Folhas desenvolvidas. 
Racemos ou panículas, presença de glândulas na 
região nodal na base dos pedicelos. Brácteas e 
bractéolas brevemente caducas ainda nos botões 
florais. Flores zigomorfas (papilionóides), com uma 
carena cristada. Sépalas externas carnosas, côncavas, 
agudas. Ovário giboso. Sâmaras uniloculares, uni ou 
bialadas, cálice caduco nos frutos, sementes discoides 
glabras, com tegumento membranáceo, sem arilo. 
Securidaca é um gênero pantropical com cerca de 80 
espécies, com a maioria das espécies Neotropicais, das 
quais 25 ocorrem no Brasil (BFG 2015). No Brasil, o 
gênero ocorre em todos estados, porém a maioria das 
espécies é endêmica da região amazônica. 

Chave de identificação das espécies de Securidaca das cangas da Serra dos Carajás
1. Ramos e folhas glabros a pubérulos. Pedicelo 3–5 cm ...............................4.1. Securidaca diversifolia
1’. Ramos e folhas velutinos. Pedicelo 2–3 cm .................................................. 4.2. Securidaca rivinifolia

4.1. Securidaca diversifolia (L.) S.F.Blake Contr. 
U.S. Natl. Herb. 23: 594. 1923. Fig. 1i

Arbustos escandentes a lianas lenhosas, 
ramos cilíndricos pubérulos; pecíolo ca. 0,1–0,5 
mm; Folhas (3–)4,5–9 × (2–)3–4,5(–5,5) cm, ovais 
a amplamente ovais, ápice agudo a acuminado; 
flores róseas, pedicelos densamente pubérulos, 3–5 
cm. Sépalas pubérulas, ciliadas, a inferior oval 3,5 × 
2,8 mm, as superiores ovais, ca. 2,6–3  × 2–2,1 mm, 
as internas oblongo-ovais, apiculata, unguiculada, 
7–10,5 mm, glabras ou levemente pubérulas, 
apenas ao longo da nervura central. Carena 7,2–8 
mm compr., cúculo da carena 5–7 × 2,5 mm, pétalas 
laterais 6 mm, dilatadas para o ápice. Estilete 
glabro, ca. 5 mm compr. Sâmaras unialata, com 
núcleo seminífero reticulado, franjeado, pubérulo.
Material selecionado: Município de Canaã dos Carajás: 
S11-C, 700 m, 4.VIII.2010, L.V. Costa et al. 1014 
(BHCB). Serra Sul - corpo D, 6°24’39”S, 50°02’31”O, 
730 m, 1.VI.2010, A.J. Arruda et al. 304 (BHCB). 
Parauapebas: Serra Norte, fl., 2.VII.1986, R.B. Torres & 

J.W.B. Machado 18435 (UEC); Serra Norte, ca. 20 km of 
AMZA exploration camp, 6°0’S, 50°15’O, 18.X.1977, 
fl., C.C. Berg et al. 629 (MG, MO, NY); Transição da 
N1, próximo a guarita, Serra dos Carajás, 21.VIII.1984, 
fr., N.A. Rosa et al. 4663 (MG).

Espécie amplamente distribuída na região 
Neotropical. No Brasil, ocorre em todos estados 
exceto Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Desde 
o México até o Paraguai (ou Brasil, no estado do 
Paraná) (Pastore et al., 2105). Na Serra dos Carajás, 
foi coletada na Serra Sul: S11-C e S11-D; e Serra 
Norte: N1.

4.2. Securidaca rivinifolia A.St.-Hil. & Moq. 
Ann. Soc. Sci. Orleans 9: 58. 1828.  
 Figs. 1j; 2h-i

Arbustos escandentes a lianas lenhosas, 
ramos cilíndricos velutinos. Folhas elípticas a 
lanceolatas, velutinas. Flores róseas, pedicelos 
tomentoso, 2–3 cm. Sépalas pubérulas, ciliadas, 
a inferior oval 2 × 1,5 mm, as superiores 
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quase triangular, ca. 1,2 × 1,2 mm as internas 
oblongo-ovais, apiculata, unguiculada, 9 × 4,5 
mm, glabras ou levemente pubérulas, apenas ao 
longo da nervura central. Carena 7–9 mm compr., 
cúculo da carena 5–7 × 2,5 mm, pétalas laterais 
6 mm, dilatadas para o ápice. Estilete glabro, ca. 
5 mm compr. Sâmaras com núcleo seminífero 
reticulado, foveolado, castanho aveludada.

Recentemente, Eriksen et al. (2000) para a 
Flora do Equador trataram Securidaca divaricata 
Mart. & Ness. e S. rivinifolia como sinônimos 
taxonômico, utilizando o nome mais antigo S. 
divaricata. Entretanto, o tipo de S. divaricata 
(Wied s.n. “LXXI inter Tamburil et Valos” Minas 
Gerais [BR#849333]), evidencia que S. divaricata 
é, na verdade, co-específica de S. tomentosa 
A.St.-Hil. & Moq., e não de S. rivinifolia. Desta 
forma, utilizamos o nome S. rivinifolia para esta 
espécie, assim como Marques (1996). Securidaca 

rivinifolia é morfologicamente variável de ampla 
distribuição ocorrendo desde Amazonas até Paraná 
(veja Marques 1996). Na Serra dos Carajás são 
encontradas as duas variedades da espécie, S. 
rivinifolia var. parvifolia que é tipicamente da 
região Amazônica com folha mais estreitas, quase 
sempre oblongas e mais homogêneas e carena e 
cúculo maior e a variedade típica. A variedade 
típica possui folhas de formas e tamanhos variadas 
no mesmo indivíduo, com folhas mais amplas e está 
mais amplamente distribuída na América do Sul. 
Embora a diferença entre o material examinado 
seja conspícuo, existe apenas dois espécimes para 
região de Carajás, uma para cada variedade, o que 
não permite estabelecer com segurança a variação 
da espécie na área. Esta é a primeira vez que ambas 
as variedades são reportadas para a mesma região 
e a primeira ocorrência da variedade típica para 
região amazônica. 

Chave de identificação das variedades de Securidaca rivinifolia das cangas da Serra dos Carajás
1. Folhas lanceoladas, ápice agudo ....................................................... 4.2.1. S. rivinifolia var. rivinifolia
1’. Folhas elípticas, ápice obtuso, arredondado ou ligeiramente retuso .......................................................  

  ................................................................................................... 4.2.2. S. rivinifolia var. parvifolia

4.2.1. Securidaca rivinifolia A.St.-Hil. & Moq. 
var. rivinifolia [como ‘rivinaefolia’]. 

Folhas lanceoladas, ápice agudo, 11–40 × 
7–29 mm, diminuindo conspicuamente para base 
nas proximidades dos racemos, ápice obtuso, 
mais comumente arredondado, ou levemente 
retuso, agudo apenas nas folhas que antecedem os 
racemos; pecíolos 2–3 mm. Racemos laterais com 
(5–)8–10(–19) folhas nos ramos; espaçamento 
entre folhas 7–9 mm. Carena ca. 7 cm, cúculo da 
carena 5 cm compr. 
Material examinado: Município de Canaã dos Carajás, 
Serra do Rabo, 6°18’34”S, 49°53’56”O, 715 m, 
14.XII.2007, fl., N.F.O. Mota et al. 1196 (BHCB, MG). 

Variedade distribuída nas savanas sul-
americanas. Colombia, Equador, Peru. No Brasil 
ocorre nos estados da Bahia, Goiás, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Piauí, São 
Paulo e Paraná (BFG 2015). Na Serra dos Carajás, 
foi coletada na Serra da Bocaina (Serra do Rabo).

4.2.2. Securidaca rivinifolia A.St.-Hil. & Moq. 
var. parvifolia A.W.Benn. Fl. Bras. 13(3): 65. 1874.

Folhas elípticas a amplamente elípticas, 
ápice obtuso, arredondado ou ligeiramente 

retuso, (10–)20–25 × 6–9 mm, não diminuindo 
nas proximidades dos racemos; pecíolos ca. 1 
mm. Racemos laterais com 1–3 folhas nos ramos; 
espaçamento entre folhas 2–3 mm. Carena ca. 9 
cm, cúculo da carena ca. 7 cm compr.
Material examinado: Município de Parauapebas, N5, 6 
km northeast of AMZA, camp N5, ca. 6°03’S, 50°6’O, 
21.VI.1982, fl., C.R. Sperling et al. 6274 (MG). 

Variedade distribuída na região Amazônica 
da sul-americana. Colômbia, Guiana, Peru e 
Venezuela. No Brasil ocorre nos estados do Acre, 
Amazonas, Pará, Mato Grosso e Rondônia (BFG 
2015). Na Serra dos Carajás, foi coletada na Serra 
Norte: N5.
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Resumo
Este estudo apresenta a descrição detalhada, ilustração e comentários morfológicos das duas espécies de 
Pontederiaceae registradas para as cangas da Serra dos Carajás, no estado do Pará: Heteranthera oblongifolia 
e Heteranthera reniformis. Esse é o primeiro registro de H. oblongifolia para a região Norte do Brasil.
Palavras-chave: Heteranthera, FLONA Carajás, Plantas aquáticas, Taxonomia.

Abstract 
This study provides detailed descriptions, illustrations, and morphological comments of the species of 
Pontederiaceae reported to the cangas of Serra dos Carajás, Pará state: Heteranthera oblongifolia and 
Heteranthera reniformis. This is the first record of H. oblongifolia for the Northern region of Brazil.
Key words: Heteranthera, FLONA Carajás, Aquatic plants.
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Pontederiaceae
Pontederiaceae Kunth inclui ervas aquáticas, 

caracterizadas principalmente pelas flores trímeras, 
tubulares e, frequentemente, zigomorfas (Barrett 
& Graham 1997; Cook 1998). A família apresenta 
uma grande variedade morfológica e de formas 
de crescimento, sendo encontradas espécies 
emergentes, flutuantes livres, flutuantes fixas e 
submersas (Sousa & Giulietti 2014; Sousa et al. 
2015). Pontederiaceae é ainda uma das poucas 
famílias das Angiospermas com espécies tristílicas, 
apresentando flores com variação no comprimento 
do estilete e dos filetes (Barrett 1988; Barrett & 
Graham 1997). Além disso, é possível encontrar 
no grupo espécies enantiostílicas, característica 
útil na delimitação de alguns gêneros (Horn 
1985; Jesson et al. 2003). São reconhecidos seis 
gêneros: Eichhornia Kunth, Heteranthera Ruiz 
et Pav., Hydrothrix Hook., Monochoria Pers., 
Pontederia L. e Scholleropsis H. Pers. O Brasil 
apresenta uma das maiores riquezas de espécies 
da família, onde são encontrados quatro gêneros 
e cerca de 22 espécies (BFG 2015). Elas estão 
distribuídas praticamente em todas as regiões do 
país, apresentando alta riqueza de espécies para a 
diagonal seca (principalmente na região Nordeste 
do País e no Pantanal). Na Serra dos Carajás, foi 

encontrado o gênero Heteranthera, representado 
na região por duas espécies.

1. Heteranthera Ruiz & Pav.
Heteranthera, apesar de apresentar uma 

grande variação morfológica, é um grupo de fácil 
caracterização. As espécies apresentam flores 
pequenas com três estames e são enantiostílicas, 
sendo um dos três estames bem desenvolvido com 
uma antera de comprimento maior que os demais, 
podendo apresentar uma coloração diferenciada 
(Castellanos 1959; Horn 1985; Sousa & Giulietti 
2014). Entretanto, mesmo fácil de ser reconhecido, 
os estudos filogenéticos vêm discutindo seu 
monofiletismo e suas relações com o gênero 
monoespecífico Hydrothrix (Ness et al. 2011). 
Tal relação leva alguns autores a considerá-los 
como um único gênero, porém essa ação dificulta 
o delineamento morfológico de Heteranthera. 
Hydrothrix gardneri é caracterizada por plantas 
submersas com folhas filiformes e sésseis, dispostas 
em uma filotaxia peculiar, onde em cada nó se 
desenvolve uma folha principal apresentando uma 
lígula/bainha que envolve um anel de outras folhas, 
cada qual com sua lígula/bainha (evidenciado 
em microscopia de luz e MEV por Rutishauser 
1999). A inflorescência é biflora e o androceu está 
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reduzido a um único estame, sendo esse conjunto 
de caracteres único entre as Pontederiaceae 
(Sousa et al. 2015). Desta forma, novos trabalhos 
incluindo dados morfológicos, anatômicos e 
moleculares estão sendo desenvolvidos na busca 
de resoluções coerentes e concretas para a relação 
entre os gêneros de Pontederiaceae (D.J.L. 
Sousa, comunicação pessoal). Para o Brasil, são 
citadas oito espécies de Heteranthera, ocorrendo 

principalmente no Nordeste do país (Sousa & 
Giulietti 2014; BFG 2015) e no Pantanal (Pott 
& Pott 2000; BFG 2015). Na região Norte, são 
citadas quatro espécies: Heteranthera multiflora, 
H. reniformis, H. spicata e H. zosterifolia (Horn 
1985; BFG 2015). Na Serra dos Carajás, foram 
encontradas as espécies: Heteranthera reniformis e 
H. oblongifolia, sendo esta a primeira citação desta 
última espécie para região Norte do país.

Chave de identificação das espécies de Heteranthera das cagas da Serra dos Carajás
1.	 Folhas	oblongas	a	cordiformes;	cimeiras	2-floras;	flores	com	lobos	do	perigônio	dispostos	3+3 .........  

 ................................................................................................................1.1. Heteranthera oblongifolia
1’.	 Folhas	reniformes;	cimeiras	4–6-floras;	flores	com	lobos	do	perigônio	dispostos	5+1 ..........................  

 ................................................................................................................... 1.2. Heteranthera reniformis

1.1. Heteranthera oblongifolia C. Mart. ex Roem. 
& Schult., Syst. Veg. 7(2): 1148. 1830.  
 Fig. 1g-l 

Erva emergente, decumbente, 15–17 cm 
alt. Folhas emersas, alternas dísticas, liguladas; 
pecíolo 13–16 × 0,3–0,4 cm, glabro; limbo 
oblongo a oval, 3–8 × 2,5–4 cm. Eixo reprodutivo 
4–5 cm compr. Bráctea semelhante as folhas; 
pecíolo ca. 8,5 cm compr.; limbo oblongo a 
cordiforme, 6–6,8 × 3,5–4 cm. Cimeira 2–flora; 
pedúnculo 2–4 cm compr., glabro; bractéola largo 
oboval, cimbiforme, 1,5–2 cm compr., ápice 
obtuso a levemente retuso, mucronado, múcron 
ca. 0,5 mm compr.; raque 0,3–1,5 cm compr., 
glabra. Flores lilases, com tubo do perigônio 15–
20 mm compr., verde, face externa pubérula em 
direção à porção apical; lobos externos dispostos 
em	3+3,	 o	mediano	 anterior	 largo	 elíptico	 com	
mácula amarela na base, face abaxial dos lobos 
acompanhando o indumento do ápice do tubo; 
estames 3; 1 maior, filete 19–21 mm compr., 
pubérulo, tricomas curtos, célula apical globosa 
presente; antera elíptica a sagitada, basifixa, ca. 2 
mm compr., amarela; 2 menores, filetes ca. 16–18 
mm compr., glabros a pubérulos, tricomas curtos, 
célula apical globosa presente; anteras elípticas 
a sagitadas, basifixas a dorsifixas, ca. 1,8 mm 
compr., amarelas; ovário ca. 7–8 mm compr., 
glabro; estilete ca. 9 mm compr., pubérulo; 
estigma capitado. Cápsula ca. 13 mm compr., 
antocarpo castanho a enegrecido. Sementes 
oblongas, 0,5–0,8 mm compr., castanhas.
Material examinado: Canaã dos Carajás, pilha de 
estéril, S11D, 06°27’38,41”S, 50°14’41”N, 230 m, 
09.XII.2012, fl. e fr., M.O. Pivari et al. 1670 (BHCB).

Heteranthera oblongifolia é facilmente 
caracterizada pelas suas inflorescências bifloras, 
suas bractéolas amplas quando comparadas com 
as demais espécies no gênero e os estames que 
apresentam filetes com tricomas curtos com 
uma célula apical globosa. Suas duas flores 
podem apresentar antese sincrônica ou não, neste 
último caso tendem a ser interpretadas como 
inflorescências unifloras.

Ocorre na região tropical das Américas (Horn 
1985). No Brasil, a espécie está bem representada 
na região Nordeste, ocorrendo principalmente em 
lagoas temporárias nas caatingas (BFG 2015). Na 
Serra de Carajás ocorre na Serra Sul: S11D.

1.2. Heteranthera reniformis Ruiz & Pav., Fl. 
Peruv. 1: 43, pl. 71, f.a. 1798. Fig. 1a-f

Erva emergente, decumbente, 7–21 cm alt. 
Folhas emersas, alternas dísticas, liguladas; pecíolo 
5–14 × 0,3–0,4 cm, glabro; limbo reniforme, 1–2,5 
× 1–3 cm. Eixo reprodutivo 2–3 cm compr. Bráctea 
semelhante às folhas; pecíolo ca. 5–6 cm compr.; 
limbo reniforme, 1,5–3 × 2–4 cm. Cimeira 3–7– 
flora; pedúnculo 2–3 cm compr., glabro; bractéola 
estreito oboval, cimbiforme, 2–3 cm compr., ápice 
agudo, mucronado, múcron ca. 1,3 mm compr.; 
raque ca. 1,6 cm compr., pubérula. Flores alvas, 
tubo do perigônio 5–10 mm compr., verde, face 
externa pubérula; lobos externos dispostos em 
5+1,	 o	mediano	 anterior	 largo	 elíptico	 a	 oval	
com mácula amarelada na base, face abaxial 
dos lobos acompanhando o indumento do tubo; 
estames 3; 1 maior, filete 8–11 mm compr., com 
tricomas médios na porção mediana, célula apical 
globosa ausente; antera oblonga, basifixa, 1,8–2 
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Figura 1 – a-f. Heteranthera reniformis – a. hábito; b. flor com um corte longitudinal no tubo floral; c. detalhe dos 
lobos; d. estame maior; e. estame menor; f. gineceu. g-l. Heteranthera oblongifolia – g. hábito; h. detalhe dos lobos; 
i. detalhe da disposição dos estames e do estigma; j. estame maior; k. estame menor, l. gineceu.
Figure 1 – a-f. Heteranthera reniformis – a. habit; b. flower with a longitudinal section in the floral tube; c. detail of the perigone lobes; 
d. longest stamen; e. shortest stamen; f. gynoecium. g-l. Heteranthera oblongifolia – g. habit; h. detail of the perigone lobes; i. stamens 
and stigma arrangement detail; j. longest stamen; k. shortest stamen; l. gynoecium.
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mm compr., azulada; 2 menores, filetes 7–10 mm 
compr., vilosos, tricomas longos, célula apical 
globosa ausente; anteras oblongas, basifixas, 
ca. 0,8–1 mm compr., amarelas; ovário 3–5 mm 
compr., glabro; estilete 5–6 mm compr., pubérulo 
em direção à porção apical; estigma trilobado. 
Cápsula não vista. Sementes não vistas.
Material examinado: Canaã dos Carajás, Racha placa, 
ADA Usina S11, 06°27’54”S, 50°14’46”N, 275 m, 
28.I.2012, fl., A.J. Arruda et al. 507 (BHCB); Pilha 
Estéril, S11D, 06°27’11.58”S, 50°20’11”N, 330 m, 
10.XII.2012, fl., M.O. Pivari et al. 1682 (BHCB).

Heteranthera reniformis faz parte de um 
complexo de espécies formado por ela e mais 
H. multiflora e H. peduncularis. As espécies são 
diferenciadas pelo comprimento da raque das 
inflorescências e características do indumento 
dos filetes (Horn 1985). A análise de materiais 
depositados nas principais coleções botânicas vem 
demonstrando que H. reniformis apresenta suas 
inflorescências com raque curta, não ultrapassando 
o ápice da bractéola, e filete do estame maior com 
tricomas médios na região mediana; enquanto que 
as outras duas espécies apresentam inflorescências 
compridas e filetes com tricomas longos na porção 
basal do mesmo.

A espécie está bem representada nas 
Américas, ocorrendo desde os Estados Unidos até 
a Argentina (Horn 1985). No Brasil, H. reniformis é 
citada para as cinco regiões brasileiras (BFG 2015). 
Na Serra de Carajás ocorre na Serra Sul: S11D.
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Resumo
O presente estudo apresenta o tratamento taxonômico de Proteaceae para as formações de canga da Serra dos 
Carajás (Pará, Brasil), onde foi registrada apenas uma espécie, Roupala montana, táxon de ampla variação 
morfológica e distribuição Neotropical. São apresentadas descrição detalhada, comentários e ilustração da 
espécie.
Palavras-chave: FLONA Carajás, Roupala montana, taxonomia.

Abstract 
This study presents the taxonomic treatment of Proteaceae for the canga formations of the Serra dos Carajás 
(Pará state, Brazil), where only one species was recorded, Roupala montana, taxon of wide morphological 
variation and Neotropical distribution. Detailed description, comments and illustration of the species are 
presented.
Key words: FLONA Carajás, Roupala montana, taxonomy.
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Proteaceae
A família Proteaceae Juss. compreende 

80 gêneros e ca. 1.750 espécies (Weston & 
Barker 2006) de plantas arbóreas ou arbustivas 
que possuem flores monoclamídeas com quatro 
sépalas normalmente petaloides, quatro estames 
antissépalos normalmente epissépalos e gineceu 
unicarpelar (Johnson & Briggs 1975; Prance et 
al. 2007). Espécies de Proteaceae ocorrem nas 
regiões tropicais e sub-tropicais, com centros de 
diversidade na Austrália e África do Sul (Prance 
et al. 2007). O Brasil possuí dois centros de 
diversidade, Mata Atlântica e Amazônia, e um 
total de 33 espécies distribuídas em três gêneros: 
Euplassa Salisb. (14 spp.), Panopsis Salisb. (3 spp.) 
e Roupala Aubl. (16 spp.) (BFG 2015). Na Serra 
dos Carajás foi registrada apenas uma espécie de 
Proteaceae, Roupala montana Aubl.

1. Roupala Aubl. 
Roupala  é constituído por platas de 

hábito arbóreo ou arbustivo; com ramos jovens 
tomentosos; folhas alternas, frequentemente com 
heterofilia (folhas simples aparecendo geralmente 
apenas nas plantas adultas); inflorescências 
em pseudo-racemos, flores em pares; flores 

monóclinas, actinomorfas; sépalas livres, reflexas 
após a antese, com ápice revoluto; filetes adnados 
ao perianto; nectários hipóginos 4; ovário com 2 
óvulos pêndulos; estigma terminal; e fruto tipo 
folículo com 2 sementes aladas (adaptado de 
Prance et al. 2007). Roupala compreende ca. 35 
espécies (Prance et al. 2007), 16 das quais ocorrem 
no Brasil (BFG 2015). Todas as espécies do velho 
mundo que pertenciam anteriormente a Roupala 
fazem parte de outros gêneros atualmente, assim a 
distribuição de Roupala é Neotropical, do México 
ao sul do Brasil e norte da Argentina (Prance et 
al. 2007). 

1.1. Roupala montana Aubl., Hist. Pl. Guiane 1: 
83–84, t. 32. 1775. Fig. 1a-g

Árvores 4–5 m alt. Folhas coriáceas, 
concolores, esparso-pilosas quando jovens a 
glabrescentes quando adultas; pecíolo 2,2–6,3 
cm compr.; lâmina foliar 5,2–10,4 × 2,2–5,7 cm, 
elíptica, venação broquidódroma, proeminente 
em ambas as faces, margem inteira a levemente 
serreada, base cuneada a atenuada, decorrente no 
pecíolo, ápice emarginado a agudo. Inflorescências 
axilares, em pseudo-racemos com flores dispostas 
em pares, multifloras, 3,4–12,7 cm compr., 
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Figura 1 – Roupala montana – a. ramo fértil; b. folha; c. detalhe dos botões florais dispostos aos pares; d. flor; e. 
gineceu evidenciando os nectários na base do ovário; f. fruto; g. semente (a-c. J.R. Trindade et al. 231; d-e. L.C.B. 
Lobato et al. 2847; f-g. D.F. Silva 1071).
Figure 1 – Roupala montana – a. fertile branch; b. leaf; c. detail of the flower buds arranged in pairs; d. flower; e. gynaeceum showing 
the nectaries in the ovary base; f. fruit; g. seed (a-c. J.R. Trindade et al. 231; d-e. L.C.B. Lobato et al. 2847; f-g. D.F. Silva 1071).
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pubescentes, tricomas castanho-claros. Flores 
cremes; pedicelo 1–2 mm compr.; sépalas lineares 
com base alargada, 9–10 mm compr., glabrescentes 
na face externa, glabras na face interna; nectários 
hipóginos livres, glabros, carnosos; anteras sésseis 
a sub-sésseis, 2–3 mm comp.; ovário piriforme, ca. 
2 mm compr., densamente pubescente, tricomas 
castanhos; estilete 7–9 mm compr., glabro, delgado. 
Folículos complanados, 2,5–3,2 × 1,0–1,2 cm, 
glabros, com base do estilete persistente. Sementes 
planas, estreito-elípticas, ca. 2,1× 0,9 cm.
Material examinado: Parauapebas, FLONA de Carajás, 
Serra Norte, N3, 6°03’69”S, 50°12’37”W, 22.VI.2015, 
fl., J.R. Trindade et al. 231 (MG); estrada de acesso 
para serra sul, 14.VIII.2015, fr., D.F. Silva 1071 (HCJS).
Material adicional examinado: BRASIL. PARÁ: 
Conceição do Araguaia, entre Morro de Areia e Bacabau, 
UTM 0693486 × 9098226, 09.IX.2001, fl., L.C.B. Lobato 
et al. 2847 (MG). 

Roupala montana possuí distribuição e 
características que se sobrepõe com as de outras 
espécies do gênero, podendo ser caracterizada 
por suas folhas com pecíolos moderadamente 
longos, lâmina decorrente, e coloração verde-clara 
a castanho-clara após secagem, e frutos maduros 
relativamente pequenos e glabros (Prance et al. 
2007). A ampla distribuição e variação morfológica 
da espécie levou ao reconhecimento de variedades, 
sendo quatro reconhecidas atualmente (Prance et 
al. 2007) e duas ocorrentes no Pará (BFG 2015). 
No entanto, preferiu-se não tratar o táxon da Serra 
dos Carajás como pertencente a uma variedade 
específica, já que as exsicatas apresentaram 
características de diagnose conflitante, e apenas 
amostras com botões pouco desenvolvidos estavam 
disponíveis.

Espécie de distribuição Neotropical, do 
México até a Argentina (Prance et al. 2007). No 

Brasil, ocorre em todos os estados exceto Alagoas, 
Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Norte e Sergipe 
(BFG 2015). Na Serra dos Carajás ocorre na Serra 
Norte: N3. Roupala montana foi coletada na Serra 
dos Carajás em formação de mata baixa de canga 
em botão no mês de junho.
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Resumo
Este estudo inclui a espécie de Ranunculaceae registrada para a da Serra dos Carajás, no estado do Pará, 
trazendo descrição, ilustração e comentários morfológicos de Clematis brasiliana, a única espécie registrada 
na área de estudo.
Palavras-chave: Amazônia, Clematis, Clematis brasiliana, FLONA Carajás, taxonomia. 

Abstract 
This study includes the species of Ranunculaceae registered for the Serra dos Carajás, Pará state, bringing 
description, illustration, and morphological comments of the Clematis brasiliana, the only species registered 
for the study area. 
Key words: Amazon, Clematis, Clematis brasiliana, FLONA Carajás, taxonomy.
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Ranunculaceae
Ranunculaceae compreende 62 gêneros 

e 2525 espécies com distribuição cosmopolita, 
concentrada especialmente nas áreas temperadas 
dos dois hemisférios (Tamura 1993; Emadzade et 
al. 2010). A família inclui ervas, mais raramente 
arbustos e trepadeiras, com folhas alternas 
ou opostas, simples ou compostas. As flores 
geralmente são reunidas em inflorescências 
determinadas, bissexuadas ou unissexuadas, 
diclamídeas ou monoclamídeas, sépalas e pétalas 
livres, geralmente estames numerosos livres 
e  muitos carpelos  livres. Fruto agregado, raro 
simples, dos tipos folículo, aquênio ou  baga. Para 
o Brasil, BFG (2015) reconhecem 19 espécies 
em quatro gêneros: Anemone L., Ranunculus L. 
e Consolida (DC) Gray, mais concentrados no 
Sudeste e Sul, e Clematis L. com sete espécies, 
com ampla distribuição no país. 

1. Clematis L.
As espécies de Clematis são trepadeiras ou 

ervas perenes, com folhas opostas decussadas, 
pinadas, bipinadas ou tripinadas, 3–15-folioladas; 
inflorescências determinadas variando de cimeiras 
compostas a flores isoladas; flores unissexuadas em 
plantas dioicas, raramente bissexuadas, tetrâmeras, 

monoclamídeas, sépalas de prefloração valvar, 
brancas ou cremes, estames muitos, carpelos 
numerosos, geralmente cada um deles com estilete 
cirroso;  fruto agregado, cada frutículo é do tipo 
aquênio com ou sem estilete plumoso persistente. 
Clematis inclui cerca de 300 espécies, com 
distribuição cosmopolita, das quais 26 ocorrem 
nas Américas (Moreno 1993). Para o Brasil são 
referidas sete espécies com distribuição em todas as 
regiões, especialmente no Sudeste e Sul, e apenas 
C. brasiliana DC, C. dioica L. e C. guadeloupae 
Pers são referidas para a região Amazônica (Brito 
et al. 2016)). Na Serra dos Carajás apenas Clematis 
brasiliana é registrada, em áreas de floresta com 
solo ferruginoso.

1.1. Clematis brasiliana DC, Syst. Nat. 1:143.1818.
 Fig. 1a-f

Trepadeira lenhosa. Folhas imparipinadas, 
5-folioladas; folíolos membranáceos a cartáceos, 
verdes, ligeiramente discolores, pubescentes, 
pecíolos 3,5–4 cm compr.; peciolulos 0,3–0,7 
cm compr., limbos elíticos a ovais, acuminados, 
base obtusa a cordada, 4–8 × 2,5–4 cm, nervação 
acródroma. Indivíduo estaminado: cimeiras 
compostas, ramificadas, axilares, 7–18 cm compr. 
Flores numerosas; bractéolas duas;  sépalas 4, 
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Figura 1 – Clematis brasiliana – a. hábito; b. folíolo; c. flor estaminada; d. pétala; e. estame; f. aquênio (a-e. Harley 
et al. 57422; f. Rosario 2275).
Figure 1 – Clematis brasiliana – a. habit, b. leaflet, c. staminate flower, d. petal, e. stamen, f. achene (a-e. Harley et al. 57422; f. 
Rosario 2275).
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brancas, ca. 10 × 5 mm compr., pubescentes 
internamente; estames mais de 40 por flor, ca. 
5mm compr., filetes ligeiramente achatados, 
creme-amarelados, anteras ovadas, creme-
esverdeadas. Indivíduo pistilado não visto em 
Carajás. Aquênios 15–18 por receptáculo, ovados, 
ápice agudo, estiletes persistentes, desenvolvidos, 
5–6,5 cm compr., tortuosos, plumosos, tricomas 
prateados (Rosario 2275).
Material examinado: Parauapebas, estrada no interior 
da Floresta Nacional dos Carajás, da Serra Norte em 
direção a Serra Sul, 06º08’41,2”S 50º18’47,0”W, 685 
m, 22.III.2016, fl. masc., R.M. Harley et al. 57422 
(MG).
Material adicional examinado: BRASIL. PARÁ: 
Ourilândia do Norte, 24.III.2003, fr., C.S. Rosario 
2275 (MG, RB).

A correta identificação do espécime de 
Carajás mostrou a ocorrência de problema 
taxonômico com Clematis dioica L. e outras 
espécies do gênero no Brasil. Eichler (1864) na 
Flora brasiliensis, referiu quatro espécies para o 
Brasil: Clematis campestris A. St.-Hil., C. hilarii 
Spreng. e C. bonariensis Juss., com distribuição 
na porção meridional do país, e C. dioica L. com 
distribuição mais ampla. Para C. dioica referiu 
três variedades: Clematis dioica var. antillensis 
Eichler (= Clematis dioica var. dioica) sem 
ocorrência registrada para o Brasil, tendo sido 
referida para América Central, Caribe, Venezuela 
e Colômbia. Clematis dioica var. australis 
Eichler de ocorrência nas regiões Sudeste e Sul e 
incluindo C. affinis A. St.-Hil. na sua sinonímia. 
Clematis dioica var. brasiliana (DC.) Eichler, 
tendo C. brasiliana DC. como basiônimo, e com 
ocorrência nos estados da Bahia, Minas Gerais, 
Rio de Janeiro e São Paulo.

 Moreno (1993) reconheceu 26 espécies de 
Clematis para as Américas, seis para o Brasil. 
A autora reconhece C. affinis A. St.-Hil. e C. 
brasiliana DC. como espécies válidas e  considera 
C. dioica restrita à América Central e Antilhas.

Sakuragui & Krauss (2000) referem Clematis 
dioica var. australis e C. dioica var. brasiliana 
para o Brasil. Marcondes-Ferreira (2003) refere as 
duas variedades para o estado de São Paulo. BFG 
(2015) referem cinco espécies. Brito et al. (2016) 
registram sete espécies de Clematis para o Brasil, as 
seis referidas por Moreno (1993) e mais C. dioica 
L. Dessas, C. brasiliana e C. dioica de ocorrência 
de norte a sul do país e C. guadaloupae restrita aos 
estados do Acre, Amazonas e Roraima. Na região 
Norte, C. brasiliana foi referida para o Pará e C. 
dioica para o Acre, Amazonas e Roraima. 

Pa ra  e  iden t i f i cação  do  espéc ime 
estaminado de Carajás, utilizou-se também 
o único outro espécime coletado no Pará 
(com frutos) e identificado como C. dioica. 
Foi usada a chave para espécies de Moreno 
(1993), a única disponível e os espécimes 
foram identificados como Clematis brasiliana. 
A espécie é caracterizada por apresentar folhas 
com 5 folíolos pubescentes e de margens inteiras, 
flores estaminadas com sépalas pubescentes e 
8–26 carpelos (no Pará 15–18 carpelos) formando 
aquênios ovais, com longos estiletes persistentes 
com tricomas plumosos e prateados. Clematis 
brasiliana difere de C. guadeloupae por esta 
apresentar 5–7 folíolos glabros a esparsamente 
seríceos e 25–60 carpelos formando aquênios 
fusiformes, e difere de C. dioica por esta 
apresentar folhas com 3 folíolos glabros e 
35–90 carpelos formando aquênios fusiformes 
e estreitos. 

A ocorrência de Clematis dioica no Brasil 
deve ser melhor analisada, mesmo tendo sido 
referida para vários estados por BFG (2015), 
e haver mais de 600 espécimes com essa 
identificação disponíveis no Specieslink (<http://
www.splink.org.br/>) e no Herbário Reflora 
(<http://reflora.jbrj.gov.br/>).  

Até o presente Clematis brasiliana possui 
apenas uma coleta na região de Carajás. O 
espécime é estaminado e foi coletado nas 
margens da estrada que liga a Serra Norte à Serra 
Sul, em área de floresta com solo ferruginoso. 
Intensivas buscas foram feitas na mesma 
localidade da coleta e em áreas próximas, entre 
abril de 2015 e setembro de 2016 mas não foram 
encontrados outros indivíduos estaminados e 
especialmente indivíduo pistilado, facilmente 
identificável pelos frutos característicos. 
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Resumo
Simaroubaceae está representada na Serra dos Carajás por duas espécies pertencentes a Simaba (S. cedron 
e S. guianensis) e uma a Simarouba (S. amara). Apenas Simaba guianensis e Simarouba amara foram 
registradas nas áreas de cangas da Serra, enquanto S. cedron está presente em áreas transicionais entre a 
vegetação rupestre e a floresta de terra firme adjacente. São apresentados chaves de identificação, descrições 
morfológicas, fotografias das espécies e comentários taxonômicos para cada espécie.
Palavras-chave: conservação, Flora Neotropical, Pará, Simaba, Simarouba. 

Abstract 
Simaroubaceae is represented in the Serra dos Carajás for two species belonging to Simaba (S. cedron and 
S. guianensis) and one belonging to Simarouba (S. amara). Only Simaba guianensis and Simarouba amara 
were recorded in the areas of cangas of the Serra, while S. cedron is present in the transitional areas between 
the canga vegetation and the adjacent “terra firme forest”. Identification keys, morphological descriptions, 
photographs of species and taxonomic comments are presented for each species.
Key words: conservation, Neotropical flora, Pará, Simaba, Simarouba.

Flora das cangas da Serra dos Carajás, Pará, Brasil: Simaroubaceae
Flora of the cangas of the Serra dos Carajás, Pará, Brazil: Simaroubaceae

Marcelo Fernando Devecchi1,2 & José Rubens Pirani1

Rodriguésia 67, n. 5 (Especial): 1471-1476. 2016

http://rodriguesia.jbrj.gov.br
DOI: 10.1590/2175-7860201667551

1 Universidade de São Paulo, Depto. Botânica, Herbário SPF, R. do Matão 277, 05508-900, São Paulo, SP, Brasil. 
2 Autor para correspondência: mfdevecchi@usp.br

Simaroubaceae
Simaroubaceae é composta por 22 gêneros 

e pouco mais de 100 espécies. É uma família 
que tem distribuição principalmente pantropical 
com representantes na região Neotropical, África, 
Ásia, Australásia e poucas espécies alcançando 
regiões de clima temperado (Clayton 2007). A 
representatividade de gêneros de Simaroubaceae é 
maior no continente africano, porém a diversidade 
específica é bem maior na América Tropical 

(Clayton 2011). No Brasil ocorrem os gêneros 
Castela Turpin (1 sp.), Picrasma Blume (1 sp.), 
Picrolemma Hook.f. (1 sp.), Quassia L. (1 sp.), 
Simaba Aubl. (21 sp.) e Simarouba Aubl. (2 sp.), 
sendo 12 delas endêmicas do país (BFG 2015). 
Na Serra dos Carajás foram registradas três 
espécies de Simaroubaceae, duas pertencentes ao 
gênero Simaba (S. cedron Planch. e S. guianensis 
Aubl.), e uma pertencente ao gênero Simarouba 
(S. amara Aubl.). 

Chave de identificação dos gêneros de Simaroubaceae das cangas da Serra dos Carajás
1.	 Folíolos	 opostos,	 ocasionalmente	 subopostos;	 flores	 bissexuadas	 (plantas	 hermafroditas);	 estigma	

capitado ou lobado .................................................................................................................. 1. Simaba
1’.	 Folíolos	alternos;	flores	unissexuadas	em	plantas	dioicas;	estigma	com	5	ramos	divergentes ...............  

  ....................................................................................................................................2. Simarouba

1. Simaba Aubl., Hist. Pl. Guiane 1: 440. 1775.
Simaba é o maior e mais diversificado gênero 

de	Simaroubaceae.	Os	 tratamentos	 taxonômicos	
mais recentes reconhecem entre 23–25 espécies, 
porém novas espécies foram descobertas 

recentemente (Devecchi & Pirani 2015; Devecchi 
et al. 2016) e novos rearranjos serão propostos. 
Estimativas atuais sugerem que Simaba tenha ca. 
30 espécies. A distribuição das espécies limita se 
à América do Sul	tropical,	com	exceção	de	poucas	
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espécies com ocorrência estendendo-se até o norte 
da América Central. Apenas duas espécies não têm 
registros de ocorrência no território brasileiro e são 

endêmicas de países vizinhos: S. praecox Hassler 
é endêmica do Paraguai e S. morettii Feuillet, é 
endêmica da Guiana Francesa. 

Chave de identificação das espécies de Simaba das cangas da Serra dos Carajás
1. Arvoretas a árvores geralmente sem ramos laterais; folhas com 15–35 folíolos; pétalas 

25–31 mm compr.; apêndices estaminais com tricomas marginais entrelaçados formando um 
pseudotubo; drupídeos 6–10 cm compr.................................................... 1.1. Simaba cedron

1’.	 Arbustos	a	arvoretas	ramificadas;	folhas	com	(1–)3–5(–7)	folíolos;	pétalas 3,9–5,7(–7,5) mm 
compr.; apêndices estaminais livres entre si, sem formar um pseudotubo; drupídeos 0,9–1,8 
cm compr. ...........................................................................................1.2. Simaba guianensis

1.1. Simaba cedron Planch., London J. Bot. 5: 566. 
1846. Figs. 1a-c; 2a-b

Arvoretas a árvores geralmente sem 
ramos laterais, 3–8 m alt. Folhas imparipinadas, 
concentradas no ápice caulinar, 55–102 cm compr.; 
folíolos 15–35, subsésseis, opostos a subopostos, 
11–18 × 4–6,5 cm, oblongo-obovados ou 
estreitamente elípticos, ápice agudo a acuminado, 
base atenuada ou oblíqua, coriáceos a subcoriáceos, 
glabros,	 exceto	 ao	 longo	 da	 nervura	mediana	
em ambas as faces, discolores; glândula apical 
conspícua, rígida. Panícula terminal, pedúnculo 
e raque ca. 80 cm compr.; brácteas 1,4–3 mm 
compr., espatuladas a obovoides. Flores 5-meras; 
pedicelo 2.5–5 mm compr., pubescente; lobos do 
cálice 0.4–1 mm compr., pubescentes; pétalas 
livres, alvo-esverdeadas, 25–31 × 2,9–3,5 mm, 
estreitamente oblongas, ápice agudo, pubescentes 
em ambas faces; estames 10, 19–25 mm compr., 
livres entre si mas coerentes pelo entrelaçamento 
do indumento de seus apêndices basais; apêndice 
estaminal 17–21 mm compr., soldado ao filete 
por ca. 6/7 de seu comprimento, viloso; ginóforo 
2,6–4,8 mm alt., pubescente; carpelos 5, unidos 
apenas pelos estiletes; ovário 1,9–2,5 mm compr., 
pubescente; estilete 15–17 mm compr. Fruto com 
1–2(–4) mericarpos drupáceos, 6–10 × 4,6–6 cm, 
obovoides, não achatados lateralmente, densamente 
pubescentes, ferrugíneos.
Material selecionado: Parauapebas [Marabá], Km 4 da 
estrada para a Serra dos Carajás, 27.III.1977, fr., M.G. 
Silva & R.P. Bahia 2898 (MG); Serra dos Carajás, estrada 
para Itacaiunas, 1.II.1985, fr., O.C. Nascimento & R.P. 
Bahia 1116 (MG).
Material adicional examinado: BRASIL. PARÁ: Rio 
Trombetas, vicinity of Cachoeira Porteira, 21.V.1974, 
fl., G.T. Prance et al. 22233 (INPA, NY, US); Branch 
road north of Km 20 of Transmazon Altamira-Itaituba, 
31.X.1977, veg., G.T. Prance et al. 24745 (NY); Belém, 
IX-X.1961, fl., J.M. Pires 51701 (NY). 

Simaba cedron apresenta hábito peculiar em 
relação à maioria das espécies do gênero, devido 
ao tronco esguio e sem ramificações laterais com 
folhas compostas longas e reunidas no ápice. 
Cada folíolo porta uma glândula conspícua 
e rígida no ápice, provavelmente nectarífera. 
A inflorescência é terminal e ampla, podendo 
alcançar	mais	de	um	metro	de	extensão.	Após	a	
frutificação, o crescimento vegetativo é retomado 
com o alongamento do caule e produção de novas 
folhas	por	uma	gema	próxima	do	ápice	caulinar.	
Seus frutos também são os maiores, alcançando até 
10 cm de comprimento e de 3–5 cm de diâmetro. 
Nomes	populares:	pau-para-tudo,	caxeta	amargosa,	
pau-de-gafanhoto.

Simaba cedron é amplamente distribuída na 
região	amazônica	estendendo-se	até	o	sudeste	do	
Brasil (Espírito Santo) e ao norte alcançando parte 
da América Central (até Costa Rica). É uma espécie 
que habita principalmente áreas florestadas, porém 
também ocorre em áreas não florestadas como 
capoeiras e encraves de mata dentro do cerrado. 
Na Serra dos Carajás ocorre na área transicional 
entre a vegetação rupestre e a floresta de terra 
firme adjacente.

1.2. Simaba guianensis Aubl., Hist. Pl. Guiane 1: 
400. 1775. Fig. 2c

Arbustos a arvoretas ramificadas, 0,5–3,5 m 
alt. Folhas imparipinadas, distribuídas ao longo da 
parte distal dos ramos, 3,3–11,3 cm compr.; folíolos 
(1–)3–5(–7), subsésseis, opostos a subopostos, 
3,2–8,7(–11,5) × (1,7–)2,1–3,2(–4,1) cm, elípticos 
a elíptico-ovados ou amplamente elípticos, ápice 
acuminado, agudo a caudado, base atenuada, 
cartáceos a subcoriáceos, glabros, discolores; 
glândula apical inconspícua à vista desarmada. 
Panícula terminal, pedúnculo e raque 1,8–9,8 cm 
compr.; brácteas 08–2,5 mm compr., espatuladas 
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Figura 1 – a-c. Simaba cedron – a. flor, evidenciando o pseudo-tubo formado pelo entrelaçamento dos tricomas dos 
apêndices estaminais; b. folíolo, face abaxial; c. fruto, apenas um drupídeo é mostrado. d-f. Simarouba amara – d. folha 
com folíolos em disposição alterna; e. flor estaminada; f. flor pistilada (a-f. modificado de Devecchi & Pirani (submetido)).
Figure 1 – a-c. Simaba cedron – a. flower, showing the pseudotube formed by the slight intertwining of the trichomes of the staminal 
appendage; b. leaflet, abaxial surface; c. fruit, just one druplet is showed. d-f. Simarouba amara – d. leaf with alternate disposition of 
the leaflets; e. staminate flower; f. pistillate flower (a-f. modified of  Devecchi & Pirani (submitted)).

ou obovadas. Flores 5-meras; pedicelo 1,6–4,2 
mm compr., pubérulo; lobos do cálice 0,6–1,2 mm 
compr., pubérulo; pétalas livres, alvo-esverdeadas 
a amareladas, 3,9–5,7(–7,5) × 1,1–1,9(–2,7) 
mm, oblongas a oblongo-elípticas, ápice agudo, 
pubérulas em ambas faces; estames 10, 2,5–4,8 
mm compr., livres; apêndice estaminal 1,6–2,5 mm 
compr., ca. 1/2 do comprimento soldado ao filete, 
glabrescente a tomentoso em direção ao ápice; 
ginóforo 0,5–0,9 mm alt., glabro; carpelos 5, unidos 
apenas pelos estiletes; ovário 0,5–1,3 mm compr., 
pubescente; estilete 1,3–1,6(–2,5) mm compr. Fruto 

com 1–5 mericarpos drupáceos 0,9–1,8 × 0,7–1,1 
cm, obovoides, levemente achatados lateralmente, 
glabros a esparsamente pubérulos, tricomas alvos.
Material selecionado: Parauapebas [Marabá], Serra 
Norte, arredores da estrada pra N1, acampamento da 
DOCEGEO, 20.V.1982, fl., R. Secco et al. 261 (MG); 
Serra	Norte,	Carajás,	N1,	 próximo	 a	 bomba	 d’água,	
3.VI.1986, fl., M.P.M. Lima, et al. 123 (MG); estrada 
que vai para N.5, na estrada do N4, 12.I.1985, fl., 
C.S. Rosário et al. 684 (MG); Parauapebas, Serra dos 
Carajás, margem da estrada Raymundo Mascarenhas, 
próximo	 ao	 Parque	 Botânico,	 9.VI.1988,	 fl.,	G.L. 
Nascimento & E.C. Silveira 27 (HCSJ, MG); bosque 
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Figura 2 – a-b. Simaba cedron – a. hábito; b. flor. c. Simaba guianensis –  ramo com folhas compostas e três frutículos drupáceos. 
d-f. Simarouba amara – d. frutos imaturos; e. Ramo com inflorescência terminal; f. ramo da inflorescência com flores femininas. 
Fotos: a,b,d-f. Marcelo Devecchi; c. Scott Mori.
Figure 2 – a-b. Simaba cedron – a. habit; b. flower. c. Simaba guianensis –  branch with compound leaf and three druplets. d-f. Simarouba amara – d. 
immature fruits; e. branch bearing a terminal inflorescence; f. inflorescence branch with female flowers. Fotos: a,b,d-f . Marcelo Devecchi; c. Scott Mori.
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próximo	ao	Staff,	N1,	14.II.1989,	fl.,	J.P. Silva 327 
(HCSJ, MG).
Material adicional examinado: FRENCH GUIANA. 
Sinnamary river, above Petit Saut, between Crique 
Plomb and Crique Tigre, 5º00’N, 53º1’W, 1.IX.1993, 
fr., S. Mori et al. 23510 (CAY, NY); Nouragues, 
Bassin de l’Arataye, 4º3’N, 52º42’W, 9.X.1988, fr., 
B. Riera 1709	 (CAY);	 Saul,	 Les	Eaux	Claires,	 ca.	
7 km N of Saul, Sentier Botanique, ca. 0,5–2,5 km 
from start of trail, 8.XI.1997, fr., S.A. Mori et al. 
24690 (NY).

Simaba guianensis tem delicadas flores 
alvas a creme ou esverdeadas, que medem até 
8 mm de comprimento. Pode ser distinguida da 
espécie relacionada, Simaba orinocensis Kunth, 
por esta apresentar inflorescências reduzidas e 
frutos não achatados lateralmente. Difere de 
Simaba polyphyllla pela quantidade de folíolos.

Simaba guianensis  tem distribuição 
confinada à	 região	 amazônica.	 Na	 Serra	 dos	
Carajás, foi registrada na Serra Norte: N1, N4 e 
N5. Ocorre em áreas de transição entre vegetação 
sobre canga e o interior de mata de terra-firme.

2. Simarouba Aubl., Hist. Pl. Guiane 2: 860. 
1775.

Simarouba é	 proximamente	 relacionado	
ao gênero Simaba, porém prontamente distinto 
pelos folíolos de disposição alterna, flores 
unissexuais	 em	 plantas	 dioicas	 e	 estigmas	
alongados e divergentes. É composto por seis 
espécies com distribuição restrita à região 
Neotropical (Cronquist 1944; Clayton 2011). 
Apenas duas espécies (S. amara Aubl. e 
S. versicolor A. St.-Hil), têm registros de 
ocorrência no Brasil. Simarouba glauca DC. 
ocorre na América Central até a Flórida, EUA 
e as outras três espécies (S. berteroana Krug. 
& Urb., S. laevis Griseb. e S. tulae Urb.) são 
endêmicas das ilhas caribenhas (Franceschinelli 
et al. 1999). São árvores de pequeno porte até 
grandes árvores de dossel, podendo alcançar 
mais de 30 m de altura. Algumas espécies 
produzem	madeira	de	valor	econômico.	

2.1. Simarouba amara Aubl., Hist. Pl. Guiane 
2: 860. 1775. Figs. 1d-f; 2d-f

Árvores 10–25 m alt. ,  caule ereto e 
densamente ramificado, copa compacta. Folhas 
imparipinadas, distribuídas ao longo da parte 
distal dos ramos, 15–38 cm compr.; folíolos 
9–17, alternos, peciólulo 4–5 mm compr., 
lâmina 4,8–9,2 × 1,8–3,1 cm, oblongo-obovada 
ou oblongo-elíptica, ápice arredondado ou 

retuso, base atenuada a cuneada, subcoriácea, 
glabra,	 exceto	 ao	 longo	 da	 nervura	mediana	
na	 face	 abaxial,	 pubérula, discolor; glândula 
apical inconspícua à vista desarmada. Panícula 
terminal 12–23 cm compr.; brácteas 6–12 mm 
compr., oblanceoladas; bractéolas 2–4 mm 
compr., oblanceoladas a triangulares. Flores 
5-meras; pedicelo 0,8–4 mm compr., pubérulo; 
lobos do cálice triangulares, pubérulos; pétalas 
creme a esverdeadas, livres, 3,5–4,1 × 1,5–2 mm, 
ovadas a oblongo-elípticas, ápice acuminado, 
glabras em ambas faces; estames 10, 2,8–3,3 
mm compr., livres; apêndice estaminal 0,7–1 
mm compr., viloso; estaminódios nas flores 
femininas (10–)0,7–0,9 mm compr.; ginóforo 
ca. 1 mm alt., glabro; ovário rudimentar nas 
flores masculinas; carpelos 5, nas flores 
femininas 1,7–1,9 mm compr., glabros; estilete 
0,9–1,4 mm compr., estigmas divergentes, 
recurvados. Fruto com 1–3(–5) mericarpos 
drupáceos, 1,5–1,9 × 1,2–1,4 cm., elipsoides a 
obovoides, levemente achatados lateralmente, 
roxos	a	enegrecidos	quando	maduros.
Material selecionado: Canaã dos Carajás, S11A, 
6º15’27”S 50º 26’54”W, 737 m, 30.VIII.2010, fl., 
T.E. Almeida et al. 2505 (BHCB); Parauapebas 
[Marabá], near Rio Itacaiunas, ca. 80 km from 
Marabá, 37 km S on PA-150, 3.XII.1981, fr., D.C. 
Daly et al. 1631 (INPA); Serra dos Carajás, Bosque 
do escritório N-5, 20.VII.1987, fl., C.M. Araújo 135 
(HCSJ); Projeto salobo, área 4, 20.XII.2007, fr., 
D.F. Silva 232 (HCSJ); Serra Norte N6, 6°07’51”S, 
50°10’33”W, 3.IX.2015, fr., A. Gil et al. 535 (MG, 
SPF);	 Platô	 N1,	 6°00’32”S,	 50°17’52”W,	 660	m,	
31.VIII.2015, fr., P.L. Viana et al. 5775 (MG, SPF); 
Platô	N1,	6°01’24”S,	50°17’54”W,	650	m,	fr.,	P.L. 
Viana et al. 5781 (MG, SPF).

Apenas duas espécies de Simarouba 
ocorrem no Brasil. Simarouba amara difere 
de S. versicolor em suas folhas glabras (vs. 
geralmente	 tomentosas	 na	 face	 abaxial),	
presença de flores 3–5 mm de compr. (vs. 
4–7,5 mm), anteras 0,4–1 mm (vs. 1–1,5 
mm) e drupídeos ca. 11,5 cm (vs. 2–2,5 cm) 
(Franceschinelli et al. 1999). Nomes populares: 
marupá,	caxetão,	pau-paraíba	e	mata-cachorro.

Simarouba amara tem ampla distribuição, 
do Brasil ao Panamá. No Brasil está distribuída 
ao longo da região Norte, Nordeste até o Centro-
oeste	(exceto	Mato	Grosso)	e	Sudeste	(exceto	
São Paulo), sendo este o limite sul de ocorrência 
do gênero (Cronquist 1944; BFG 2015). Nas 
cangas da Serra dos Carajás, foi coletada na 
Serra Sul: S11-A; e Serra Norte: N1 e N6.
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Resumo
Este estudo apresenta o tratamento florístico da família Styracaceae nas formações de canga da Serra dos 
Carajás, no estado do Pará, com descrições detalhadas das espécies, ilustrações e comentários morfológicos. 
Foram registradas duas espécies de Styrax: S. griseus e S. pohlii. Styrax griseus foi descrito com base em 
material coletado na Serra dos Carajás, mas não é endêmico da área. Styrax pohlii é amplamente distribuído 
na porção norte da América do Sul.
Palavras-chave: canga, FLONA Carajás, Styrax.

Abstract 
This study is the floristic survey for the Styracaceae recorded in the cangas of the Serra dos Carajás, Pará 
state, bringing detailed descriptions, illustrations, and morphological comments for the species. Two species 
of Styrax were recorded: S. griseus and S. pohlii. Styrax griseus was described based on material collected 
in the Serra dos Carajás, but is not endemic to the area. Styrax pohlii is widely distributed throughout the 
Northern portion of South America.
Key words: canga, FLONA Carajás, Styrax.
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Styracaceae
Styracaceae DC. & Spreng. compreende 

11 gêneros com cerca de 180 espécies, nas 
regiões tropicais e temperadas da América, Ásia 
e Mediterrâneo (Fritsch 1999). São árvores ou 
arbustos com folhas simples, alternas. Suas 
flores são bissexuadas, actinomorfas; o cálice 
é campanulado, obcônico ou cupular; a corola 
geralmente possui cinco lobos; os estames 
geralmente vistosos com anteras introrsas, rimosas; 
o ovário pode ser súpero, semi-ínfero ou ínfero, 
com três a cinco lóculos; os frutos variam de 
drupa, baga até cápsula (Fritsch 2004; Wallnöfer 
1997). Para o Brasil apenas o gênero Styrax é 
registrado com 24 espécies, sendo distribuído em 
todos os domínios fitogeográficos (BFG 2015). 
No estado do Pará são registradas cinco espécies, 
Styrax glabratus Mart., S. griseus P.W. Fritsch, S. 
guyanensis A. DC., S. pohlii A. DC. e S. sieberi 
Perkins (Fritsch 2015). 

1. Styrax L., Sp. Pl. 1: 444. 1753.
S ty rax  é  o  ma io r  dos  gêne ros  de 

Styracaceae com cerca de 130 espécies (Fritsch 
2004). São geralmente árvores ou arbustos, com 
inflorescências axilares ou terminais e flores 
com cálice campanulado, com cinco lobos, 
raramente truncado com dois a seis lobos. A 
corola geralmente é campanulada com cinco, 
raro sete lóbulos com deiscência imbricada 
ou valvar. Os estames, geralmente 10, são 
geralmente de tamanhos iguais, com anteras 
oblongas. O ovário é sempre súpero, 3-locular 
quando jovens, tornando-se unilocular quando 
maduros. O fruto pode ser deiscente (valvar) 
ou indeiscente (drupa). Na Serra dos Carajás 
são registradas três espécies de Styrax, sendo 
Styrax sieberi Perkins de ocorrência apenas para 
florestas de terra firme, e duas com ocorrência 
nas cangas: S. griseus P.W. Fritsch e S. pohlii 
A. DC.
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Chave de identificação das espécies de Styrax das cangas na Serra dos Carajás, Pará
1. Folhas com face adaxial com tricomas estrelados esparsos, margens revolutas; tricomas estrelados nas 

folhas com raio 0,1–0,13 mm ................................................................................... 1.1. Styrax griseus
1’. Folhas com face adaxial glabrescente, margens planas; tricomas estrelados nas folhas com raio 0,4–0,9 

mm  ..............................................................................................................................1.2. Styrax pohlii

1.1. Styrax griseus P.W. Fritsch, Novon 14(1): 
45. 2004. Fig. 1 a-c

Arvoretas ou arbustos de 1–3 m de 
altura; ramos jovens densamente estrelado- 
tomentosos, castanhos. Pecíolo 5–13 mm 
compr.; lâmina 4,5–11,1 × 2,5–5,5 cm, cartácea 
a levemente coriácea, elíptica, estreito elíptica 
a oval, nervuras secundarias 6–8(–9) em cada 
lado, ápice obtuso a curto acuminado, base 
cuneada a arredondada, face adaxial com 
tricomas estrelados esparsos, face abaxial 
cinérea, densamente estrelado-tomentosa, 
tricomas castanhos adensados nas nervuras e 
esparsos ao longo da lâmina; raio dos tricomas 
estrelados 0,10–0,13 mm, margens revolutas. 
Inflorescências 2–5.5 cm compr., com 3 a 
7 flores; pedicelos 2,5–3 cm compr. Flores 
11–14 mm compr.; cálice 3,5–5 × 3,5–5 mm, 
densamente estrelado-tomentoso, tricomas 
cinéreos; corola 9–12 mm compr., alva; estames 
10, anteras ca. 5,5–6 cm compr., pubescentes; 
ovário densamente estrelado-tomentoso. Drupa 
6–9 × 5–6 mm.
Material selecionado: Canaã dos Carajás, S11A a 
S11D, 650 m, 23.III.2015, L.C. Lobato 4414 (MG); 
S11B, 18.IV.2015, L.M.M. Carreira 3417 (MG); 
S11D, 6°23’8”S, 50°23’5”W, 753 m, 16.III.2009, 
V.T. Giorni 186 (BHCB, HCSJ, MG); Parauapebas 
[Marabá], 3.VI.1986, M.P.M. Lima 135 (MG, RB-
Parátipo); 18.IV.1970, P. Cavalcante 2646 (MG-
Parátipo); N1, 2.IV.1977, M.G. Silva 2995 (INPA, 
MG, NY); N1, 2.VI.1983, M.F.F. Silva 1308 (MG-
Parátipo); N1, 20.V.1982, R.S. Secco 257 (MG-
Isótipo); N3, 14.III.1985, R.S. Secco 460 (MG); N4, 
700-750 m, 15.III.1984, A.S.L. Silva 1832 (INPA, 
MG-Parátipo).

Na descrição original de Styrax griseus, 
Fritsch (2004) inclui vários materiais coletados 
nas cangas de Carajás na relação de parátipos, 
sendo uma espécie relativamente comum na 
região. Distingue-se de Styrax pohlii, que 
também ocorre na área, pelas lâminas foliares 
cartáceas a subcoriáceas, com margens revolutas 
e face adaxial com tricomas estrelados, mesmo 
nas folhas mais velhas. Em S. pohlii as lâminas 

são cartáceas, com margens planas e face 
adaxial glabrescente.

Endêmica do Brasil, com registros para 
Bahia, Mato Grosso, Pará e Rondônia. Serra dos 
Carajás: Serra Norte: N1, N3 e Serra Sul: S11-B, 
S11-D. Encontrada em mata baixa e transição 
para os campos rupestres de canga.

1.2. Styrax pohlii A.DC. Prodr. 8: 264. 1844. 
 Fig. 1d-f

Árvores ou arbustos de 3–6 m de altura; 
ramos estrelado- tomentosos, castanhos a 
ferrugíneos. Pecíolo 6–11 mm compr.; lâmina 
5,5–11,4 × 2–6,4 cm, cartácea, elíptica, estreito 
elíptica a oval, nervuras secundarias 6–8(–9) em 
cada lado, ápice agudo a levemente acuminado, 
base cuneada a arredondada, face adaxial 
glabrescente, face abaxial cinérea a fosco-
acinzentada, densamente estrelado-tomentosa, 
tricomas castanhos a ferrugíneos adensados nas 
nervuras e esparsos ao longo da lâmina, raio 
dos tricomas estrelados 0,4–0,9 mm, margens 
planas. Inflorescências 2–4 cm compr. com 2 
a 9 flores; pedicelos 1,5–4 cm compr. Flores 
16–14 mm compr.; cálice 4,5–5,5 × 4–5 mm, 
densamente estrelado-tomentoso, tricomas 
cinéreos, dourados e ferrugíneos; corola 12–17 
mm compr., alva; estames 10, anteras ca. 5–5,5 
cm compr., pubescentes; ovário densamente 
estrelado-tomentoso. Drupa 10–11 × 5–6 mm.
Material selecionado: Canaã dos Carajás, S11A, 
6°19’6”S, 50°27’9”W, 673 m, 21.III.2012, P.B. Meyer 
1139 (BHCB); S11D, 6°23’17” S, 50°20’57”W, 666 
m, 7.XII.2007, P.L. Viana 3376 (BHCB, MG);  
S11A, 6°6’17” S, 50°28’1”W, 700 m, 21.VII.2012, 
A.J. Arruda 1207 (BHCB, MG); S11B, 6°21’17”S, 
50°23’17”W, 666 m, 9.XII.2007, N.F.O. Mota 1133 
(BHCB, MG); Parauapebas [Marabá], N5, 28.V.1987, 
M.F.F. Silva 2451 (MG).

As afinidades e diferenças entre Styrax 
pohlii e S. griseus são discutidas nas notas 
sobre S. griseus.

Ocorre na América do Sul: Bolívia, Brasil, 
Peru, Suriname. No Brasil é amplamente 
distribuída. Na Serra dos Carajás foi encontrada 
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Figura 1 – a-c. Styrax griseus – a. ramo florífero; b. detalhe indumento face adaxial da lâmina foliar; c. detalhe 
indumento face abaxial da lâmina foliar. d-f Syrax pohlii. – d. ramo florífero; e. detalhe indumento face adaxial da 
lâmina foliar; f. detalhe indumento face abaxial da lâmina foliar (a-c. L.M.M. Carreira et al. 3347; d-f. M.F.F. Silva 
et al. 2451). 
Figure 1 – a-c. Styrax griseus – a. flowering branch; b. adaxial surface of leaf blade in detail; c. abaxial surface of leaf blade in detail 
(L.M.M. Carreira et al. 3347). d-f Syrax pohlii. – d. flowering branch; e. adaxial surface of leaf blade in detail, f. abaxial surface of leaf 
blade in detail (a-c. L.M.M. Carreira et al. 3347; d-f. M.F.F. Silva et al. 2451)
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na Serra Norte: N5 e na Serra Sul: S11-A, S11-B, 
S11-C, S11-D. Encontrada na mata associada aos 
campos rupestres de canga.
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Resumo
Este estudo engloba a única espécie de Thymelaeaceae registrada para as cangas da Serra dos Carajás, no estado 
do Pará, trazendo descrição detalhada, ilustração e comentários morfológicos. Daphnopsis filipedunculata 
é descrita para a Serra dos Carajás, sendo considerada restrita as formações de cangas da região, ocorrendo 
até o presente apenas em três áreas da Serra Norte: platôs N1, N2 e N5. 
Palavras-chave: canga, endemismo, FLONA Carajás.

Abstract 
This study presents the only species of Thymelaeaceae recorded for the cangas of the Serra dos Carajás, in 
Pará state: detailed description, illustration and morphologic comments on the species are given. Daphnopsis 
filipedunculata is described to the Serra dos Carajás and this species is considered restricted to the canga 
formations in the region, recorded in only three areas of Serra Norte so far: N1, N2 and N5 plateaus.
Key words: canga, endemism, FLONA Carajás.
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Thymelaeaceae
Thymelaeaceae A. Juss. compreende cerca de 53 

gêneros com mais de 500 espécies, sendo considerada 
uma família subcosmopolita (Rossi 1997). Podem ser 
árvores, arvoretas, arbustos, ervas ou lianas com folhas 
simples, alternas, opostas ou pseudoverticiladas, sem 
estípulas, tendo como característica marcante uma 
rede de fortes fibras associadas ao floema (Nevling 
1959). As flores são monoclamídeas ou diclamídeas, 
com 2 a vários estames, e, sendo nesse último caso 
dispostos em dois verticilos e gineceu com 2 a 12 
carpelos, predominantemente 2-carpelar e unilocular 
(Nevling 1959, 1963). 

No Brasil são registradas 26 espécies, 
distribuídas em sete gêneros (BFG 2015). Seis 
espécies são registradas no estado do Pará, sendo 
três pertencentes a Lophostoma (Meisn.) Meisn., 
uma a Daphnopsis Mart., uma a Funifera (Raddi) 
Mansf. e uma a Schoenobiblus Mart. (BFG 2015). 

1. Daphnopsis Mart. Nov. Gen. Sp. Pl. 1(3): 65. 1824. 
Daphnopsis é o maior dos gêneros 

neotropicais de Thymelaeaceae com cerca de 60 
espécies (Barringer & Nevling 1994). As espécies 

são geralmente arbustos ou arvoretas, raramente 
árvores, dióicas, com flores pediceladas ou sésseis, 
monoclamídeas, tetrâmeras, campanuladas e 
unissexuadas - exceto D. americana (Mill.) J.R. 
Johnst. (Nevling 1959). As flores estaminadas 
possuem oito estames e um pistilódio geralmente 
bem desenvolvido. As flores pistiladas possuem 
pistilo pseudo-monômero formado por ovário 
bicarpelar, sendo um carpelo fértil e o outro estéril, 
podendo ter ou não oito estaminódios (Nevling 
1959, 1963).

São registradas 12 espécies de Daphnopsis 
para o país, sendo 10 delas endêmicas (BFG 2015). 
Na Serra dos Carajás ocorre apenas Daphnopsis 
filipedunculata, considerada endêmica das 
cangas na região (Nevling & Barringer 1993, este 
trabalho).

1.1 Daphnopsis filipedunculata Nevling & 
Barringer, Brittonia 45(4): 335. 1993. 
 Figs. 1a-d; 2a-f

Arvoreta 1–8 m alt.; ramos castanhos, 
cilíndricos, glabros, ramos jovens seríceos a 
glabrescentes. Folhas concentradas no ápice 
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Figura 1 – Daphnopsis filipedunculata – a. ramo florífero estaminado; b. base da lâmina foliar; c. detalhe da 
inflorescência com as flores estaminadas; d. flor estaminada dissecada com dois verticilos de estames e um pistilódio. 
Desenhado por João Silveira (R.M. Harley et al. 57246)
Figure 1 – Daphnopsis filipedunculata – a. staminate flowering branch; b. base of leaf blade; c. detail of inflorescence with staminate 
flowers; d. dissected staminate flower with two whorls of stamens and one pistilode. Drawn by João Silveira (R.M. Harley et al. 57246)

dos ramos, decurrentes; pecíolo canaliculado, 
castanho-avermelhado, pubescente; lâmina 
8,5–15 × 3,5–6,5 cm, elíptica a levemente oboval, 
ápice agudo a acuminado, margem plana, base 
cuneada, membranáceas, discolores, verde-claras, 
levemente glaucas, velutinas na face adaxial, 
serícea em ambas as faces, tricomas alvos; 8–10 

nervuras secundarias. Plantas masculinas com 
inflorescências em racemos subumbeliformes, 
capitados, axilares, pêndulas, pedúnculos 
filiformes, 8–13 cm compr., raque ausente a 1–2 
mm compr., 3–12 flores. Flores estaminadas, curto-
pediceladas (< 2 mm); cálice 6–9 mm compr., 
membranáceo, obcônico, urceolado, levemente 
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Figura 2 – Daphnopsis filipedunculata – a-c. ramos floríferos estaminados; d. vista adaxial da folha com detalhe de 
uma inflorescência; e. vista abaxial da folha com detalhe de uma inflorescência; f. flor estaminada dissecada com 
detalhe dos estames e do pistilódio (Fotos: N.F.O. Mota).
Figure 2 – Daphnopsis filipedunculata – a-c. staminate flowering branches; d. adaxial view of the leaf and detail of an inflorescence; 
e. abaxial view of the leaf and detail of an inflorescence; f. dissected staminate flower, showing in detail the stamens and pistilode 
(Photos: N.F.O. Mota).
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constrito na fauce, externamente densamente 
seríceo, tricomas simples, não glandulares; lobos 
do cálice oval-lanceolados; pétalas rudimentares 
fundidas em ânulo; estames sésseis, os opostos 
às sépalas inseridos na fauce, parcialmente 
exsertos, os alternos mais abaixo, sempre inclusos, 
anteras oval-oblongas; pistilódio fusiforme, 
oblongo, densamente piloso. Plantas femininas 
desconhecidas.   
Material selecionado: Parauapebas, N2, 6°3’38”S, 
50°14’46”W, 707 m, 24.VIII.2012, fl. estam., A.J. 
Arruda et al. 1269 (BHCB); N1, 6°3’S, 50°16’W, 650 
m, 19.V.1982, fl. estam., C.R. Sperling et al. 5734 (NY, 
MG); Trilha para Lagoa N5, 6°2’28,5”S, 50°5’15”W, 667 
m, 21.VI.2015, fl. estam., R.M. Harley et al. 57246 (MG).

Daphnopsis filipedunculata é uma espécie 
bem distinta dentro do gênero por apresentar 
inflorescências axilares pendentes no ápice de 
longos pedúnculos, pelas folhas, discolores 
com superfície abaxial serícea, velutina, além 
da constrição incomum do cálice. Trata-se de 
uma espécie rara, sendo conhecida apenas três 
coletas (todos indivíduos masculinos). Um dos 
indivíduos (platô N5) foi monitorado entre junho 
de 2015 a abril de 2016, tendo o pico de floração 
nos meses de junho e julho de 2015. Em setembro 
de 2015, observou-se que em cada ponto de 
coleta de D. filipedunculata se concentrava um 
elevado número de novos ramos com alturas 
variáveis entre 30 e 60 cm que emergiam de um 
robusto sistema caulinar subterrâneo, de um único 
indivíduo. 

Endêmica da Serra dos Carajás: Serra Norte: 
N1, N2 e N5. Encontrada em mata baixa (floresta 
decídua de dossel baixo) sobre solo ferruginoso, 
adjacente aos campos rupestres de canga.
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Resumo
Este estudo engloba as espécies de Urticaceae registradas nas vegetações de cangas da Serra dos Carajás, 
Pará, trazendo descrições detalhadas, ilustrações e comentários morfológicos das espécies. Foram encontrados 
cinco gêneros e sete espécies de Urticaceae para a área de estudo.
Palavras-chave: Cecropieae, conservação, FLONA Carajás, taxonomia, Urticeae.

Abstract 
This study encompasses the species of Urticaceae registered for the cangas of Serra dos Carajás, Pará state, 
bringing detailed descriptions, illustrations and morphological comments of the species. Five genera and 
seven species of Urticaceae for the study area were found.
Key words: Cecropieae, conservation, FLONA Carajás, taxonomy, Urticeae.
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Urticaceae
Urticaceae Juss. inclui seis tribos, com 

cerca de 55 gêneros e mais de 2000 espécies 
(Berg et al. 1990; Berg & Rosselli 2005; 
Gaglioti & Romaniuc-Neto 2014; BFG 2015), 
com distribuição cosmopolita, sendo o centro de 
diversidade na região tropical. No Brasil, ocorrem 
13 gêneros e 102 espécies, das quais 25 são 
endêmicas (BFG 2015). A família inclui ervas, 
hemiepífitas, arbustos ou árvores, monóicos ou 

dióicos, com laticíferos e estípulas presentes. 
As inflorescências são axilares, cimosas ou 
racemosas, em panículas, amentos, capítulos ou 
glomérulos. As flores são díclinas, actinomorfas, 
aclamídeas ou monoclamídeas com até 5 tépalas, 
ovário súpero, com placentação basal a lateral, 
estilete indiviso. Os frutos são aquênios com 
embrião reto. Na Serra dos Carajás foram 
encontrados cinco gêneros e sete espécies de 
Urticaceae. 

Chave de identificação dos gêneros de Urticaceae da Serra dos Carajás
1.	 Lâminas	peltadas;	inflorescências	em	amentos .................................................................... 1. Cecropia
1’.	 Lâminas	não	peltadas;	inflorescências	em	panículas,	capítulos,	cimeiras,	fascículos	ou	glomérulos.

2.	 Plantas	com	indumento	de	tricomas	glandulares	urentes;	estípulas	bífidas	no	ápice.
3.	 Ervas	 ou	 subarbustos;	 inflorescências	 em	panículas;	 estigmas	filiformes	 (sub)terminais; 

aquênios envoltos pelo perigônio membranáceo ................................................. 3. Laportea
3’.	 Arbustos	 ou	 árvores;	 inflorescências	 em	 cimeiras	 ou	 glomérulos;	 estigmas	 penicilados	

terminais; aquênios envoltos pelo perigônio acrescente carnoso .............................. 5. Urera
2’. Plantas com indumento de tricomas simples, não urentes; estípulas inteiras no ápice.

4.	 Cicatrizes	das	estípulas	oblíquas;	inflorescências	em	capítulos;	flores	pistiladas	sésseis .......  
 ........................................................................................................................... 2. Coussapoa

4’.	Cicatrizes	das	estípulas	horizontais;	inflorescências	em	cimeiras	ou	fascículos;	flores	pistiladas	
pediceladas ......................................................................................................... 4. Pourouma
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1. Cecropia Loefl.
Árvores dióicas, tronco e ramos fistulosos; 

látex aquoso. Folhas alternas; lâminas peltadas, 
palmatilobadas, nervação actinódroma suprabasal, 
cistólitos ausentes; pecíolos frequentemente com 
triquílio na base; estípulas terminais, amplexicaules. 
Inflorescências em amentos, protegidas por espata. 
Flores sésseis ou (sub)sésseis; flores estaminadas 
com perigônio tubular, delgado nas pistiladas; 
tépalas 2–3; estames 2–(3), filetes retos no botão, 

anteras extrorsas; estigmas penicilados a peltados. 
Aquênios com perigônio acrescente e carnoso na 
maturação. Cecropia pertence à tribo Cecropieae 
Dumort. e inclui ca. 70 espécies distribuídas na 
região Neotropical (Berg & Rosselli 2005; Treiber 
et al. 2016). No Brasil, ocorrem 20 espécies (cinco 
endêmicas), com maior diversidade na região 
Amazônica e Mata Atlântica (BFG 2015). Na 
Serra das Carajás foram registradas duas espécies 
de Cecropia.

Chave de identificação de espécies de Cecropia da Serra dos Carajás
1. Pecíolos tomentosos, denso indumento de tricomas aracnóideos; amentos estaminados 15–22;	flores	

estaminadas 1–1,5 mm compr.; anteras 0,5–0,7	mm	compr.;	pedúnculos	da	 inflorescência	pistilada	
6,5–10 cm compr. ...................................................................................................1.1. Cecropia obtusa 

1’. Pecíolos pubérulos, indumento de tricomas aracnóideos ausentes; amentos estaminados 4–6;	flores	
estaminadas 2,5–4,5 mm compr.; anteras 1–2	mm	compr.;	pedúnculo	da	inflorescência	pistilada	20–40 
cm compr. ............................................................................................................ 1.2. Cecropia palmata

1.1. Cecropia obtusa Trécul, Ann. Sci. Nat. Bot., 
sér. 3, 8: 79. 1847. Fig. 1a-b 

Árvores 10–26 m alt. Lâminas 20–60 cm 
diâm. quando adultas, incisões 1/3 a 1/2 do 
centro, 6–12 lobadas, lobos com ápice obtuso 
a arredondado, (sub)coriáceas a cartáceas; face 
adaxial escabra, indumento estrigoso; face abaxial 
tomentosa, indumento de tricomas aracnóideos nas 
nervuras; nervuras secundárias 9–15 pares na parte 
livre do segmento mediano; pecíolos 15–40 cm 
compr., tomentosos, denso indumento de tricomas 
aracnóideos; estípulas 7–15 cm compr., vermelho-
escuras na face externa, indumento estrigoso a 
hirtelo. Inflorescências aos pares; espatas 8–15 
cm compr.; amentos estaminados 15–22, 4–15 cm 
compr., estipitados, pedúnculos 4–8,5 cm compr.; 
flores estaminadas 1–1,5 mm compr.; anteras 
0,5–0,7 mm compr.; amentos pistilados 4, 5–15 cm 
compr., sésseis ou estipitados, pedúnculos 6,5–10 
cm compr.; flores pistiladas 1,8–2 mm compr.; 
estigmas comosos. Aquênios 2,2–2,5 mm compr., 
elipsóides a obovóides.
Material examinado: Serra dos Carajás, AMZA camp 
3-Alfa, steep forested slopes on ridgetop above camp, 
5º48’S, 50°33’W, 300–475 m, 08.VI.1982, fl., C.R. Sperling 
et al. 5966 (MG, NY); Reserva Florestal da CVRD/ 
Florestas Rio Doce S.A., margem direita do Rio Sororó a 
ca. 50 km de Marabá, 5º45’S, 49ºW, 24.V.1988, fl. e fr., R.P. 
Salomão et al. 27 (MG); Serra dos Carajás, Serra Norte, 
ca. 20 km E of AMZA Exploration Camp, roadside, 6ºS, 
50°15’W, 09.III.1989, fl., C.C. Berg et al. 585 (A, AAU, 
COL, MG, NY, RB, U); Parauapebas, Serra dos Carajás, 
acesso à ETE, N6, 09.III.1989, fl., J.A.A. Bastos 144 (MG). 

Cecropia obtusa é confundida com C. ficifolia 
Snethl., da qual se difere pelas inflorescências 
estaminadas com até 22 amentos (até 12 em C. 
ficifolia), flores estaminadas diminutas com até 
1,5 mm de comprimento (até 2 mm em C. ficifolia) 
(Fig. 1b) e pedúnculos da inflorescência pistilada 
com até 10 cm de comprimento (até 18 cm em C. 
ficifolia) (Fig. 1a). Esta espécie ocorre nas Guianas, 
Suriname e nas regiões norte e nordeste do Brasil 
(Amapá, Pará e Maranhão), principalmente em 
floresta de terra firme em áreas de baixa altitude 
(BFG 2015). Na Serra dos Carajás foi encontrada  
em florestas ciliares e na beira da estrada.

1.2. Cecropia palmata Willd., Sp. Pl. 4(2): 652. 
1806. Fig. 1c-d

Árvores 10 m alt. Lâminas 20–75 cm diâm. 
quando adultas, incisões 1/3 a 1/2 do centro, 7–11 
lobadas, lobos com ápice obtuso a arredondado, 
(sub)coriáceas a cartáceas; face adaxial escabra, 
indumento estrigoso; face abaxial pubérula, 
indumento de tricomas aracnóideos nas nervuras 
secundárias e terciárias; nervuras secundárias 
9–15 pares na parte livre do segmento mediano; 
pecíolos 15–50 cm compr., pubérulos, indumento 
de tricomas aracnóideos ausente; estípulas 7–15 
cm compr., róseo-avermelhadas na face externa, 
indumento estrigoso a hirtelo. Inflorescências 
aos pares; espatas 8–15 cm compr.; amentos 
estaminados 4–6, 4–15 cm compr., estipitados, 
pedúnculos 4–8,5 cm compr.; flores estaminadas 
2,5–4,5 mm compr.; anteras 1–2 mm compr.; 
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Figura 1 – a-b. Cecropia obtusa – a. ramo com inflorescências pistiladas; b. flor estaminada. c-d. Cecropia palmata 
– c. ramo com inflorescências pistiladas; d. flor estaminada. e-g. Coussapoa asperifolia subsp. magnifolia – e. ramo 
com inflorescências pistiladas; f. inflorescência pistilada; g. flor estaminada. h-j. Laportea aestuans – h. ramo com 
inflorescências; i. aquênio; j. flor estaminada.  k-m. Pourouma guianensis – k. ramo com infrutescências; l. aquênio 
e pedúnculo; m. flor estaminada. n-q. Pourouma tomentosa subsp. essequiboensis – n. ramo com inflorescências 
estaminadas; o. flor estaminada; p. flor pistilada; q. aquênio e pedúnculo. r-x. Urera caracasana – r. ramo com 
inflorescências pistiladas; s. estípula; t. flor pistilada; u. aquênio e perigônio; v. flor estaminada; x. tricoma urente na 
nervura. (a. Salomão et al. 27; b. Berg & Henderson 585; c. Berg & Henderson 586; d. Archer 7645; e-f Sperling et 
al. 6047; g. Ducke 17132; h-j. Mota et al. 2024; k-l. Berg et al. 598; m. Silva et al. 2623; n-o. Vidal 651; p-q. Silva 
et al. 215; r-u. Mota et al. 1963; v-x. Berg et al. 488). Ilustração: Klei Rodrigo Sousa.
Figure 1 – a-b. Cecropia obtusa – a. leafy twig with pistillate inflorescences; b. staminate flower. c-d. Cecropia palmata – c. leafy 
twig with pistillate inflorescences; d. staminate flower. e-g. Coussapoa asperifolia subsp. magnifolia – e. leafy twig with pistillate 
inflorescences; f. pistillate inflorescence; g. staminate flower. h-j. Laportea aestuans – h. leafy twig with inflorescences; i. achene and 
perianth j. staminate flower. k-m Pourouma guianensis – k. leafy twig with infrutescences; l. achene, perianth and pedicel; m. staminate 
flower. n-q. Pourouma tomentosa subsp. essequiboensis – n. leafy twig with staminate inflorescences; o. staminate flower; p. pistillate 
flower; q. achene, perianth and pedicel. r-x Urera caracasana – r. leafy twig with pistillate inflorescences; s. stipule; t. pistillate flower; 
u. achene, perianth and pedicel; v. staminate flower; x. stinging trichomes in vein. (a. Salomão et al. 27; b. Berg & Henderson 585; c. 
Berg & Henderson 586; d. Archer 7645; e-f. Sperling et al. 6047; g. Ducke 17132; h-j. Mota et al. 2024; k-l. Berg et al. 598; m. Silva 
et al. 2623; n-o. Vidal 651; p-q. Silva et al. 215; r-u. Mota et al. 1963; v-x. Berg et al. 488). Illustration: Klei Rodrigo Sousa.
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amentos pistilados 4, 6–14 cm compr., sésseis ou 
estipitados, pedúnculos 20–40 cm compr.; flores 
pistiladas 1,8–2 mm compr.; estigmas penicilados a 
comosos. Aquênios 2,2–2,5 mm compr., elipsóides 
a obovóides.
Material examinado: Serra dos Carajás, Serra Norte, 
ca. 12 km E of AMZA exploration camp, roadside, ca. 
6ºS, 50°15’W, 16.X.1977, fl. e fr., C.C Berg et al. 586 
(K, MG, MO, NY, U).
Material adicional: BRASIL. PARÁ: Belém, 16.IX.1942, 
fl., W.A. Archer 7645 (NY, US).

Esta espécie é reconhecida principalmente 
pelas estípulas róseo-avermelhadas, quase pálidas 
na face externa em contraste com as estípulas 
vermelho-escuras, quase negras em C. obtusa, as 
flores estaminadas com até 4,5 mm de comprimento 
(Fig. 1d) e os pedúnculos das inflorescências 
pistiladas com até 40 cm de comprimento Fig. 1c). 
Ocorre na Guiana Francesa, Suriname (Berg & 
Rosselli 2005), nas regiões norte, nordeste e centro-
oeste do Brasil estendendo-se até o nordeste da 
Bolívia, habitando áreas de floresta de terra firme, 
áreas de Cerrado, Caatinga e florestas ciliares (BFG 
2015). Na Serra dos Carajás, foi encontrada em 
beira da estrada.

2. Coussapoa Aubl.
Árvores dióicas, geralmente hemiepifíticos, 

quando jovens, frequentemente estrangulantes, 
tricomas simples, não urentes; látex aquoso 
a mucilaginoso. Folhas alternas; lâminas não 
peltadas, inteiras, margem inteira à subcrenada, 
nervação actinódroma basal, 3 nervuras basais, 
cistólitos ausentes; estípulas terminais, inteiras no 
ápice, amplexicaules, deixando cicatrizes oblíquas. 
Inflorescências em capítulos globosos, elipsoides ou 
clavados, ramificadas ou nas pistiladas geralmente 
não ramificadas com brácteas interflorais. Flores 
livres ou algumas vezes conatas nas pistiladas; 
flores com perigônio tubular; tépalas (2–)3(–4); 
estames 2–3, filetes retos no botão, anteras 
extrorsas; estigmas penicilados a subpeltados. 
Aquênios com perigônio acrescente e carnoso na 
maturação. Coussapoa pertence à tribo Cecropieae 
e reune ca. 55 espécies distribuídas na região 
Neotropical (Berg et al. 1990; Berg 2014; Treiber 
et al. 2016), ocorre em áreas de florestas úmidas da 
América do Sul e Central, com maior diversidade 
na região Amazônica. No Brasil, está representada 
por 22 espécies e três subespécies, com maior 
diversidade na região Amazônica e Mata Atlântica 
(BFG 2015). Na Serra das Carajás foi registrada 
apenas Coussapoa asperifolia subsp. magnifolia.

2.1. Coussapoa asperifolia Trécul subsp. 
magnolifolia (Trécul) Akkermans & C.C. Berg, 
Proc. Kon. Ned. Akad. Wetensch. Ser. C 85 (4): 
445. 1982. 
Coussapoa magnifolia Trécul, Ann. Sci. Nat. Bot. 
Ser. 3, 8: 98. 1847. Fig. 1e-g

Árvores 25 m alt., estrangulantes. Lâminas 
10–17 x 7,5–15,5 cm, ovais a cordiformes, 
ápice obtuso; base truncada a cordada, margem 
repanda, coriáceas, face adaxial escabra, face 
abaxial pubérula nas nervuras, 4–7 pares de 
nervuras secundárias; pecíolos 6,5–14,5 cm 
compr., glabros; estípulas 1,5–2,5 cm compr., 
pubérulas. Inflorescências estaminadas 10 mm 
diâm., ramificadas, 5–9 capítulos globosos; 
pedúnculos 1–3,5 cm compr., frequentemente 
fendido, pubescentes; flores estaminadas 0,8–1,5 
compr., tépalas conatas na base; anteras 0,2–0,4 
mm compr.; inflorescências pistiladas 1–2,2 cm 
diâm., ramificadas, globosas, geralmente com dois 
capítulos coalescentes; pedúnculos 1–3 cm compr., 
pubérulos; flores pistiladas 1,5–2,5 mm compr.; 
estigmas penicilados. Aquênios 1,8–3 mm compr., 
ovóides a elipsóides.
Material examinado: Serra dos Carajás, AMZA camp 
3-Alfa, roadside from camp to water station, 5º48’S, 
50°32’W, 16.X.1977, fl. e fr., C.R. Sperling et al. 6047 
(MG, MO, NY).
Material adicional: BRASIL. PARÁ: Rio Branco de 
Obidos, 21.VII.1918, fl., A. Ducke 17132 (MG).

Coussapoa asperifolia subsp. magnifolia 
pode ser reconhecida pelas lâminas cordadas, 
estípula com até 2,5 cm de comprimento e 
inflorescência pistiladas com dois capítulos 
coalescentes (Fig. 1e). Esta espécie apresenta 
ampla distribuição na região Neotropical, ocorre no 
Panamá, Colômbia, Venezuela, Guiana, Equador, 
Peru, norte do Brasil (Acre, Amazonas, Mato 
Grosso, Rondônia, Roraima e Pará) e Bolívia, 
onde habita principalmente florestas de terra 
firme, pluviais e ciliares. Na Serra dos Carajás foi 
encontrada em áreas degradadas e beira de estrada.

3. Laportea Gaudich.
Ervas ou subarbustos monóicos, indumento 

de tricomas glandulares urentes; látex aquoso; 
cistólitos puntiformes e fusiformes. Folhas 
alternas, espiraladas até dísticas; lâminas não 
peltadas, inteiras, pubescentes, cartáceas, nervação 
actinódroma, 3 nervuras basais; estípulas 2, 
terminais ou laterais, conatas na base, bífidas no 
ápice. Inflorescências em panículas, unissexuais 
ou bissexuais, pedunculadas. Flores sésseis ou 
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pediceladas; flores estaminadas pediceladas; 
tépalas 4–5, conatas na base; estames 4–5, livres, 
filetes curvos no botão; pistilódio presente; flores 
pistiladas sésseis a (sub)sésseis; tépalas 4, desiguais; 
estigmas filiformes, (sub)terminais, curvos. 
Aquênios envoltos pelo perigônio membranáceo, 
ovóides, inflexos no eixo da inflorescência. 
Laportea pertence à tribo Urticeae Lam. & DC 
(Treiber et al. 2016), apresenta distribuição 
pantropical incluindo ca. 23 espécies (Chew 1969; 
Gaglioti & Romaniuc-Neto 2014). No Brasil, 
ocorre apenas Laportea aestuans (BFG 2015).

3.1. Laportea aestuans (L.) Chew, Gard. Bull. 
Singapore 21: 200. 1965. 
Urtica aestuans L., Sp. pl. 2: 1397. 1753.  
 Fig. 1h-j

Ervas 0,5–1,5 m alt.; ramos estriados, 2–8 
mm diâm.; ramos com indumento de tricomas 
glandulares urentes e tricomas simples longos 
0,8–2,5 mm compr. Lâminas 3,5–13,5 x 2–10,5 
cm, ovais, ápice acuminado, base obtusa, rotunda 
a subcordada, margem serreada-crenada a dentada, 
tricomas glandulares urentes em ambas as faces, 
cistólitos puntiformes e fusiformes na face abaxial, 
4–6 pares de nervuras secundárias; pecíolos 1,5–6 
cm compr., pubescentes; estípulas 2–8 mm compr., 
pubérulas, bífidas no ápice. Inflorescências 5–11,5 
cm compr., unissexuais ou bissexuais; pedúnculo 
3–10 cm compr.; flores estaminadas 1–2,2 mm 
compr.; tépalas 0,7–1,5 mm compr., 2–5 tricomas 
glandulares urentes na porção apical; pistilódio 
0,2–0,3 mm compr.; pedicelos 0,5–1 mm compr.; 
flores pistiladas 1–2 mm compr.; tépalas 0,1–0,5 
mm compr., 2–5 tricomas glandulares urentes 
na porção dorsal; estigmas 0,2–0,3 mm compr.; 
pedicelo 0,1–0,3 mm compr. Aquênios 1–2 mm 
compr., ovóide a elipsóides, assimétricos.
Material examinado: Parauapebas, Serra do Rabo, 
estrada de acesso à serra, 6º17’03”S, 49°55›02”W, 
600 m, 20.XII.2010, fl. e fr., N.F.O. Mota et al. 2024 
(BHCB).

Laportea aestuans é geralmente confundida 
com Urera, por apresentar tricomas urentes e ser 

conhecida popularmente como urtiga. Porém, 
pode ser distinguida pelo porte herbáceo, pelas 
inflorescências paniculadas, eretas (Fig. 1h) e 
os estigmas filiformes (Fig. 1i). Esta espécie é 
pantropical e ruderal, ocorre na América Tropical, 
África Tropical, Antilhas, Madagascar, Arábia, 
Índia, Sumatra, Java e Malásia. No Brasil, 
apresenta ampla distribuição na região amazônica, 
nos estados costeiros do Nordeste, no Sudeste e 
Parana	́(BFG	2015), em áreas degradadas, terrenos 
baldios, ao longo de rodovias e restingas. Na Serra 
dos Carajás foi encontrada em área de vegetação 
rupestre ferruginosa.

4. Pourouma Aubl.
Árvores dióicas, com raízes adventícias 

escoras; tricomas simples, não urentes; látex 
aquoso. Folhas alternas, espiraladas; lâminas 
não peltadas, inteiras ou palmadas, ovais, 
oblongas a obovais, cartáceas a coriáceas, 
nervação semicraspedródoma a broquidódroma 
nas folhas inteiras, actinódroma basal nas folhas 
lobadas, cistólitos ausentes; estípulas terminais, 
amplexicaules, inteiras no ápice, cicatrizes 
das estípulas horizontais. Inflorescências aos 
pares, cimeiras ou fascículos, ramificadas; 
inflorescências estaminadas em fascículos; flores 
estaminadas sésseis ou pediceladas; perigônio 
urceolado a infundibuliforme, tépalas livres, 
conatas na base; estames 2–4, livres; anteras 
exsertas antes da antese; filetes livres; pistilódio 
presente; inflorescências pistiladas em cimeiras; 
flores pistiladas pediceladas; perigônio tubular; 
estilete curto; estigmas peltados, persistentes no 
fruto. Aquênios ovóides a elipsóides, endocarpo 
crustáceo, envolto em perigônio acrescente. 
Pourouma pertence à tribo Cecropieae  e 
compreende 43 espécies distribuídas nas florestas 
úmidas das Américas do Sul e Central, com 
maior diversidade na região Amazônica (Gaglioti 
2015, Treiber et al. 2016). No Brasil, ocorrem 19 
espécies (três endêmicas) e 11 subespécies (BFG 
2015). Na Serra das Carajás foram registradas duas 
espécies de Pourouma.

Chave de identificação de espécies de Pourouma da Serra dos Carajás
1. Lâmina com a face adaxial escabra; indumento de tricomas aracnóideos concentrados nas aréolas da 

face abaxial da lâmina ................................................................................... 4.1. Pourouma guianensis
1’. Lâmina com a face adaxial lisa; indumento de tricomas aracnóideos distribuídos em várias partes da 

planta ..........................................................................4.2. Pourouma tomentosa subsp. essequiboensis
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4.1. Pourouma guianensis Aubl., Hist. pl. Guiane 
2: 892, t.341. 1775. Fig. 1k-m

Árvores 7–16 m alt.; ramos 2–15 mm diâm., 
fistulosos, pubérulos, hirtelos a tomentosos, 
indumento de tricomas pluricelulares castanhos, 
lenticelas conspícuas. Lâminas 9,5–26,5 × 
4–23,5 cm, 3-7 lobadas, ocasionalmente inteiras, 
4,5–14,5 × 2,5–7,5 cm, ápice arredondado, 
agudo a acuminado, base cordada a truncada, 
margem inteira, face adaxial escabra, face 
abaxial tomentoso-vilosa, indumento de tricomas 
aracnóideos esbranquiçados concentrados nas 
aréolas, nervação na parte livre dos lobos com 
10–16 pares de nervuras secundárias; pecíolos 
5–20 cm compr., hirtelos a tomentosos, ausência de 
triquílios; estípulas 3–13,5 cm compr., face interna 
glabra a pubérula, face externa velutino-tomentosa 
a hirtela. Inflorescências estaminadas 3,2–10,5 cm 
compr.; pedúnculos 2,4–6 cm compr., pubérulos, 
hirtelos a tomentosos; flores estaminadas 1,8–3,2 
mm compr., perigônio 3–4, tépalas 0,6–2 mm 
compr.; inflorescências pistiladas 4,5–16,5 cm 
compr., 5–25 flores; pedúnculos 4–12 cm compr., 
pubérulos, hirtelos; flores pistiladas 2–4,5 mm 
compr., perigônio inteiro; estigmas 0,5–1,6 mm 
diâm., vilosos. Aquênios 1–1,8 cm compr., ovóides 
a elipsóides.
Material examinado: Serra dos Carajás, Serra Norte, 
ca. 20 km E of AMZA exploration camp, roadside, ca. 
6ºS, 50°15’W, 17.X.1977, fl. e fr., C.C. Berg et al. 598 
(K, MG, NY, U); Marabá, Serra Norte-Carajás, Pojuca, 
após o acampamento DOCEGEO, ramal da esquerda, 
28.VII.1983, fr., M.F.F. Silva et al. 1547 (MG); Marabá, 
margem da Estrada para o Rio Itacaiúnas, Serra dos 
Carajás, 21.VIII.1984, fr., N.A. Rosa et al. 4649 (MG); 
Marabá, Reserva Florestal da Rio Doce CVRD, área 
cortada pelo Rio Sororó, afluente do Rio Tocantins, 
09.IX.1985, fr., N.A. Rosa et al. 4905 (MG); Marabá, 
Castanhal Piranheira, 30.IX.1985, fr., N.A. Rosa et al. 
5182 (MG).
Material adicional: BRASIL. PARÁ: Santarém, Km 70 
Estrada do Palhão, Ramal do Caetetu, 16.IX.1969, fl., 
M. Silva et al. 2623 (G, NY, S, U, US).

Esta espécie é comumente confundida com 
Cecropia, da qual é facilmente distinguida por não 
apresentar folhas peltadas (Fig. 1k). Nos herbários 
é comumente confundida com Pourouma bicolor, 
da qual se distingue por apresentar face adaxial da 
lâmina tomentosa-vilosa, nervuras proeminentes 
na face abaxial da lâmina e estípulas com a face 
interna glabra a pubérula. Berg et al. (1990) 
reconhecem duas subespécies de P. guianensis: 
venezuelensis (Cuatrec.) C.C. Berg & van Heusden, 
restrita à região norte da Venezuela e guianensis 

que apresenta ampla distribuição ocorrendo 
desde a bacia amazônica até o leste da Colômbia, 
Guianas e no leste do Brasil. Gaglioti (2015) 
propôs o restabelecimento da espécie Pourouma 
venezuelensis Cuatrec., tratada por Berg et al. 
(1990) com uma subespécie. Ocorre na Serra dos 
Carajás em áreas de floresta de terra firme e beira 
de estrada.

4.2.  Pourouma tomentosa Miq.  subsp. 
essequiboensis (Standl.) C.C. Berg & Heusden, 
Proc. Kon. Ned. Akad. Wetensch., Ser. C., 91 (2): 
109. 1988. 
Pourouma essequiboensis Standl., Lloydia 2: 175. 
1939. Fig. 1n-q

Árvores 15m alt.; ramos 2–10 mm diâm., 
fistulosos, seríceos e tomentosos, indumento de 
tricomas aracnóideos esbranquiçados, lenticelas 
conspícuas. Lâminas 10–24,5 × 4–23,5 cm, 
3–5 lobadas, ápice acuminado, base cordada 
a profundamente cordada, face adaxial lisa, 
pubérula nas nervuras, face abaxial tomentoso-
vilosa, indumento de tricomas aracnóides 
esbranquiçados nas nervuras e aréolas, nervação 
na parte livre dos lobos com 14–24 pares de 
nervuras secundárias; pecíolos 5–18 cm compr., 
hirtelos-tomentosos, indumento de tricomas 
aracnóideos esbranquiçados; estípulas 6–12,5 cm 
compr., face interna glabra, face externa hirsuto-
tomentosa, indumento de tricomas aracnóideos 
esbranquiçados. Inflorescências estaminadas 
4,5–9,5 cm compr.; pedúnculos 2–5,5 cm compr., 
hirtelos a tomentosos; flores estaminadas 1,2–1,8 
mm compr., perigônio 3–4, tépalas 0,6–0,8 mm 
compr.; inflorescências pistiladas 4,5–16,5 cm 
compr., 8–26 flores; pedúnculos 3–8,5 cm compr., 
pubérulos, hirtelos; flores pistiladas 5–8 mm 
compr., perigônio inteiro; estigmas 1–2 mm diâm., 
vilosos. Aquênios 1,2–2 cm compr., ovóides a 
elipsóides.
Material examinado: Parauapebas, Floresta Nacional de 
Carajás, 9.VII.2009, fl., C.V. Vidal 651 (BHCB).
Material adicional: BRASIL. PARÁ: Cuiabá-Santarém 
highway, BR 163, Km 1180, 17.XI.1977, A.S.L. Silva et 
al. 215 (BG, COL, K, MO, MG, NY, U).

Berg et al. (1990) reconhecem cinco 
subespécies para Pourouma tomentosa, dentre 
essas a subsp. essequiboensis. Gaglioti (2015) 
propôs em sua tese de doutorado o restabelecimento 
de Pourouma essequiboensis. Entretanto, esta 
proposta não está validamente publicada de acordo 
com o Código Internacional de Nomenclatura 
Botânica. Será adotado para o presente artigo 
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o conceito de Berg et al. (1990) para esta 
espécie. Pourouma tomentosa distingue-se de P. 
essequiboensis pela lâmina 3–5 lobadas (Fig. 1n) 
(versus lâmina inteira) e glomérulos estaminados 
com 2,5–3 mm de diâmetro (versus 5–8 mm 
de diâmetro). Esta espécie apresenta ampla 
distribuição na região Neotropical, ocorre na 
Guiana, Suriname, Colômbia, Equador, Peru 
e norte do Brasil (Amazonas e Pará), onde 
habita principalmente florestas de terra firme e 
ciliares. Enquanto que P. essequiboensis possui 
distribuição restrita à áreas não inundáveis na 
Guiana. Na Serra dos Carajás foi encontrada na 
floresta de terra firme.

5. Urera Gaudich.
Arbustos  ou árvores ,  d ióicos ,  raro 

monóicos; indumento de tricomas glandulares 
urentes; ramos fistulosos. Folhas alternas, 
espiraladas até dísticas; lâminas não peltadas, 
inteiras, cartáceas ou membranáceas, cistólitos 
presentes, nervação actinódroma, 3 nervuras 
basais; estípulas terminais ou laterais, livres 
ou conatas na base, nervação actinódroma, 
bífidas no ápice. Inflorescências em cimeiras 
ou glomérulos; brácteas presentes. Flores 
pediceladas ou sésseis; flores estaminadas 
tépalas 4–5, conadas na base; prefloração 
valvar a imbricada; estames 4–5, livres, filetes 
curvos no botão; anteras reniformes; pistilódio 
presente, discoide; flores pistiladas tépalas 
4, desiguais; estigmas penicilados, terminais, 
sésseis, persistentes no fruto. Aquênios globosos, 
ovóides ou elipsóides, envoltos pelo perigônio 
acrescente carnoso. Urera pertence à tribo 
Urticeae (Wu et al. 2013; Kim et al. 2015) e 
inclui ca. 35 espécies com distribuição tropical 
e subtropical, ocorrendo na região Neotropical, 
África, Ásia e Madagascar (Friis 1985; Chen et 
al. 2003; Monro & Rodrigues 2009; Gaglioti & 
Romaniuc-Neto 2014). No Brasil, ocorrem seis 
espécies (uma endêmica), com maior diversidade 
na região Amazônica e Mata Atlântica (BFG 
2015). Na Serra das Carajás foi registrada apenas 
Urera caracasana.

5.1. Urera caracasana (Jacq.) Griseb., Fl. Brit. 
W. 154. 1856. 
Urtica caracasana Jacq., Hort. Schoenbr. 3: 71, 
t. 386. 1798. Fig. 1r-x

Arbustos a árvores dióicos, raro monóicos, 
2–7,5 m alt., apoiantes quando jovens; ramos 0,5–
0,7 mm diâm.; ramos com indumento de tricomas 

glandulares urentes. Lâminas 4–22,5 × 2,5–16,5 
cm, ovais a (sub)orbiculares, ápice acuminado, 
base cordada ou arredondada, margem crenada, 
crenada-mucronulada a denticulada, face adaxial 
híspida a hirtela; face abaxial opaca, hirsuta 
nas nervuras, tricomas simples e glandulares 
urentes em ambas as faces, cistólitos puntiformes, 
6–8 pares de nervuras secundárias; pecíolos 
2,5–10,5 cm compr., pubescentes a hirsutos; 
estípulas 0,5–1,5 cm compr., pubescentes a 
velutinas. Inflorescências ramificadas, brácteas 
interflorais de 0,5–1 mm compr.; pedúnculo 
1,5–4,5 cm compr.; inflorescências estaminadas 
em cimeiras dicotômicas 4–8,5 cm compr., 
flores em glomérulos terminais 4–5 mm diâm.; 
flores estaminadas 1–3 mm compr., (sub)
sésseis; tépalas 4, 0,8–1,3 mm compr.; estames 
4, 1–1,5 mm compr.; inflorescências pistiladas 
em cimeiras dicotômicas regulares, simétricas, 
4–10 cm compr.; flores pistiladas 0,5–1,8 mm 
compr.; pedicelo 0,5–1,5 mm compr.; tépalas 
3–5 mm compr.; perigônio carnoso alaranjado 
na maturação, 1,5–2,8 mm compr., ovóide a 
orbicular. Aquênios 0,8–1,8 mm compr., globoso 
a ovóides. 
Material examinado: Serra dos Carajás, Serra Norte, 
ca. 25–35 km SE of AMZA exploration camp, ca. 6ºS, 
50°15’W, 13.X.1977, fl., C.C. Berg et al. 488 (K, MG, 
P, RB); Parauapebas, Serra dos Carajás, quarentena 
Parque Zoobotânico, 05.X.1989, fl., J.P. Silva 596 
(MG); Nova-Canaã dos Carajás, 27.XII.2000, fl., 
L.C.B. Lobato et al. 2612 (MG); Parauapebas, Serra 
do Rabo, 6º10’53”S, 49°53’38”W, 18.XII.2010, fl., 
N.F.O. Mota et al. 1963 (BHCB); Canaã dos Carajás, 
ADA Usina S11, 28.I.2012, 6º24’33”S, 50°14’50”W, 
28.I.2012, fl., L.F.A. Paula et al. 476 (BHCB); Canaã 
dos Carajás, segundo aceiro à direita da área da Pilha de 
Esteril S11D, beira da estrada, 10.XII.2012, 6º27’11”S, 
50°20›17”W, 10.XII.2012, fl., I.M.C. Rodrigues et 
al. 589 (BHCB); Canaã dos Carajás, segundo aceiro 
à esquerda no início da Pilha de Esteril S11D, beira 
da estrada, 10.XII.2012, 6º28’16”S, 50°19’49”W, 
13.XII.2012, fl., I.M.C. Rodrigueset al. 605 (BHCB).

Os caracteres diagnósticos para essa espécie 
são: os perigônios carnosos alaranjados na 
maturação, as inflorescências pistiladas em 
cimeiras dicotômicas (Fig. 1r), simétricas, 
as inflorescências estaminadas em cimeiras 
dicotômicas com as flores organizadas em 
glomérulos terminais e as flores estaminadas com 
4 tépalas (Fig. 1v). Esta espécie apresenta ampla 
distribuição, ocorrendo desde o México, América 
Central até a Argentina, em florestas pluviais e 
florestas de pinheiros. No Brasil, ocorre em todas 
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as regiões e biomas, sendo registrada do estado do 
Maranhão até o Parana ́,	além dos estados do Pará, 
Amazonas, Acre, Roraima, Mato Grosso e Goiás, 
principalmente no interior da mata e locais úmidos 
(Monro & Rodrigues 2009; Gaglioti & Romaniuc 
Neto 2012). Na Serra dos Carajás, ocorre em área 
de floresta de terra firme e beira de estrada.
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Resumo
São apresentadas as espécies de Vitaceae registradas para as áreas de canga da Serra dos Carajás, estado do 
Pará, incluindo descrições morfológicas, ilustrações, distribuição e comentários. Foram encontradas quatro 
espécies de Cissus para a região: C. apendiculata, espécie restrita aos estados do Maranhão, Pará e Tocantins, 
e as espécies amplamente distribuídas C. erosa, C. tinctoria e C. verticillata subsp. verticillata.
Palavras-chave: Cissus, FLONA Carajás, flora, taxonomia.

Abstract 
The Vitaceae species registered for the areas of canga at Serra dos Carajás, Pará State. Morphological descrip-
tions, illustrations, distribution, and comments are given. Four species of Cissus were found in the region: C. 
apendiculata, restricted to the states of Maranhão, Pará, and Tocantins, and the widely distributed C. erosa, 
C. tinctoria, and C. verticillata subsp. verticillata.
Key words: Cissus, FLONA Carajás, flora, taxonomy.
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Vitaceae
Vitaceae L. inclui 14 a 15 gêneros quase 

exclusivamente de lianas com folhas simples, 
trifolioladas, digitadas ou pinadas e gavinhas e 
inflorescências opostas às folhas. Na América do Sul 
ocorrem apenas Vitis L. com uma espécie (V. tiliifolia 
Humb. & Bonpl. ex Roem. & Schult., na Colômbia, 
Venezuela e Equador), Clematicissus Planch. com 
quatro espécies (Lombardi 2015) e Cissus L. com 
64 espécies (Lombardi 2000, 2007), em ampla 
variedade de habitats. No Brasil ocorrem 48 espécies 
descritas de Cissus, 15 delas endêmicas (BFG 
2015). Embora o gênero Cissus tenha resultado 
como polifilético na região Neotropical em análises 
anteriores (Liu et al. 2013; Rodrigues et al. 2014), 
a segregação de Clematicissus (Lombardi 2015), 
aparentemente resolveu esse problema se Cissus 
trianae Planch. deve permanecer no gênero (Zhang 
et al. 2015). Na Serra dos Carajás foram registradas 
cinco espécies de Cissus, quatro delas ocorrentes 
em áreas de canga e C. araguainensis Lombardi, 
registrada em região de mata de transição fechada.

1. Cissus L.
O gênero Cissus é caracterizado pelas flores 

tetrâmeras com disco nectarífero desenvolvido 
(Lombardi 2000). Todas são lianas escandentes 
por meio de gavinhas, embora algumas espécies 
campestres possam ser classificadas como 
subarbustos. Suas folhas são simples ou compostas 
trifolioladas, digitadas ou pinadas, sempre de 
margem denticulada; as inflorescências são 
cimeiras compostas umbeliformes, as brácteas 
são escamiformes, as flores amarelo-esverdeadas 
ou vermelhas tem cálice reduzido e inconspícuo, 
geralmente truncado, pétalas valvares e estames 
opostos a estas, estames de ca. 1 mm, disco 
nectarífero envolvendo o ovário; ovário súpero 
bicarpelar e bilocular com dois óvulos por lóculo, 
estilete central de 0,5–1 mm, estigma pontual; os 
frutos são bagas, geralmente púrpuras, com uma ou 
duas sementes. Tradicionalmente inclui cerca de 
350 espécies amplamente distribuídas nas regiões 
tropicais da África, Américas, sul da Ásia, Austrália 
e Papuásia (Lombardi 2000).
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Chave de identificação das espécies de Cissus das cangas da Serra dos Carajás
1. Folhas simples.

2.	 Folhas	 enegrecidas	 quando	 secas,	 triangulares	 ou	 cordiformes,	 tricomas	 não	 ramificados	 e	
malpighiáceos pequenos e inconspícuos presentes .........................................1.3. Cissus tinctoria

2’.	 Folhas	não	enegrecidas	quando	secas,	triangulares	ou	elípticas,	somente	tricomas	não	ramificados	
presente ......................................................................... 1.4. Cissus verticillata subsp. verticillata

1’. Folhas compostas trifolioladas.
3.	 Flores	amarelo-esverdeadas,	cálice	com	projeções	filiformes	na	base,	tricomas	glandulares	presentes,	

não	ramificados,	frutos	híspidos,	alados ..................................................1.1. Cissus apendiculata
3’.	 Flores	vermelhas,	cálice	desprovido	de	projeções	filiformes	na	base,	tricomas	glandulares	ausentes,	

ramificados	presentes,	frutos	glabros,	lisos ..........................................................1.2. Cissus erosa

1.1 Cissus apendiculata Lombardi, Novon 6: 197, 
f. 2 A-F. 1996. Fig. 1a

Lianas, tricomas não ramificados, glandulares 
e não glandulares; ramos avermelhados, 
subcilíndricos, híspidos. Folhas trifolioladas, 
híspidas; pecíolos 1,8–5,2 cm compr.; estípulas 
falcadas; peciólulos 0–4 mm; lâminas dos folíolos 
1,5–10,5 × 0,8–4,2 cm, rômbicas, subelípticas 
ou fusiformes, ápice agudo, acuminado ou 
caudado, margem denticulada, base atenuada 
ou cuneada, às vezes levemente dicolores e 
avermelhadas, papiráceas. Inflorescências 2–5,3 
× 2,1–4,1 cm, híspidas; pedúnculos 1–2,7 cm 
compr., verdes; pedicelos 3–5 mm, esverdeados. 
Cálice 0,5–1 × 1–1,5 mm, verde-amarelado, 
piloso, base lateralmente apendiculada com 1–3 
lobos filiformes de ca. 2 mm. Corola em botão 
1–1,5 × 1 mm; pétalas verde-amareladas, pilosas 
no ápice. Estames verdes. Disco amarelo. Estilete 
e estigma verdes. Baga ca. 1,5 × 1 cm, elipsóide, 
híspida, alada; semente ca. 8 × 5 mm, subturbinada, 
achatada.
Material selecionado: Canaã dos Carajás, Serra Sul, 
Corpos A, B e C, 6º20’47”S 50º24’29”W, 8.XII.2007, fl., 
N.F.O. Mota 1125 (BHCB, HRCB, MG), Serra do Tarzan, 
6º19’50”S 50º10’15”W, 13.III.2009, fl. e fr., V.T. Giorni 
113 (BHCB); Parauapebas [Marabá], Serra Norte, N1, 
15.XI.1989, fl., J.P. Silva 338 (MG); Serra Norte, N4, 
20.III.1984, fr., A. S. L. Silva et al. 1940 (MG, MO, NY).

Cissus apendiculata é a única das espécies 
neotropicais até agora conhecidas que apresenta 
cálice com apêndices filiformes na base e frutos 
pilosos e alados, sendo esta última condição nem 
sempre detectável em exemplares herborizados 
com frutos maduros. Sua pilosidade glandular dá 
à planta uma textura viscosa e perceptível odor 
quando manipulada.

Restrita às regiões nordeste e norte do Brasil, 
onde ocorre nos estados do Maranhão (Monção), 
Tocantins (Araguaína), e Pará (Monte Alegre, 

Parauapebas e Canaã dos Carajás). Serra dos 
Carajás. Serra Norte: N1, N4; Serra Sul: Corpos 
A, B e C, Serra do Tarzan. Ocorre em bordas de 
matas e beiras de lagoas na canga com mata baixa.

1.2. Cissus erosa Richard, Actes Soc. Hist. Nat. 
Paris 1: 106. 1792. Fig. 1b

Lianas,  tricomas ramificados e não 
ramificados, não glandulares; ramos avermelhados, 
angulados, alados a subcilíndricos, híspidos ou 
subtomentosos, glabrescentes. Folhas trifolioladas; 
pecíolos 0,7–2,5 cm, híspidos ou subtomentosos, 
glabrescentes; estípulas oblongas, gibosas na 
base, glabras; peciólulos 2–5 mm, híspidos, 
glabrescentes; lâminas dos folíolos 4,3–10,5 × 
1,2–5,2 cm elípticas ou oblongas, ápice agudo, 
base atenuada ou cuneada, tomentosas ou híspidas, 
glabrescentes, papiráceas. Inflorescências 3,8–
17,8 × 3,1–8,4 cm; pedúnculos 2,4–11 cm 
compr., vermelhos, tomentosos ou seríceos, 
glabrescentes; pedicelos 1,5–3 mm, vermelhos, 
seríceos, glabrescentes. Cálice 0,5–1 × 1–2 mm, 
vermelho, seríceo na base, base arredondada. 
Corola em botão 1–2 × 1–2 mm; pétalas vermelhas 
externamente e internamente laranja, glabras. 
Estames amarelos, conectivo vermelho. Disco 
alaranjado-avermelhado, vermelho no ápice. 
Estilete vermelho, estigma verde a rosado. Baga 
ca. 6 mm, esférica, púrpura, glabra; semente ca. 5 
× 4 mm, subturbinada, arredondada.
Material selecionado: Canaã dos Carajás, Serra 
Sul, Corpo B, 6º22’53”S 50º23’40,14”W, 30.V.2010, 
infectado, L.L. Giacomin et al. 1163 (BHCB); 
Parauapebas [Marabá], Bocaina, 6º18’12”S 49º53’55”W, 
15.XII.2010, fl., N.F.O. Mota 1882 (BHCB); Serra 
Norte, N4, 10.I.2010, fl., L.C.B. Lobato 3776 (MG); N5, 
29.I.1985, fl., O.C. Nascimento & R.P. Bahia 1053 (MG).

Cissus erosa apresenta ampla variação 
morfológica, particularmente notável nos cerrados 
brasileiros, onde indivíduos de porte subarbustivo 
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Figura 1 – a. Cissus apendiculata – hábito; b. Cissus erosa – hábito; c. Cissus tinctoria – hábito; d. Cissus verticillata 
subsp. verticillata – hábito (a. N.F.O. Mota 1125; b. N.F.O. Mota 1882; c. C.R. Sperling 5691; d. C.R. Sperling 5677).
Figure 1 – a. Cissus apendiculata – habit; b. Cissus erosa – habit; c. Cissus tinctoria – habit; d. Cissus verticillata subsp. verticillata – 
habit (a. N.F.O. Mota 1125; b. N.F.O. Mota 1882; c. C.R. Sperling 5691; d. C.R. Sperling 5677).
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representam, ocasionalmente, exceções à regra 
de todas as espécies de Vitaceae serem lianas. 
As folhas de C. erosa são também extremamente 
variadas nesse bioma, sendo observados indivíduos 
de folhas trifolioladas a até folhas simples 
trilobadas, alguns com pecíolo extremamente curto. 
Estas variações, no entanto, não foram observadas 
nas amostras estudadas para a Serra dos Carajás. 
Alguns espécimes foram coletados na região 
portando galhas tipo vassoura-de-bruxa, causadas 
pela infestação pelo fungo Mycosyrinx cissi (Poir.) 
Beck (Basidiomycota, Ustilaginales), como em L.L. 
Giacomin et al. 1163 (BHCB).

Amplamente distribuída na região neotropical, 
desde o México até o Paraguai. No Brasil ocorre 
em todos os Estados, exceto Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul. Serra dos Carajás: Bocaina; Serra 
Norte: N1, N4, N5; Serra Sul: Corpo B. Ocorre em 
margens de lagoas, buritiranais, campos rupestres 
e em matas baixas.

1.3. Cissus tinctoria Mart. in Spix & Martius, Reise 
Bras. 1: 368. 1823. Fig. 1c

 Lianas, secando enegrecidas, tricomas 
ramificados e não ramificados, não glandulares; 
ramos subcilíndricos, pubérulos, glabrescentes. 
Folhas simples; pecíolos 1,1–6,3 cm, pubérulos; 
estípulas triangulares, base auriculada; lâminas 
4,1–10,5 × 4–8 cm, triangulares ou cordiformes, 
ápice acuminado, margem denticulada, base 
cordada, subcordada ou truncada, lâminas glabras 
ou pubérulas ao longo das nervuras na face 
adaxial, pubérulas na face abaxial, membranáceas 
ou papiráceas, secas comumente com manchas 
alvacentas. Inflorescências 3,8–7,5 × 2,8–3,5 cm; 
pedúnculos 1,6–3,9 cm compr., verdes, pubérulos 
e seríceos nas extremidades; pedicelos 2–3 mm 
compr., esverdeados, glabros. Cálice 1–2 × 1,5–3 
mm, verde-amarelado, glabro, base arredondada. 
Corola em botão 1,5–2 × 1–2,5 mm; pétalas 
verde-amareladas, glabras. Estames com filetes 
esverdeados, anteras e conectivo amarelos. Disco 
amarelo. Estilete verde, estigma verde. Baga ca. 1 
cm, esférica, púrpura, glabra; semente ca. 6,5 × 4 
mm, subturbinada, arredondada.
Material selecionado: Parauapebas [Marabá], Serra 
Norte, N4, 20.III.1984, fl., A.S.L. Silva et al. 1928 
(MG, NY); N5, 15.V.1982, fr., C.R. Sperling et al. 5691 
(MG, NY).

Cissus tinctoria distingue-se, quando 
seca, das outras espécies analisadas por ser 
caracteristicamente enegrecida, de consistência 
frágil, pelas folhas predominantemente cordiformes, 

e também pela presença nas inflorescências, e 
às vezes esparsos em outras partes, de pequenos 
tricomas malpighiáceos adpressos. Apresenta 
variação morfológica entre as populações da região 
Sudeste do Brasil e aquelas na região Norte, as 
primeiras apresentando folhas levemente buladas 
que, nos ramos vegetativos são comumente 
oblongas e às vezes 3–5-lobadas, e nos reprodutivos 
oblongas ou elípticas, enquanto as últimas têm 
folhas não dimórficas entre os ramos vegetativos e 
reprodutivos, comumente cordiformes, não lobadas 
e não buladas.

Amplamente distribuída no Brasil nas regiões 
Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste (Mato Grosso) e 
Norte (Pará e Rondônia), também na Bolívia. Serra 
dos Carajás. Serra Norte: N4, N5. Ocorre em margens 
de lagoas, campos rupestres e bordas de mata.

1.4. Cissus verticillata (L.) Nicolson & C.E.Jarvis 
subsp. verticillata, Taxon 33: 727. 1984.  
 Fig. 1d

Lianas; tricomas não ramificados e não 
glandulares; ramos subcilíndricos, pubérulos, 
glabrescentes. Folhas simples, pecíolos 1–4,1 
cm, pubérulos; estípulas falcadas, glabras, base 
auriculada; lâminas 5,2–8,4 × 3–6,3 cm, ovais, 
triangulares ou elípticas, ápice agudo a acuminado, 
base truncada a subcordada, lâminas pubérulas 
ao longo das nervuras na face abaxial, esparso 
pubérulas na face adaxial ao longo da nervura 
principal, papiráceas. Inflorescências 2–2,5 × 
1,8–2 cm; pedúnculos 0,7–0,9 cm compr., verdes, 
pubérulos; pedicelos ca. 2 mm, verdes, glabros. 
Cálice 0,5 × 1 mm, verde-amarelado, glabro, base 
arredondada. Corola em botão 1,5 × 1 mm; pétalas 
verde-amareladas, glabras. Estames com filetes 
verde-amarelados, anteras amarelas, conectivo 
esverdeado. Disco esverdeado. Estilete e estigma 
verdes. Baga ca. 1 cm, esférica, púrpura, glabra; 
semente ca. 5 × 3 mm, subturbinada, arredondada.
Material examinado: Canaã dos Carajás, Parauapebas 
[Marabá], N5, 15.V.1982, fl., C.R. Sperling et al. 5677 
(MG).

Cissus verticillata é a mais amplamente 
distribuída espécie de Vitaceae na região neotropical, 
apresentando larga variação morfológica quanto ao 
formato das folhas, com excepcionais espécimes 
trifoliolados ou de folhas lobadas no estado de São 
Paulo, e pilosidade, incluindo desde espécimes 
com indumento viloso até glabros. Na Serra dos 
Carajás apenas um espécime foi examinado, dados 
de frutos e sementes são baseados em coletas de 
outras localidades (Lombardi 2000).



Vitaceae de Carajás

Rodriguésia 67, n. 5 (Especial): 1493-1497. 2016

1497

Amplamente distribuída no Neotrópico, 
ocorrendo no sul da Flórida, nos E.U.A., México, 
toda América Central, Caribe, e toda a América 
do Sul, exceto Chile e centro-sul da Argentina. 
No Brasil: em todos os Estados. Serra dos Carajás. 
Serra Norte: N5. Ocorre em vegetação secundária 
sobre formação savânica.
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Resumo
Este estudo engloba as espécies de Xyridaceae registradas para as cangas da Serra dos Carajás, no estado do 
Pará, trazendo descrições detalhadas, ilustração, comentários morfológicos e distribuição na área de estudos. 
São registradas duas espécies de Xyris: X. brachysepala, endêmica da Serra dos Carajás, e X. macrocephala, 
espécie de ampla distribuição no Neotrópico.
Palavras-chave: FLONA Carajás, taxonomia, Xyris.

Abstract 
This study encompasses the species of Xyridaceae recorded in the cangas of Serra dos Carajás, Pará state, 
bringing detailed descriptions, illustrations, morphological comments and distribution of the species in 
the study area. Two species of Xyris are recorded: X. brachysepala, endemic to Serra dos Carajás, and X. 
macrocephala, widely distributed in the Neotropics.
Key words: FLONA Carajás, taxonomy, Xyris.
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Xyridaceae
Xyridaceae C. Agardh compreende cinco 

gêneros de espécies herbáceas - Abolboda Humb. 
& Bonpl. (ca. 18 spp.), Achlyphila Maguire & 
Wurdack (uma espécie), Aratitiyopea Steyerm. 
& P.E. Berry (uma espécie), Orectanthe Maguire 
(duas spp.) e Xyris L. (ca. 400 spp.) -, que crescem 
em solos oligotróficos, em habitats sazonalmente 
ou permanentemente alagados (Kral 1998; 
Campbell 2008; Campbell & Stevenson 2005; 
Wanderley 2011). Quatro dos cinco gêneros são 
restritos a região tropical da América do Sul, 
sendo o gênero Xyris o único com distribuição 
Pantropical, podendo atingir também algumas 
regiões temperadas (Campbell 2005, Campbell 
2008; Wanderley 2011). No Brasil são registradas 
187 espécies de Xyridaceae, não sendo registrado 
apenas o gênero Achlyphila (BFG 2015). Nas serras 
de Carajás somente o gênero Xyris é representado, 
com duas espécies.

1. Xyris L.
Xyris apresenta grande uniformidade 

morfológica dentre as espécies. As espécies 
possuem inflorescência do tipo espiga encimada 
em um longo escapo. As sépalas são dimórficas, 
sendo uma cuculada e efêmera e duas naviculares 
e persistentes; as pétalas são alternadas com os 
estaminódios, ambos geralmente amarelos. 
A riqueza do gênero é concentrada em dois 
grandes centros de diversidade: as serras do 
Brasil central - principalmente a Cadeia do 
Espinhaço - e as formações abertas do escudo 
das Guianas - tepuis e campinaranas (Mota 
& Wanderley 2013, 2014). O gênero também 
é marcado por elevada taxa de endemismo 
em regiões montanhosas (Mota & Wanderley 
2013). Algumas espécies de maior porte são 
comercializadas como sempre-vivas. Nas 
cangas da Serra dos Carajás são registradas X. 
macrocephala Vahl e X. brachysepala Kral.
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Chave de identificação das espécies de Xyris das cangas da Serra de Carajás
1. Plantas delicadas, anuais, com até 42 cm de compr.; brácteas com margem hialina; sépalas glabras; 

placentação central ............................................................................................ 1.1. Xyris brachysepala
1’. Plantas robustas, perenes, com mais de 50 cm de compr.; brácteas com margem estramínea, não   

membranácea; sépalas pilosas; placenta parietal .............................................1.2. Xyris macrocephala 

1.1. Xyris brachysepala Kral, Ann. Missouri 
Bot. Gard. 75: 654-655, f. 56. 1988. 
 Figs. 1a-e; 2a-d

Ervas anuais, cespitosas ou não, com até 42 
cm compr. Caule ereto, inconspícuo. Folhas 3–19 
cm compr., eretas, sem mucilagem na base; bainha 
1–6 cm compr.; lâmina 2–15 × 0,4–0,5 cm, achatada, 
nervuras não evidentes, superfície lisa, glabra, 
ápice obtuso, reto. Inflorescência 15–20-flora; 
escapo 5–42 × 0,2–0,4 cm, subcilíndrico, filiforme, 
superfície lisa, glabro; espiga ovóide a lanciforme, 
0,5–2,6 × 0,3–0,5 cm, brácteas estéreis-4–6, brácteas 
florais oblongas, elípiticas a estreito ovadas, 5–10 
× 1–4 mm, margem hialina, glabra, ápice agudo, 
acuminado, mácula dorsal linear-lanceolada no 1/3 
distal. Sépalas laterais-2, linear, 1–2,3 mm compr., 
livres, inclusas, subequilaterais, ecarenadas, glabras. 
Lobos da corola obovados; estames ca. 1 mm compr., 
antera linear, estaminódios pilosos; ovário ca. 2 mm 
compr., unilocular, placentação central, estilete ca. 6 
mm compr., trífido, ramos ca. 2 mm compr. Cápsula 
obovóide, 3–4 mm compr. Sementes cilíndricas a 
elipsóides, 0,6–0,9 × 0,2 mm, apiculadas, castanhas 
a paleáceas, superfície estriada.
Material selecionado: Canaã dos Carajás, S11A, 
6°18’57’’S, 50°26’43’’W, 737 m, 21.III.2012, fl., P.L. 
Viana et al. 5252 (BHCB, MG); S11B, 6°20’32’’S, 
50°25’4’’W, 724 m, 25.IV.2012, fl., A.J. Arruda et al. 
1100 (BHCB); S11C, 6°20’31’’S, 50°25’27’’W, 656 m, 
8.XII.2007, fr., N.F.O. Mota et al. 1113 (BHCB); S11D, 
757 m, 20.XII.2007, fr., N.F.O. Mota et al. 1091 (BHCB, 
MG); Serra da Bocaina, 6°19’12’’S, 49°51’20’’W, 
650 m, 9.III.2012, im. infl., N.F.O. Mota et al. 2582 
(BHCB); Serra do Tarzan, 6°19’56’’S, 50°8’57’’W, 750 
m, 24.V.2010, fl. e fr., M.O. Pivari et al. 1587 (BHCB); 
Parauapebas [Marabá], N1, 20.V.1987, fl., M.N. Bastos 
& R.P. Bahia 494 (MG); N2, 6º 03’20”S, 50º15’14”W, 
688 m, 28.IV.2015, fl., N.F.O. Mota et al. 2966 (MG); N3, 
6°1’44’’S, 50°12’7’’W, 656 m, 21.IV.2012, fl. e fr., A.J. 
Arruda et al. 1011 (BHCB); [Marabá], N4, 20.III.1984, 
fl., A.S.L. da Silva et al. 1920 (MG, NY, Parátipos); N5, 
6°4’ S, 50°8’ W, 700 m, 13.V.1982, fl. e fr., C.R. Sperling 
et al. 5641 (INPA, Holótipo, MG, MO, NY, US, Isótipos); 
N6, 6°7’51’’S, 50°10’33’’W, 3.IX.2015, fl. e fr., A. Gil 
et al. 532 (MG); N8, 6°10’52’’S, 50°8’24’’W, 720 m, 
23.III.2012, fl., A.J. Arruda et al. 793 (BHCB).

Xyris brachysepala é morfologicamente 
similar a Xyris paraensis Poepp. ex Kunth, 

espécie que não ocorre na área de estudo. Ambas 
são plantas anuais de espigas geralmente 4 a 
10 vezes mais longas que a largas, porém se 
diferenciam pelas sépalas muito menores em X. 
brachysepala (1–2 × 3–4 mm) e pelas brácteas 
florais que em X. brachysepala são distalmente 
carenadas terminando na mácula dorsal linear na 
metade ou no terço distal da bráctea, enquanto 
em X. paraensis as brácteas não são carenadas 
e apresentam mácula dorsal triangular, cobrindo 
quase todo o comprimento da bráctea.

Xyris brachysepala é restrita às cangas da Serra 
dos Carajás: Serra Norte: N1, N2, N3, N4, N5, N6, 
N8; Serra Sul: S11A, B, C, e D, Serra do Tarzan e 
Serra da Bocaina. Apesar de não existir registros 
formais em herbário da referida espécie no bloco N7, 
a mesma foi observada nesta área pela autora durante 
os trabalhos de campo. Espécie tipicamente associada 
a lajedos de canga que retêm água na estação chuvosa, 
onde se formam campos limpos. Trata-se de uma das 
espécies anuais de maior abundância em toda a Serra 
dos Carajás. Suas populações são grandes e vistosas, 
com floração sincronizada, abrindo suas flores logo 
ao amanhecer. Possui pico de floração nos meses de 
fevereiro a junho.

1.2 Xyris macrocephala Vahl, Enum. Pl. 2: 204. 
1805. Figs. 1f-j; 2e-g

Ervas perenes, cespitosas, com até 120 cm 
compr. Caule ereto, conspícuo. Folhas 42–70 cm 
compr., eretas, flabeladas, com mucilagem hialina 
na base; bainha 16–33 cm compr.; lâmina 36–42 
× 0,4–1 cm, achatada, nervuras não evidentes, 
superfície lisa, estriada, glabra, ápice agudo, 
recurvo. Inflorescência 15–40-flora; escapo 70–122 
× 0,3–0,4 cm, subcilíndrico a tríqueto, superfície 
lisa a estriada, glabro; espiga ovóide a cilíndrica, 
2–5,5 × 1,2–2 cm, brácteas estéreis-16–22, 
brácteas florais oblongas, obovadas, ovadas 
a suborbiculares, 3,5–6 × 3,5–6 mm, margem 
estramínea, glabra, ápice obtuso, mácula dorsal 
ovada a orbicular na 1/2 distal. Sépalas laterais-2, 
lineares a lanceoladas, 4–7 mm compr., livres, 
inclusas, subequilaterais, carenadas, ciliadas nos 
2/3 distal. Lobos da corola obovados; estames 
ca. 2,2 mm compr., antera sagitada, estaminódios 
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Figura 1 – a-e. Xyris brachysepala – a. hábito; b. detalhe da espiga; c. bráctea floral; d. sépala lateral; e. semente 
(N.F.O. Mota et al. 3366). f-j Xyris macrocephala. – f. hábito; g. detalhe da espiga; h. bráctea floral; i. sépala lateral; 
j. semente (P.B. Mayer et al. 1248). 
Figure 1 – a-e. Xyris brachysepala – a. habit; b. spike in detail; c. floral bract; d. lateral sepal; e. seed (N.F.O. Mota et al. 3366). f-j Xyris 
macrocephala. – f. habit; g. spike in detail; h. floral bract; i. lateral sepal; j. seed (P.B. Mayer et al. 1248).

2 
cm

2 
m

m

5 
m

m

2 
cm

2 
m

m

2 
m

m

0,
5 

m
m

0,
5 

m
m

0,
5 

m
m

1 
m

m

a

b

c

e

d

h

l

j

f

g



1502 Mota, N.F.O & Wanderley, M.G.L.

Rodriguésia 67, n. 5 (Especial): 1499-1503. 2016

Figura 2 – a-d. Xyris brachysepala – a. população em ambiente alagado; b. floração em massa; c. população senescente, em dispersão 
no final do período chuvoso; d. espiga com margem hialina, com uma flor amarela. e-g. Xyris macrocephala – e. detalhe da touceira; 
f. ambiente, margem de lagos na Serra Sul; g. detalhe da espiga com a sépala anterior persistente. (Fotos: P.L. Viana e N.F.O. Mota)
Figure 2 – a-d. Xyris brachysepala – a. population in flooded habitat; b. flowering of X. brachysepala; c. senescent population of X. brachysepala, 
dispersing at the end of the rainy season; d. spike in detail with hyaline margin and yellow flower. e-g. Xyris macrocephala – e. tussock in detail; f. 
habitat of Xyris macrocephala, at the border of a lake in the Serra Sul; g. spike in detail with persistent anterior sepal. (Photos: P.L. Viana e N.F.O. Mota)
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pilosos; ovário ca. 3,5 mm compr., unilocular, 
placentação parietal, estilete ca. 8,5 mm compr., 
trífido, ramos ca. 3 mm compr. Cápsula obovóide, 
5–7 mm. Sementes elipsóides, 0,6–1 × 0,2–0,3 
mm, apiculadas, castanhas, superfície reticulada.
Material selecionado: Canaã dos Carajás, S11A, 
6°20’55’’S, 50°27’11’’W, 666 m, 8.XII.2007, fr., 
N.F.O. Mota et al. 1118 (BHCB); S11C, 6°22’32’’S, 
50°22’58’’W, 715 m, 22.III.2012, fl. e fr., P.L. Viana 
et al. 5267 (BHCB); Parauapebas, N3, 6°2’30’’S, 
50°12’28’’W, 694 m, 27.III.2012, fl. e fr., P.B. Mayer 
et al. 1248 (BHCB); N6, 6°6’7’’S, 50°10’’W, 695 m, 
25.VI.2012, fl. e fr., L.V.C. Silva et al. 1331 (BHCB). 

Espécie intimamente relacionada a Xyris 
jupicai Rich. Ambas possuem placentação 
parietal, espiga com muitas flores e mácula 
dorsal evidente e verde. No entanto, X. jupicai é 
uma erva anual, de porte menor (<80 cm), com 
sementes elipsoides, translucidas, enquanto X. 
macrocephala é perene, geralmente com mais de 1 
m de comprimento e sementes elipsoides, opacas. 

Espécie de ampla distribuição no Neotrópico, 
do sudeste do México ao norte da Argentina 
(Wanderley 2011). No Brasil ocorre em todos os 
estados e no Distrito Federal (BFG 2015). Serra 
dos Carajás: Serra Norte: N3 e N6 e Serra Sul: 
S11A e S11C. Encontrada principalmente em 
lagoas perenes e buritizais sazonalmente alagados.
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