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Editorial

É sábio olhar o passado com gratidão, pois a história nos mostra o heroísmo de muitos botânicos, 
que ao sonharem com uma flora fluminense estudada e divulgada, deram suas contribuições nos levantamentos 
e estudos dos diferentes grupos taxonômicos, deixando para as gerações futuras um legado de continuidade 
de algo que seria realizado numa escala temporal longeva. A memória histórica do passado nos mostra a 
ousadia de Frei Vellozo, Freire Allemão, Graziela Barroso, Carlos Rizzini entre outros, e de tantos naturalistas 
como Glaziou, Gardner, Saint-Hilaire, Gaudichaud, Langsdorff, Raddi, Mikan, Sellow, Von Martius, Pohl, 
Riedel, Clausssen, cujas coleções servem de base para os estudos da Flora Rio de Janeiro.  Estes protagonistas 
foram sucedidos por muitos outros botânicos que deram, e continuam dando uma contribuição importante 
nos estudos das famílias, gêneros e espécies que ocorrem no Estado, deixando para as gerações futuras dos 
botânicos um legado que será enriquecido com novas coletas, novos enfoques e monografias dos diversos 
grupos taxonômicos.

Com estas imprescindíveis contribuições históricas, inúmeros pesquisadores e jovens botânicos de 
diferentes instituições, principalmente do Estado do Rio de Janeiro, e também de outros estados do país e do 
exterior, sentem-se motivados a dar continuidade aos levantamentos, pesquisas, e elaboração de monografias 
deste rico patrimônio da flora fluminense, tendo como um dos veículos principais de divulgação, a conceituada 
Revista RODRIGUÉSIA.

Neste editorial, gostaríamos de chamar a atenção sobre a importância destes estudos de floras regionais, 
sobretudo neste contexto em que vivemos, onde fatores antropológicos, climáticos e econômicos contribuem 
para redução de nossos biomas e ecossistemas, levando ao desaparecimento progressivo de muitas espécies 
que se tornam mais vulneráveis com as contínuas alterações ambientais. Não podemos esquecer que estes 
estudos regionais trazem uma enorme contribuição para a compreensão da complexidade da Flora do Brasil, 
pois os estudos em nível local enriquecem o conhecimento científico nacional. As monografias da Flora do 
Rio de Janeiro constituem assim um incentivo para a formação de recursos humanos na área da botânica, 
motivando novas vocações para as ciências puras, como a taxonomia, campo do saber tão necessário para 
as ciências aplicadas. Para tanto é necessário sublinhar o papel do taxonomista em estabelecer identidades, 
elaborar sistemas lógicos de identificação e fazer as correlações entre os grupos taxonômicos, algo que só 
acontece com um amplo conhecimento morfológico, ecológico e genético das espécies. Hoje, mais do que em 
outras épocas, precisamos de botânicos que coletem, estudem, fascinem e publiquem a grandeza desta flora, 
tão exuberante na diversidade de táxons. É necessário que os catálogos das espécies sirvam de ferramentas 
para as monografias, assim como as monografias enriqueçam, corrijam e ampliem os catálogos.

Ao estudar a flora regional do Rio de Janeiro, não podemos esquecer também a preocupação ética 
dos botânicos que trabalham com a taxonomia, cujo fundamento consiste no reconhecimento da identidade 
de cada ser, pois sem isto as plantas continuam no anonimato científico e no horizonte do desconhecido, 
dificultando a defesa dos indivíduos e das comunidades vegetais. A conhecida máxima de que ninguém pode 
preservar e conservar, se não há conhecimento e inteligibilidade, continua mantendo sua atualidade.



A visão utilitarista e imediatista de nossos tempos não pode tirar a paixão e o fascínio que os botânicos 
têm em conhecer nos detalhes da natureza, a riqueza e a beleza de algo que foi colocado em nossas mãos para 
ser conhecido e disseminado na ciência e na sociedade. Apoiar os estudos de flora regional deve ser uma das 
prioridades dos Institutos de Pesquisas Botânicas, pois conhecendo de perto as espécies locais poderemos dar 
respostas inteligentes àquilo que em nível nacional nos orgulhamos, a saber: ser um país de megabiodiversidade que 
deseja deixar para a ciência brasileira, uma herança que permita preservar a riqueza de nosso patrimônio biológico, 
assegurando principalmente o direito e a continuidade da vida das espécies mais raras, endêmicas e vulneráveis.

Pe. Josafá Carlos de Siqueira SJ
Reitor e Professor do Departamento de Biologia da PUC-Rio 

Rio de Janeiro - RJ - Brasil
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Resumo 
O estado do Rio de Janeiro, inserido no Bioma Mata Atlântica, representa uma área com alta diversidade de paisagens 
vegetacionais, habitats e espécies de plantas, incluindo várias endêmicas. A flora do estado do Rio de Janeiro é 
reconhecidamente uma das mais ricas do país e o estado apontado como um importante centro de endemismo. 
Tais características têm incentivado os mais diferentes estudos botânicos, destacando Vellozo, Cysneiros, Glaziou, 
Gardner, entre outros, como naturalistas precursores na exploração das florestas nativas. Apresentam-se, de modo 
geral, aspectos fisiográficos do estado e uma breve retrospectiva do projeto Flora do estado do Rio de Janeiro, 
iniciado em 2001, que culminou, em 2007, com a elaboração online do checklist da flora do estado, e em 2011, com 
a implantação do Catálogo de espécies de plantas vasculares e briófitas da flora do estado do Rio de Janeiro, no qual 
mais de 150 colaboradores trabalharam online. Essas iniciativas revelam números bem expressivos da diversidade 
da flora fluminense e a necessidade de se prosseguir nos estudos taxonômicos dos grupos botânicos que compõem 
a flora. Atualmente, são registradas para o estado do Rio de Janeiro 334 famílias, 1.821 gêneros e 8.203 espécies, 
subespécies e variedades de plantas vasculares e briófitas, sendo 1.740 endêmicas. Destacam-se as formações 
vegetacionais, os municípios, as Unidades de Conservação e as famílias de Angiospermas, Samambaias e Licófitas 
e Briófitas com maior riqueza de espécies, bem como se comenta sobre tratamentos monográficos já realizados. Este 
volume especial da Rodriguésia dedicado à flora do estado do Rio de Janeiro apresenta 76 espécies de angiospermas 
distribuídas nas famílias Aizoaceae, Alismataceae, Asparagaceae, Ceratophyllaceae, Cabombaceae, Haloragaceae, 
Hydrocharitaceae, Hydroleaceae, Juncaginaceae, Lentibulariaceae, Mayacaceae, Menyanthaceae, Molluginaceae, 
Myristicaceae, Nymphaeaceae, Pontederiaceae, Potamogetonaceae, Rhizophoraceae e Typhaceae.
Palavras-chave: Angiospermas, Briófitas, endemismo, Gimnospermas, Licófitas, Samambaias.

Abstract 
Fully contained within the Atlantic Forest Biome, the state of Rio de Janeiro represents one of the greatest areas of 
diversity of vegetation physiognomy, habitats and plant species, including endemics. The flora of Rio de Janeiro state 
is recognized as one of the richest in the country and the state as an important center of endemism. These features have 
encouraged diferent botanical studies, highligthing Vellozo, Cysneiros, Glaziou, Gardner, among others, as precursor 
naturalists in exploration native forests. It is presented physiographic features of the state and brief retrospective of 
the Flora of Rio de Janeiro state project, which began in 2001, and consolidated in 2007 with a checklist prepared and 
made available online, and in 2011, with the implantation of the Catálogo de espécies de plantas vasculares e briófitas 
da flora do estado do Rio de Janeiro, with the participation of over 150 participants working online. Currently 334 
families, 1,821 genera and, 8,203 species, subspecies and varieties have been recorded to the state, 1,740 of which are 
endemic. We highlight the vegetation formations, municipalities, conservation unities, and families of angiosperms, 
bryophytes, ferns and lycophytes families most diverse, as well as comments about monographic treatments already 
published. This special volume of Rodriguésia dedicated to the flora of Rio de Janeiro state presentes 19 families with 
76 species of Angiosperms - Aizoaceae, Alismataceae, Asparagaceae, Ceratophyllaceae, Cabombaceae, Haloragaceae, 
Hydrocharitaceae, Hydroleaceae, Juncaginaceae, Lentibulariaceae, Mayacaceae, Menyanthaceae, Molluginaceae, 
Myristicaceae, Nymphaeaceae, Pontederiaceae, Potamogetonaceae, Rhizophoraceae e Typhaceae.
Key words: Angiosperms, Bryophytes, endemic, Gymnosperms, Lycophytes, Ferns.
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Inserido integralmente no Bioma Mata Atlântica, 
o estado do Rio de Janeiro representa uma das áreas 
de maior diversidade desse bioma no país e cujas 
fitofisionomias moldam-se à ampla variação do relevo, 
com singulares cadeias montanhosas e planícies 
litorâneas, e do clima, em particular das temperaturas 
e precipitações. Várias unidades geomorfológicas 
compõem o estado fluminense, que juntamente com 
peculiaridades das bacias hidrográficas, topografia, 
clima, solo e hidrologia, proporcionam uma diversidade 
de paisagens vegetacionais e, consequentemente, 
expressiva variedade de habitats e riqueza de espécies, 
incluindo várias endêmicas. Entre essas unidades, 
as Escarpas e Reversos da Serra do Mar e o Vale do 
Paraíba do Sul destacam-se como as mais extensas 
(Veloso & Goes Filho 1982; Costa et al. 2009).

Essas paisagens, considerando as fisionomias, 
as características ecológicas, a florística e a altitude, 
possibilitam o reconhecimento no estado de diferentes 
formações vegetacionais (Fig. 1), destacando-se a 
Floresta Ombrófila Densa [de Terras Baixas (< 50 
m), Submontana (50–500 m), Montana (500–1.500 
m) e Alto-montana ou “matas nebulares” (> 1.500 
m)]; a Floresta Estacional Semidecidual (também 
distinta em Terras Baixas, Submontana e Montana); 
os Refúgios Ecológicos, que inclui os Campos de 
Altitude, a Savana-Estépica Arborizada, pouco 
expressiva e localizada na região litorânea; e as 
Formações Pioneiras, classificadas como Restinga, 
vegetação com influência marinha, e Mangue, 
vegetação com influência fluviomarinha (Veloso et al. 
1991; IBGE 2012). Os Campos de Altitude, formações 
campestres altitudinais, têm sido reconhecidos como 
uma fitofisionomia distinta no contexto da Floresta 
Ombrófila Densa, ao longo das cadeias da Serra do 
Mar e da Mantiqueira, devido a particularidades da 
composição florística e fisionômico-ecológicas, como 
altitude geralmente acima de 1.800 m e substrato 
constituído de rochas ígneas ou metamórficas 
(Martinelli et al. 1989; Safford 1999, 2007; Keidel et 
al. 2009; Vasconcelos 2011).

As rochas ígneas e metamórficas predominam 
no estado fluminense e embasam principalmente 
os terrenos pré-cambrianos, embora também sejam 
encontradas áreas com sedimentos cretáceos, terciários 
e quaternários, mas em menor extensão. O relevo 
mostra-se muito acidentado, com formações de 
planícies, baixadas, planaltos, tabuleiros, vales, 
encostas e escarpas, e constituído por longas cadeias 
montanhosas, como a Serra da Bocaina, no sul do 
estado, e as Serras dos Órgãos e do Desengano, nas 
porções mais interioranas, que integram a extensa 
cadeia da Serra do Mar. Exatamente na Serra dos 

Órgãos localizam-se alguns dos picos mais elevados do 
estado - a Pedra do Açu (2.245 m), o Pico da Caledônia 
(2.219 m), a Pedra do Sino (2.263 m) e o Pico Maior 
de Friburgo (2.216 m). Também integra o relevo 
fluminense outra importante cadeia montanhosa do 
sudeste do país, a Serra da Mantiqueira, mas ocupando 
apenas um pequeno trecho do maciço do Itatiaia, no 
extremo do sudoeste do estado, onde se encontra o 
ponto culminante, o Pico das Agulhas Negras, com 
2.791 m de altura (INEA 2009; IBGE 2012; ICMBio 
2016). A formação de Restinga se destaca no litoral 
fluminense, que, em sentido amplo, é encontrada nas 
planícies arenosas quaternárias de origem marinha 
(Araujo et al. 1994; IBGE 2102).

É notória a grande alteração que a cobertura 
original da vegetação do estado do Rio de Janeiro 
sofreu ao longo dos séculos, desde o período de 
colonização, devido à ocupação humana desordenada, 
com a expansão dos centros urbanos, cultivo de plantas 
introduzidas e atividades agropastoris (Joly et al. 1999; 
Silva et al. 2001; Scarano 2014). Atualmente, os 
remanescentes do Bioma Mata Atlântica representam 
um total de ca. 1.300.000 ha, correspondendo em 
torno de 30% de sua área original (Fundação SOS 
Mata Atlântica/INPE 2015), incluindo Remanescentes 
Florestais (Mata; 18,6%), Restinga (1,2%), Mangue 
(0,3%), Vegetação Natural (10%) e Áreas Naturais 
não florestais (0,6%) (Fundação SOS Mata Atlântica/
INPE 2015), principalmente de Florestas Ombrófila e 
Estacional Semidecidual. Esses remanescentes estão 
distribuídos de forma dispersa e fragmentada (Fidalgo 
et al. 2009), com destaque para três regiões localizadas 
nas porções mais interioranas das Escarpas e Reversos 
da Serra do Mar, ao longo do Vale do Paraíba e no 
extremo do norte-fluminense.

Em relação às áreas legalmente protegidas, 
o estado tem aproximadamente 462.000 ha, que 
correspondem a 19 Unidades de Conservação federais e 
36 estaduais (INEA 2016). Os principais remanescentes 
mais extensos encontram-se em locais de maior 
declividade, havendo milhares de pequenos fragmentos 
florestais dispersos tanto em propriedades particulares 
de áreas rurais quanto em áreas urbanas. Por outro 
lado, significativas extensões de florestas contínuas 
e conservadas localizam-se na Serra da Bocaina e na 
cadeia montanhosa que engloba a Reserva Biológica 
de Tinguá, Parque Nacional da Serra dos Órgãos e do 
Parque Estadual dos Três Picos até o Parque Estadual do 
Desengano. Já nas regiões do vale do Paraíba e noroeste 
e norte do estado encontram-se as áreas mais alteradas 
(Campalini & Prochnow 2006), devido às intensas e 
contínuas atividades agropecuárias, e atualmente com 
vários e pequenos fragmentos florestais.
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Figura 1 – Formações vegetacionais no estado do Rio de Janeiro, exemplos – a. Floresta Ombrófila Densa Montana, 
Parque Nacional do Itatiaia; b. Floresta Ombrófila Densa Alto-Montana, Parque Nacional da Serra dos Órgãos; c. Floresta 
Estacional Semidecidual Montana, no município de Cambuci; d. Campo de Altitude, Parque Nacional da Serra dos 
Órgãos, e, ao fundo, cadeia montanhosa no Parque Estadual dos Três Picos; e. Mangue, Rio de Janeiro; f. Restinga, Ilha da 
Marambaia (Fotos: a. J.F.A. Baumgratz; b-c. M.A.N. Coelho; d. L.A.F. Santos Filho; e. M. Trovó; f. K.C. Silva Gonçalves).
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Apesar de a constante degradação e fragmentação 
da vegetação, observa-se que os remanescentes de 
Floresta Ombrófila Densa no estado do Rio de Janeiro 
estão em maior proporção quanto maior for a altitude e, 
geralmente, protegidos em Unidades de Conservação. 
Ao contrário, mais de 70% de áreas de formações de 
Florestas Estacionais Semideciduais já não possuem 

cobertura original, além de haver baixa ocorrência 
de remanescentes florestais em áreas legalmente 
protegidas (Costa et al. 2009).

As particularidades ambientais do estado do 
Rio de Janeiro propiciam uma ampla variedade de 
fitofisionomias e habitats, associada a uma flora 
exuberante e diversificada (Fig. 2). Esses atributos 
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têm incentivado os mais diferentes estudos botânicos 
e outros que estão associados ou dependem do 
conhecimento da diversidade ou da composição 
florística, tanto em um contexto mais restritivo, 
focado em um grupo taxonômico, ou no âmbito de 
floras locais.

Indubitavelmente, foi esse cenário paisagístico 
e a riqueza de espécies que estimulou frei José 
Mariano da Conceição Vellozo, no século XVIII, a 
empreender a primeira obra focada objetivamente no 
conhecimento taxonômico da flora do estado do Rio 
de Janeiro, elaborando a mundialmente conhecida 
Flora Fluminensis (Vellozo 1827, 1831). Nessa obra, 
o autor não só seguiu o sistema de classificação de 
Lineu, como adotou os moldes da época de se fazer 
curtas descrições dos táxons, à semelhança de Lineu 
e De Candolle (Sampaio 1946). É oportuno destacar 
que este autor assinala que a obra de Fr. Vellozo não 
só evidenciou ao mundo a competência do naturalista, 
como tornou a Flora Fluminensis um exemplo de 
trabalho que parecia determinar, no Brasil, o advento 
de “floras regionais”, com predomínio de iconografias 
para facilitar as identificações botânicas em qualquer 
região do país.

A Flora Fluminensis é constituída de três 
volumes de textos e 11 de iconografias, tendo sido 
abordados 395 gêneros, sendo 14 de criptógamas e 381 
de fanerógamas, totalizando 1.640 espécies descritas 
e ilustradas (Vellozo 1829, 1831, 1881; Cruz 1946; 
Carauta 1973; Bediaga & Lima 2015). Às concisas 
descrições morfológicas, genéricas e específicas, 
foram associados comentários de peculiaridades dos 
ambientes e, quando disponíveis, o nome popular e 
uso das plantas pelos nativos. Nessa época, as coleções 
de importantes naturalistas serviram de base para 
a elaboração dos estudos sobre a flora fluminense, 
como as de A.F.C.P. Saint-Hilaire, C. Gaudichaud, F. 
Sellow, G.H. von Langsdorff, G. Raddi, H.W. Schott, 
J. Pohl, J.C. Mikan e K.F.P. von Martius, e também as 
próprias plantas coletadas e determinadas por Vellozo 
(Neto 1881).

Outra obra igualmente admirável para a 
flora fluminense é a de Francisco Freire Allemão 
de Cysneiros, cujos manuscritos (“papéis”) de 
observações, anotações, comunicações e desenhos 
foram elaborados por mais de 40 anos no século XIX. 
É um trabalho original e que apresenta descrições e 
ilustrações botânicas documentadas em 17 tomos - 
“Estudos Botânicos” (Damasceno & Cunha 1964).

Além desses naturalistas, vários outros foram 
igualmente marcantes no conhecimento e documentação 
em coleções de herbários das espécies da flora do 
estado até o início do século XX, como A.F.M. Glaziou, 

C.W.H. Mosén, E.H.G. Ule, G. Gardner, J.B.E. Pohl, L. 
Riedel e P. Claussen, entre outros. Vários exemplares 
desses coletores constituem tipos nomenclaturais, 
cuja maioria encontra-se documentada principalmente 
em herbários europeus e são muito importantes para 
os atuais estudos taxonômicos e florísticos, além de 
representarem registros históricos da diversidade da 
flora fluminense em tempos pretéritos.

A flora do estado do Rio de Janeiro é 
reconhecidamente uma das mais ricas do país, 
sendo estimadas 8.037 espécies, pertencentes a 200 
famílias de angiospermas, duas de gimnospermas, 
34 de samambaias e licófitas, e 98 de briófitas 
(<http://florariojaneiro.jbrj.gov.br>). Devido a essa 
expressividade numérica, incluindo-se as espécies de 
algas e fungos, o estado fluminense tem sido apontado 
como a terceira unidade federativa do país com maior 
riqueza de espécies (Forzza et al. 2010). Daquele 
total de espécies, 6.512 são de angiospermas (1.643 
endêmicas), três de gimnospermas, 892 de briófitas 
(58 endêmicas), e 630 de samambaias e licófitas 
(39 endêmicas). Particularmente, em termos de 
angiospermas, o estado o Rio e Janeiro destaca-se como 
a quinta unidade federativa do país com maior número 
de espécies, 7.354, das quais 1.076 são endêmicas 
(BFG 2015). Em relação às samambaias e licófitas, o 
estado é o segundo com maior riqueza, apresentando 
620 espécies, sendo 20 endêmicas (Prado et al. 2015) 
e, para briófitas, o Rio de Janeiro juntamente com São 
Paulo, despontam como os estados mais diversos, 
com 900 espécies cada e, respectivamente, 17 e 12 
endêmicas (Costa & Peralta 2015).

Mori et al. (1981) destacaram o estado do Rio 
de Janeiro como um importante centro de endemismo 
do país, enquanto Davis et al. (1997), ao abordarem 
centros de diversidade de plantas, apontaram as regiões 
de Cabo Frio e as montanhas do Rio de Janeiro dentre 
os centros de diversidade brasileiros. Werneck et al. 
(2011), ao estudarem a distribuição e endemismo de 
angiospermas na Mata Atlântica, evidenciam que as 
regiões oeste e central do Rio de Janeiro detêm uma alta 
riqueza de espécies, além de assinalarem que o número 
mais elevado de endemismo (978 spp.) em uma única 
unidade amostral (grid cell = 1 × 1o) ocorre na região 
da cidade do Rio de Janeiro. Registram, ainda, que a 
Serra dos Órgãos, com 746 espécies, constitui outra 
área principal de alta riqueza de angiospermas.

Trabalhos de outras naturezas, que não 
tratamentos taxonômicos, também em muito 
contribuíram para o conhecimento da diversidade 
da flora do estado do Rio de Janeiro, divulgando 
a riqueza de espécies em determinadas regiões ou 
mesmo documentada em coleções de herbários. 
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Figura 2 – Espécies vegetais na flora do estado do Rio de Janeiro, exemplos – a. Anthurium minarum; b. Araucaria 
angustifolia; c. Asplenium cariocanum; d. Brasiliorchis ubatubana; e. Ipomoea bonariensis; f. Luehea grandiflora; g. 
Jungermannia hyalina; h. Lupinus gilbertianus; i. Microlicia isophylla.; j. Paepalanthus ovatus; k. Passiflora amethystina; 
l. Paullinia rubiginosa; m. Pavonia malacophylla; n. Solanum cernuum; o. Zygopetalum mackayi. (Fotos: a,d,e,l,m. 
M.A.N. Coelho; b,f,h,i,k,n,o. J.F.A. Baumgratz; c. C. Mynssen; g. M.A. Rezende; j. M. Trovó). 
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Nesse contexto, pode-se destacar a Flora Organensis, 
abordando a flora do Parque Nacional da Serra 
dos Órgãos (Rizzini 1954); Espécies coletadas no 
estado do Rio de Janeiro e depositadas no Herbário 
RB, listando todos os táxons e os respectivos 
municípios de ocorrência das espécies (Marques & 
Novaes 1996); Estações de Coleta no estado do Rio 
de Janeiro, mapeando 165 estações de coleta, que 
representam áreas a serem visitadas devido à carência 
de informações quanto à diversidade da flora local 
(Guimarães & Mautone 1984). Além disso, vários 
estudos de floras locais, principalmente das restingas 
do estado (vide referências em Araujo et al. 1994; 
Costa & Dias 2001), e da Floresta Ombrófila (Rizzini 
1954; Dusén 1955; Brade 1956; Lima & Guedes-Bruni 
1994, 1996; Lima & Guedes-Bruni 1997; Marques 
et al. 1997), bem como vários artigos publicados no 
volume especial da revista Rodriguésia (vol. 57, n. 3), 
em 2006, sobre a Reserva Biológica de Poço das Antas. 
Pode-se destacar, ainda, a iniciativa de G.M. Barroso e 
colaboradores (Barroso et al. 1974), que ao estudarem 
a família Dioscoreaceae para o antigo estado da 
Guanabara (atual município do Rio de Janeiro) 
tinham também, como objetivo, dar prosseguimento 
ao plano de levantamento da flora do estado e iniciar 
um trabalho de pesquisa em equipe multidisciplinar, 
no qual as espécies no habitat natural e as coleções 
de herbários eram as principais fontes de informação.

Uma breve retrospectiva de tratamentos 
monográficos já realizados para a flora do estado 
do Rio de Janeiro revela números bem expressivos, 
porém ainda longe de contemplarem a real diversidade 
da flora fluminense. Tomando-se como base as 
revistas Rodriguésia, Arquivos do Jardim Botânico 
do Rio de Janeiro (<http://www.jbrj.gov.br>) e 
Albertoa (Marques & Martins 1997), registram-se 85 
publicações, ora contemplando famílias ora gêneros 
ou táxons infragenéricos. Igualmente importantes são 
publicações de gêneros e espécies novas que têm sido 
descobertos até os dias de hoje na flora fluminense.

Em 2001, tendo sido iniciado o Projeto Flora 
do estado do Rio de Janeiro, sob uma coordenação 
informal e constituída por representantes de 
instituições de pesquisa e ensino, públicas e privadas 
do estado, propôs publicar monografias dos diferentes 
grupos botânicos que compõem a flora do estado. 
Nessa época, a fim de se padronizar os tratamentos 
monográficos, elaborou-se um manual de instruções 
aos autores, bem como um mapa de quadrículas para 
registro dos locais de ocorrência no estado. Porém, 
atualmente, os manuscritos seguem as normas de 
publicação da Rodriguésia, podendo-se utilizar o mapa 
de quadriculas (Fig. 3).

Em 2007, iniciou-se a elaboração on-line do 
Checklist da Flora do Rio de Janeiro (<http://www.jbrj.
gov.br/pesquisa/div_tax>). Para tal foi desenvolvido 
um módulo específico no sistema de gerenciamento 
de coleções científicas JABOT (<http://jabot.jbrj.gov.
br>). Esse módulo possibilitou aos pesquisadores a 
associação dos táxons ao Catálogo, acrescentando 
informações de sua ocorrência, tais como: a Unidade 
de Conservação, tipo de vegetação, município, dentre 
outros. O módulo segue os conceitos de Sistemas 
Colaborativos proposto por Pimentel & Fuks (2011). 
Foram registradas 3.243 espécies e variedades, 
pertencentes a 153 famílias até o ano de 2010. A 
partir de 2011, consolidou-se uma nova versão deste 
checklist, com a implantação do Catálogo de espécies 
de plantas vasculares e briófitas da flora do estado 
do Rio de Janeiro (<http://florariojaneiro.jbrj.gov.
br>), também on-line (Fig. 4), mantido na mesma base 
JABOT e que recebeu o apoio da Fundação Carlos 
Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio 
de Janeiro (FAPERJ).

Nesse novo cenário da pesquisa, no contexto 
da informatização de dados aplicada à biodiversidade 
e com a participação de mais de 150 colaboradores, 
consolidaram-se no Catálogo informações acerca 
da riqueza de plantas vasculares e briófitas da flora 
fluminense, com gráficos ilustrando a diversidade 
em relação aos municípios, tipos de formação 
vegetacional e Unidades de Conservação e grau de 
ameaça, além de imagens de exsicatas. Atualmente, 
estão registradas 334 famílias, 1.821 gêneros e 8.203 
espécies, subespécies e variedades, sendo 1.740 
endêmicas.

Dentre as formações vegetacionais com maior 
riqueza de angiospermas, gimnospermas, briófitas, 
e samambaias e licófitas destacam-se a Floresta 
Ombrófila Densa, a Floresta Estacional Semidecidual, 
os Campos de Altitude e a Floresta Ombrófila Mista.

Em relação aos municípios, os cinco mais 
representativos em número de espécies são Rio de 
Janeiro (4.362 spp.), Itatiaia (2.746 spp.), Petrópolis 
(2.532 spp.), Teresópolis (2.464 spp.) e Nova Friburgo 
(2.243 spp.) (<http://florariojaneiro.jbrj.gov.br>). 
Estes municípios são os mais representativos para 
todos os grupos inventariados, exceto Petrópolis, 
que é um dos cinco mais ricos apenas em espécies 
de Angiospermas (2.259 spp.). Para samambaias e 
licófitas, o quinto município mais rico é Santa Maria 
Madalena, com 165 spp. (vs. 145 em Petrópolis), 
enquanto que para briófitas é Niterói, com 205 spp. 
(vs. 126 em Petrópolis) (Tab. 1).

Entre as angiospermas, as cinco famílias com 
maior riqueza de espécies são Orchidaceae (714 



Flora do Rio de Janeiro: avanços

Rodriguésia 68(1): 001-011. 2017

7

spp.), Leguminosae (399 spp.), Asteraceae (353 spp.), 
Bromeliaceae (311 spp.) e Melastomataceae (304 
spp.). Estas famílias também estão entre as dez 
mais diversas na flora do Brasil e no Bioma Mata 
Atlântica (BFG 2015).

Em relação às samambaiais e licófitas, 
destacam-se como as cinco famílias mais diversas 
em espécies na flora fluminense Dryopteridaceae 
(86 spp.), Polypodiaceae (80 spp.), Pteridaceae (74 
spp.), Aspleniaceae (43 spp.) e Hymenophyllaceae 
(36 spp.), todas integrando o grupo das dez mais 
diversas no Brasil, segundo Prado et al. (2015). 
Já entre as briófitas, destacam-se as famílias 
Lejeuneaceae (143 spp.), Dicranaceae (45 spp.), 
Sphagnaceae (43 spp.), Pilotrichaceae (37 spp.) 
e Sematophyllaceae (33 spp.), que estão entre 
as dez mais diversas na flora do Brasil (Costa & 
Peralta 2015).

Em relação às Unidades de Conservação 
do Estado, pode-se destacar como as mais 
representativas em número de espécies para todos 
os grupos inventariados o Parque Nacional da 
Serra dos Órgãos (1.512 spp.), Parque Nacional 

do Itatiaia (1.492 spp.), Parque Nacional da Tijuca 
(1.141 spp.), Área de Proteção Ambiental do 
Cairuçú (503 spp.) e a Reserva Biológica de Poço 
das Antas (451 spp.).

O desafio no avanço do conhecimento 
qualiquantitativo da flora fluminense ainda é muito 
grande. Há uma luta desigual entre o avanço do 
conhecimento e a vulnerabilidade da vegetação 
pela fragmentação e degradação, aliado aos efeitos 
das mudanças climáticas e perda da diversidade e, 
possivelmente, também de conhecimentos inéditos 
e irrecuperáveis acerca da biodiversidade. Além 
disso, há necessidade de exploração de áreas pouco 
ou ainda não visitadas, realizar estudos taxonômicos 
sobre vários grupos botânicos e conhecer a riqueza 
florística de diferentes fragmentos remanescentes 
que integram o hotspot Mata Atlântica fluminense. 
Nesse panorama, a continuação dos estudos 
taxonômicos será fundamental para suprir lacunas e 
dispor o conhecimento, o mais atualizado possível, 
da diversidade dos diferentes grupos botânicos que 
compõem as formações vegetacionais, destacando 
também as espécies endêmicas e aquelas que já 

Figura 3 – Mapa de quadrículas usado na Flora do estado do Rio de Janeiro.
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tenham sido apontadas com algum grau de ameaça 
na flora fluminense, enfatizando a importância da 
manutenção e criação de Unidades de Conservação.

À parte os avanços já alcançados quanto 
ao conhecimento dos grandes grupos na flora 
fluminense com base em coleções botânicas e em 
estudos florísticos e taxonômicos, observa-se que 
para vários municípios, como por exemplo, Aperibé, 
Belford Roxo, Comendador Levy Gasparian, 
Italva, Japeri, Laje de Muriaé, Macuco, Mesquita, 
Miracema, Natividade, Nilópolis, Pinheiral, 
Porto Real, São João de Meriti e São José de 
Ubá e Tanguá, a disponibilidade de informações 
sobre a diversidade de angiospermas ainda é 

muito incipiente, com registro igual ou menos 
de dez espécies (<http://florariojaneiro.jbrj.gov.
br>). Este fato deve-se, principalmente, a pouca 
investigação dos remanescentes vegetacionais, 
falta de coletas, extrema degradação dos ambientes 
naturais, atividades agropastoris e a inexistência de 
Unidades de Conservação. Igualmente, para várias 
dessas áreas legalmente protegidas, tanto em nível 
federal quanto estadual e municipal, informações 
sobre a diversidade também se mostram muito 
rudimentares, podendo haver menos de dez registros 
de angiospermas ou de samambaias e licófitas.

O estado do Rio de Janeiro, juntamente com 
Minas Gerais e Espírito Santo, lidera a lista de 

Figura 4 – Tela de consulta pública do sistema do Catálogo da flora do estado do Rio de Janeiro (<http://florariojaneiro.
jbrj.gov.br>).

Tabela 1 – Municípios com maior riqueza específica por grupo inventariado.

Municípios Angiospermas Samambaias e Licófitas Briófitas

Rio de Janeiro 3.844 246 269

Itatiaia 2.006 337 402

Petrópolis 2.259 145 126

Teresópolis 1.905 341 218

Nova Friburgo 1.834 173 233
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espécies em risco de extinção no Brasil e, sob a 
perspectiva espacial, integra o grupo de estados 
que apresenta a maior proporção de espécies na 
lista daquelas de interesse para a conservação 
e pesquisa. Além disso, semelhante à Bahia, 
Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo, o estado 
fluminense contabiliza mais de 100 espécies 
dentre as não ameaçadas, mas com interesse para 
a conservação ou pesquisa (Martinelli et al. 2013). 
Surpreendentemente, de acordo com o Catálogo de 
espécies de plantas vasculares e briófitas da flora do 
estado do Rio de Janeiro (<http://florariojaneiro.jbrj.
gov.br>), 786 espécies são indicadas com algum 
grau de ameaça e 17 espécies apontadas como 
extintas na flora fluminense. Embora esses dados 
do Catálogo não constituam uma lista oficial, são 
significativamente preocupantes e merecem ser 
investigados de modo bem criterioso, a fim de 
assegurar a conservação do patrimônio da flora 
do estado.

Este volume especial da Rodriguésia 
dedicado à flora do estado fluminense vem 
consolidar várias iniciativas do Projeto Flora do 
estado do Rio de Janeiro, como o Catálogo de 
espécies de plantas vasculares e briófitas da flora do 
estado do Rio de Janeiro (<http://florariojaneiro.
jbrj.gov.br>). Nesse volume, apresenta-se o 
estudo de mais 19 famílias abrangendo 76 
espécies  de angiospermas -  Aizoaceae, 
Alismataceae, Asparagaceae, Ceratophyllaceae, 
Cabombaceae, Haloragaceae, Hydrocharitaceae, 
Hydroleaceae, Juncaginaceae, Lentibulariaceae, 
Mayacaceae, Menyanthaceae, Molluginaceae, 
Myristicaceae, Nymphaeaceae, Pontederiaceae, 
Potamogetonaceae, Rhizophoraceae e Typhaceae. 
Esses novos artigos, bem como outros publicados 
em volumes anteriores da Rodriguésia e também 
nos Arquivos do Jardim Botânico do Rio de Janeiro 
(1915–1996), Arquivos do Instituto de Biologia 
Vegetal (1934–1938), Arquivos do Instituto do 
Serviço Florestal (1939–1957), estão acessíveis 
on-line tanto na página web do JBRJ (<http://
jbrj.gov.br/publicacoes/editoriais>) quanto no 
Catálogo (<http://florariojaneiro.jbrj.gov.br>). 
Nessa oportunidade, ressalta-se que as monografias 
das famílias Combretaceae, Elaeocarpaceae, 
Lentibulariaceae, Marcgraviaceae e Polygalaceae 
encontram-se publicadas (Marques & Martins 
1997). Pretende-se incentivar, cada vez mais, a 
publicação de monografias dos demais grupos 
botânicos, pois assim será possível prosseguir no 
avanço do conhecimento sobre a flora fluminense 
e conhecer a real diversidade. No caso de famílias 

constituídas por grande número de gêneros e 
espécies, como por exemplo, Leguminosae, 
subfamílias, tribos e gêneros poderão ser tratados 
de modo independente.

O esforço precisa continuar a ser coletivo 
para reunir o conhecimento da flora fluminense 
adquirido ao longo de décadas pelos pesquisadores 
e coligir informações ainda desconhecidas e 
retidas em coleções de herbários. Espera-se que a 
presente iniciativa estimule a elaboração de novas 
monografias e ações coordenadas que possibilitem 
ampliar o conhecimento sobre a diversidade da 
flora do estado do Rio de Janeiro, principalmente 
em áreas até então muito pouco estudadas e com 
baixa representatividade em coleções botânicas. 
Nesse contexto, estudos florísticos e taxonômicos 
poderão incentivar, cada vez mais, a formação de 
novos taxonomistas e a exploração de formações 
vegetacionais pouco ou ainda não floristicamente 
conhecidas. Certamente, com base em um melhor 
conhecimento e valorização da flora do estado do 
Rio de Janeiro, pode-se contribuir para tomadas 
de decisões mais conscienciosas e ações para a 
conservação e o uso sustentável dos remanescentes.
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Abstract 
Fully contained within the Atlantic Forest Biome, the state of Rio de Janeiro represents one of the greatest areas 
of diversity of vegetation physiognomy, habitats and plant species, including endemics. The flora of Rio de 
Janeiro state is recognized as one of the richest in the country and the state as an important center of endemism. 
These features have encouraged diferent botanical studies, highligthing Vellozo, Cysneiros, Glaziou, Gardner, 
among others, as precursor naturalists in exploration native forests. It is presented physiographic features of the 
state and brief retrospective of the Flora of Rio de Janeiro state project, which began in 2001, and consolidated in 
2007 with a checklist prepared and made available online, and in 2011, with the implantation of the Catálogo de 
espécies de plantas vasculares e briófitas da flora do estado do Rio de Janeiro, with the participation of over 150 
participants working online. Currently 334 families, 1,821 genera and, 8,203 species, subspecies and varieties have 
been recorded to the state, 1,740 of which are endemic. We highlight the vegetation formations, municipalities, 
conservation unities, and families of angiosperms, bryophytes, ferns and lycophytes families most diverse, as well 
as comments about monographic treatments already published. This special volume of Rodriguésia dedicated to 
the flora of Rio de Janeiro state presentes 19 families with 76 species of Angiosperms - Aizoaceae, Alismataceae, 
Asparagaceae, Ceratophyllaceae, Cabombaceae, Haloragaceae, Hydrocharitaceae, Hydroleaceae, Juncaginaceae, 
Lentibulariaceae, Mayacaceae, Menyanthaceae, Molluginaceae, Myristicaceae, Nymphaeaceae, Pontederiaceae, 
Potamogetonaceae, Rhizophoraceae e Typhaceae.
Key words: Angiosperms, Bryophytes, endemic, Gymnosperms, Lycophytes, Ferns. 

Resumo 
O estado do Rio de Janeiro, inserido no Bioma Mata Atlântica, representa uma área com alta diversidade de paisagens 
vegetacionais, habitats e espécies de plantas, incluindo várias endêmicas. A flora do estado do Rio de Janeiro é 
reconhecidamente uma das mais ricas do país e o estado apontado como um importante centro de endemismo. 
Tais características têm incentivado os mais diferentes estudos botânicos, destacando Vellozo, Cysneiros, Glaziou, 
Gardner, entre outros, como naturalistas precursores na exploração das florestas nativas. Apresentam-se, de modo 
geral, aspectos fisiográficos do estado e uma breve retrospectiva do projeto Flora do estado do Rio de Janeiro, 
iniciado em 2001, que culminou, em 2007, com a elaboração online do checklist da flora do estado, e em 2011, 
com a implantação do Catálogo de espécies de plantas vasculares e briófitas da flora do estado do Rio de Janeiro, 
no qual mais de 150 colaboradores trabalharam online. Essas iniciativas revelam números bem expressivos da 
diversidade da flora fluminense e a necessidade de se prosseguir nos estudos taxonômicos dos grupos botânicos 
que compõem a flora. Atualmente, são registradas para o estado do Rio de Janeiro 334 famílias, 1.821 gêneros e 
8.203 espécies, subespécies e variedades de plantas vasculares e briófitas, sendo 1.740 endêmicas. Destacam-se as 
formações vegetacionais, os municípios, as Unidades de Conservação e as famílias de Angiospermas, Samambaias 
e Licófitas e Briófitas com maior riqueza de espécies, bem como se comenta sobre tratamentos monográficos já 
realizados. Este volume especial da Rodriguésia dedicado à flora do estado do Rio de Janeiro apresenta 76 espécies de 
angiospermas distribuídas nas famílias Aizoaceae, Alismataceae, Asparagaceae, Ceratophyllaceae, Cabombaceae, 
Haloragaceae, Hydrocharitaceae, Hydroleaceae, Juncaginaceae, Lentibulariaceae, Mayacaceae, Menyanthaceae, 
Molluginaceae, Myristicaceae, Nymphaeaceae, Pontederiaceae, Potamogetonaceae, Rhizophoraceae e Typhaceae.
Palavras-chave: Angiospermas, Briófitas, endemismo, Gimnospermas, Licófitas, Samambaias.
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Fully contained within the Atlantic Forest 
Biome, the state of Rio de Janeiro represents 
one of the greatest areas of diversity within this 
biome in Brazil, where vegetation physiognomy 
conforms to a wide range of relief of mountain 
ranges and coastal plains, as well as to the weather, 
especially temperature and precipitation. Various 
geomorphological units are contained within this 
state, which along with peculiarities of watersheds, 
topography, climate, soil and hydrology provide 
a diversity of vegetation and landscapes and 
consequently, an extraordinary variety of habitats 
and species, including several that are endemic. Of 
these units, Escarpas e Reversos da Serra do Mar 
and Vale do Paraíba do Sul stand out as the largest 
(Veloso & Goes Filho 1982; Costa et al. 2009).

This landscape considering vegetation 
physiognomy, ecological characteristics, flora 
and altitude allows us to recognize a variety 
of vegetation types in Rio de Janeiro (Fig. 1), 
especially the Atlantic Rainforest [lowland (< 50 
m), submontane (50–500 m), montane (500–1,500 
m) and high montane or cloud forest (> 1,500 m)]; 
Semideciduous Seasonal Forest (also divided into 
lowland, submontane and montane); Ecological 
Refuges, including the high-altitude grasslands, 
savanna-steppe and restricted areas in the coastal 
region; pioneer formations, classified as restinga 
vegetation, with marine influence, and mangroves, 
under estuary influence (Veloso et al. 1991; IBGE 
2012). The high-altitude grasslands have been 
recognized as a distinct vegetation type within 
the context of the Atlantic Forest, lying along 
the mountain chains of Serra do Mar and Serra 
da Mantiqueira. They exhibit certain traits of 
floristic composition and ecology that are common 
above 1,800 m altitude and substrate composed 
of igneous or metamorphic rocks (Martinelli et 
al. 1989; Safford 1999, 2007; Keidel et al. 2009; 
Valencia 2011).

Igneous and metamorphic rocks predominate 
in the state and underlie mainly PreCambrian 
formations, although they are also found to a 
lesser extent in areas with Cretaceous, Tertiary and 
Quaternary sediments. This rugged relief alternates 
with plains, lowlands, valleys, and slopes of other 
large mountain ranges, such as Serra da Bocaina, in 
southern Rio de Janeiro, and Serra dos Órgãos and 
Serra do Desengano, farther inland, that are part of 
the extensive Serra do Mar range. It is precisely in 
Serra dos Órgãos that we find some of the highest 
peaks in the state: Pedra do Açu (2,245 m), Pico 
da Caledônia (2,219 m), Pedra do Sino (2,263 m) 

and Pico Maior de Friburgo (2,216 m). Another 
important mountain range of Southeast Brazil, the 
Serra da Mantiqueira, occupies only a small part of 
the Itatiaia massif, in the far southwest of the state, 
where the highest peak is Pico das Agulhas Negras 
at 2,791 m tall (INEA 2009; IBGE 2012; ICMBio 
2016). The restingas stand out on the coast of Rio de 
Janeiro, which is broadly interpreted as being located 
on sandy plains of Quaternary age and marine origin 
(Araujo et al. 1994; IBGE 2102).

It is well known that the original vegetation 
cover of Rio de Janeiro has been greatly altered over 
the centuries, begining during colonization with 
disorganized human occupation and expansion of 
urban centers, introduction of cultivated species, 
and farming activities (Joly et al. 1999; Silva et 
al. 2001; Scarano 2014). Today, remnants of the 
Atlantic Forest Biome consist of approximately 
1,300,000 ha, that is, around 30% of the original 
area (Fundação SOS Mata Atlântica/INPE 2015), 
including patches of forest (18.6%); restinga 
(1.2%), mangrove (0.3%), native vegetation (10%) 
and natural non-forest areas (0.6%) (Fundação 
SOS Mata Atlântica/INPE 2015), mainly of rain 
forests and semideciduous forests. These remnants 
are widely scattered and fragmented (Knight et al. 
2009), concentrated in three areas farther inland on 
the Escarpas e Reversos da Serra do Mar, along the 
Vale do Paraíba and northern Rio de Janeiro state.

As regards legally protected areas, the state 
has some 462,000 ha, representing 19 federal and 
36 state conservation units (INEA 2016). The main 
areas are larger where declivity is more pronounced, 
with thousands of small forest fragments scattered 
over private properties, rural areas and urban areas. 
On the other hand, there are significant stretches of 
preserved forests in Serra da Bocaina and on the 
mountains within the Tinguá Biological Reserve, 
Serra dos Órgãos National Park and in the área 
from Três Picos State Park to Desengano State Park. 
In the Paraíba River valley and northwestern and 
northern Rio de Janeiro, we find the greatly altered 
areas (Campalini & Prochnow 2006) due to intense 
ongoing farming activities. This region currently has 
multiple small forest fragments.

Despite constant degradation and fragmentation 
of vegetation, there is a larger proportion of Atlantic 
forest remnants in Rio de Janeiro at higher altitudes 
and usually lying within protected conservation 
units. In contrast, over 70% of semideciduous 
seasonal forest fragments no longer count on original 
cover, and there are very few forest remnants in 
legally protected areas (Costa et al. 2009).



Flora of Rio de Janeiro: overview

Rodriguésia 68(1): 001-011. 2017

3

Figure 1 – Vegetation types in the Rio de Janeiro state, examples – a. Dense Montane Ombrophylous Forest, Parque 
Nacional do Itatiaia; b. Dense Montane High Ombrophylous Forest; c. Montane Semideciduous Seasonal Forest, in 
the municipality of Cambuci; d. High Altitude Field, Parque Nacional da Serra dos Órgãos, and the Parque Estadual 
dos Três Picos in the background; e. Mangrove, Rio de Janeiro; f. Restinga, Marambaia Island (Photos: a. J.F.A. 
Baumgratz; M.A.N. Coelho; d. L.A.F. Santos Filho; M. Trovó; f. K.C. Silva Gonçalves).
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Environmental particularities of Rio de 
Janeiro state feature a wide range of physiognomies 
and habitats associated with a lush, diverse flora 
(Fig. 2). These attributes have encouraged a number 
of botanical and other studies that are associated 
with or depend on knowledge of diversity or 
floristic composition, both in a more restrictive 

context, focusing on a taxonomic group, or in the 
context of local floras.

It was this landscape and species richness that, 
without a doubt, encouraged Frei José Mariano da 
Conceição Vellozo, in the 18th century, to undertake 
the first study that was to focus objectively on 
taxonomic knowledge of the flora of Rio de Janeiro 
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state - the world-renowned Flora Fluminensis 
(Vellozo 1827, 1831). Here, the author not only 
followed the Linnaean classification system, but 
also adopted the practice of short descriptions of 
taxa, as did Linnaeus and De Candolle (Sampaio 
1946). It should be mentioned that this author 
points to the work of Fr. Vellozo as showing the 
world the ability of the naturalist, since the Flora 
Fluminensis was an example of work that appeared 
to determine, in Brazil, the advent of “regional 
floras”, with a wealth of iconographies to aid in 
botanical identification in any part of the country.

Flora Fluminensis consists of three volumes 
of texts and 11 volumes of iconographies addressing 
395 genera, 14 cryptogams and 381 phanerogams, 
for a total of 1,640 species described and illustrated 
(Vellozo 1829, 1831, 1881; Cruz 1946; Carauta 
1973; Bediaga & Lima 2015). The concise 
morphological descriptions of genera and species 
were associated with comments on environmental 
peculiarities and, when available, the common 
name and use of plants by the natives. At that time, 
the collections of prominent naturalists were the 
basis for preparation of studies on the flora of Rio 
de Janeiro, such as those of A.F.C.P. Saint-Hilaire, 
C. Gaudichaud, F. Sellow, G.H. von Langsdorff, G. 
Raddi, H.W. Schott, J. Pohl, J.C. Mikan and K.F.P. 
von Martius, and also the plants that had been 
collected and identified by Vellozo (Neto 1881).

Another important work for the flora of Rio 
de Janeiro was that of Francisco Freire Allemão 
de Cysneiros, whose manuscripts (“papers”) of 
observations, notes, and drawings took 40 years to 
prepare in the 19th century. It is an original work, 
featuring botanical illustrations and descriptions 
documented in 17 volumes - “Estudos Botânicos” 
(Damasceno & Cunha 1964).

In addition to these naturalists, several 
others were also essential for the knowledge and 
documentation of herbaria collections of species 
of the Rio de Janeiro flora up to the early 20th 
century, such as A.F.M. Glaziou, C.W.H. Mosén, 
E.H.G. Ule, G. Gardner, J.B.E. Pohl, L. Riedel 
and P. Claussen, among others. Several copies 
of these collections are types, most of which are 
documented mainly in European herbaria and are 
very important for current taxonomic and floristic 
studies, as well as representing historical records of 
floristic diversity in the state in times past.

The flora of Rio de Janeiro state is seen as 
one of the richest in the country, estimated at 8,037 
species, belonging to 200 families of Angiosperms, 
2 Gymnosperms, 34 ferns and lycophytes, and 98 

bryophytes (<http://florariojaneiro.jbrj.gov.br>). 
Due to this incredible richness that includes species 
of algae and fungi, Rio de Janeiro is seen as the third 
most species-rich state in the country (Forzza et al. 
2010). Of this total, 6,512 are Angiosperms (1,643 
endemic), 3 are Gymnosperms, 892 are bryophytes 
(58 endemics), and 630 ferns and lycophytes (39 
endemics). In terms of Angiosperms, Rio de Janeiro 
stands out as the fifth federal unit in the country 
with the greatest number of species, that is, 7,354. 
Of these, 1,076 are endemic (BFG 2015). As 
regards ferns and lycophytes, the state is second 
in greatest wealth, with 620 species, 20 endemics 
(Prado et al. 2015) and, for bryophytes, Rio de 
Janeiro and São Paulo emerge as the most diverse 
states, with 900 species each and, respectively, 17 
and 12 endemics (Costa & Peralta 2015).

Mori et al. (1981) regarded Rio de Janeiro 
state to be a major center of endemism in Brazil, 
while Davis et al. (1997), addressing diversity 
centres, cited the areas of Cabo Frio and the 
mountains of Rio de Janeiro as centers of diversity. 
Werneck et al. (2011) in a study of angiosperm 
distribution and endemism in the Atlantic Forest 
show that the central and western regions of Rio 
de Janeiro have high species richness and also 
that the greatest number of endemisms (978 spp.) 
in a single sample unit (grid cell = 1 × 1) is found 
near the city of Rio de Janeiro. Furthermore, they 
report that the Serra dos Órgãos, with 746 species, 
is another major area of great Angiosperm richness.

Articles other than taxonomic treatments 
have greatly contributed to our knowledge of the 
floristic diversity of Rio de Janeiro state, reporting 
species richness of a given region or diversity that 
is available in herbaria collections, for example: 
Flora Organensis, an important publication dealing 
with the flora of Serra dos Órgãos National Park 
(Rizzini 1954); Espécies coletadas no Estado do 
Rio de Janeiro e depositadas no Herbário RB  
listing all taxa and the respective municipalities 
where the species occur (Marques & Novaes 
1996); collection stations in Rio de Janeiro state 
mapping 165 areas to be visited due to the lack 
of information on diversity of the local flora 
(Guimarães & Mautone 1984).

Furthermore, several studies of local floras, 
mainly in the restingas (see references cited in 
Araujo et al. 1994; Costa & Dias 2001) and the 
Atlantic Forest (Rizzini 1954; Dusén 1955; Brade 
1956; Lima & Guedes-Bruni 1994, 1996; Lima & 
Guedes-Bruni 1997; Marques et al. 1997) have 
been published, as well as other articles found in 
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Figure 2 – Plant species in the flora of the Rio de Janeiro state, examples – a. Anthurium minarum; b. Araucaria 
angustifolia; c. Asplenium cariocanum; d. Brasiliorchis ubatubana; e. Ipomoea bonariensis; f. Luehea grandiflora; 
g. Jungermannia hyalina; h. Lupinus gilbertianus; i. Microlicia isophylla; j. Paepalanthus ovatus; k. Passiflora 
amethystina; l. Paullinia rubiginosa; m. Pavonia malacophylla; n. Solanum cernuum; o. Zygopetalum mackayi. 
(Photos: a,d,e,l,m. M.A.N. Coelho; b,f,h,i,k,n,o. J.F.A. Baumgratz; c. C. Mynssen; g. M.A. Rezende; j. M. Trovó).
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a special volume of Rodriguesia (vol. 57, no. 3), 
published in 2006 concerning the Poço das Antas 
Biological Reserve. We also highlight the iniciative 
of G.M. Barroso and collaborators (Barroso et al. 
1974) who studied the Dioscoreaceae of Guanabara 
state (today Rio de Janeiro municipality), which 
gave rise to a multidisciplinar team that surveyed 
the state´s flora, the main sources of information 
being species in their natural habitat plus herbarium 
collections.

We present a brief summary in retrospect 
of monographic treatments on the flora of Rio de 
Janeiro state. The numbers are impressive, but still 
far from revealing the true diversity of the flora. A 
survey of the volumes of Rodriguésia, Arquivos do 
Jardim Botânico do Rio de Janeiro (<http://www.
jbrj.gov.br>) and Albertoa (Marques & Martins 
1997) reveals a total of 85 publications dealing with 
families as well as genera and infrageneric taxa. 
Equally important are publications of new genera 
and species of the flora that have been discovered.

The Flora of Rio de Janeiro State project 
began in 2001, informally coordinated, with 
representatives from research and teaching 

institutions, both public and private, in the state. 
The proposal was to publish monographs of the 
botanical groups that constitute the flora of Rio 
de Janeiro. An instruction manual for authors was 
produced to standardize monographic treatments 
as well as a grid map to record distribution in the 
state. Currently, manuscripts follow Rodriguésia 
publication guidelines, so the grid map can be 
used (Fig. 3).

In 2007, the online edition of the Checklist 
da Flora do Rio de Janeiro was begun (<http://
www.jbrj.gov.br/pesquisa/div_tax>). For this 
purpose a specific module was constructed 
within the scientific collections management 
system - JABOT (<http://jabot.jbrj.gov.br>). This 
module has enabled researchers to associate taxa 
with the Catalogue and add information such as: 
conservation unit, vegetation type, municipality, 
etc. The model follows the concept of Sistemas 
Colaborativos proposed by Pimentel & Fuks 
(2011). A total of 3,243 species and varieties had 
been recorded in 153 families by the year 2010. 
As of 2011, a new consolidated version of this 
checklist was prepared and made available online: 

Figure 3 – Grid map used in the Flora of Rio de Janeiro state.
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Catálogo de espécies de plantas vasculares e briófitas 
da flora do estado do Rio de Janeiro (<http://
florariojaneiro.jbrj.gov.br>) (Fig. 4), within the 
same JABOT base and supported by Fundação 
Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do 
estado do Rio de Janeiro (FAPERJ). 

In this new research scenario aimed to 
computerize all data on biodiversity and with the 
participation of over 150 participants, information 
was consolidated in the catalog on species richness 
of the vascular-plant and bryophyte flora in 
Rio de Janeiro state. Diversity was illustrated 
graphically as regards municipalities, vegetation 
types, conservation units and degrees of threat, in 
addition to herbarium specimen images. Currently 
334 families, 1,821 genera and, 8,203 species, 
subspecies and varieties have been recorded, 1,740 
of which are endemic.

Vegetat ion format ions  with  higher 
angiosperm, gymnosperm, bryophyte, fern and 
lycophyte richness are Dense Ombrophilous Forest, 
Semideciduous Forest, High-altitude Grasslands 
and mixed Ombrophilous Forest.

As regards municipalities, the five most 
representative in number of species are Rio de 
Janeiro (4,362 spp.), Itatiaia (2,746 spp.), Petrópolis 
(2,532 spp.), Teresópolis (2,464 spp.) and Nova 
Friburgo (2,243 spp.) (<http://florariojaneiro.

jbrj.gov.br>). These municipalities are the most 
representative for all groups listed, except 
Petrópolis, one of the five richest in angiosperm 
species (2,259 spp.). For ferns and lycophytes, the 
fifth richest municipality is Santa Maria Madalena, 
with 165 spp. (vs. 145 in Petrópolis), while for 
bryophytes it is Niterói, with 205 spp. (vs. 126 in 
Petrópolis) (Tab. 1).

The five families of Angiosperms with 
greatest species richness are Orchidaceae (714 spp.), 
Leguminosae (399 spp.), Asteraceae (353 spp.), 
Bromeliaceae (311 spp.) and Melastomataceae 
(304 spp.). These families are also among the ten 
most diverse in the flora of Brazil and the Atlantic 
Rainforest Biome (BFG 2015).

In relation to ferns and lycophytes, the 
five most species-diverse families in Rio de 
Janeiro are Dryopteridaceae (86), Polypodiaceae 
(80), Pteridaceae (74), Aspleniaceae (43) and 
Hymenophyllaceae (36), all included in the group 
of 10 most diverse families in Brazil, according to 
Prado et al. (2015). Within the bryophyte families 
Lejeuneaceae (143), Dicranaceae (45 spp.), 
Sphagnaceae (43 spp.), Pilotrichaceae (37 spp.) 
and Sematophyllaceae (33 spp.) are part of the 10 
most diverse.

As regards conservation units at the state 
level, the most representative in number of species 

Figure 4 – Screen of the Catalog system of the flora do estado do Rio de Janeiro (<http://florariojaneiro.jbrj.gov.br>).
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for all inventoried groups are Serra dos Órgãos 
National Park (1,512 spp.), Itatiaia National Park 
(1,492 spp.), Tijuca National Park (1,141 spp.), 
Cairuçú Environmental Protection Area (503 spp.) 
and Poço das Antas Biological Reserve (451 spp.).

There is still an immense challenge to increase 
our knowledge, both in quality and quantity, of the 
Rio de Janeiro flora. There is an unfair struggle 
between acquired knowledge and vegetation 
vulnerability due to fragmentation and degradation, 
together with the effects of climate change and loss 
of diversity and possibly the loss of unpublished 
data regarding biodiversity. In addition, we most 
explore little-known areas or those not yet visited, 
do taxonomic studies on various botanical groups 
and study the floristic richness of various remaining 
fragments of the Atlantic Forest hotspot. Given 
this panorama, ongoing taxonomic studies will be 
essential to address gaps and gather knowledge 
(the most up-to-date possible) on the diversity of 
botanical groups that make up the plant formations, 
highlighting endemic species and those that have 
been shown to be threatened to a certain degree 
within the Rio de Janeiro flora. The importance 
of creating and maintaining protected areas must 
be stressed.

Apart from the advances already made in our 
knowledge of the large groups of Rio de Janeiro 
flora, based on botanical collections and floristic 
and taxonomic studies, it is clear that for many 
municipalities such as Aperibé, Belford Roxo, 
Comendador Levy Gasparian, Italva, Japeri, 
Laje de Muriaé, Macuco, Mesquita, Miracema, 
Natividade, Nilópolis, Pinheiral, Porto Real, São 
João de Meriti and São José de Ubá e Tanguá, 
the availability of information on flowering-plant 
diversity is still incipient, i.e. 10 species or less 
(<http://florariojaneiro.jbrj.gov.br>). This fact 
is mainly due to very few studies on vegetation 
patches, lack of collections, extreme degradation 

of natural environments, agropastoral activities 
and the absence of conservation units. Also, for 
many of these protected areas, at federal, state, 
and municipal levels, information on diversity is 
also very rudimentary, and may be fewer than 10 
Angiosperm or fern and lycophyte records.

Rio de Janeiro state, together with Minas 
Gerais and Espírito Santo, leads the list of 
endangered species in Brazil. Based on a spatial 
perspective, it is part of the group of states with the 
highest proportion of species that are of interest for 
conservation and research. In addition, like Bahia, 
Espírito Santo, Minas Gerais and São Paulo, Rio de 
Janeiro state accounts for over 100 species that are 
not endangered but are of interest for conservation 
or research (Martinelli et al. 2013). Surprisingly, 
according to the Catálogo de espécies de plantas 
vasculares e briófitas da flora do estado do Rio de 
Janeiro (<http://florariojaneiro.jbrj.gov.br>), 786 
species are listed as being endangered to a certain 
extent and 17 species are listed as extinct in Rio de 
Janeiro. Although these data do not constitute an 
official list, it is of significant concern and deserves 
to be carefully investigated in order to ensure 
preservation of Rio de Janeiro’s floristic heritage.

This special volume of Rodriguésia dedicated 
to the flora of Rio de Janeiro state consolidates 
several initiatives of Projeto Flora do Estado do 
Rio de Janeiro, such as the Catálogo de espécies 
de plantas vasculares e briófitas da flora do estado 
do Rio de Janeiro (<http://florariojaneiro.jbrj.
gov.br>). In this volume, there are 19 families 
with 76 species of Angiosperms - Aizoaceae, 
Alismataceae, Asparagaceae, Ceratophyllaceae, 
Cabombaceae, Haloragaceae, Hydrocharitaceae, 
Hydroleaceae, Juncaginaceae, Lentibulariaceae, 
Mayacaceae, Menyanthaceae, Molluginaceae, 
Myristicaceae, Nymphaeaceae, Pontederiaceae, 
Potamogetonaceae, Rhizophoraceae and Typhaceae. 
These new articles, as well as others published in 

Table 1 – Municipalities with highest species richness per group surveyed.

Municipality Angiosperms Ferns and Lycophytes Bryophytes

Rio de Janeiro 3.844 246 269

Itatiaia 2.006 337 402

Petrópolis 2.259 145 126

Teresópolis 1.905 341 218

Nova Friburgo 1.834 173 233
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previous volumes of Rodriguésia and also in the 
Arquivos do Jardim Botânico do Rio de Janeiro 
(1915–1996), Arquivos do Instituto de Biologia 
Vegetal (1934–1938), Arquivos do Instituto do 
Serviço Florestal (1939–1957) are accessible 
online both on the JBRJ web page (<http://jbrj.
gov.br/publicacoes/editoriais>) and the Catálogo 
(<http://florariojaneiro.jbrj.gov.br>). It should be 
mentioned here that monographs of the families 
Elaeocarpaceae, Combretaceae, Lentibulariaceae, 
Marcgraviaceae and Polygalaceae have already 
been published (Marques & Malik 1997). We aim to 
strongly encourage the publication of monographs 
of other botanical groups, thus providing an ever-
increasing knowledge of the Rio de Janeiro flora 
and the true floristic diversity of the state. Families 
with large numbers of genera and species, such as 
Leguminosae, subfamilies, tribes and genera must 
be dealt with independently.

Our collective effort should keep on gathering 
knowledge of the Rio de Janeiro flora acquired 
over decades by researchers, as well as collecting 
information as yet unknown and retained in 
herbaria. We hope that this initiative will encourage 
new monographs and coordinated activities to 
extend our knowledge on the diversity of the Rio 
de Janeiro state flora, especially in areas hitherto 
very poorly studied and with low representation 
in botanical collections. In this context, floristic 
and taxonomic studies will increasingly encourage 
formation of new taxonomists and investigation of 
forest remnants that are little known floristically. 
Based on a better understanding and appreciation 
of the flora of Rio de Janeiro will certainly lead to 
more conscientious decision-making and actions 
for conservation and sustainable use of remnant 
vegetation patches.
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Resumo 
O presente estudo tem como objetivo contribuir para o conhecimento das espécies de Aizoaceae ocorrentes 
no estado do Rio de Janeiro. O trabalho tem como base a análise de coleções depositadas em herbários 
e coletas de campo, além da consulta a dados de literatura. Foi registrada uma espécies: Sesuvium 
portulacastrum. São apresentadas descrições, comentários, além de dados sobre hábitat e distribuição 
geográfica da espécie.
Palavras-chave: flora, Sesuvium, sudeste, taxonomia.

Abstract 
This work aims to contribute to the flora of Aizoaceae from Rio de Janeiro state. It is based on the analysis 
of herbarium specimens and fieldwork, a s well as on the relevant literature. One species were recorded: 
Sesuvium portulacastrum. Descriptions and comments, besides data on habitat and geographical distribution 
of the species are provided.
Key words: flora, Sesuvium, southeast, taxonomy.
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Aizoaceae
Ervas eretas, prostradas ou estoloníferas, 

perenes ou anuais, carnosas. Folhas alternas 
ou opostas, completas, pecioladas ou sesseis, 
com ou sem bainha. Inflorescências cimosa, 
uniflora, raro plurifloras, axilares, raro terminais. 
Flores bissexuadas, períginas; cálice persistente, 
frequentemente gamossépalo, 5–8 lóbulos; corola 
ausente; estames 5 ou polistêmone, cíclicos, livres 
ou concrescidos na base, geralmente com numerosos 
estaminódios petalóides; ovário súpero, óvulos 
numerosos ou solitários. Fruto cápsula circuncisa 
ou loculicida, raramente com arilo; sementes com 
endosperma.

Aizoaceae pertence à ordem Caryophyllales, 
possui cerca de 123 gêneros e 2020 espécies 
distribuídas principalmente em regiões áridas do 
sudeste africano, com representantes nas regiões 
tropicais e temperadas de todo o mundo (Stevens 
2001 onwards). No Brasil ocorrem três gêneros 
(Sesuvium L., Tetragonia L. e Trianthema L.), todos 

com uma espécie para o país (Zappi 2010). No estado 
do Rio de Janeiro, Aizoaceae está representada por 
Sesuvium portulacastrum (L.) L., que distribui-se 
em todas as restingas do Sudeste do Brasil (Segadas-
Vianna et al. 1967). Lampranthus productus N.E. 
Br. (cacto-margarida) e Aptenia cordifolia (L.f.) 
Schwantes (rosinha-de-sol) são cultivadas como 
ornamentais no estado. Tetragonia tetragonoides 
(Pall.) Kuntze (espinafre-da-Nova-Zelândia), é 
cultivada como alimentícia, sendo considerada 
espécie invasora no litoral de São Paulo (Souza & 
Lorenzi 2008).

Sesuvium L.
Ervas, pouco ramificadas, frequentemente 

emitindo raízes nos nós. Folhas completas, 
bainha aberta, estipuladas, elípticas ou obovadas. 
Inflorescência em glomérulos ou uniflora. Flores 
sésseis ou pediceladas; sépalas 5, gamossépalas, 
oblongas, ápice agudo, face externa verde, 
apendiculada no ápice, face interna rósea; estames 
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livres, ou inseridos no cálice; ovário 3–5-locular, 
pluriovular; estiletes 3–5, filiformes. Cápsula 
circuncisa, membranácea, elipsóide-oblonga; 
sementes numerosas, reniformes, lisas, envolvidas 
por arilo negro.

Segundo Stevens, (2001 onwards) Sesuvium 
é composto por 12 espécies, ocorrendo em regiões 
tropicais e subtropicais de ambos os hemisférios, 
sempre associada a regiões costeiras (Reitz 1984).

Sesuvium portulacastrum (L.) L. - Syst. Nat., ed. 
10, 2: 1058. 1759.
Portulaca portulacastrum L. - Sp. Pl. 1: 446. 1753.

A espécie é conhecida em todo o Brasil como 
beldroega-da-praia, beldroega-miúda, beldro-da-
praia, capim-salgado ou vídrio (Reitz 1984). As 
folhas cruas ou cozidas são utilizadas na alimentação, 
e também servem como emolientes e antiescorbúticas 
(Reitz 1984).

Ervas prostradas ou estoloníferas, perenes, 
glabras. Folha 2–4 mm; lâmina 5–30 × 2–6 mm, 
obovada, ápice agudo, base dilatada, bainha 
papirácea. Inflorescência uniflora, axilar. Flores 
vermelhas ou lilases; pedicelo 4 × 10 mm; sépalas 
5, lóbulos ovados 4–7 × 3–4,5 mm, persistentes 
e reflexos no fruto, base auriculada, ápice com 
apêndices corniformes; polistêmone, livres ou 
subconados, inseridos no cálice; ovário subgloboso, 
3–3,5 × 2,5–3 mm, estiletes 3–4, 1,5–3,5 mm, eretos 
ou divergentes. Cápsula 6,5 × 3 mm, deiscente 
no terço inferior; semente 8–30, negra, lenticular-
reniforme, 1–1,5 mm diâm.

A espécie distribui-se pelas regiões tropicais 
e subtropicais de todo o mundo, ocorrendo 
exclusivamente na vegetação herbácea costeira, 
porém, também é encontrada em áreas rochosas 
(Lonard & Judd 1997). No Brasil ocorre em todo o 
litoral, sendo freqüentemente encontrada em solos 
arenosos com grande concentração de sal, em solos 
muito úmidos e por vezes inundados, em solos 
demasiado secos, na vegetação pioneira herbácea das 
antedunas e dunas (Segadas-Vianna et al. 1967). No 
Rio de Janeiro ocorre em: I36, O19, O29, P4, Q5, 
Q27, R18, S27, S28, T11, T17, T23, T24, T27, U12 e 
U15. Coletada com flores e frutos durante todo o ano.
Material selecionado: Araruama, na cidade, VI.1959, fl., 
F. Segadas-Vianna 3580. (R); Armação dos Búzios, Praia 
Brava, 28.X.10, fl. e fr., R.S. Couto 454 (RFA); Arraial do 
Cabo, Praia Grande, Apa de Massambaba, 10.XII.1999, 
fl. e fr., D. Fernandes 345 (RB); Cabo Frio, Km 21,5 da 
estrada S. Pedro da Aldeia, s.d., fl. e fr., F. Palmieri (RB 
182297); Campos dos Goytacazes, sem local, II.1939, fl., 
A.J. de Sampaio 7844 (R); Casimiro de Abreu, Barra de 
São João, 27.VII.1965, fl. e fr., F. Segadas-Vianna 4355 

(R); Itaboraí, rio Guaxindiba, 17.XII.1976, fl., D. Araujo 
1445 (GUA); Itaguaí, Coros Grande, 25.XI.1981, fl., 
J. de A. Peixoto 93 (GUA); Itatiaia, s. loc., IV.1926, fl., 
A.J. de Sampaio 4801 (R); Macaé, margens da Lagoa do 
Visgueiro, 3.VI.1981, fl. e fr., D. Araujo & N.C. Maciel 
4521 (GUA); Niterói, Restinga da Praia de Piratininga, 
27.X.1963, fl. e fr., G.F.J. Pabst (HB 28123); Resende, 
Mauá, 1.I.1887, fl., J. Schwacke (R 58903); Rio de Janeiro, 
Ilha do Governador, próximo ao Jockey Club, 7.IX.1960, 
fl. e fr., G.F.J. Pabst 5422 (HB); Saquarema, Reserva Ecol. 
Est. de Massambaba área entre cordões, 26.X.1993, fl. e 
fr., M. Jalu 113 (RB); Teresópolis, sem local, IV.1917, fl., 
A.J. de Sampaio 2354 (R).
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Resumo 
O presente estudo tem como objetivo contribuir para o conhecimento das espécies da família Alismataceae 
no estado do Rio de Janeiro. O trabalho tem por base a análise morfológica de materiais depositados em 
herbários e coletas de campo, além de dados da literatura. Foram registradas nove espécies: Echinodorus 
grandiflorus, E. macrophyllus, Helanthium tenellum, Hydrocleys nymphoides, Limnocharis flava, Sagittaria 
guayanensis, S. lancifolia, S. montevidensis e S. rhombifolia, sendo que três são novas ocorrências para o 
estado. Descrições, ilustrações, dados sobre habitat e distribuição geográfica são apresentados.
Palavras-chave: chapéu-de-couro, plantas aquáticas, sudeste do Brasil, taxonomia.

Abstract
This study aims to contribute to the knowledge of the Alismataceae species in the state of Rio de Janeiro. 
The work is based on the morphological analysis of materials deposited in herbarium collections and field 
work, besides literature compilation. Nine species were recorded: Echinodorus grandiflorus, E. macrophyllus, 
Helanthium tenellum, Hydrocleys nymphoides, Limnocharis flava, Sagittaria guayanensis, S. lancifolia, S. 
montevidensis, and S. rhombifolia. Three of these species represent new occurrences to the state. Descriptions, 
illustrations, data on habitat, and geographic distribution are presented.
Key words: burhead, aquatic plants, Southeast Brazil, taxonomy.
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Alismataceae Vent.
Ervas aquáticas perenes ou anuais, 

emergentes ou flutuante fixas, monoicas, dioicas 
ou poligâmicas, com ou sem látex. Caule cormoide, 
rizomatoso ou estolonífero. Folhas espiraladas, em 
rosetas ou alternas, simples; emersas e flutuantes 
pecioladas, pecíolo cilíndrico a trígono, lâminas 
elípticas, lineares ou ovais, marcas translúcidas 
presentes ou não; submersas sésseis, lâminas 
elípticas, lineares ou lanceoladas. Inflorescência 
terminal, emersa, flutuante ou decumbente, simples 
ou ramificada, paniculada ou umbeliforme, com 
ou sem proliferações vegetativas, brácteas verdes 
lanceoladas, livres ou conadas. Flores actinomorfas 
hipóginas, uni ou bissexuais, sésseis a pediceladas; 
sépalas 3, verdes; pétalas 3,  brancas, róseas   
ou  amarelas com máculas vináceas, rosadas, 
amarelas ou alaranjadas; estames 3-numerosos, 

livres, anteras 2-loculares, basifixas ou versáteis, 
deiscência rimosa, extrorsas, estaminódios 
presentes ou não, filetes lineares ou triangulares, 
glabros ou pubescentes; carpelos 3-numerosos, 
pistilódios presentes ou ausentes,  livres ou unidos 
na base, ovário uni ou pluriovulado, estilete 
terminal ou ausente, estigma linear. Fruto aquênio 
ou folículo, agregado, com ou sem glândula.

Família com 15 gêneros (Matias et al. 2016) e 
cerca de 80 espécies (Pansarim & Amaral 2005) de 
distribuição cosmopolita. No Brasil, cinco gêneros 
e 40 espécies (Matias et al. 2016). No Rio de 
Janeiro está representada por cinco gêneros e nove 
espécies. São encontradas em ambientes aquáticos 
de água doce ou salobra (Pansarin & Amaral 2005). 
Frequentemente se reproduzem vegetativamente. 
Muitas espécies são cultivadas em aquários e lagos 
artificiais.
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1. Echinodorus Rich. ex Engelm.
Ervas monoicas, emergentes. Caule rizoma ou 

estolão. Folhas emersas, submersas ou flutuantes, 
pecioladas, lâminas lineares, lanceoladas, oblongas, 
ovais ou elípticas, lobos basais presentes ou 
ausentes, ápice obtuso a acuminado, base cordada 
a atenuada, marcas translúcidas pontos e/ou linhas, 
retículos ou ausentes. Inflorescência paniculada, 
ereta ou decumbente, ráquis e pedúnculo ereto, 
cilíndrico a trígono, liso a costado, brácteas 
3-muitas, muitos ciclos de flores. Flores 
bissexuais, sésseis a pediceladas; sépalas côncavas, 
elípticas a ovais; pétalas brancas, róseas ou 
raramente amarelo-claras; estames 9–numerosos, 
estaminódios ausentes, filetes lineares, glabros, 

anteras lineares a orbiculares; carpelos numerosos, 
livres, uniloculares, uniovulados, estilete ausente, 
estigma inconspícuo. Fruto agregado de aquênios, 
costados, glandulares ou não.

Distribuído do norte dos Estados Unidos 
até a Patagônia, ca. 28 espécies (Lehtonen 2008). 
Ocorre em todos os estados do Brasil, porém não 
há registro para o Espírito Santo (BFG 2015), 
provavelmente por falta de coleta. No estado do 
Rio de Janeiro está representado por duas espécies. 
Além destas espécies, foi encontrado material 
herborizado de Echinodorus floribundus Seub. ex 
Warm. proveniente de cultivo no Horto Botânico 
do Museu Nacional e depositado no herbário desta 
instituição (R).

Chave para identificação dos gêneros ocorrentes no estado do Rio de Janeiro

1. Flores unissexuais ..............................................................................................................  5. Sagittaria
1’. Flores bissexuais.

2. Erva até 0,5 m alt.   
3. Rizoma presente, pétalas amarelas ou amarelo-claras com mácula amarela ....  3. Hydrocleys
3’. Rizoma ausente, pétalas brancas .....................................................................  2. Helanthium                       

2’. Ervas 1–2 m alt.
4. Flores de pétalas brancas sem mácula, estaminódios ausentes ...................... 1. Echinodorus      
4’. Flores de pétalas brancas a amarelas com mácula, estaminódios presentes .... 4. Limnocharis

Chave para identificação das espécies de Echinodorus do estado do Rio de Janeiro

1. Marcas translúcidas presentes nas lâminas foliares ............................... 1.1. Echinodorus grandiflorus
1’. Marcas translúcidas ausentes nas lâminas foliares ..............................  1.2. Echinodorus macrophyllus

1.1. Echinodorus grandiflorus (Cham. & Schltdl.) 
Micheli, Monogr. Phan. 3: 57. 1881. Fig.1a,e

Nome popular: chapéu-de-couro.
Ervas 1,5–2 m alt., rizomatosas. Folhas 

emersas, bainha 8,5–22 × 2,8–3,5 cm, pecíolo 
cilíndrico, 11–72 × 0,6–3,5 cm, glabro ou com 
tricomas estrelados, lâminas ovais, 15–43 × 7,5–34 
cm, com ou sem tricomas estrelados, 11–14 nervuras, 
marcas translúcidas em pontos e linhas, base 
atenuada a cordada, ápice agudo ou arredondado. 
Inflorescência paniculada, 0,63–2 m, 3–27 ciclos, 
4–25 flores cada, com ou sem proliferações 
vegetativas, ráquis cilíndrica a triangular 48–90 × 
0,3–0,9 cm, pedúnculo cilíndrico, glabro, costado ou 
não; brácteas lanceoladas, 3–muitas, 1,5–2 × 0,5–0,7 
cm, 13–20 nervuras. Flores 1–2 × 2–4,2 cm, pedicelo 
2–80 × 1 mm; sépalas 0,5–0,9 × 0,5–0,6 cm, 17–24 
nervuras; pétalas brancas 1,5–2,5 × 1–1,5 cm; 21–31 
estames, anteras 2 mm compr., filetes 3 mm compr.; 

carpelos numerosos, amarelos, 2 × 1 mm, com 
apículo superior-lateral. Aquênios 1–3 mm compr., 
com apículo, 3–4 costas, 2–3 glândulas lineares. 
Material selecionado: Carmo, N. Armond 135 (R).
Niterói, Pendotiba, Matapaca, estrada Caetano Monteiro, 
22º53’37.57”S, 43º02’12.70”W, 50 msm, 29.VIII.2015, 
T.S. Mendes 82 & D.N.S. Machado (RFFP). Nova 
Friburgo, Córrego na rua D. João VI, 219, 11.XII.1999, 
R. Anjos et. al.10 (R). Paraty, Paraty-Mirim (-23.2531;-
44.6557), 2.XI.2014, Y.M. Canalli et al. 73 (R). Petrópolis, 
Correias, Fazenda Rogério Marinho, I.1972, J. Barcia 
490 (R). Piraí, Estação Ecológica, mais ou menos 10 m 
do Clube de pesca, próximo à represa, junto a uma vala, 
25.X.1985, M.M. Silva 203 & R. Novais 3 (RBR). PORTO 
REAL, Rio Paraíba do Sul, 22.X.1981, J.P.P. Carauta et 
al. 3870 (GUA). Resende, às margens do Rio Bonito, 10 
km da cidade de Resende, 5.VI.1984, J.P.P. Carauta et al. 
(GUA 27202). Rio Claro, Primeiro Distrido - Lídice, sítio 
da Barra, 25.XI.2001, F.B. Pereira 09/129 (RFA). Rio de 
Janeiro, Colônia Juliano Moreira, 30.IX.2004, S. Monteiro 
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(RB 463801). Teresópolis, BR116, Km 735, estrada para 
o condomínio Retiro da Serra, 5.III.2014, Y.M. Canalli et 
al. 59 (R). Volta Redonda, Floresta da Cicuta, 12.X.1985, 
J.P.P. Carauta 5053 & L.P.L. Fedulho (GUA).

Distribuída da América Central até o nordeste 
da Argentina e Uruguai (Haynes & Holm-Nilsen 
1994). No Brasil ocorre no Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, nas regiões Sudeste (exceto Espírito 
Santo) e Sul (BFG 2015).  No Rio de Janeiro ocorre 
nas quadrículas K22, O19, O23, P5, P6, P8, P17, S9, 
T18, U14, X3; de 0–800m alt. Coletada com flores 
nos meses de janeiro a novembro. Os tubérculos 
são comestíveis, utilizada em aquários, corantes, 

diurético, tônico, contra reumatismo, sífilis e anti-
hipertensivo (Pott & Pott 2000). Apesar da Lista do 
Brasil (BFG 2015). não reconhecer sua ocorrência 
no Rio de Janeiro, encontramos diversos registros 
nos herbários visitados, além de um novo registro 
para o município de Paraty em nossos trabalhos de 
campo.

 
1.2. Echinodorus macrophyllus (Kunth) Micheli, 
Monogr. Phan. 3: 50. 1881. Fig. 1b,g,h

Ervas ca. 50 cm alt., rizomatosas. Folhas 
emersas, bainha 7–16 cm compr., pecíolo cilíndrico, 
20–45 × 1,4 cm, costado, glabro a pubescente, 

Figura 1 – Echinodorus grandiflorus – a. hábito (Canalli 74); e. flor (Mendes 82). Echinodorus macrophyllus – b. 
hábito; g. proliferações vegetativas na inflorescência; h. ápice de inflorescência em estágio inicial (Canalli 84). 
Helanthium tenellum – c. hábito; d. habitat; f. flor (Bove 550). Fotos: a-b,g-h. Y.M. Canalli; c-d,f. C.P. Bove; e. 
D.N.S. Machado.
Figure 1 – Echinodorus grandiflorus – a. habitus; c. flower (Mendes 82). Echinodorus macrophyllus – b. habitus; g. proliferous 
inflorescence; h. apex of inflorescence in early stage (Canalli 84). Helanthium tenellum – c. habitus; d. habitat; f. flower (Bove 550). 
Photos: a-b,g-h. Y.M. Canalli; c-d,f. C.P. Bove; e. D.N.S. Machado.
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lâminas ovais, 11–33 × 7,5–28 cm, glabras, base 
cordada a truncada, ápice obtuso, margem inteira, 
9–13 nervuras, proeminentes na face abaxial, 
tricomas estrelados esparsos, marcas translúcidas 
ausentes. Inflorescência paniculada, 26–103,5 × 
0,6 cm, 5–23 ciclos, 6–11 flores cada, com ou sem 
proliferações vegetativas, ráquis costada 23,5–37 
× 0,3–0,4cm, pedúnculo cilíndrico, costado, 23–35 
× 0,1–0,3 cm, brácteas 3-muitas, lanceoladas, 1 × 
0,3–0,5 cm, 13–14 nervuras. Flores 0,5–1 ×0,5–0,8 
cm, pedicelo costado, 0,4–2,5 cm compr.; sépalas 
0,3–0,5 × 0,3–0,4 cm, 11–15 nervuras; pétalas 
brancas 3–4 × 3 mm; 6–15 estames, anteras 1–2 
mm compr., filetes 2–3 mm compr.; carpelos 
numerosos amarelos 2 × 1 mm com apículo superior 
lateral. Aquênio 2–3 mm compr., 2–4 costas, 0–15 
glândulas. 
Material selecionado: Cantagalo, 25.XI.2013, D. 
Hottz 262 et al. (RB). Piraí, Estação Ecológica de Piraí, 
6.XII.1984, V. Pereira 70 (RBR). Resende, Itatiaia, 
Parque Nacional do Itatiaia, 18.IV.1954, H. Monteiro 
(RBR 28879). Rio das Ostras, Jardim Mariléa, segunda 
quadra próxima à estrada, 11.II.2000, A. Gil et al. 18 
(R). Silva Jardim, REBIO Poço das Antas, atrás da casa 
do pesquisador, 19.IX.2015, Y.M. Canalli 85 & A.V. 
Greco (R).
Material adicional: MATO GROSSO DO SUL: 
Corumbá, Pantanal do Miranda-Abobral. Passo da 
Lontra. Rodovia MS134, próximo à 10ª ponte, no sentido 
Rio Miranda-Corumbá, em uma caixa de empréstimo 
(lagoa artificial temporária) 19o29’25”S 57o02’35”W, 
23.IX.1997, E.S. Guimarães 44 (R).

Distribuída desde a Guiana até o Brasil e 
Bolívia (Haynes & Holm-Nilsen 1994). No Brasil 
ocorre em Roraima, Rondônia, Bahia, Minas 
Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina 
(BFG 2015). No Rio de Janeiro ocorre nas 
quadrículas K24, P5, P28, Q10, Q23; de 0–416 m 
de alt. Coletada com flores nos meses de fevereiro, 
abril, junho, agosto, setembro, novembro e 
dezembro. Folha utilizada para combater problemas 
nos rins e fígado, diurética e adstringente (Pott 
& Pott 2000). Também usada na fabricação de 
refrigerante e chás (Kinupp & Lorenzi 2014). 

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

Ervas monoicas, emergentes ou submersas. 
Rizoma ausente. Caule pseudoestolão. Folhas 
emersas, submersas ou flutuantes, base atenuada, 
ápice agudo a acuminado, marcas translúcidas 
ausentes ou em linhas; folhas emersas pecioladas, 
lâminas lanceoladas a elíticas; folhas submersas 
sésseis, lâminas lineares. Inflorescência umbela, 

ereta ou decumbente, ráquis e pedúnculo ereto, 
brácteas 3–muitas, 2–3 ciclos de flores, com ou 
sem proliferações vegetativas. Flores bissexuais, 
pediceladas; pétalas brancas; estames 6–9, filetes 
lineares, glabros, anteras basifixas, glabras; carpelos 
numerosos, livres, uniloculares, uniovulados, 
estilete ausente, estigma inconspícuo. Fruto 
agregado de aquênios, costado, sem glândulas.

Distribuído no continente americano 
(Lehtonen 2008), com cerca de duas a nove 
espécies (Lehtonen & Myllys 2008). No estado do 
Rio de Janeiro está representado por uma espécie.

2.1. Helanthium tenellum (Mart. ex Schult. f.) J.G. 
Sm., Man. Fl. N. States (ed. 2): 54. 1905.  
 Fig. 1c,d,f

Ervas 5–12 cm alt.. Folhas emersas, pecíolo 
cilíndrico, 0–2,5 cm compr., lâminas emersas 0,6–
19,5 × 0,1–0,7 cm,  base atenuada, ápice agudo a 
acuminado, nervura1, marcas translúcidas ausentes. 
Inflorescência paniculada, 2–14 cm compr., 1–3 
ciclos, 2–9 flores cada, com ou sem proliferações 
vegetativas, ráquis cilíndrica 3–12 cm compr., 
pedúnculo cilíndrico, glabro, 0,3–3,5 cm compr.; 
brácteas 3, lanceoladas, 0,3–4 × 0,2 mm. Flores 
0,5–2 × 0,7–4,2 cm, pedicelo 0,1–4 cm compr.; 
sépalas 2–3 × 1 mm, pétalas 0,2–0,4 × 0,2–0,3 cm; 
7–8 estames, anteras 1 mm compr., filetes 1mm 
compr.; carpelos numerosos 1 mm compr. Aquênio 
obovado, 1mm compr., 3–4 costado, não-glandular. 
Material selecionado: Arraial do Cabo, Praia do Pontal, 
1.I.1953, F.I. Segadas-Vianna 1313 (R). Campos dos 
Goytacazes, VII.1918, A. Sampaio 3086 (R).
Material adicional: BRASIL. BAHIA: Belmonte, 
Fazenda Belmonte, 3 km ao sul de Belmonte, 4.VIII.2006, 
E.P. Queiroz 1775 (R).GOIÁS: Estrada Jussara-Britânia 
(via Jacilândia), 12.XI.1999, C.P. Bove et al. 550 (R). 
MATO GROSSO DO SUL: Corumbá, Pantanal do 
Miranda-Abobral, Passo da Lontra, rodovia MS184, 
depois da curva do Leque, em uma Caixa de Empréstimo 
(lagoa temporariamente alagada), 10.IX.1997, E.S. 
Guimarães et al. 24 (R). MINAS GERAIS: Carmo do Rio 
Claro, fazenda Córrego Bonito, 8.IX.1961, A.G. Andrade 
1174 & M. Emmerich (R). Lagoa Santa, 8.VII.1932, 
A.C. Brade (R36051). SÃO PAULO: Serra da Bocaina 
prope limites com o estado do Rio de Janeiro, I.1925, 
A. Lutz 1767 (R).

Distribuída do nordeste dos Estados Unidos 
até o sul do Brasil. No Brasil nos estados do Pará, 
Goiás. Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, minas 
Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul (BFG 2015). No Rio 
de Janeiro ocorre nas quadrículas L34, T23; ao nível 
do mar. Coletada com flores em janeiro e julho.
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3. Hydrocleys Rich. 
Ervas monoicas, flutuante fixas ou emersas, 

frequentemente com látex. Caule rizomatoso 
ou estolonífero. Folhas pecioladas, elípticas a 
reniformes, ápice agudo a arredondado, base cordada, 
arredondada, obtusa, truncada, sem pontuações 
translúcidas. Inflorescência umbela, terminal, ereta 
ou flutuante, com flores dispostas em ciclos, com ou 
sem proliferações vegetativas, brácteas elípticas a 
lanceoladas. Flores bissexuais, longo-pedunculadas; 
pétalas amarelas ou amarelo-claras com mácula 
amarela; estames e estaminódios numerosos, em 
ciclos, anteras 5–50, carpelos 3–numerosos. Fruto 
agregado de folículos, costados, sem glândulas.

Distribuído do México e Ilhas Caribenhas 
até a Argentina,  ca. cinco espécies (Haynes & 
Holm-Nilsen 1992). Ocorre em quase todo o Brasil, 
exceto em Roraima, Amapá, Acre, Rondônia, 
Maranhão, Tocantins, Espírito Santo e Rio Grande 
do Sul (BFG 2015). No estado do Rio de Janeiro 
está representado por uma espécie. 

3.1. Hydrocleys nymphoides (Willd.) Buchenau, 
Index Crit. Butom. Alism. Juncag. 9. 1868. 
 Fig. 2a-d

Ervas ca. 40 cm compr., perenes, latescentes. 
Folhas flutuantes ou emersas, bainha 1,3–2 × 
0,3–0,4 cm, pecíolos cilíndrico 4,5–26 × 0,3 cm, 
lâminas orbiculares a reniformes, 2,1–17 × 2,3–12 
cm, base obtusa a truncada, ápice retuso a obtuso, 
7 nervuras. Inflorescência emersa ou flutuante, 
13–38 cm compr., 1–3 ciclos, 1–5 flores cada, 
pedúnculo cilíndrico 13–21 cm compr.; brácteas 
lanceoladas 3–5-meras, 1,2–5,5 × 1–1,5 cm, 11–14 
nervuras. Flores 2,5–4 × 3–5,5 cm, pedicelo 3,5–18 
× 0,2–0,6 cm; 3–4 sépalas 1–2,5 × 0,5–1 cm, 14–
muitas nervuras; pétalas amareladas com mácula 
amarela na base 1,5–4,5 × 1,2–4,5 cm; estames e 
estaminódios numerosos, vináceos, filete linear, 
3 mm compr., antera linear, 5 mm compr.; 4–8 
carpelos vinho, livres, estilete terminal, estigma 
glanduloso. Folículos 2–2,7 × 0,3–0,7 cm, com 
apículo de 0,4–0,5 cm compr.
Material selecionado: Cabo Frio, Restinga de Cabo Frio, 
20.I.1967, D. Sucre 1424 (RB). Cachoeiras de Macacu, 
Guapiaçu (REGUA), Fazenda São José, lago 1 (-22.4528; 
-42.7728), 27.VIII.2011, A.A.M. de Barros 4353 (RFFP). 
Campos dos Goytacazes, Próximo à Polícia Federal, 
10.IV.2014, Y.M. Canalli et al. 62 (R). Magé, Raiz 
da Serra,1876, Schwacke 1406 (RB). Maricá, Parque 
Nanci, 16.IX.2012, R.R.Jr. Rodrigues 11 (RFFP). Rio 
Claro, Lídice, alagado na margem da rodovia Saturnino 
Braga, 1.XII.2014, A.R. Lourenço 55 (R). Rio de Janeiro, 
Jacarepaguá, rio das Pedras, avenida engenheiro Souza 

Filho, próximo ao morro da Panela, 10.VI.1981, M.B. 
Casari 602 (GUA). Silva Jardim, Estrada para represa 
de Juturnaíba, Poço das Antas, 19.IV.2015, Y.M. Canalli 
83 & A.V. Greco (R).
Material adicional: BRASIL. ESPÍRITO SANTO: 
Santa Teresa, Estação Biológica Santa Lúcia, alagado 
proveniente de desvio do rio Timbuí, 18.VII.2002, C.P. 
Bove et al. 1063 (R). Mato Grosso: Estrada Mozarlândia-
Nova Crixás km 18, 13.X.1997, C.P. Bove 276 & S. 
Koehler (R).

Distribuída do Equador até o Suriname, Brasil 
e Argentina (Haynes & Holm-Nilsen 1992). No 
Brasil ocorre no Amazonas, Bahia, Ceará, Paraíba, 
Pernambuco, Rio Grande do Norte, Goiás, Mato 
Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de 
Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina (BFG 
2015).  No Rio de Janeiro ocorre nas quadrículas L34, 
Q20, Q21, R17, S08, T20, T27, U13; ao nível do mar. 
Coletada com flores de janeiro a setembro, novembro 
e dezembro. Novos registros para os municípios de 
Rio Claro e Silva Jardim são aqui relatados.

4. Limnocharis Humb. & Bonpl. 
Ervas monoicas, emergentes. Caule rizomatoso, 

raramente estolonífero. Folhas emersas longo-
pecioladas, pecíolo triangular a sextavado, lâminas 
ovais a lanceoladas, ápice agudo a arredondado, 
base obtusa a cordada. Inflorescência umbela, ráquis 
ereta ou decumbente, cilíndrica, inflada, brácteas 
numerosas. Flores bissexuais, longo-pediceladas, 
pedicelo triangular, inflado; sépalas ovais a elípticas, 
ápice obtuso a agudo; pétalas brancas a amarelas, 
com mácula amarela na região proximal, ovais; 
estames numerosos, com estaminódios, filetes 
lineares, anteras lineares, carpelos numerosos, livres, 
estilete ausente. Fruto agregado de folículos, não 
costado, sem glândulas.

Distribuído do México, Ilhas Caribenhas até 
a Argentina e nos paleotrópicos, especialmente no 
sudeste da Ásia (Haynes & Holm-Nilsen 1992). 
No estado do Rio de Janeiro está representado por 
uma espécie.

4.1. Limnocharis flava (L.) Buchenau, Abh. 
Naturwiss. Vereins Bremen 2: 2-4. 1869. 
 Fig. 2e-f

Nome popular: couve-d’água. 
Ervas 30–70 cm alt. perene com látex. Folhas 

emersas, bainha 8,5–10 × 1,9 cm, pecíolo triangular 
12,5–50 × 0,8–2 cm, lâminas ovais a elípticas, 
7,2–29,5 × 4,5–21 cm, base obtusa a cordada, 
ápice arredondado a mucronado, 14–16 nervuras. 
Inflorescência 16–34,5 cm compr., 1–12-flora, 
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Figura 2 – a-d. Hydrocleys nymphoides – a. hábito com folhas flutuantes (Canalli 88); b. hábito com folhas emersas; 
c. flor em vista superior (Canalli 93); d. detalhe da flor, evidenciando carpelos livres, estames com anteras abertas 
expondo pólen e estaminódios (Canalli 93). e-f. Limnocharis flava – e. hábito; f. flor e botão floral (Canalli 82). 
Fotos: Y.M. Canalli.
Figure 2 – a-d. Hydrocleys nymphoides – a. habitus with floating leaves (Canalli 88); b. habitus with emerged leaves; c. flower in top 
view (Canalli 93); d. flower detail, showing free carpels, stamens with open anthers exposing pollen and staminodes (Canalli 93). e-f. 
Limnocharis flava – e. habitus; f. flower and floral bud (Canalli 82). Photos: Y.M. Canalli.
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ráquis triangular 16–31 × 0,5–1 cm; 4–11 brácteas 
lanceoladas, 12–27 × 4–10 mm nervuras numerosas. 
Flores 1,5 × 4,5 cm, pedicelo triangular inflado 2–6,8 
× 0,4–1,5 cm; 3 sépalas 12–26 × 5–15 mm; pétalas 
amareladas com mácula amarela na base 1,5–2,2 
× 0,5–1,7 cm; estames e estaminódios numerosos, 
filetes 0,4–7 mm compr., anteras 1–2 mm compr.; 
carpelos de cor creme a amarelo-claros, 0,4–0,6 cm 
compr. Folículo semicircular, 1,5–2 × 0,7–1 cm.
Material selecionado: Armação de Búzios, Reserva 
Tauá, 4.IV.2004, T.T. Carrijo et al. 50 (RB).Campos dos 
Goytacazes, Lagoa Feia, rio de Tocos, 10.III.1981, D. 
Araújo 4326 (GUA). Carmo, Serra da Babilônia, perto 
do córrego da Glória, 28.III.1984, J.P.P. Carauta 4664 
(GUA). Itaboraí, João Caetano, próximo à BR-493, 
-22.7258, -42.9516, 11.VII.2014, A.R. Lourenço 23 (R). 
Magé, Córrego em Raiz da Serra, próximo à Duque de 
Caxias, no leito de um córrego temporário com pouca 
água, 11.VIII.2001, S. Bastos 4 (R). Nova Iguaçu, Vila 
de Cava, rua Coronel Alberto de Melo, 801, entre o sítio 
Sol da Justiça e o viaduto da rodovia Raphael de Almeida 
Magalhães (Arco Metropolitano), -22.6856, -43.4468, 
13.II.2015, Y.M. Canalli 79 & A.V. Greco (R). Rio de 
Janeiro, Distrito Federal (Rio de Janeiro), Jacarepaguá, 
lagôa, 1911, M. Mattos (R52930). São Gonçalo, Ipiíba, 
Rio Aldeia, 15.V.2007, M.G. Santos 2083 (RFFP). 
Silva Jardim, BR101, Km 206, próx. REBIO Poço das 
Antas, -22.5091, -42.2901, 18.IV.2015, Y.M. Canalli 
80 & A.V. Greco (R). Tanguá, Cachoeira de Tomascar, 
22º49’40.75”S 42º39’23.22”W, 188 msm, 29.VIII.2015, 
D.N. S. Machado 752 et al. (RFFP).

Distribuição ampla, do México à Argentina e 
sudeste da Ásia (Haynes & Holm-Nilsen 1992; Pott 
& Pott 2000). No Brasil ocorre em quase todos os 

estado, exceto em Roraima, Alagoas, Sergipe, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul (Matias et al. 2016). 
No Rio de Janeiro ocorre nas quadrículas K22, K34, 
Q18, Q21, S13, S18, S21, S28, V13, 0–188 m alt. 
Estes registros consistem em novas ocorrências 
para os municípios de Itaboraí, Nova Iguaçu e 
Silva Jardim. Coletada com flores de janeiro a abril, 
junho, agosto e outubro. Flores e botões utilizados 
na alimentação (Kinupp & Lorenzi 2014).

 
5. Sagittaria L. 

Ervas monoicas, dioicas ou poligâmicas, 
emergentes. Caule rizomatoso ou tuberoso. Folhas 
emersas ou submersas, pecioladas ou sésseis, 
ovadas, lanceoladas, reniformes, ápice agudo 
ou arredondado, base cordada, arredondada ou 
sagitada, sem marcas translúcidas. Inflorescência 
racemosa, ráquis e pedúnculo emerso ou flutuante, 
brácteas lanceoladas, livres ou conadas na base, 
muitos ciclos de flores. Flores unissexuais, 
inferiores pistiladas com ou sem estaminódios e 
superiores estaminadas com ou sem pistilódios, 
pediceladas, sépalas ovadas a lanceoladas, pétalas 
brancas com ou sem mácula vinácea, estames 
6-numerosos, filetes lineares a dilatados, anteras 
basifixas, carpelos numerosos, uniloculares, 
uniovulados, estilete ausente. Fruto agregado de 
aquênios, não costados, com ou sem glândulas.

Distribuído no continente americano, ca. 24 
espécies (Matias & Irgang 2005). No Brasil está 
representada por seis espécies. No estado do Rio 
de Janeiro está representado por quatro espécies.

Chave para identificação das espécies de Sagittaria do estado do Rio de Janeiro
1. Ervas com ca. 1–1,5 m alt., pétalas sem máculas ........................................... 5.2. Sagittaria lancifolia
1’. Ervas com menos de 80 cm alt., pétalas com máculas.

2.	 Folhas	flutuantes .................................................................................  5.1. Sagittariaguayanensis
2’. Folhas emergentes.

3. Folhas ovadas, base sagitada ...................................................  5.3. Sagittaria montevidensis
3’. Folhas elípticas, base cuneada, truncada ou cordada ..................  5.4. Sagittaria rhombifolia

5.1. Sagittaria guayanensis Kunth, Nov. Gen. Sp. 
[H.B.K.] 1: 250 (ed. q°); 199 (ed. f°). 1816. 
 Fig. 3a-b

Ervas 12–61 cm, flutuantes, monoicas, 
latescente ou não. Folhas flutuantes, bainha 50–80 × 
5–7 mm, pecíolo cilíndrico costado 5–21 × 0,2–0,3 
cm, lâminas ovadas 18–50 × 8–40 mm, base cordada, 
ápice agudo a arredondado, 6–11 nervuras; folhas 
submersas, sésseis, lineares 40–60 × 5–6 mm, ápice 
base atenuada, acuminado a agudo, 3 nervuras. 

Inflorescência 4,5–25 × 0,3–0,4 cm, 2–5 flores; 
brácteas 3–4 lanceoladas, 0,5–2 × 0,4–1 cm, nervuras 
numerosas. Flores 1–1,5 × 0,4–0,5 cm, pedicelos 1,2–
1,5 × 0,2 cm com tricomas; sépalas 0,8–1 × 0,5–0,6 
cm, 16vmuitas nervuras; pétalas brancas com máculas 
amarelas ou vinho na base 1 × 0,5 cm; pistiladas, 
carpelos 1 mm, ápice apiculado, anel de estaminódios 
presente; estaminadas, 5–7 estames, amarelos, 1 mm 
compr., pistilódios presentes. Aquênio de margem 
equinada, ápice apiculado, 2 × 2 mm.
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Figura 3 – a-b. Sagittaria guayanensis – a. folhas, flor masculina e fruto; b. flor feminina (Bove 200). c-f. Sagittaria lancifolia 
– c. hábito dentro de lagoa (Canalli 71); d. flor feminina (Canalli 78); e. flor masculina (Canalli 71);  f. infrutescência 
(Canalli 78). g-j. Sagittaria montevidensis – g. hábito (Canalli 76); h. inflorescência em fase masculina na porção superior 
e frutos na parte inferior; i. flor feminina; j. flor masculina (Canalli 93). Fotos: a-b. C.P. Bove; c-j. Y.M. Canalli.
Figure 3 – a-b. Sagittaria guayanensis – a. leaves, male flower and fruit; b. female flower (Bove 200). c-f. Sagittaria lancifolia – c. 
habitus in lagoon (Canalli 71); d. female flower (Canalli 78); e. male flower (Canalli 71); f. infrutescence (Canalli 78). g-j. Sagittaria 
montevidensis – g. habitus (Canalli 76); h. inflorescence in male phase in the upper portion and fruits at the bottom; i. female flower; j. 
male flower (Canalli 93). Photos: a-b. C.P. Bove; c-j. Y.M. Canalli.
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Material selecionado: Cambuci, Funil, RJ 194, margem 
do rio Pomba, 24.VIII.1981, M.B. Casari 585 (GUA). 
Nilópolis, Parque Natural do Gericinó, 24.VII.2014, 
I.C. Silva 92 (R).
Material adicional: BRASIL. BAHIA: Estrada entre 
Urandi e Guanambi, a 8 km de Pindaí, 23.I.2002, C.P. 
Bove et al. 969 (R). Estrada Itaetê-Iaçú a 80,6 km 
de Itaetê, poça com ca. de 50 cm de profundidade, 
13.I.2001, C.P. Bove et al. 816 (R). Goiás: Estrada 
Aragarças-Aruanã, Km 11, 13.X.1997, C.P. Bove et al. 
281 (R). Estrada Jussara-Britânia, Km 54,4, lado direito 
da estrada, 28.V.1997, C.P. Bove 200 & S. Koehler (R). 
Estrada Jussara-Aragarças, Km 100, lado esquerdo da 
estrada indo, 26.V.1997, C.P. Bove 189 & S. Koehler 
(R). Estrada Araguapaz-Aruanã, Km 11, 13.X.1997, 
C.P. Bove et al. 281 (R). Mato Grosso: Estrada de 
Paranatinga para Canarana, Km 151, 12.II.1993, C.P. 
Bove et al. 95 (R). Minas Gerais: Morrinhos, lagoa da 
Piranha, 4.V.1912, A. Lutz 38 (R). São Paulo: São José 
dos Campos, banhado, 26.IV.1998, C.P. Bove 308 (R).

Distribuída no sul dos Estados Unidos e do 
sul do México ao Paraguai e Argentina (Pott & 
Pott 2000). Segundo Matias et al. (2016) ocorre 
em quase todos os estados do Brasil, exceto no 
Amapá, Rondônia, Paraíba, Espírito Santo, Rio 
de Janeiro, São Paulo e região Sul. No entanto, 
encontramos registros para o estado do Rio de 
Janeiro, nas quadrículas H28, S18, ao nível do mar. 
Encontrada com flores no mês de julho e agosto. 
Pode ser utilizada como suplemento alimentar, os 
tubérculos servem como alimento para humanos 
e animais, as pétalas como analgésico e o extrato 
para dor de ouvido (Burkill 1985). Estes registros 
consistem em um nova ocorrência para o estado.

5.2. Sagittaria lancifolia L., Syst. Nat. (ed. 10) 2: 
1270. 1759. Fig. 3c-f

Ervas ca.1,5 cm, emergentes, monoicas, 
latescente ou não. Folhas emersas, bainha 15–42 × 
1,8–4 cm, pecíolo cilíndrico, 15–112 × 1,7–4 cm, 
lâminas lanceoladas, 16–38 × 0,5–10,5 cm, base 
atenuada, ápice agudo, 3–7 nervuras. Inflorescência 
ramificada ou não, 45–176 × 1,7–2 cm, 2–18-ciclos, 
1–4 flores cada; brácteas 3, lanceoladas, 1,1–2,5 × 
0,5–1,7 cm,. Flores 0,4–1 × 1,5–2 cm, pedicelos 
1–3 cm; 3 sépalas 0,8–2 × 0,3–0,5 cm,; pétalas 
brancas 0,4–0,6 × 1–1,5 cm; pistiladas carpelos 
amarelos; estaminadas, 24–45 estames, anteras  
1–2 mm compr., filetes 3–4 mm compr. Aquênio, 
2 mm compr., 1 glândula.
Material selecionado: Cabo Frio, 2.I.1951, C. Poland 
6650 (RB). Campos dos Goytacazes, Lagoa Feia, lagoa 
Quim (-22.0368; -41.2478), 20.I.2015, Y.M. Canalli 78 
& A.V. Greco (R). Carapebus, PARNA Jurubatiba, Lagoa 
Paulista (-22.2390; -41.5647), 16.VII.2014, Y.M. Canalli 

et. al. 71 (R). Macaé, Restinga de Cabiúnas, 15.XI.1997, 
L.J.S. Pinto 71 (RFFP). Maricá, Restinga, 22.XI.1998, 
C.P. Bove et al. 338 (HUNI). Quissamã, PNRJ, lagoa 
Paulista, 31.VIII.2005, I.M. Silva et al (R09380). Rio 
de Janeiro, Reserva Biológica de Jacarepaguá, Lagoa 
Marapendi, 12.IV.1967, A.S. Moreira (GUA 5396).

Distribuída do sudeste dos Estados Unidos 
até o sul do Brasil (Haynes & Holm-Nielsen 1994; 
Rego 1988). No Brasil ocorre no Amapá, Alagoas, 
Bahia, Paraíba, Sergipe, Espírito Santo e Rio de 
Janeiro (BFG 2915). No Rio de Janeiro ocorre nas 
quadrículas L34, M32, N30, O29, T27, T28, ao 
nível do mar, endêmica das restingas. Coletada com 
flores nos meses de janeiro a novembro.

5.3. Sagittaria montevidensis Cham. & Schltdl., 
Linnaea 2: 156. 1827. Fig. 3g-j

Ervas emergentes, monoicas, ca. 80 cm alt.. 
Folhas emersas, bainha 4–22 × 1,5–4,5 cm, pecíolo 
cilíndrico, 11–93 × 0,4–3 cm, lâminas ovadas, 
4–37 × 1–33 cm, base sagitada, ápice obtuso, 3–25 
nervuras. Inflorescência paniculada, ramificada 
ou não, 0,17–2,1 m compr., emersa, 5–16 ciclos, 
1–13 flores cada; brácteas 3-muitas, conadas a 
livres, lanceoladas 0,6–1,4 × 0,3–0,6 cm, 8–9 
nervuras. Flores 0,8–2 × 2–3,5 cm, pedicelo 0,5–9 
cm compr., 3 sépalas 1,1–2 × 0,4–1,8 cm, nervuras 
numerosas, pétalas brancas com mácula vinácea 
na base 1,2–1,8 × 1–1,5 cm; pistiladas carpelos 
amarelos sem estaminódios; estaminadas, estames 
∞,	anteras	2	mm	compr.,	filetes	4–5	mm	compr.,	
pistilódios ausentes. Aquênio 0,4–1,5 × 0,2–1,5 
cm, 0–1 glândula. 
Material selecionado: Araruama, São Vicente de Paula, 
Córrego com esgoto, -22.7190; -42.262), 5.XII.2014, 
Y.M. Canalli 76 & A.V. Greco (R). Barra do Piraí, Ilha 
dos Amores do Itapoã Country Clube no rio Paraíba do 
Sul, 7.XI.1984, J.P.P. Carauta 4958 et al. (GUA). Barra 
Mansa, Ilha do Muri, no rio Paraíba do Sul, 5.XI.1984, 
J.P.P. Carauta 4893 et al. (GUA). Cabo Frio, Praia do 
Pontal, 17.IV.1952, L.B. Smith 6635 (R). Campos dos 
Goytacazes, Estrada para lagoa Feia, Barra do Furado, 
-22.0361; -41.2612, 20.I.2015, Y.M. Canalli 63 et al. (R). 
Itaboraí, João Caetano, próximo à BR-493, -22.7258, 
-42.9516, 19.VIII.2014, A.R. Lourenço 22 (R). Levy 
Gasparian, Distrito de Paraibuna, a margem do rio 
Paraibuna, na proximidade da produtora de energia 
elétrica Mont’Serrat Energética S.A., 22º01’10.58”S, 
43º18’24.42”W, 5.XI.2014, D.N.S. Machado 461 
& S.S. Medeiros (RFFP). Nova Iguaçu, Centro, via 
Light, córrego com esgoto (-22.755560, -43.460322) 
19.VII.2015, Y.M. Canalli 95 & A.V. Greco (R). Paraíba 
do Sul, Margens do rio Paraíba do Sul, 25.VII.1984, J.P.P. 
Carauta 4805 et al. (GUA). Piraí, reservatório Santana, 
próximo à fazenda Cel. Zeda, 27.II.1986, M.B. Casari 
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1211 (GUA). Porto Real, rio Paraíba do Sul, 21.X.1981, 
J.P.P. Carauta 3850 et al. (GUA). Resende, Visconde 
de Mauá, córrego na beirada da estrada do lado direito, 
sentido Penedo-Mauá, -22.33113, -44.53546, 18.VII2015, 
Y.M. Canalli 94 & A.V. Greco (R). Rio de Janeiro, Lagoa 
Rodrigo de Freitas, VIII.1913, F.C. Hoehne 120 (R). São 
Gonçalo, Jardim Catarina Velho, rua Emílio Fischer, 
vale ao lado do campo de futebol. Local conhecido 
como Baixada, -22.8019; -43.0066, 21.XII.2014, A.R. 
Lourenço 22 (R). Sapucaia, Anta, 27.IX.2003, C.P. Bove 
et al. 1208 (R). Seropédica, Rodovia Raphael Magalhães 
(-22.7875; -43.7724), 1.XI.2014, Y.M. Canalli 72 et al. 
(R). Teresópolis, Alagado próximo ao condomínio Sítio 
da Serra, BR 116, km 73,5, 14.VIII.2001, A.D.R. Moreira 
128 (R). Três Rios, a montante dos rios Paraibuna, 
Piabanha e Paraíba do Sul, 26.IX.2003, C.P. Bove 1180 
(R). Vassouras, Fazenda Galo Vermelho, Mata Atlântica 
secundária, 6.X.2000, W.B. Carvalho 193 & L.O.F. Sousa 
(RFFP).

Distribuída do noroeste da América do Norte 
até noroeste do México, Equador e Peru, nordeste 
do Chile, Uruguai e sudeste do Brasil (Haynes & 
Holm-Nielsen 1994). No Brasil ocorre no Acre, 
Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo 
e na região Sul (BFG 2015). No Rio de Janeiro 
ocorre nas quadrículas L20, L34, M13, M15, 
M17, O18, P5, P6, P10, P13, Q7, Q18, R10, 
R14, S12, S18, T27, U13, U24, 0-341 m alt. 
Coletada com flores durante todo o ano. Estes 
registros consistem em novas ocorrências para 
os municípios de Araruama, Nova Iguaçu, São 
Gonçalo, Seropédica e Resende.

 

5.4. Sagittaria rhombifolia Cham., Linnaea 10: 
219 1836. Fig. 4a-c

Ervas ca. 80 cm alt., emergentes, monoicas. 
Folhas emersas, bainha 7–17,5 × 1,5–4 cm, pecíolo 
cilíndrico costado 6,5–59 × 0,3–2 cm, lâminas elípticas 
5–27 × 3,1–11,2 cm, base cuneada, truncada ou 
cordada, ápice agudo a arredondado, 9–16 nervuras. 
Inflorescência emersa 31–71,5 × 0,5–1,9 cm, 2–7 
ciclos, 1–3 flores cada; brácteas 3 lanceoladas, 1,5–4 × 
0,5–2,7 cm, nervuras numerosas. Flores 1–3,5 × 1,3–4 
cm, pedicelos 1,5–5 × 0,1–0,8 cm; sépalas 1,5–2,5 
× 0,5–2,1 cm, nervuras numerosas; pétalas brancas 
ou amareladas, com máculas amarelas ou vináceas 
na base 1,1–1,2 × 0,7–1,5 cm; pistiladas, carpelos 2 
mm compr., estilete ausente, estigma apical lateral; 
estaminadas, 12–14 estames, filete 2 mm compr., 
antera 2 mm compr. Aquênio com apículo lateral,  
0,4–0,5 × 0,2–0,3 cm, sem glândulas.
Material selecionado: Campos dos Goytacazes, Lagoa 
de Cima, num canal que deságua na lagoa, 8.III.1983, 
M.B. Casari 924 & D.S. Pedrosa 823 (GUA).
Material adicional: BRASIL. MATO GROSSO 
DO SUL: Município de Santa Rita do Rio Pardo, 
riacho afluente do rio Paraná na MS395, ca. 12 km 
NE de Bataguassu (21°37’12,1”S; 52°21’21”W), 
25.VII.2014, C.P. Bove et al. 2401 (R). MINAS 
GERAIS: Triângulo mineiro, lagoa perto a Ituiutaba, 
27.III.1959, Castellanos 22425 (R). Lagoa Santa, 
XI.1915, F.C. Hoehne 6364 (R). Município de Lagoa 
Santa, Lagoa Santa (19°40’S, 43°55’W), 3.V.1952, L.B. 
Smith et al. 6715 (R).

Figura 4 – a-c. Sagittaria rhombifolia – a. hábito; b. flor feminina; c. flor masculina (Bove 2401). Fotos: a-c. C.P. Bove.
Figure 4 – a-c. Sagittaria rhombifolia – a. habitus; b. female flower; c. male flower (Bove 2401). Photos: a-c. C.P. Bove.
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Distribuição neotropical, da Venezuela até 
o Paraguai (Pott & Pott 2000). No Brasil ocorre 
no Pará, Roraima, Tocantins, Bahia, Piauí, região 
Centro-Oeste, Minas Gerais, São Paulo e região 
Sul (BFG 2015). Sua ocorrência no Rio de Janeiro 
é aqui relatada de forma inédita, na quadrícula 
L34, 7 m alt. Encontrada com flores em março. 
Tentativas de novas coletas desta espécie no 
estado foram infrutíferas. As folhas podem ser 
utilizadas no tratamento de hérnia, inflamação dos 
testículos, picada de cobra e antitumoral (Thomaz 
et al. 2003). 
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Resumo 
O presente estudo tem como objetivo contribuir para o conhecimento das espécies de Asparagaceae ocorrentes 
no estado do Rio de Janeiro. O trabalho tem como base a análise de coleções depositadas em herbários e 
coletas de campo, além da consulta a dados de literatura. Foram registrados dois gêneros e três espécies: 
Furcraea foetida, Herreria glaziovii e H. salsaparilha. São apresentadas descrições, comentários, além de 
dados sobre hábitat e distribuição geográfica das espécies.
Palavras-chave: flora, Furcraea, Herreria, sudeste, taxonomia

Abstract 
This work aims to contribute to the Flora of Asparagaceae from Rio de Janeiro State. It is based on the analysis 
of herbarium specimens and fieldwork, a s well as on the relevant literature. Two genera and three species 
were recorded: Furcraea foetida, Herreria glaziovii e H. salsaparilha. Descriptions and comments, besides 
data on habitat and geographical distribution of the species are provided.
Key words: flora, Furcraea, Herreria, southeast, taxonomy.
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Asparagaceae
Ervas e trepadeiras. Folhas basais rosuladas, e/

ou dos ramos fasciculadas, sésseis, simples; lâmina 
paralelinérvea, variando de linear a lanceolada. 
Inflorescências em racemos simples ou compostos. 
Flores completas, trímeras, eretas, actinomorfas, 
diclamídeas, homoclamídeas, 6 tépalas, semelhantes 
entre si, dispostas em duas séries. Androceu com 
6 estames, livres entre si, antera biteca, rimosa; 
nectários septais presentes. Gineceu com ovário 
súpero, gamocarpelar, tricarpelar, trilocular. Fruto 
cápsula loculicida, 1 a várias sementes por lóculo.

Asparagaceae posiciona-se na ordem 
Asparagales (Chase et al. 2009), possui cerca de 
153 gêneros e 2480 espécies. No Brasil ocorrem 
quatro gêneros (Clara Kunth, Furcraea Vent., 
Hagenbachia Nees & Mart. e Herreria Ruiz & 
Pav.), e cerca de 14 espécies em todo o país (Lopes 
& Pirani 2010). No estado do Rio de Janeiro, 
Asparagaceae está representada por dois gêneros 
(Furcraea e Herreria) e três espécies. Os gêneros 
exóticos Agave, Anthericum e Chlorophytum são 
cultivados como ornamentais.

Chave para identificação dos gêneros
1.	 Ervas,	folhas	fibrosas,	inflorescência	de	5–10	m	compr. ..................................................... 1. Furcraea
1’.	 Trepadeiras,	folhas	membranáceas,	papiráceas	ou	coriáceas,	inflorescência	até	40	cm	compr. .............  

 ...............................................................................................................................................2. Herreria

1. Furcraea Vent.
Ervas. Folhas alternas, sésseis, em rosetas 

densas; lâmina linear-lanceolada, oblanceolada 
a lanceolada, base alargada, margem inteira a 

subinteira, ápice rígido, fibrosa. Inflorescência 
racemosa em panícula, terminal. Flores alvas, 
alvo-esverdeadas ou amarelo-esverdeada; tépalas 
curtamente concrescidas na base; antera rimosa; 
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estilete trigono e crasso na base; presença de 
nectários septais. Fruto cápsula loculicida.

Furcraea foi estabelecido em 1793 após 
segregação do gênero Agave, devido principalmente 
à presença de um curto perigônio (Zayas 1996). É 
composto por cerca de 25 espécies de distribuição 
neotropical (Gracía-Mendoza 2000). No Brasil 
ocorre apenas uma espécie, que está representada 
no estado do Rio de Janeiro (Lopes & Pirani 2010).

1.1. Furcraea foetida (L.) Haw., Syn. Pl. Succ. 
73. 1812
Agave foetida	L.,	Sp.	Pl.	1:	323–324.	1753.

A espécie é conhecida como pita, piteira, 
caraguatá-açu e croatá-açu, e utilizada como 
ornamental (Lorenzi & Souza 2008). Foi 
amplamente cultivada para fibra, e os extratos das 
raízes são ingredientes em tônicos para purificar 
o sangue, e as folhas secas são utilizadas para 
controlar inchaço e ajuda na cicatrização de feridas 
(Núñez-Meléndez 1982).

Ervas, caule rizomatozo. Folhas em roseta 
2,5–3,5	m	diâm.,	linear-lanceolada	a	oblanceolada	
150–200	×	18–20	cm,	margem	inteira	espinescente.	
Inflorescência	 terminal	 5–10	m	 compr.	 Flores	
alvas, alvo-esverdeadas ou amarelo-esverdeadas 
2,5–3,0	cm	compr.;	tépalas	externas	ovais,	tépalas	
internas oval-lanceolada; antera rimosa, presença 
de nectários septais. Fruto cápsula loculicida, 
presença	de	bulbilho	1–16	cm	compr.

A espécie tem ampla distribuição na América 
Central e do Sul, ocorrendo no leste do Brasil 
(Pirani & Cordeiro 2002). No Rio de Janeiro 
ocorre em O16, O17, P16, P17, U13. Lorenzi & 
Souza (2008) consideram-na nativa, comum nas 
beiras de estradas e também nas dunas litorâneas, 

sendo semelhante às espécies mais robustas de 
Agave. Segundo Francis (2003) cresce ao nível do 
mar, atingindo até 1000 m.s.m., desenvolve-se em 
todos os tipos de solo inclusive pobres e erodidos 
e resiste a grandes amplitudes térmicas. No Rio de 
Janeiro a espécie encontra-se pouco representada 
nos herbários.
Material selecionado: Petrópolis, terra seca, III.1944, 
O.C. Góes 168 (RB); Rio de Janeiro, Restinga de 
Grumari (APA), 9.VI.2006, fl., R.S. Candido et al. 6 
(RFA).

2. Herreria Ruiz e Pav.
Trepadeiras com rizóforo e raízes delgadas 

ou espessadas; caule cilíndrico e ramos eretos 
ou flexuosos, cilíndricos ou angulosos, glabros, 
aculeados ou não. Folhas em 2 fascículos por 
nó; lâmina glabra, elíptica, estreitamente-
elíptica, obovada, oblanceolada, ou lanceolada; 
margem inteira, plana. Inflorescência em racemos 
compostos heterotéticos. Flores com pedicelo 
glabro; tépalas patentes ou reflexas, ápice cuculado 
com papilas; androceu com filetes crasso-subulados 
ou filiformes; anteras oblongas ou lineares; gineceu 
com ovário trigono-elipsóide ou trigono-oblongo; 
estilete trigono; estigma trilobado, papiloso. 
Cápsula loculicida, trigono-oblongo trigono-
oblóide; sementes alada, núcleo seminífero central.

Segundo Lopes (2003) Herreria é composto 
por oito espécies, com distribuição geográfica 
restrita à América do Sul, ocorrendo no Paraguai, 
Uruguai, Argentina, Bolívia, Chile, e no Brasil, 
principalmente em formações florestais, e também 
em restinga e caatinga. No Brasil encontram-se sete 
espécies, e no Estado do Rio de Janeiro ocorrem 
duas espécies.

Chave para identificação das espécies
1.	 Folhas	de	base	decurrente;	3	ou	mais	inflorescências	por	fascículo	foliar;	flores	alvas .........................  

 ............................................................................................................................. 2.1. Herreria glaziovii
1’.	 Folhas	de	base	atenuada;	1	a	2	inflorescências	por	fascículo	foliar;	flores	amarelas..............................  

 ........................................................................................................................2.2 Herreria salsaparilha

2.1. Herreria glaziovii Lecomte, Bull. Soc. Bot. 
France. 56: 347. 1909.
H. coriacea Ravenna, Onira. 8(4): 12. 2003.

A espécie é conhecida no Brasil como 
cipó-salsa (ES), falsa-erva-de-passarinho (RJ), 
japecanga (BA), salsaparrilha (BA, RJ, SP), salssa-
parrilha (BA) (Lopes 2003).

Trepadeiras, caule esparsamente aculeados. 
Folhas	obovadas	a	oblanceoladas,	8–15	×	1,9–5,1	
cm, base decorrente, ápice agudo a obtuso-
mucronado.	Inflorescência,	3–5	racemos,	12,5–22	
cm compr., com tríades, díades e mônades; Flores 
alvas	0,6–0,7	cm	compr.;	tépalas	reflexas,	oblongas,	
ca.	0,4–0,5	×	0,15	cm;	estames	0,35–0,4	cm	compr.;	
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filetes filiformes; anteras lineares; gineceu ca. 
0,35 cm compr.; ovário trigono-oblongo. Fruto 
trigono-oblóide,	 0,9–1,2	 ×	 1,4–1,8	 cm,	 preto	
quando	seco;	sementes	0,9–1,3	×	0,6–0,9	cm.

Caracteriza-se,  por apresentar  base 
decorrente, três ou mais inflorescências por 
fascículo foliar e flores alvas, diferenciando-
se de Herreria salsaparilha, que possui base 
atenuada, uma ou duas inflorescências por 
fascículo foliar e flores amarelas. Ocorre em 
florestas na Bolívia e no Brasil nos estados 
da Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, 
Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rondônia e São 
Paulo em áreas de floresta e cerrado. No Rio de 
Janeiro ocorre em H25, N30, O29, P28, Q18, 
S28, T16, T22, T23, T27. Coletada com flor 
nos meses de fevereiro a julho, e com fruto nos 
meses de fevereiro, abril a julho, e setembro a 
novembro.
Material selecionado: Búzios, estrada Cabo Frio-
Búzios, entre a Serra das Emeranças e a praia de 
José Gonçalves, s.d., est, J.M.A. Braga et al. 4856 
(RB). Cabo Frio, estrada Cabo Frio-Búzios, próximo 
ao condomínio Bosque Peró, à beira da estrada, 
1.VI.1989, fr., D. Araujo & H.C. de Lima 8977 (GUA, 
RB); Carapebus, estrada entre a cidade e a praia de 
Carapebus, 25.IX.1996, fr., A. Costa et al. 650 (R). 
Guapimirim, Fazenda Sendas de propriedade das 
organizações Sendas, 6.II.2000, fl., F.M.B. Pereira 
et al. 76 (RFA); Macaé, fundos da lagoa de Cabiúnas, 
8.VII.1994, fr., C. Farney et al. 3404 (GUA); Rio 
das Ostras, Reserva Biológica União, estrada em 
direção a rede elétrica, 18.I.2000, est., J.M.A. Braga 
5655 (RFA); Rio de Janeiro, Horto Florestal, saindo 
à esquerda do caminho para Barris, 29.VII.1992, fr., 
R. Marquete et al 602 (IBGE, RB); Santo Antônio 
de Pádua, loteamento Monte Líbano, 8.XI.2000, 
est., J.M.A. Braga et al. 6434 (RFA); Saquarema, 
comoros da Lagoa Vermelha, 26.III.1991, fl., D. 
Araujo 9297 (GUA).

2.2. Herreria salsaparilha Martius, Reise in 
Bras. 2: 545.
Rajania verticillata Vellozo, Fl. Flum. 424. 
t.115. 1831 (1827).
Herreria parviflora Lindley, Bot. Reg. 12: 
t.1042. 1839.
Herreria brasiliensis Hort. Berol. ex Kunth, 
Enum. Pl. 294. 1845.
Herreria verticillata (Vellozo) Stellfeld, Trib. 
Farm.12(10): 133. 1944.

A espécie é conhecida como salsaparrilha 
(MG, MS, RJ, SP), salsaparilha (MG, Paraná), 
mandioquinha (MG), salsa-parrilha (GO), 
salssa-parrilha (MG), japecanga, salsa-do-

mato, salsa-gerdas (SP), salsa-caroba (BA) e 
cipó-salsa (Paraná). Corrêa (1984) comenta 
que as raízes são usadas como sudoríferas, no 
tratamento das moléstias da pele, gota, sífilis 
e reumatismo.

Trepadeiras, caules ásperos verrucosos, 
densamente aculeados, acúleos recurvados 
com ápice preto e base esverdeada. Folhas 
elíptica, estreitamente-elíptica, oblanceolada 
ou	 lanceolada,	 4,2–16	 ×	 1,3–2,6	 cm,	 base	
atenuada, ápice agudo, acuminado ou apiculado. 
Inflorescência,	 1	 racemo,	 4,5–32	 cm	 compr.;	
com	tríades	e	díades.	Flores	amarelas	0,9–1	cm	
compr.;	 tépalas	 patentes,	 elípticas,	 0,5–0,6	 ×	
0,2–0,25	cm;	estames	ca.	0,3	cm	compr.;	filetes	
crasso-subulados; anteras oblongas; gineceu ca. 
0,4 cm compr.; ovário trigono-elipsóide. Fruto 
trigono-oblonga,	ca.	1,2	×	0,8	cm,	pardo	quando	
seco;	sementes	ca.	0,8	×	0,6	cm.

A espécie se distribui em áreas de floresta 
no estado do Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, 
Mato Grosso, e em Matas ciliares no Cerrado 
dos estados de Minas Gerais, Goiás e Mato 
grosso do Sul. No Rio de Janeiro ocorre em 
P28, T11, T18, T19, T20, U13, U14. Coletada 
com flor nos meses de fevereiro, abril, maio e 
novembro; e com fruto em junho.
Material selecionado: Itaguaí, Seropédica UFRRJ, 
Km 49, rua da floresta,  entrada pela casa 3, 
10.II.1998, est., R.C. Lopes et al. 96 (RUSU); Maricá, 
Itaipuaçu, Pico Alto Mourão, 17.VI.1985, est., R.H.P. 
Andreata et al. 730 (RB); Niterói, Itaipu, Parque 
Estadual da Serra da Tiririca, Morro das Andorinhas, 
10.VI.2001, fr., L.J. Pinto et al. 475 (RFFP); Rio 
das Ostras, Parque Municipal, 27.II.1999, est., R.N. 
Damasceno et al. 742 (RB); Rio de Janeiro, restinga 
de Grumari, 1.V.2001, fl., R.C. Lopes & C.H.R. de 
Paula 145 (RFA).
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Resumo 
O presente estudo tem como objetivo contribuir para o conhecimento das espécies de Cabombaceae ocorrentes 
no estado do Rio de Janeiro. O trabalho tem por base a análise morfológica de materiais depositados em 
herbários e coletas de campo, além da compilação de dados de literatura. Foram registrados um gênero e 
duas espécies: Cabomba caroliniana e Cabomba furcata. Chave para identificação, descrições, dados sobre 
hábitat, fenologia e distribuição geográfica das espécies são apresentados.
Palavras-chave: Cabomba, florística, planta aquática, taxonomia.

Abstract 
This study focuses on the Cabombaceae found in the state of Rio de Janeiro. It is based on a morphological 
analysis of herbaria collections, as well as on a review of the relevant literature and on collections in the 
field. A total of one genera and two species were recorded for the state:  Cabomba caroliniana and Cabomba 
furcata. An identification key, descriptions, habitat data, phenology, and species distribution are also provided. 
Key words: Cabomba, floristic inventories, aquatic plant, taxonomy.
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Cabombaceae Rich. ex A. Rich.
Ervas aquáticas perenes, raro anuais, 

submersas a flutuantes. Rizoma alongado ou 
pouco desenvolvido, ancorado ao substrato, caules 
alongados. Folhas mono ou dimórficas, pecioladas, 
alternas, opostas ou verticiladas, as flutuantes 
peltadas, estreitamente elípticas a amplamente 
ovais; as submersas dissectas. Flores emergentes, 
solitárias, bissexuadas, actinomorfas, hipóginas, 
2–3-meras, pedicelos longos; estames 3–36, livres, 
filetes achatados, anteras oblongas, basifixas, 
2-tecas, extrorsas com deiscência longitudinal; 
carpelos (1–)2–18, livres, estilete terminal ou 
decurrente, óvulos (1–)2–5, placentação laminar. 
Fruto coriáceo, indeiscente; sementes 1–3, globosas 
a ovoides, embrião diminuto, endosperma escasso, 
perisperma abundante.

Família praticamente cosmopolita, constituída 
pelo gênero monotípico Brasenia Schreb. e 
Cabomba Aubl. No Brasil ocorre somente o gênero 
Cabomba, em ambientes lênticos (lagoas e remanso 

de rios). Muito cultivadas para comercialização no 
mercado de aquários.

1. Cabomba Aubl.  Hist. Pl. Guiane 1: 321, pl. 124 
Caule cilíndrico ou achatado, 2–4 mm diâm. 

Folhas submersas opostas cruzadas ou verticiladas, 
geralmente 3–4 folhas por nó, lâmina multipartida, 
reniforme a quase circular no contorno, 3–5-partida 
na base, com segmentos lineares fendidos di-
tricotomicamente; as flutuantes alternas, peltadas, 
lâmina inteira, amplamente elíptica a oval ou 
oblonga a sagitada. Flores emersas, nas axilas 
das folhas flutuantes; sépalas 2–3, oblongas, 
brancas, amarelas, lilases a róseas; pétalas 2–3, 
unguiculadas, ovadas, base auriculada, ápice 
obtuso, brancas, amarelas, lilases a róseas, nectários 
2, inseridos nas aurículas; estames 3–6, anteras 
amarelas; gineceu dialicarpelar, carpelos 1–4, 
ovários uniloculares, óvulos 1–5 por lóculo, estilete 
delgado, estigma terminal capitado. Fruto ovoide 
a elipsoide com ápice alongado. 
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Gênero com cinco espécies que ocorrem 
desde o leste dos Estados Unidos até o norte 
da Argentina. No Brasil são encontradas três 
espécies e duas variedades: Cabomba aquatica, 
C. caroliniana var. flavida e var. caroliniana 
e C. furcata. Apesar de BFG (2015) citar C. 
aquatica como ocorrente para o estado do 
Rio de Janeiro, não há registro desta espécie 

nos herbários do estado, nem na plataforma 
do speciesLink (<http:/ /www.splink.org.
br/>). Intensos esforços de coleta nos últimos 
vinte anos não detectaram sua ocorrência. 
Família é representada no estado somente por 
C. caroliniana var. caroliniana e C. furcata 
tanto em ambiente de restinga como pode ser 
encontrada cultivada em pequenas lagoas.

Chave para identificação das espécies de Cabomba

1.	 Folhas	submersas	geralmente	opostas,	raro	em	verticilos	de	3,	as	flutuantes	verdes	a	verde-olivas,	sem	
margem	púrpura;	flores	alvas	ou	amarelo-claras ..........................................1.1. Cabomba caroliniana

1’.	 Folhas	submersas	em	verticilos	de	3,	as	apicais	frequentemente	opostas,	as	flutuantes	verde-olivas,	
margem	púrpura;	flores	lilases ............................................................................. 1.2. Cabomba furcata

1.1. Cabomba caroliniana A. Gray.  Ann. Lyceum 
Nat. Hist. New York 4: 46–47.

Folhas submersas opostas, raramente 
verticiladas, pecíolo ca. 1,5 cm compr., lâmina foliar 
com divisões terminais lineares ou brevemente 
espatuladas, dispostas em um plano, ca. 3 cm 
diâm.; folhas flutuantes, lâmina ca. 2 cm compr., 
estreitamente elípticas a sagitadas, pecíolo ca. 2,5 
cm compr., verdes a verde-olivas. Flores 9–10 mm 
compr., pedicelo ca. 4 cm compr.; perianto alvo 
ou amarelo-claro; sépalas 9 × 3 mm, oblongas; 
pétalas oblongas a obovais, base fortemente 
auriculada; estames (3–)6, carpelos (2–)3, óvulos 
1–3. Sementes ovais a elipsoides, verrucosas 
(Orgaard 1991).
Material examinado: Magé, Lagoa Azul, 22.I.1982, fl., 
Zila Andrade (GUA 21921); Ponta Grossa dos Fidalgos, 
Lagoa Feia, 11.VIII.1978, fl., D.S. Araujo et al. 2125 
(GUA); Rio de Janeiro, Floresta da Tijuca, Açude da 
Solidão, 24.XII.1975, fl., D. Araujo 931 & M.C. Viana 
621 (GUA).

No Brasil é encontrada nas regiões Centro-
Oeste, Sul e Sudeste. No Rio de Janeiro ocorre 
em lagoas na restinga e em floresta ombrófila, nos 
quadrantes: K33, R18, T15. Apenas a variedade C. 
caroliniana var. caroliniana, facilmente distinta 
pelas flores brancas (em vez de amarelas), é 
encontrada no Estado. Coletada com flores nos 
meses de janeiro, agosto e dezembro. Espécie 
amplamente ilustrada (e.g., Caspary 1878; Orgaard 
1991; Vialette-Guiraud et al. 2011). 

1.2. Cabomba furcata Schult. & Schult. f. Syst. 
Veg. 7(2): 1379. 

Folhas submersas em verticilos de 3, as 
apicais frequentemente opostas, pecíolo ca. 1,7 cm 

de compr., lâmina foliar com divisões terminais 
lineares dispostas em um plano, ca. 3 × 3,5 cm 
diâm.; folhas flutuantes ca. 1,5 cm compr., lineares 
a ocasionalmente sagitadas, verde-olivas, margem 
púrpura, pecíolo ca. 4 cm compr. Flores 7–10 mm 
compr., pedicelo ca. 3,5 cm compr.; sépalas 9 × 
3 mm, obovais a elípticas, base amarela, ápice 
púrpura; pétalas 8 × 3 mm, ovais a oblongas, 
ligeiramente auriculadas, base amarela, ápice 
púrpura; estames (5–)6, carpelos (1–)3, óvulos 
(1–)5 alguns frequentemente abortados. Fruto 
ovoide a elipsoide ca. 3–4 × 2 mm, com pequeno 
espinho apical de ca.1–2 mm; sementes globosas.
Material selecionado: Campos dos Goytacazes, Ponta 
Grossa dos Fidalgos, Lagoa Feia, 11.XII.2004, fl., 
C.P. Bove et al. 1423 (R); Nova Iguaçu, Vila de Cava, 
24.X.2000, fl., W. Costa (R 212045); Silva Jardim, Lagoa 
de Juturnaíba, Álcalis, X.1986, fl., M. Zeppin 2 (GUA); 
Poço d’Anta, 14.IX.1977, fl. e fr., J.P.P. Carauta et al. 
2675 (GUA, RB); Resende, Porto Real, Rio Paraíba do 
Sul, 22.X.1981, fl., J.P.P. Carauta et al. 3872 (GUA); Rio 
de Janeiro, Alto da Boa Vista, Estrada da Vista Chinesa, 
Km 2, 20.III.1981, fl. e fr., A.G. Carvalho 1 (GUA). 

No Brasil é encontrada nas regiões Norte, 
Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. No Rio de 
Janeiro ocorre em lagoas na restinga, lagoas e 
remanso de rios em floresta estacional e ombrófila, 
nos quadrantes: K33, N31, P6, P24, Q23, R14, 
R24, T15. Coletada com flores nos meses de 
março, abril, junho, setembro, outubro, novembro 
e dezembro e com fruto nos meses de março e 
setembro. É utilizada como abrigo e alimento para 
pequenos peixes e invertebrados; também como 
planta medicinal e ornamental (Pott & Pott 2000). 
Espécie amplamente ilustrada (e.g., Caspary 1878; 
Feres & Amaral 2003; Orgaard 1991). 
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Resumo 
O presente estudo tem como objetivo contribuir para o conhecimento das espécies de Ceratophyllaceae 
ocorrentes no estado do Rio de Janeiro. O trabalho tem por base a análise morfológica de materiais depositados 
em herbários e coletas de campo, além da compilação de dados de literatura. Foram registrados um gênero e 
uma espécie: Ceratophyllum demersum. Descrições, dados sobre hábitat, fenologia e distribuição geográfica 
da espécie são apresentados.
Palavras-chave: Ceratophyllum, florística, planta aquática, taxonomia.

Abstract 
This study focuses on the Ceratophyllaceae found in the state of Rio de Janeiro. It is based on a morphological 
analysis of herbaria collections, as well as on a review of the relevant literature and on collections in the field. 
A total of one genera and one species were recorded for the state:  Ceratophyllum demersum. Descriptions, 
habitat data, phenology, and species distribution are also provided.
Key words: Ceratophyllum, floristic inventories, aquatic plant, taxonomy.
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Ceratophyllaceae Gray
Erva submersa, livre ou frouxamente aderida 

ao substrato por rizoides, monoica. Folhas 
verticiladas, lineares, rígidas e quebradiças, 
simples ou divididas dicotomicamente 1–4×, 
glabras, verde-olivas, margem denticulada, 
sésseis. Flores pequenas, unissexuais, axilares, 
monoclamídeas, 8–12 tépalas unidas na base, 
estames (5–)10-numerosos, conectivo prolongado 
formando 2 dentes, ovário súpero, 1-carpelar, 
1-locular, 1-óvulo, estilete filiforme, apical, estigma 
simples, placentação apical. Fruto núcula ovoide 
ou elipsoide, lateralmente achatado, superfície 
verrucosa ou espinhosa, com projeções denteadas 
ou espinhosas, estilete persistente, semente com 
testa inconspícua, ausência de endosperma. 

Família monotípica, cosmopolita, de 
polinização subaquática. 

1. Ceratophyllum L. Sp. Pl. 2: 992.
O gênero possui cerca de seis espécies 

morfologicamente variáveis, de distinção 
controversa baseada em folhas e frutos, das quais 
três são encontradas no Brasil: Ceratophyllum 
demersum L., C. muricatum Cham. e C. submersum 

L., no Amazonas, Mato Grosso do Sul, Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo, nos 
domínios da Amazônia, Mata Atlântica, Pampa 
e Pantanal (BFG 2015). No estado do Rio de 
Janeiro ocorre apenas C. demersum, encontrada 
em ambientes lênticos.

1.1. Ceratophyllum demersum L. Sp. Pl. 2: 992.
Ramos podendo chegar até 2 m. Folhas 

membranáceas agrupadas em maior número no ápice 
dos ramos, lineares, divididas dicotomicamente 1–2 
vezes, 10–40 × 0,6 mm, com par de espinhos no 
ápice, margem denticulada na metade superior. 
Flores estaminadas 2 × 0,5 mm, abundantes em nós 
consecutivos do ápice dos ramos; 8(–12) tépalas 
coriáceas, ca. 0,8 mm compr., terminadas em 2 
espinhos apicais laterais e 1 central; ca. 10 estames, 
1 × 0,5 mm. Flores pistiladas 1,5 × 0,2 mm; tépalas 
membranáceas oblongas, ca. 0,8 mm compr. Frutos 
ovóides ou elipsóides, ca. 5 mm compr., 2 espinhos 
basais, ca. 2 mm compr. e 1 apical, ca. 5 mm compr., 
verrucosos.
Material examinado: Barra da Tijuca, Lagoa de 
Jacarepaguá, 10.I.1944, est., s/coletor (R 40126); Cabo 
Frio, São Vicente de Paula, 1985, est., Linderberg (RB 



38 Correia, A.J. & Bove, C.P.

Rodriguésia 68(1): 037-038. 2017

88327); Campos dos Goytacazes, Estrada para Farol de 
São Tomé, 7.X.1980, fl., D. Araujo 4058 (GUA); Lagoa 
Campelo, 16.XII.1981, fl, M.B. Casari et al. 672 (GUA); 
Lagoa das Pedras, 31.III.1981, fl. e fr., M.B. Casari et al. 
534 (GUA); Carapebus, 22.X.2003, fl., C.P. Bove et al. 
1286 (R); Quissamã, 31.VIII.2006, est., C.P. Bove et al. 
1762 (R); Rio de Janeiro, Lagoa de Juturnaíba, IX.1987, 
est., M. Zeppin (GUA 33618).

No Brasil é encontrada no Mato Grosso 
do Sul, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul (BFG 
2015) e no extremo oeste de São Paulo (Amaral & 
Bittrich 2008). No Rio de Janeiro foi encontrada 
nos quadrantes: I34, I36, M32, N31, R24, S27, 
U15. No Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba 
foi coletada em lagoas tanto alcalinas, como a de 
Carapebus (pH 7,7) e a Pires (pH 8,4), como em 
lagoas ácidas, como a Comprida (pH 5,5) (Bove 
& Paz, 2009). 

Coletada com flores de setembro a dezembro 
e com frutos nos meses de março e agosto. 
Ceratophyllum demersum também se reproduz por 
propagação vegetativa através da fragmentação do 
caule. Conhecida como pinheirinho-d’água e rabo-
de-raposa (Luiz Antônio Fernandes dos Santos, 
com. pess.) no norte fluminense. Possui grande valor 
ornamental, sendo muito utilizada em aquariofilia. 
É ecologicamente importante na proteção contra a 
predação de peixes recém-nascidos (Judd 1999). 
Espécie amplamente ilustrada (e.g., Schumann 1894; 
Amaral et al. 2008; Bove 2009; Bove & Paz 2009). 

A restinga é um ambiente que sofre grande 
pressão antrópica, principalmente no que se refere 
à construção imobiliária (Zamith & Scarano 2006; 
Rocha et al. 2007). Ceratophyllum demersum L. 
foi coletada em 1944 na Lagoa de Jacarepaguá, 
que atualmente se encontra poluída por esgoto 
doméstico, estando esta espécie provavelmente 
extinta no local. Este fato reforça a importância 
de UC em ambientes de restinga como o Parque 
Nacional de Restinga de Jurubatiba para a 
preservação desta espécie (Paz & Bove 2010) no 
domínio Atlântico.
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Resumo 
O presente estudo tem como objetivo contribuir para o conhecimento das espécies de Haloragaceae ocorrentes no 
estado do Rio de Janeiro. O trabalho tem por base a análise morfológica de materiais depositados em herbários 
e coletas de campo, além da compilação de dados de literatura. Foram registrados dois gêneros e duas espécies: 
Laurembergia tetrandra e Myriophyllum aquaticum. Chave para identificação, descrições, ilustrações, dados 
sobre hábitat, fenologia e distribuição geográfica das espécies são apresentados.
Palavras-chave: Haloragaceae, florística, Rio de Janeiro, taxonomia.

Abstract 
This study focuses on the Haloragaceae found in the state of Rio de Janeiro. It is based on a morphological analysis 
of herbaria collections, as well as on a review of the relevant literature and on collections in the field. A total of 
two genera and two species were recorded for the state:  Laurembergia tetrandra e Myriophyllum aquaticum. An 
identification key, descriptions, illustrations, habitat data, phenology, and species distribution are also provided.
Key words: Haloragaceae, floristic inventories, Rio de Janeiro, taxonomy.
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Haloragaceae R. Br.
Ervas, subarbustos ou arbustos, monoicas, 

dioicas ou polígamas, aquáticas, palustres ou 
raramente terrestres. Folhas alternas, opostas, 
subverticiladas ou verticiladas, simples, inteiras 
ou multipartidas; estípulas presentes ou não; 
pecíolo presente, reduzido ou ausente; lâminas 
ovadas, espatuladas, lanceoladas ou lineares, 
glabras ou pilosas. Inflorescência em panícula, 
espiga, umbela, dicásio ou cimeira, por vezes 
em verticilos ou flores solitárias nas axilas. 
Flores unissexuais ou bissexuais, mono ou 
diclamídeas, actinomorfas; cálice 2–8-mero, 
valvar, gamossépalo, persistente ou caduco; corola 
2–8-mera, imbricada, dialipétala; estames 2–8, 
homodínamos, filetes filiformes e muito curtos, 

anteras compridas, rimosas e basifixas; ovário 
ínfero, 1–4-carpelar, 1–4-locular, placentação 
pêndula, estiletes curtos ou nulos, estigmas 
4–8. Fruto seco, indeiscente, nucáceo, núcula, 
esquizocarpo ou drupa, glabro ou piloso; sementes 
1–4, pêndulas.

A família possui oito gêneros e cerca de 150 
espécies de distribuição subcosmopolita, sendo 
o centro de diversidade na Austrália (Kubitzki 
2007; Souza & Lorenzi 2005). Souza & Lorenzi 
(2012) reconheceram três gêneros, Laurembergia 
Bergius, Myriophyllum L. e Proserpinaca L. e seis 
espécies como ocorrentes no Brasil. No Rio de 
Janeiro ocorrem os dois primeiros gêneros com 
uma espécie cada, em ambientes bem distintos 
conforme a espécie.

Chave para identificação das espécies
1. Ervas 15–45 cm compr.; caule avermelhado; folhas alternas ou opostas, simples, inteiras ou 2–5 lobadas, 

heterofilia ausente; inflorescência em umbela axilar ou verticilar; estigmas mamiliformes ..................  
 ...................................................................................................................... 1. Laurembergia tetrandra

1’. Ervas 30–130 cm compr.; caule verde; folhas verticiladas, compostas, pectinadas; heterofilia presente; 
flores solitárias; estigmas fimbriados ..........................................................2. Myriophyllum aquaticum
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1. Laurembergia P. J. Bergius
Ervas perenes, anfíbias ou emergentes; caule 

ereto, decumbente, radicante, prostrado, geralmente 
ramificado, glabro ou piloso. Folhas alternas, 
opostas ou ocasionalmente subverticiladas, 
simples; estípulas ausentes; pecíolo reduzido; 
lâminas espatuladas, lanceoladas ou lineares, 
margem inteira a denteada. Inflorescência em 
dicásio ou umbela, axilar e/ou verticilar. Flores 
estaminadas e bissexuais, curto-pediceladas, 
pistiladas subsésseis ou sésseis; cálice 4–8-mero, 
persistente, tubo costado, elipsoideo, subgloboso 
ou urceolado, glabro ou piloso; corola 4-mera, 
cuculada, glabra ou parcialmente pilosa; estames 
4–8, anteras lineares ou oblongas; ovário 4-carpelar, 
1-locular, 4-ovulado, estigmas 4–8, plumosos ou 
mamiliformes. Fruto nucáceo; semente 1.

Gênero com cerca de 4 espécies de 
distribuição pantropical e de áreas brejosas (Aona 
& Amaral 2003; Heywood 2007). Está representado 
por apenas uma espécie no Brasil (Amaral & 
Pellegrine 2015).

1.1. Laurembergia tetrandra (Schott) Kanitz in 
Mart., Fl. Bras. 13(2): 378.1882.
 Fig. 1a,b,c,d

Ervas 15–45 cm alt.; caule avermelhado, 
radicante ou decumbente, glabro. Folhas alternas 
ou opostas, simples, inteiras a 2–5 lobadas; lâmina 
3–25 × 0,3–7 mm, verde a avermelhada, espatulada 
ou linear-lanceolada, ápice agudo a obtuso, 
margem inteira ou serrilhada, base atenuada, 
glabra a ligeiramente pilosa. Inflorescência axilar 
disposta em verticilos ou umbelas, raramente 
flores solitárias. Flores pistiladas ou bissexuais; 
cálice 4-mero, 0,3–1,1 mm compr., avermelhado 
ou rosado, tubo subgloboso, lobo triangular, 
glabro; ovário globoso, estiletes curtos, estigmas 
4, mamiliformes; pistiladas subsésseis, lobos do 
cálice reduzidos; bissexuais curto-pediceladas, 
pedicelo 0,4–0,6 mm compr.; corola 0,4–1,4 × 
0,2–0,6 mm, glabra ou pilosa no ápice; estames 
4, filetes 0,1–0,3 mm compr., anteras 0,3–1 mm 
compr., oblongas. Fruto subgloboso 0,3–1,1 mm 
compr., glabro.
Material selecionado: Araruama, Praia do Sossego, 
10.II.2000, fl. e fr., B.M.B. Leite et al. 12 (R); Cabo 
Frio, Arraial do Cabo, ao nível do mar, 15.IV.1952, fr., 
L.B. Smith 6551 (R); Carapebus, Parque Nacional da 
Restinga de Jurubatiba, Lagoa Cabiúnas, 21.X.2003, 
fl. e fr., C.P. Bove et al. 1252 (R); Casimiro de Abreu, 
Praia da Barra de São João, 27-29.VII.1965, fl. e fr., S. 
Vianna 4367 (R); Macaé, Restinga de Cabiúnas, Canal 
Macaé-Campos, na margem do canal, 5.V.1981, fl. e fr., 

D. Araújo 4411 & N.C. Maciel (GUA); Maricá, Área 
de proteção ambiental, no brejo ao leste do Morro do 
Monólo, 19.XI.1990, fl. e fr., D. Araújo 9197 (GUA); 
Quissamã, Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, 
a 19 km do centro de Quissamã, cerca de 1 km da praia 
do Pires, 20.XI.2001, fl. e fr., J. Fontella et al. 3576 (R); 
Rio das Ostras, Costa Azul, lado esquerdo da estrada, 
11.II.2000, fl. e fr., B.M.B. leite et al. 18 (R); Rio de 
Janeiro, Recreio dos Bandeirantes, Pedra de Itaúna, 
20.I.1965, fl. e fr., N. Santos 5378 (R); São João da Barra, 
Restinga alagadiça, 23.I.1976, fl. e fr., A.L. Peixoto & 
O.L. Peixoto 819 (RB).

A espécie ocorre desde Pernambuco até o Rio 
Grande do Sul, em solos hidromórficos arenosos ou 
não; na restinga, cerrado e campo rupestre (Aona & 
Amaral 2003). No Rio de Janeiro sua ocorrência é 
restrita à restinga, sendo encontrada em M30, M32, 
O29, P25, Q28, S24, T16, T20 e T27. Floresce e 
frutifica o ano inteiro.

Flores estaminadas são descritas por Kanitz 
(1882), Fevereiro (1972) e Aona (2005), no entanto 
estas não foram encontradas no material aqui 
analisado, proveniente do estado do Rio de Janeiro 
ou de outras localidades (SC e SP). A corola das 
flores bissexuais é descrita na literatura (Fevereiro 
1972; Aona 2005) como nula ou rudimentar, porém 
o material proveniente do estado aqui analisado 
apresenta corola conspícua (Fig. 1e).

2. Myriophyllum L.
Ervas  ou  subarbus tos ,  perenes  ou 

raramente anuais, aquáticas ou paludosas; caule 
frequentemente rizomatoso, aerenquimatoso, 
ascendente ou flutuante, glabro. Folhas verticiladas, 
raramente alternas ou opostas, pectinadas, pinas 
filiformes ou lineares, geralmente heteromorfas, 
estípulas rudimentares presentes ou não, pecíolo 
presente ou reduzido. Inflorescência terminal 
arranjada em espiga, disposta em verticilos ou 
frequentemente solitárias nas axilas. Flores uni ou 
bissexuais, sésseis, subsésseis ou curto-pediceladas; 
cálice 2–4, glabro, tubo tetragonal ou obcônico, 
caduco; corola 2–4, glabra, carenada, cuculada 
ou oblonga, ausente em flores pistiladas; estames 
4–8, anteras lineares ou sub-arredondadas; ovário 
(2–)4-carpelar, 1–4-locular, estiletes geralmente 
ausentes, estigmas 4, plumosos ou fimbriados. 
Fruto nucáceo, coriáceo ou subcarnoso; semente 
oblonga, 1 por mericarpo.

O gênero compreende cerca de 40 espécies de 
distribuição cosmopolita (Orchard 1979). No Brasil 
está representada por três espécies (BFG 2015). 
Várias espécies foram introduzidas na aquariofilia, 
inclusive a ocorrente no Brasil.
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Figura 1 – a-d. Laurembergia tetrandra – a. hábito; b. folhas de lâmina inteira e 3-lobada (M. Coelho et al. 
3); c. corte longitudinal da flor bissexual, seta evidenciando pétalas com tricomas; d. inflorescência com flores 
pistiladas (menores) e bissexuais (maiores) (I.M. Silva et al. 276). e-g. Myriophyllum aquaticum – e. hábito; f. 
folha composta pectinada (C.P. Bove et al. 1174); g. flores pistiladas nas axilas (V.L.G. Klein et al. 390). Escalas: 
a,e = 3 cm; b,g,d = 1 mm; f = 1 cm; c = 0,5 mm.
Figure 1 – a-d. Laurembergia tetrandra – a. habit; b. entire and 3-lobed leaves (M. Coelho et al. 3); c. longitudinal section of 
bissexual flower, arrow showing tricomes on the petals; d. inflorescence with female (smaller) and bixessual (larger) flowers (I.M. 
Silva et al. 276). e-g. Myriophyllum aquaticum – e. habit; f. pectinate leaf (C.P. Bove et al. 1174); g. female flowers in axilar position 
(V.L.G. Klein et al. 390). Scales: a,e = 3 cm; b,g,d = 1 mm; f = 1 cm; c = 0.5 mm.
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2.1. Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc., Kew 
Bull.28(1): 36. 1973. Fig. 1e,f,g
Enydria aquatica Vell., Fl. Flumin. 1: 57, t. 
150. 1829. 
Myriophyllum brasiliense Cambess. in A.St;-Hil., 
Fl. Bras. Merid. 2:252.1830.

Ervas 30–130 cm compr., perenes, aquáticas. 
Folhas em verticilos de 4–6, pectinadas, pinas 
lineares, alternas, subopostas ou opostas, lâminas 
9–52 mm compr., estípulas ausentes, pecíolo 1,5–5 
mm compr. Flores unissexuais solitárias nas axilas, 
curto-pediceladas, pedicelo 0,2–0.5 mm compr.; 
bractéolas 2, 0,4–0,7 mm compr., filiformes ou 
pinatífidas; flores pistiladas cálice 4, 0,5–0,8 
mm compr., esverdeado, tubo obcônico; ovário 
4-locular, 4-carpelar, piriforme, estigmas brancos, 
sésseis e fimbriados. 
Material selecionado: Barra do Piraí, 13.X.1986, fl., 
V.L.G. Klein et al. 390 (R); Campos dos Goytacazes, 
Lagoa Feia, M. Zippin 30386 (GUA); Itaboraí, a beira do 
Rio Guaraí, 29.X.1976, D. Araujo 1314 (GUA); Macaé, 
Lagoa Feia, Canto do Pastor, 10.VI.1980, D. Araujo & 
N.C. Maciel 3806 (GUA); Paraty, Paraty-Mirim, no 
brejo, 12.II.1869, Glaziou 3662 (R); Petrópolis, Caelitu, 
XII.1943, fl.; O.C. Goes 863 (RB, epitipo); Piraí, Perto 
de Santana da Barra, lado direito da estrada em direção 
a barra do Piraí, 13.X.1986, fl., J.P.P. Carauta 5372 
(GUA); Quissamã, Ponta Grossa dos Fidalgos, Lagoa 
Feia, 11.XII.2004, C.P. Bove et al. 1417 (R); Rio de 
Janeiro, margem do rio São João, 3.II.1970, S.P. Santos 
146718 (RB); Resende, Porto Real, Rio Paraíba do Sul, 
22.X.1981, J.P.P. Carauta et al. 3889 (R); Cantagalo, 
Santa Rita da Floresta, próximo a cachoeira São 
Lourenço, 25.VI.2004, C.P. Bove & R. Occhi 1345 (R); 
Silva Jardim, Rio, São João, 12.V.1976, D. Araujo et 
al. 1088 (GUA); Teresópolis, 31.VII.1958, fl., A. Ab 
52 (HB).
Material adicional examinado: Santa Catarina, s/d, fl., 
F. Muller 182681(RB).

A espécie é nativa da América do Sul 
(Orchard 1979), no Brasil ocorre na Bahia, São 
Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul 

(Amaral & Pellegrine 2015). No Rio de Janeiro 
em I32, K24, M32, O29, P5, P11, P17, P18, R10, 
R20, R24, T16, X2, floresce nos meses de julho, 
outubro e dezembro. Frutos desta espécie não 
foram encontrados no material aqui analisado. 

A maioria do material proveniente do Rio 
de Janeiro contém indivíduos estéreis. Apenas 
quatro exsicatas encontram-se férteis (dentre elas 
o epitipo), entretanto apresentam somente flores 
pistiladas; apenas o material coletado em Santa 
Catarina possui flores pistiladas e estaminadas.
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Flora of Rio de Janeiro: Hydrocharitaceae

Resumo 
A família Hydrocharitaceae é cosmopolita; composta por 17 gêneros e 127 espécies. São ervas aquáticas 
fixas ou livres, flutuantes, submersas ou emersas, em água doce, salobra ou salgada. No Brasil ocorrem seis 
gêneros e cerca de 15 espécies. A fim de conhecer a real diversidade da família no estado do Rio de Janeiro foi 
realizado o levantamento em herbários e coletas. Registraram-se seis espécies autóctones e duas alóctone em 
cultivo. Apalanthe granatensis, encontrada em represas, rios e lagoas de água doce, possui flores bissexuais. 
Egeria densa, semelhante a A. granatensis, distingue-se pelas flores unissexuais. Halophila decipiens, 
ocorre em praias da Baia de Guanabara; caracteriza-se pelo caule rizomatoso e folhas elípticas. Limnobium 
laevigatum, ocorre flutuando livremente em lagoas e emersa em alagados, possui folhas flutuantes com 
espessamento aerenquimatoso abaxial e/ou folhas emersas sem espessamento. Najas arguta var. arguta, exibe 
caule inerme, folhas concentradas no ápice dos ramos e semente fusiforme, Najas marina, apresenta dentes 
no caule e nervura principal e semente elíptica; ambas encontradas em lagoas costeiras. Elodea canadensis e 
Vallisneria sp. foram encontradas em cultivo.
Palavras-chave: flora do Sudeste do Brasil, Mata Atlântica, Najadaceae, plantas aquáticas.

Abstract 
Hydrocharitaceae is a cosmopolitan aquatic group that comprises 17 genera with 127 species. The individuals 
are herbs fixed or free, floating, submerged or emerged living in fresh, brackish or salty water. In Brazil, it is 
represented by six genera and ca. 15 species. Aiming to know the real diversity of the family in Rio de Janeiro 
state, a study of herbaria collection and an extensive field work were made. Six native and two introduced 
species were registered. Apalanthe granatensis, presents bisexual flowers and was found in dams, rivers 
and freshwater ponds. Egeria densa, is similar to A. granatensis, and can be distinguished by the unisexual 
flowers. Halophila decipiens, occurs in the Guanabara Bay beaches, it is characterized by rhizomatous stem 
and elliptical leaves. Limnobium laevigatum. Heine is a free floating herb found in ponds and emerged in 
marshes, it has floating leaves with abaxial aerenchymatous thickening and/or emerged leaves without 
thickening. Najas arguta var. arguta exhibits spineless stem, leaves concentrated at the apex of the branches 
and fruit with fusiform seed, and Najas marina has thorns on the stem and midrib, and elliptical seed. Both 
are found in coastal lakes. Elodea canadensis and Vallisneria sp. were found under cultivation.
Key words: Southeast Brazilian flora, Atlantic Forest, Najadaceae, aquatic plants.
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Hydrocharitaceae Juss.
Ervas aquáticas, submersas, flutuantes 

ou emersas, fixas ou livres, anuais ou perenes; 
monoicas ou dioicas. Raiz simples ou ramificada. 
Caule monomórfico, dimórfico ou polimórfico, 
estolonífero e/ou ereto, alongado ou contraído, 
rosulado ou não. Folhas dísticas, subopostas ou 

verticiladas, pecioladas ou sésseis; lâmina glabra 
ou pilosa, orbicular a linear, margem inteira a 
serreada; venação 1–3-nervada ou acródroma; 
escamas intravaginais inconspícuas. Inflorescência 
submersa, emersa ou flutuante, 1–2 brácteas; flor uni 
ou bissexuada, séssil ou não, trímera, diclamídea, 
monoclamídea ou aclamídea; sépalas livres; pétalas 
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ou tépalas livres; estame 1, 3 ou múltiplo, livres, 
vestigial ou ausente na flor pistilada; ovário ínfero, 
gamocarpelar, uni a pluricarpelar, unilocular, 
uni a pluriovulado, placentação parietal, hipanto 
alongado ou não, estiletes 1–3 ou múltiplos, inteiro 
ou lobado, estigmas papilosos. Fruto cápsula, 
baga ou aquênio; sementes globosas a fusiformes, 
endosperma escasso. 

Família cosmopolita em ambiente dulcícola, 
marinho ou salobro com 17 gêneros e ca. 127 
espécies (Les & Tippery 2013). No Brasil ocorrem 
seis gêneros e ca. 15 espécies, distribuídas por 
todo o território (BFG 2015). No Rio de Janeiro 
foram registradas seis espécies autóctones e duas 
alóctones, Elodea canadensis Michx. e Vallisneria 
sp. são exóticas cultivadas como ornamentais.

Chave de identificação dos gêneros

1.	 Erva	flutuante	ou	emersa,	folhas	orbiculares	a	reniformes ...................................................Limnobium 
1’. Erva submersa, folhas elípticas, lineares ou lanceoladas ...................................................................... 2

2.	 Erva	marinha,	folhas	elípticas,	flor	estaminada	com	tépalas	translúcidas ......................Halophila 
2’.	 Erva	de	água	doce	ou	salobra,	folhas	lineares	ou	lanceoladas,	flor	estaminada	com	pétalas	brancas	

ou ausentes .................................................................................................................................... 3
3.	 Folhas	subopostas,	flores	aclamídeas,	unicarpelares......................................................Najas
3’.	 Folhas	verticiladas,	flores	diclamídeas,	tricarpelares ............................................................ 4

4.	 Folhas	3–6	mm	larg.,	flor	unissexual	com	9	estames ........................................... Egeria 
4’.	 Folhas	1–2	mm	larg.,	flor	bissexual	com	3	estames ........................................Apalanthe 

1. Apalanthe granatensis (Humb. & Bonpl.) 
Planch., Ann. Mag. Nat. Hist., Sér. 2, 1: 87. 
1848. Fig. 1a
Elodea granatensis  Humb. & Bonpl., Pl. 
Aequinoct. 2: 50. 1810. 

Erva dulcícola, submersa fixa, monoica, 
anual ou perene. Raiz simples. Caule monomórfico, 
ereto alongado, rosulado no ápice, entrenó 1–10 
× 0,6–1,5 mm. Folhas 3–5 verticiladas, 10–20 
× 1–2 mm, sésseis; lineares, glabras, margem 
serrilhada; 1-nervada. Inflorescência emersa, 
1-flora; 2-brácteas, 4–6 mm compr.; flor bissexual, 
diclamídea, 2–3,5 cm compr., séssil; sépalas ca. 3 
× 2 mm, oblongas, esverdeadas; pétalas ca. 3 × 2 
mm, obovadas, alvas; 3 estames livres, ca. 2 mm 
compr.; ovário 3-carpelar, pluriovulado, hipanto 
alongado, 1,8–3 cm compr., 3 estiletes, 2-lobado, 
ca. 1,5 mm compr; glândula nectarífera na base do 
estilete. Cápsula elíptica, ca. 3 × 1,2 mm; sementes 
ca. 0,5 mm compr., fusiformes.

Gênero monotípico de distribuição restrita 
à	América	 do	 Sul	 (Cook	 1985).	 No	 Brasil	 é 
encontrado no Norte, Nordeste, Centro-oeste 
e Sudeste (BFG 2015). No Rio de Janeiro foi 
coletada	 nas	 quadrículas	Q16,	Q18	 e	R19,	 na	
região Metropolitana e de Baixadas Litorâneas; 
em ambientes lênticos. Os caracteres reprodutivos 
foram obtidos do material adicional examinado, 
devido à ausência de material fértil coletado no Rio 
de	Janeiro.	Apesar	de	St.	Jonh	(1963)	considerar	

Apalanthe subgênero do gênero Elodea, estudos 
de revisão taxonômica e filogenia confirmam a 
distinção destes gêneros (Cook	1985;	Les	et al. 
2006; Les & Tippery 2013). 
Material selecionado: Cachoeiras de Macacu, Reserva 
Ecológica de Guapiaçu, 28.VI.2015, est., A.R. Lourenço 
73 (R); Magé, Raiz da Serra, 1876, est., P. Schwacke 
1307	(RB);	Mauá,	27.X.1896,	E.H.G. Ule 4074 (R).
Material adicional examinado: BAHIA: Pindaí, 
3.I.2002, fl., C.P. Bove et al. 963 (R); Mato Grosso, 
Nova Mutum, 21.IV.2007, fl. e fr., C.P. Bove & W. 
Costa 1844 (R). 

2. Egeria Planch. 
Erva dulcícola, submersa fixa, dioica, 

perene. Raiz simples. Caule monomófico, ereto 
alongado, rosulado no ápice. Folhas 3–6 por 
verticilo, sésseis, glabras; lineares, geralmente 
recurvadas, margem serrilhada; 1-nervada. 
Inflorescência emersa, 2–5-flora, 2-brácteas; 
flor unissexuada, pistilada séssil, diclamídea; 
sépalas verdes, ovadas a suborbiculares; pétalas 
brancas, elípticas a orbiculares; 3 estaminódios, 
alaranjados, papilosos; ovário gamocarpelar, 
3-carpelar, pluriovulado, hipanto alongado, 3 
estiletes, 2–4 lobado, nectário na base do estilete; 
flor estaminada pedicelada; pétalas e sépalas 
similar	à	pistilada;	9	estames	livres,	amarelos,	em	
3 verticilos, isodínamos ou heterodínamos, filetes 
filiformes e/ou clavados; nectário 3-lobado no 
centro. Cápsula fusiforme; sementes elipsoides.
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Figura 1 – a. Apalanthe granatensis – hábito em ambiente lêntico (Lourenço 73). b-c. Egeria densa – b. hábito em ambiente lótico; 
c. ramo com flor pistilada (Lourenço 11). d-f. Halophila decipiens – d. ramo ereto e inflorescência (re = ramo ereto, fo = folhas, 
fe = flor estaminada, fp = flor pistilada (Lourenço 3)); e. ramo com fruto (seta); f. hábito em ambiente marinho (Lourenço 61). g-j. 
Limnobium laevigatum – g. hábito em alagado temporário; h. variação foliar de folhas flutuantes (fl) e emersas (em), ab = abaxial, 
ad = adaxial; i. flor pistilada; j. flor estaminada (Lourenço 10). 
Figure 1 – a. Apalanthe granatensis – habit in lentic environment (Lourenço 73). b-c. Egeria densa – b. habit in lontic environment; c. branch with 
pistillate flower (Lourenço 11). d-f. Halophila decipiens. d. erect shoot and inflorescence (re = erect shoot, fo = leaves, fe = staminate flower, fp = pistillate 
flower (Lourenço 3)); e. branch with fruit (arrow); f. habit in marine environment (Lourenço 61). g-j. Limnobium laevigatum – g. habit in temporary 
pool; h. leaf variation between floating (fl) and emerged leaves (em), ab = abaxial, ad = adaxial; i. pistillate flower; j. staminate flower (Lourenço 10).
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Gênero com três espécies, restritas à América 
do Sul e autóctones no Brasil (Cook & Urmi-König 
1984).	Egeria najas Planch. e E. densa Planch., 
ocorrem no Nordeste, Centro-oeste, Sudeste e Sul; E. 
heterostemon S. Koehler & C.P. Bove, endêmica do 
Brasil, ocorre no Centro-Oeste (BFG 2015; Koehler 
& Bove 2001). No Rio de Janeiro apenas Egeria 
densa foi registrada.

2.1. Egeria densa Planch., Ann. Sci. Nat., Bot., Sér. 
3	11:80.	1849.	 Fig.	1b-c

Caule com entrenó 1–10 × 3–1,5 mm, reduzido 
no ápice. Folhas 4 por verticilo, 10–30 × 3–6 mm. 
Inflorescência até 3-flora; flor pistilada 3–4 cm 
compr., brácteas 8–10 × 4–5 mm; sépalas 2–3,5 × 
1–2 mm, pétalas 5–7 × 3–5 mm, ovário ca. 2 mm 
compr., hipanto 2–3 cm compr., estiletes 2–3 lobados, 
2–2,5 mm compr., estaminódios ca. 1,5 mm compr.; 
flor estaminada 3–5 cm compr., brácteas 7–12 × 3–5 
mm, pedicelo 2–4 cm compr., sépala ca. 3 × 2 mm, 
pétala 5–6 × 4–5 mm, estames, 1–3 mm compr., 
isodínamos, filete clavado; nectário 3-lobado, ca. 1 
mm diâm. Cápsula 11–14 × 4–5 mm; sementes 5–7 
mm	compr.	(Cook	&	Urmi-König	1984).

Espécie neotropical, introduzida nos demais 
continentes (Wang et al. 2014). No Rio de Janeiro 
foi encontrada na região Norte fluminense, 
Metropolitana, e Serrana; nas quadrículas H36, 
K24, L34, M24, R18, T16; em ambientes lóticos; 
com flores nos meses de março, abril, junho e agosto. 
O material oriundo de ambientes artificiais não foi 
considerado na obtenção de medidas e distribuição 
geográfica. Conhecida popularmente como “árvore 
de natal”, “elódea” ou “elodéa”; comercializada 
mundialmente para ornamentação de aquários (Cook 
&	Urmi-König	 1984).	Na	 ausência	 de	material	
com fruto coletado no Rio de Janeiro, as medições 
das cápsulas foram retiradas da bibliografia 
especializada. 
Material selecionado: Campos dos Goytacazes, Lagoa 
do	Campelo,	 19.VIII.1981,	 fl.,	D. Araujo et al. 4547 
(GUA);	Itaboraí,	Rio	Guapimirim,	19.XI.1976,	D. Araujo 
1362 (GUA); Nova Friburgo, Muri, 11.III.2014, fl., A.R. 
Lourenço 11 (R); Ponta Grossa dos Fidalgos, Lagoa Feia, 
11.VII.2004, fl., C.P. Bove et al. 1397 (R); Rio de Janeiro, 
Jacarepaguá,	6.III.1970,	D. Sucre 6466 (RB). 

3. Halophila Thouars. 
Erva marinha, submersa fixa, perene ou anual, 

monoica ou dioica. Raiz simples. Caule dimórfico, 
estolonífero rizomatoso, com par de profilos; ereto 
contraído ou alongado, com folhas e inflorescência, 
rosulado ou não. Folhas subopostas, pecioladas ou 
sésseis; lâmina glabra ou pilosa, linear a ovada, 

margem serrilhada; acródroma. Inflorescência 
submersa, 2-brácteas, flor unissexual, solitária 
ou em par; flor pistilada séssil; aclamídea; ovário 
3-carpelar, pluriovulado, hipanto não alongado, 
3 estiletes, inteiros ou lobados; flor estaminada 
pedicelada, monoclamídea; 3-tépalas elípticas, 
translúcidas; 3 estames livres. Cápsula ovoide ou 
elipsoide; sementes globosas.

O gênero é pantropical com 21 espécies (Den 
Hartog & Kuo 2006; Kuo et al. 2006; Kuo 2007). 
No Brasil ocorrem duas espécies, Halophila baillonii 
Asch., rara e restrita ao Nordeste e H. decipiens  
encontrada do Nordeste ao Sudeste (BFG 2015; 
Oliveira et al.	1983).	No	Rio	de	Janeiro	apenas	H. 
decipiens foi encontrada.

3.1. Halophila decipiens Ostenf., Bot. Tidsskr. 
24(3):	260-261.	1901.	 Fig.	1d-f

Erva perene, monoica. Caule ereto contraído, 
até 2 mm compr, não rosulado. Folhas com pecíolo 
4–15 mm compr.; lâmina pilosa, elíptica, 15–22 × 
3–10 mm; profilos tranlúcidos, amplexicaules, 4–5 
mm compr., superior espatáceo articulado no ramo 
ereto, inferior membranáceo articulado no rizoma. 
Inflorescência biflora raro uniflora; brácteas 3–4 
× 1–2 mm, sobrepostas, carenadas com dentes 
marginais na base e carena; flor pistilada 5–7 mm 
compr., ovário 1,5–2 × 0,7–10 mm, 3 estiletes, 
inteiros até 3 mm compr.; flor estaminada 4–6 mm 
compr., pedicelo 2–4 mm compr., tépalas 0,8–1,5 
× 0,3–0,4 mm, estames 0,8–1 mm compr. Cápsula 
ovoide a elipsoide, 2–3 × 1–1,5 mm; sementes ca. 
0,5 mm compr. 

Espécie pantropical, encontrada em até 65 
m	de	profundidade	 (Den	Hartog	 1970).	No	Rio	
de Janeiro foi encontrada na quadrícula T17, em 
praias abrigadas da Baía de Guanabara (região 
Metropolitana); no substrato inconsolidado, arenoso 
ou lodoso, até 4 m de prof.  Coletada com flores de 
outubro a março e frutos de novembro a fevereiro. 
No município do Rio de Janeiro foi enquadrada 
em criticamente ameaçada (Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente 2000). As três populações 
encontradas estão restritas a áreas rasas e sobre forte 
ação antrópica.
Material selecionado: Niterói, Charitas, 11.XI.2014, fl., 
A.R. Lourenço 51 (R); Jurujuba, 20.2.2015, fl. e fr., A.R. 
Lourenço 61 (R); Rio de Janeiro, Urca, 15.XI.2013, fl., 
A.R. Lourenço & J. Azevedo 3 (R).

4. Limnobium Rich. 
Erva dulcícola, flutuante livre ou emersa fixa, 

perene; monoica. Raiz ramificada. Caule dimórfico, 
estolonífero e ereto rosulado. Folhas dísticas, 
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pecioladas; flutuante com aerênquima abaxial 
proeminente ou emersa com aerênquima escasso; 
lâmina glabra, orbicular a reniforme ou cordada, 
margem inteira; acródroma. Inflorescência emersa, 
1–25-flora, 2-brácteas; flores unissexuadas, 
pediceladas, diclamídeas; flor pistilada com 
sépalas elípticas, brancas a esverdeadas; pétalas 
rudimentares ou geralmente ausentes; 2–6 
estaminódios;	ovário	3–9	carpelar,	pluriovulado,	
hipanto	não	alongado,	3–9	estiletes,	2-lobados;	flor	
estaminada diclamídea; sépalas elípticas, brancas; 
pétalas lanceoladas, brancas; 1–6 estames em 
1–2 verticilos, unidos na base. Cápsula carnosa, 
elipsoide a esférica; sementes elipsoides.

Gênero composto por duas espécies; 
Limnobium spongia (Bosc) Steud., neártica, e L. 
laevigatum (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Heine, 
neotropical	(Cook	&	Urmi-König	1983;	Chen	et 
al. 2012). No Brasil ocorre apenas L. laevigatum, 
distribuída por todas as regiões (BFG 2015).

4.1. Limnobium laevigatum (Humb. & Bonpl. ex 
Willd.)	Heine,	Adansonia	8(3):	315.	1968.	 	
 Figs. 1g-j; 2a-b
Salvinia laevigata Humb. & Bonpl. ex Willd., Sp. 
Pl. 5: 537. 1810.

Caule estolonífero e ereto. Folhas com 
pecíolo 4–70 mm compr., lâmina	10–40	×	9–25 

Figura 2 – a-b. Limnobium laevigatum – a. fruto; b. seção longitudinal do fruto evidenciando interior mucilaginoso 
(Lourenço 10). c-d. Najas arguta – c. ápice do ramo; d. fruto (Bove 1288). e-f. Najas marina – e. folha com dentes 
na nervura mediana (esq.) e caule com dentes (dir.); f. fruto (Bove 1742).
Figure 2 – a-b. Limnobium laevigatum – a. fruit; b. longitudinal section of fruit exhibiting mucilaginous interior (Lourenço 10). c-d. 
Najas arguta – c. branch apex evidencing densely distributed leaves; d. fruit (Bove 1288). e-f. Najas marina – e. leaf with tooth in the 
midrib (left) and stem with tooth (right); f. fruit  (Bove 1742).
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mm, orbicular a reniforme. Inflorescência 4-flora; 
flor pistilada ca. 2 cm compr., brácteas 7–8 × 4–5 
mm, pedicelo até 3 cm compr., sépala 4–5 × 1,5 
mm, pétalas ausentes, 3 estaminódios, 3-capelar, 
4–6 estiletes, 7–10 mm compr.; flor estaminada 
2–4 cm compr., bráctea ca. 10 × 5 cm, pedicelo 2–4 
cm compr., sépalas 4–5 × 1,5 mm, pétalas 4–5 × 
1 mm, 6 estames, 2-verticilados, 2–3 mm compr. 
Cápsula elipsoide, 10 × 2–3 mm; semente globosa, 
0,2–0,4 mm compr.

No Rio de Janeiro foi encontrada nas 
quadrículas	 J33,	L19,	M28,	R25,	S18,	S7,	T15,	
U15, U14; na região Norte, Metropolitana, Centro-
sul e Médio Paraíba; em ambientes lênticos, até 250 
m de altitude; com flores em abril, maio, agosto, 
setembro e dezembro. Provavelmente foi extinta 
na região Metropolitana, onde foi registrada pela 
última	 vez	 em	1973.	Lowden	 (1992)	 considera	
este táxon como uma subespécie de Limnobium 
spongia (L. spongia subsp. laevigatum (Humb. 
&	Bonpl.	 ex	Willd.)	Lowden);	 no	 entanto,	 este	
trabalho está de acordo com o posicionamento de 
Heine	(1968),	que	elevou	este	 táxon	ao	nível	de	
espécie, hipótese corroborada por Cook & Urmi-
König	(1983).	 Hydromystria stolonifera G.Mey. 
e Limnobium stoloniferum (G.Mey.) Griseb. foram 
outros sinônimos, frequentemente encontrados no 
material analisado. 

Material selecionado: Campos dos Goytacazes, 
Lagoa de Cima, 10.IV.2014, fl. e fr., A.R. Lourenço et 
al. 10 (R); Conceição de Macabu, Est. Macabuzinho, 
7.IV.2014, fl., A.R. Lourenço et al. 8 (R); Rio Claro, 
Lídice, 16.XII.2014, fl., A.R. Lourenço 57 (R); Rio de 
Janeiro,	Recreio	dos	Bandeirantes,	6.VIII.1940,	fl.,	B. 
Lutz 1685 (R); Sapucaia, Anta, 27.IX.2003, fl., C.P. 
Bove et al. 1502 (R). 

5. Najas L.
Erva submersa livre e/ou fixa em água doce 

ou salobra, anual; monoica ou dioica. Raiz simples. 
Caule monomórfico, ereto, alongado, armado ou 
inerme. Folhas subopostas, sésseis, com bainha; 
lâmina glabra, linear a lanceolada, margem serrada 
a serrilhada; 1-nervada. Inflorescência submersa, 
1-bráctea, flor unissexual, séssil, aclamídea, 
solitária ou não; flor pistilada geralmente desprovida 
de bráctea, 1-carpelar, uniovulada, hipanto não 
alongado, 1 estilete, 2–3-lobado; flor estaminada 
1 estame, envolto por bráctea translúcida. Aquênio 
com semente elíptica, ovada ou fusiforme.

Com cerca de 38 espécies, o gênero possui 
distribuição subcosmopolita (Chen et al. 2012; 
Lowden	1986;	Triest	 1988).	No	Brasil	 ocorrem	
seis espécies, distribuídas por todas as regiões 
(BFG 2015).  No Rio de Janeiro duas espécies são 
encontradas em ambientes lênticos com água doce 
ou salobra.

Chave de identificação das espécies

1. Monoica, caule e nervura principal da folha inerme; semente fusiforme ................... 5.1. Najas arguta
1’. Dioica, caule e nervura principal da folha com acúleos; semente elíptica ................ 5.2. Najas marina   

5.1. Najas arguta Kunth, Nov. Gen. et. Sp. Pl. 1: 
371. 1815. Fig. 2c-d

Erva submersa fixa ou livre; monoica. Caule 
inerme, entrenó 10–30 × 0,4–0,7 mm. Folhas 
concentradas na porção apical dos ramos, linear a 
lanceolada, 10–30 × 0,5 mm, recurvadas; margem 
serrilhada. Inflorescência solitária; flor pistilada 
1–2 mm compr., ovário ca. 1 mm compr., estigmas 
ca.1 mm compr.; flor estaminada 1–2 mm compr., 
antera ca. 1 mm compr. Aquênio ca. 3 × 0,8 mm; 
semente ca. 1,5 mm compr., fusiforme, curva. 

Neotropical; no Brasil ocorre no Norte, 
Nordeste	 e	Sudeste	 (BFG	2015;	Lowden	1986).	
No Rio de Janeiro, foi encontrada nas quadrículas 
M33, G24, K34, na região Norte fluminense e 
Baixadas Litorâneas. Esta espécie possui dois 
táxons infraespecíficos, no Rio de Janeiro foi 

registrada Najas arguta Kunth var. arguta. Coletada 
com flores e frutos em agosto.
Material selecionado: Macaé, Lagoa de Jurubatiba, 
30.VIII.2006, fl. e fr., C.P. Bove 1742 (R); Campos dos 
Goytacazes, Ponta Grossa dos Fidalgos, Lagoa Feia, 
11.XII.2004, est., C.P. Bove et al. 1426 (R); Silva Jardim, 
Rebio	-	Poço	das	Antas,	27.X.1997,	est., J.M.A. Braga 
et al. 4387 (RB).

5.2. Najas marina L., Sp. Pl. 2: 1015. 1753.  
 Fig. 2e-f

Erva submersa fixa; dioica. Caule denticulado, 
entrenó 2–8 × 1,5–2 mm. Folhas lanceoladas, 1–4 
× 0,3 cm, 6–7 dentes na nervura principal, margem 
serrada. Inflorescência solitária; flor pistilada 5–6 
mm compr., ovário 2–3 mm compr., estilete 0,2–0,3 
mm compr.; flor estaminada 3–4 mm compr., antera 
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ca. 2 mm compr. Aquênio 4–6 × 2–3 mm; semente 
ca. 3 mm compr., elíptica, não curva.

Com exceção da Oceania, é amplamente 
distribuída no globo (Chen et al 2012). No Brasil 
ocorre no Nordeste e Sudeste (BFG 2015). No Rio 
de Janeiro foi coletada nas quadrículas K35, L35, 
M33, O32, Q24, S28, na região Norte fluminense, 
Baixadas Litorâneas e Metropolitana; com flores 
e frutos nos meses de julho, agosto, setembro e 
dezembro. Reconhecida facilmente pela presença 
de dentes no caule e na nervura mediana.
Material selecionado: Armação de Búzios, Lagoa 
da	 Ferradura,	 22.IX.1984,	D. Araujo 8186 (GUA);  
Carapebus, Lagoa de Carapebus, 22.VIII.2003, fl. e 
fr., C.P. Bove 1288, (R); Rio de Janeiro, Recreio dos 
Bandeirantes, 31.VIII.2006, L.B. Smith 6374 (R). 
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Resumo 
O presente estudo tem como objetivo contribuir para o conhecimento das espécies de Hydroleaceae ocorrentes 
no estado do Rio de Janeiro. O trabalho tem por base a análise morfológica de materiais depositados em 
herbários e coletas de campo, além de dados de literatura. Foi registrada a ocorrência de um gênero e duas 
espécies: Hydrolea elatior e H. spinosa. São apresentadas chave de identificação, descrições, ilustrações e 
dados sobre habitat, fenologia e distribuição geográfica das espécies.
Palavras-chave: florística, Hydrolea, plantas aquáticas, taxonomia.

Abstract 
This study focuses on the Hydroleaceae species from the state of Rio de Janeiro. It is based on morphological 
analysis of herbaria specimens, as well as on a review of the relevant literature and field collections. One 
genus and two species were recorded: Hydrolea elatior and H. spinosa. Identification key, descriptions, 
illustrations, habitat data, phenology, and species distribution are also provided.
Key words: floristic, Hydrolea, aquatic plant, taxonomy.
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Hydroleaceae R. Br. ex Edwards
Ervas, subarbustos ou arbustos, perenes ou 

anuais; ramos eretos, raramente decumbentes ou 
prostrados. Folhas alternas, por vezes rosuladas, 
simples, glabras ou com tricomas glandulares, 
lâmina elíptica, lanceolada, linear ou ovada. 
Inflorescência axilar e terminal em cimeira, 
panícula, corimbo ou glomérulo, raramente flor 
solitária. Flores hermafroditas, actinomorfas ou 
ligeiramente zigomorfas; sépalas 5, lanceoladas 
a cordadas, unidas na base, glabras ou híspido-
hirsutas, pétalas 5, campanuladas ou campanulo-
rotáceas, glabras ou com tricomas; estames 5, 
adnatos à base do tubo da corola, anteras dorsifixas, 
deiscência longitudinal; ovário súpero, 2-carpelar, 
2-locular, raramente 3–4, pluriovulado, placentação 
axial, disco nectarífero presente ou ausente. Fruto 
cápsula loculicida, septicida ou irregular, glabro 
ou pubescente.

Hydroleaceae possui um único gênero com 
cerca de 11 espécies de distribuição pantropical, 
incluindo regiões subtropicais. Ocorrem em 
ambientes aquáticos ou paludosos (Davenport 
1988; Pansarin & Amaral 2003).

1. Hydrolea L.
Plantas geralmente anfíbias; caules suculentos 

ou lenhosos, verdes, castanhos, roxos ou quase 
pretos, com ou sem tricomas glandulares, com 
ou sem espinhos, ocasionalmente ramificados. 
Folhas sésseis ou pecioladas, base aguda, atenuada, 
cuneada ou obtusa, margem inteira, serrilhada 
ou levemente ondulada, ápice agudo, acuminado 
ou cuspidado. Flores vistosas; sépalas verdes ou 
arroxeadas, persistentes no fruto, pétalas azuis, 
roxas, ocasionalmente brancas; estames introrsos, 
filetes filiformes, dilatados na base, anteras brancas 
ou de cor creme, grãos de pólen 3-colporados; 
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ovário verde ou azul, glabro ou pubescente, estilete 
2, raro 3–4, livre, persistente, estigma papiloso. Fruto 
cápsula globosa ou ovoide; sementes numerosas, 
ovoides a cilíndricas com estrias longitudinais.

No Brasil o gênero encontra-se representado 
por três espécies. Apesar de BFG (2015) citar 

Hydrolea palustris (Aubl.) Raeusch. para o estado 
do Rio de Janeiro, não foi encontrada nenhuma 
exsicata desta espécie nos herbários visitados, na 
plataforma speciesLink ou em trabalho de campo. 
Apenas H. elatior Schott e H. spinosa L. ocorrem 
no estado do Rio de Janeiro.

Chave para identificação das espécies 

1.	 Caule	glabro	e	sem	espinhos;	folha	com	base	obtusa;	inflorescência	axilar	em	cimeira	ou	panícula	e	
terminal em panícula; cápsula globosa .....................................................................1. Hydrolea elatior

1’. Caule com tricomas glandulares e espinhos (raro espinhos ausentes); folha com base cuneada; 
inflorescência	axilar	em	panícula	ou	corimbo	e	terminal	em	corimbo;	cápsula	ovoide .........................
 ................................................................................................................................. 2. Hydrolea spinosa 

1.1. Hydrolea elatior Schott in Sprengel, Syst. 
Veg. 4: 404. 1827. Fig.1a-c

Ervas 0,5–1,5 m alt.; caule ereto, castanho ou 
vináceo, espinhos e tricomas glandulares ausentes. 
Folhas curto-pecioladas, pecíolo 1–5 mm compr.; 
lâmina lanceolada a elíptica 33–80 × 6–14 mm, 
base obtusa, margem inteira a ondulada, ápice 
agudo, glabra. Inflorescência axilar em cimeira ou 
panícula e terminal em panícula; pedúnculos 6–85 
mm compr., pedicelos 1–16 mm compr., bráctéolas 
4–13 × 2–2,5 mm, glabras; sépalas lanceoladas, 
arroxeadas, 3,5–5,6 × 1,3–2,4 mm, tricomas 
glandulares na face adaxial; pétalas campanuladas, 
roxas, 3,3–5,3 × 2–3,2 mm, glabras; filetes 
3–4,5 mm compr., anteras 1,2–1,6 mm compr.; 
ovário verde, globoso, 2-locular, esparsamente 
pubescente no ápice, disco nectarífero presente, 
estilete 2, 1,5–4,8 mm compr. Cápsula globosa, 
3,5–5 mm compr., deiscência loculicida; sementes 
0,3–0,6 × 0,1–0,2 mm.
Material examinado: Araruama, Engenho Grande, rua 
transversal à estrada do Engenho Grande, 21.X.2000, fl. 
e fr., C.B. Moreira 72 (R); Saquarema, Bonsucesso, a 5 
km de Bacaxá, 10.II.2000, fr., B.M.B. Leite et al. 11 (R).

No Brasil a espécie ocorre em Roraima, 
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, 
Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande 
do Sul (Davenport 1988; BFG 2015). No Rio de 
Janeiro é encontrada em ambiente de restinga 
(quadrícula T24 e T23). Coletada com flores em 
outubro e frutos em outubro e fevereiro.

1.2. Hydrolea spinosa L., Sp. pl. ed. 2, 1: 328. 
1762. Fig. 1d-f

Ervas 0,5–2 m alt.; caule ereto, verde ou 
castanho, espinhos 1–2 por nó, raro ausentes; 
tricomas glandulares presentes em todas as 

estruturas exceto corola e androceu. Folhas curto-
pecioladas, pecíolo 2–8 mm compr.; lâmina elíptica 
a lanceolada 30–63 × 12–14 mm, base cuneada, 
margem inteira, ápice agudo. Inflorescência axilar 
em panícula ou corimbo e terminal em corimbo; 
pedúnculos 11–93 mm compr., pedicelos 1–20 
mm compr., bractéolas 5–20 × 3–5 mm; cálice 
sépalas lanceoladas, verdes, 2,5–6 × 1,5–3 mm, 
tricomas glandulares mais conspícuos na face 
adaxial do que na adaxial; pétalas campanuladas, 
azuis, 4,2–9,5 × 3,1–5,3 mm; filetes 4,1–8,5 mm 
compr., anteras 1–2 mm compr.; ovário verde ou 
azul, ovoide, 2-locular, densamente pubescente 
no ápice, disco nectarífero presente, estilete 
2, 4,5–6 mm compr. Cápsula ovoide, 3–6 mm 
compr., deiscência loculicida; sementes 0,4–0,7 
× 0,2–0,3 mm.
Material examinado: Rio de Janeiro, Restinga da 
Tijuca, 23.III.1943, fl., O. Machado 75454 (RB); Barra 
da Tijuca, 1.IX.1945, fr., O. Machado 75279 (RB).
Material adicional examinado: Bahia, Jussiape, Rio de 
Contas, 29.VI.2012, fl., A. Donza et al. 171 (R); Mato 
Grosso, Água Boa - Cocalinho, 12.X.1997, fr., C. Bove 
et al. 270 (R); Santa Catarina, Chapecó, Fazenda Campo 
São Vicente 24 km, 20-21.II.1957, fr., L.B. Smith & R. 
Klein 11629 (R).

No Brasil é amplamente distribuída ocorrendo 
em todos os estados (BFG 2015). No Rio de 
Janeiro sua ocorrência é rara, somente restinga da 
Barra da Tijuca (quadrícula T16) e possivelmente 
extinta, pois a região onde foi coletada há quase 
70 anos, atualmente é área urbana. Coletada 
com flores em março e frutos em setembro. 
Davenport (1988) considera três variedades, sendo 
H. spinosa L. var. spinosa a única registrada no 
Rio de Janeiro. Conhecida popularmente como 
carqueja-do-pântano (Flaster & Peixoto 1972) 
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Figura 1 – a-c. Hydrolea elatior – a. caule glabro; b. detalhe da base obtusa da folha glabra; c. cápsula globosa 
(Moreira 72). d-f. Hydrolea spinosa – d. caule com tricomas glandulares; e. detalhe da folha de base cuneada com 
tricomas glandulares (Donza 171); f. cápsula ovoide (Bove 270). Escalas = 1 mm.
Figure 1 – a-c. Hydrolea elatior – a. glabrous stem; b. detail of the glabrous obtuse leaf base; c. globose capsule (Moreira 72). d-f. Hydrolea 
spinosa – d. stem with glandular trichomes; e. detail of the cuneate leaf base with glandular trichomes (Donza 171); f. ovoid capsule 
(Bove 270). Scales = 1 mm.
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tem potencial apícola e ornamental, forrageira 
pouco procurada (Pott & Pott 2000). Se comporta 
ocasionalmente como invasora de culturas (Souza 
& Lorenzi 2005).
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Resumo 
O presente estudo tem como objetivo contribuir para o conhecimento das espécies de Juncaginaceae ocorrentes 
no estado do Rio de Janeiro. O trabalho tem por base a análise morfológica de materiais depositados em 
herbários e trabalho de campo, além da compilação de dados de literatura. Foi registrado um gênero com uma 
espécie: Triglochin striata. Descrições, ilustrações, dados sobre hábitat, fenologia e distribuição geográfica 
são apresentados.
Palavras-chave: florística, plantas paludosas, taxonomia, Triglochin.

Abstract 
This study focuses on the Juncaginaceae found in the state of Rio de Janeiro. It is based on a morphological 
analysis of herbaria collections, as well as on a review of the relevant literature and field work. A total of one 
species were recorded for the state: Triglochin striata. Descriptions, illustrations, habitat data, phenology, 
and species distribution are also provided.
Key words: floristic inventory, marshy plants, taxonomy, Triglochin.
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Juncaginaceae Rich.
Ervas perenes ou anuais, frequentemente 

aquáticas, glabras. Rizoma presente ou não, 
curto, subterrâneo, ereto, geralmente cilíndrico 
e estolonífero. Folhas alternas dísticas ou 
espiraladas, simples, basais e sésseis; lígula 
frequentemente presente no ápice da bainha. 
Inflorescência em espiga ou racemo. Flores 
uni ou bissexuais, actinomorfas ou raramente 
zigomorfas, prefloração valvar; tépalas (0–)1–6 
em 1–2 verticilos, livres, inconspícuas; estames 
0–6, livres, férteis ou abortivos; anteras sésseis 
ou subsésseis, adnatas à base das tépalas, rimosas 
e basifixas. Ovário súpero, 1–2–4 locular, 1–6 
carpelar, geralmente uniovulado; carpelos livres 
ou conados; placentação basal; estiletes curtos, 
longos, filiformes ou ausentes; estigmas papilosos 
ou fimbriados. Fruto folículo, aquênio ou núcula, 
semente linear ou ovoide.

Família representada por quatro gêneros e 
ca. 15 espécies de distribuição subcosmopolita 
(Haynes et al. 1998; Pansarin & Amaral 2003). 

No Brasil ocorrem dois gêneros e duas espécies, 
distribuindo-se pelo Sul e Sudeste. No Rio 
de Janeiro está representada por uma espécie 
(BFG 2015). 

1. Triglochin L.
Ervas monoicas, paludosas ou emergentes. 

Rizoma presente. Folhas alternas dísticas; lâmina 
linear, venação uninérvea ou paralelinérvea. 
Inflorescência escaposa, raramente reduzida 
a uma única flor terminal. Flores bissexuais; 
tépalas 6, em dois verticilos, deltoides ou 
conchiformes, frequentemente caducas; estames 
6, em 2 séries; anteras subsésseis, ápice 
frequentemente emarginado. Ovário 1-locular, 
geralmente 3–6 carpelar, carpelos parcialmente 
férteis, livres; estiletes nulos. Fruto nucáceo.

Possui distribuição cosmopolita com ca. 12 
espécies (Haynes et al. 1998), sendo o centro de 
diversidade na Austrália (Köcke et al. 2010). O 
gênero está representado por apenas uma espécie 
no Brasil (BFG 2015).
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1.1. Triglochin striata Ruiz & Pav., Fl. Peruv. 3: 
72. 1802 Fig.1

Ervas perenes, 18–32 cm alt., geralmente 
halófitas. Folhas 2,5–40 × 0,2–0,5 cm; lâmina 
linear, ápice agudo, venação paralelinérvea. 
Inflorescência racemosa, escapo 3–20 cm compr.; 
pedicelos 1,5–2 mm compr. Flores esverdeadas, 
brácteas ausentes; tépalas 1–1,7 × 0,8–1,2 mm, 

conchiformes, membranáceas; anteras 0,3–0,6 × 
0,2–0,4 mm. Ovário 6-carpelar, 3 férteis alternando 
com 3 estéreis; estigmas fimbriados. Fruto 
subgloboso, 1,5–2,5 × 1–1,5 mm; semente 0,5–1,2 
× 0,2–0,5 mm, ovoide.

A espécie distribui-se pelo oeste dos Estados 
Unidos até o sudeste do Brasil, Austrália e Nova 
Zelândia (Pansarin & Amaral 2003; Kirizawa 

Figura 1 – Triglochin striata – a. hábito, com Bacopa monnieri (Plantaginaceae) ao fundo (C.P. Bove 459); b. flor 
evidenciando tépalas conchiformes e estigma fimbriado; c. anteras subsésseis com tépala ao fundo (b-c: C.B. Moreira 
52); d. parte da infrutescência (F.S. Vianna 4345). Escalas: b-c = 0,5 mm; d = 1 mm.
Figure 1 – Triglochin striata – a. habit, with Bacopa monnieri (Plantaginaceae) in the background (C.P. Bove 459); b. flower evidencing 
conchiform tepals and fimbriated stigma; c. anthers subssesile with tepal in the background (b-c: C.B. Moreira 52); d. part of the 
infructescence (F.S. Vianna 4345). Scales: b-c = 0.5 mm; d = 1 mm.
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2000). No Brasil ocorre no Rio de Janeiro, São 
Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul 
(BFG 2015). No Rio de Janeiro sua ocorrência, 
assim como nos demais estados brasileiros, é restrita 
às restingas, em associação com Cyperaceae. É 
encontrada em N30, T23, T24, T27 e U15.
Material selecionado: Araruama, 18.IV.1965, fl. e fr., 
D. Sucre 208 (RB); Cabo Frio, Arraial do Cabo, Pontal 
Beach, 24.IV.1953, fr., F.S. Vianna et al. 1304 (R); 
Carapebus, Praia de Carapebus, bem próximo à lagoa, 
1.X.1999, fl. e fr., C.P. Bove et al. 459 (R); Rio de Janeiro, 
Recreio dos Bandeirantes, Avenida Sernambetiba, 
18.VII.1968, fl. e fr., M. Honorina 44 (R); Saquarema, 
Praia do Sossego, lado esquerdo do Mun. de Saquarema, 
28.VIII.1999, fl. e fr., C.B. Moreira et al. 52 (R).
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Resumo 
O presente estudo tem como objetivo contribuir para o conhecimento das espécies de Lentibulariaceae 
ocorrentes no estado do Rio de Janeiro. O trabalho tem por base a análise morfológica de materiais depositados 
em herbários e coletas de campo, além da compilação de dados de literatura. Foram registrados dois gêneros 
e 20 espécies. Chave para identificação, descrições, ilustrações, dados sobre floração e frutificação, hábitat, 
fenologia e distribuição geográfica das espécies são apresentados.
Palavras-chave: Utricularia, Genlisea, florística, planta carnívora, taxonomia.

Abstract 
This study focuses on the Lentibulariaceae found in the state of Rio de Janeiro. It is based on a morphological 
analysis of herbaria collections, as well as on a review of the relevant literature and on collections in the 
field. A total of two genera and 20 species were recorded for the state. An identification key, descriptions, 
illustrations, flowering and fruiting data, habitat and species distribution are also provided.
Key words: Utricularia, Genlisea, floristic inventories, carnivorous plant, taxonomy.
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Lentibulariaceae Rich.
Ervas anuais ou perenes; carnívoras; 

terrestres, aquáticas, reófitas, litófitas ou 
epífitas. Raízes ausentes, rizoide geralmente 
presentes. Folhas no escapo, estolão ou rizoide; 
filiformes a circulares, raro peltadas, margem 
inteira; folhas dispostas em rosetas adaptadas 
para captura de presas ou modificadas em 
armadilhas. Inflorescência uniflora a racemosa, 
escapo glabro, piloso e/ou glandular; escamas, 
brácteas e bractéolas basifixas ou peltadas. 
Flores bissexuadas, zigomorfas, diclamídeas; 
2, 4–5 sépalas persistentes, margem inteira a 
profundamente fimbriada, nervuras ausentes 
a proeminentes; 2 estames epipétalos; corola 
branca, creme, amarela, laranja, rosa, lilás, 
violeta, vermelha ou azul, com ou sem mácula, 

bilabiada, gibosa, calcarada; ovário súpero, glabro 
ou glandular; placentação central-livre, estigma 
bilabiado. Fruto capsular globoso, elipsóide ou 
cilíndrico; sementes 1-muitas, forma variada.

Família cosmopolita com ca. 330 espécies 
distribuídas nos gêneros Genlisea A.St.-Hil., 
Pinguicula L. e Utricularia L. No Brasil ocorrem 
Genlisea e Utricularia, totalizando 82 espécies 
sendo 26 endêmicas (BFG 2015). No Rio de 
Janeiro são registrados ambos os gêneros e 20 
espécies. Todas as ocorrências apontadas na 
Lista do Brasil para o estado do Rio de Janeiro 
(BFG 2015) são corroboradas, exceto Utricularia 
amethystina Salzm. ex A.St.-Hil. & Girard; e 
ausência do registro de U. simulans Pilg. e U. 
olivaceae C. Wright ex Griseb. para o estado na 
referida lista.
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1. Genlisea A.St.-Hil.
Ervas terrestres a aquáticas fixas. Caule 

presente ou inconspícuo. Folhas em rosetas 
geralmente densas, obovadas a circulares, inteiras, 
multinérveas; rizófilo (armadilha) em forma de 
“Y”. Inflorescência racemosa, simples, escapo 
geralmente híspido ou glandular, raro glabro; 
escamas quando presentes, basifixas; bráctea 
basifixa, não auriculada, margem inteira; duas 
bractéolas inseridas na base do pedicelo junto à 
bráctea; bráctea estéril ausente; pedicelo ereto em 
flor e fruto, híspido, glandular ou glabro; cinco 
sépalas, subiguais, glabras ou tricomas simples 
e/ou glandulares presentes. Flores amarelas, 
violáceas, raro esbranquiçadas; giba normalmente 
inconspícua, híspida, glandular ou glabra; ovário 
globoso, híspido, glandular ou glabro.

Gênero com 27 espécies distribuídas na 
América Central, América do Sul e África. No Brasil 
são registradas 14 espécies, sendo nove endêmicas; 
apenas uma ocorre no estado do Rio de Janeiro.

1.1. Genlisea aurea A.St.-Hil., Voy. Distr. Diam. 2: 
429. 1833. Fig. 1a

Erva terrestre. Caule 20 × 1,5–2 mm. Folhas 
(8–)15–30 mm, espatuladas; rizófilos até 3,5 cm 
compr. Inflorescência laxa, tricomas glandulares 
abundantes, 100–360  ×  0,7–1 mm; escama ovada 
a largo-ovada, tricomas glandulares no escapo, 
escama, bráctea, sépala, pedicelo e fruto; bráctea 
estreito-ovada a ovada; bractéolas lanceoladas. 
Flores amarelas; 15–22 mm compr., pedicelo 
10–15 mm compr.; sépalas lanceoladas a estreito-
ovadas, margem inteira, nervuras inconspícuas, 3–4 

mm compr.; lábios da corola inteiros, ou inferior 
levemente 3-lobado; calcar estreitamente cilíndrico 
a partir de uma base cônica, ápice obtuso, até três 
vezes maior que o lábio inferior. Cápsula globosa.
Material examinado: Teresópolis, Serra dos Órgãos, 
Campo das Antas, 2.100 m, 2.V.1931, fl. e fr., A.C. Brade 
10777 (R); 2.100 m, 27.II.1933, fl. e fr., A.C. Brade 12481 
(R); 2.100 m, 27-30.III.1883, fl., J. Saldanha (R 97218); 
20.I.1887, fl., A. Glaziou 16233 (R).
Material adicional: GOIÁS: Alto Paraíso de Goiás, 
Parna Chapada dos Veadeiros, 11.VI.2010, fl., C.P. 
Bove 2207 (R).

Endêmica do Brasil, encontrada na Bahia, 
Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, 
Paraná, Rio de Janeiro (O18; O19), Santa Catarina, 
São Paulo e Tocantins.

2. Utricularia L., Sp. Pl. 1: 18. 1753.
Rizoides e estolões geralmente presentes. 

Folhas uni a multinérveas; folha modificada em 
vesícula (utrículo), composta de uma abertura e 
geralmente dois apêndices dorsais. Inflorescência 
simples, geralmente glabra. Flores amarelas, brancas 
a lilases, com ou sem mácula; casmógamas, menos 
frequente cleistógamas; pedicelo glabro; duas 
sépalas subiguais a desiguais, glabras ou papilosas, 
margem inteira a profundamente laciniada, nervuras 
ausentes a proeminentes; lábio superior da corola 
geralmente ovado ou largo-ovado, menor que o 
inferior, geralmente transverso-elíptico. Cápsula 
globosa a elipsóide.

Gênero com 220 espécies, sendo 68 ocorrentes 
no Brasil (19 endêmicas). No Rio de Janeiro 
são encontradas 19 espécies, sendo Utricularia 
geminiloba endêmica para o estado.

Chave para os gêneros

1. Cálice composto por cinco sépalas .......................................................................................1. Genlisea 
1’. Cálice composto por duas sépalas .....................................................................................2. Utricularia 

Chave para identificação das espécies

1. Bráctea peltada (basoluta) ..................................................................................................................... 2
2. Corola lilás, bractéolas e folhas peltadas presentes ............................2.12. Utricularia pubescens
2’. Corola amarela, bractéolas e folhas peltadas ausentes .................................................................. 3

3. Nervuras do cálice proeminentes convergentes no ápice ................. 2.19. Utricularia triloba
3’. Nervuras do cálice não proeminentes e não convergentes no ápice ..................................... 4

4. Corola até 6 mm compr. ........................................................... 2.13. Utricularia pusilla
4’. Corola com mais de 6 mm compr. ........................................ 2.16. Utricularia subulata

1’.	 Bráctea	basifixa ..................................................................................................................................... 5
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5. Bractéolas ausentes ............................................................................................................................... 6
6. Corola amarela .............................................................................................................................. 7

7.	 Pedicelo	ereto	na	flor	e	fruto ................................................................ 2.4. Utricularia gibba
7’.	 Pedicelo	ereto	na	flor	e	reflexo	no	fruto ............................................. 2.2. Utricularia foliosa

6’. Corola rosa, lilás ou branca ........................................................................................................... 8
8.	 Folhas	filiformes	 divididas	 em	dois	 segmentos	 primários,	 dicotomicamente	 ramificadas;	

inflorescência	1–20	cm	compr.,	corola	6–8	mm	compr.,	rosa	ou	lilás .................................. 9
9.	 Calcar	menor	que	o	lábio	inferior	da	corola;	flor	cleistógama	na	base	do	escapo	com	

pedicelo	reflexo ...................................................................2.5. Utricularia hydrocarpa
9’.	 Calcar	 igual	 ou	 levemente	maior	 que	 o	 lábio	 inferior	 da	 corola;	 flor	 cleistógama	

ausente ..............................................................................2.10. Utricularia poconensis
8’.	 Folhas	ausentes;	inflorescência	ca.	0,5	mm	compr.	ou	aparentemente	ausente,	corola	1,5–3	

mm compr., branca ...........................................................................2.9. Utricularia olivacea
5’. Bractéolas presentes ............................................................................................................................ 10

10. Corola amarela ............................................................................................................................ 11
11.	 Brácteas,	bractéolas	e	escamas	de	margem	fimbriada	ou	denteada ........................................  

 .......................................................................................................2.15. Utricularia simulans
11’.	 Brácteas,	bractéolas	e	escamas	de	margem	inteiras	ou	apenas	uma	delas	fimbriada .......... 12

12. Sépalas com margem erosa-denticulada .............................2.11. Utricularia praelonga
12’. Sépalas com margem inteira .................................................2.1. Utricularia erectiflora

10’. Corola roxa ou branca ................................................................................................................. 13
13. Bractéolas unidas à bráctea na base .................................................................................... 14

14. Corola 12 mm compr. ..............................................................2.17. Utricularia tricolor
14’. Corola 6–10 mm compr. ...................................................... 2.18. Utricularia tridentata

13’. Bractéolas livres .................................................................................................................. 15
15. Folhas peltadas ..................................................................2.7. Utricularia nelumbifolia
15’. Folhas não peltadas ..................................................................................................... 16

16. Lâminas lanceoladas ......................................................2.6. Utricularia longifolia
16’. Lâminas reniformes ou ovadas ............................................................................ 17

17. Folhas ovadas ou largo-ovadas ............................ 2.3. Utricularia geminiloba
17’. Folhas reniformes ........................................................................................ 18

18. Corola 0,9–1,6 cm compr. ........................2.8. Utricularia nephrophylla 
18’. Corola 2,1–4 cm compr. ..............................2.14. Utricularia reniformis

2.1. Utricularia erectiflora A.St.-Hil. & Girard, 
Compt. Rend. Hebd., Séances Acad. Sci., Ser. 
D. 7: 870. 1838. Fig. 1b-c

Erva terrestre ou paludosa. Rizoides 
e estolões utrículiferos. Folhas no estolão, 
l ineares,  uninérveas,  até 1,5 cm compr. 
Inflorescência racemosa, glabra, até 25 cm 
compr.; escamas basifixas, ovadas a elípticas, 
margem inteira; bráctea semelhante às escamas; 
bractéolas lanceoladas, mesmo tamanho da 
bráctea, margem inteira. Flor amarela, até 1 cm 
compr.; pedicelo ereto na flor e fruto; sépalas 
subiguais, glabras, inteiras, largo-ovadas, base 
decurrente, ca. 0,5 cm compr.; lábio superior da 
corola menor que a sépala; lábio inferior com 
ápice emarginado; calcar alongado, subulado, 
maior que o lábio inferior. Cápsula elipsóide 
ou globosa.

Material selecionado: Araruama, Praia do Sossego, 
alagado próx. às margens da lagoa de Araruama ca. de 
14 km da Rod. Amaral Peixoto (entrada para Praia Seca), 
7.III.1999, fl. e fr., R.M. Lisboa & C.B. Moreira 19 (R). 
Cabo Frio, road between Araruama lagoon and the main 
road Cabo Frio-Arraial do Cabo (22o55’S; 42o5’W), 
16.VIII.1953, fl. e fr., Segadas-Vianna et al. 857 (R). 
Carapebus, Lagoa Comprida, 30.IX.1994, fl., C.P. Bove et 
al. 456 (R). Macaé, Lagoa de Carapebus, 10.X.1979, fl., D. 
Araujo 3307 (GUA). Maricá, Barra de Maricá, 27.IX.1988, 
fl. e fr., R. Marquete 148 (RB). Rio de Janeiro, Restinga 
de Jacarepaguá, 19.V.1968, fl., M.C. Viana (GUA 06056).

Ocorre do Sul do México à América do 
Sul (exceto Peru, Chile, Paraguai, Uruguai e 
Argentina). No Brasil tem ampla distribuição. No 
Rio de Janeiro é encontrada na Restinga (N30, 
N31, T20, T24, T27, U16). Distingue-se pelo 
lábio inferior da corola tipicamente galeado, calcar 
divergente e base das sépalas decorrente.  
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Figura 1 – a. Genlisea aurea – flor (Bove et al. 2207). b-c. Utricularia erectiflora – b. flor; c. hábito e frutos (Bove 
et al. 456). d-e. Utricularia foliosa – d. folha com utrículos; e. flor (Bove et al. 1992). f-g. Utricularia geminiloba – 
f. folhas; g. flores (Rivadavia s/n). h. Utricularia gibba – flor (Bove et al. 400). i. Utricularia hydrocarpa – hábito 
(Bove et al. 301). j-l. Utricularia longifolia – j. folha; l. flor (Bove et al. 86). m. Utricularia nelumbifolia – hábito. 
n. Utricularia nephrophylla – flor. o. Utricularia olivacea – hábito (Bove et al. 1592). 
Figure 1 – a. Genlisea aurea – flower (Bove et al. 2207). b-c. Utricularia erectiflora – b. flower; c. fruit (Bove et al. 456). d-e. Utricularia 
foliosa – d. leaf with traps; e. flower (Bove et al. 1992). f-g. Utricularia geminiloba – f. leaves; g. flower. h. Utricularia gibba – flower 
(Bove et al. 400). i. Utricularia hydrocarpa – habit (Bove et al. 301). j-l. Utricularia longifolia – j. leaf; l. flower (Bove et al. 86). m. 
Utricularia nelumbifolia – habit. n. Utricularia nephrophylla – flower. o. Utricularia olivacea – habit (Bove et al. 1592).
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2.2. Utricularia foliosa L., Sp. Pl. 1: 18. 1753.  
Fig. 1d-e

Erva aquática submersa, robusta. Rizoides 
ausentes. Estolões conspícuos. Folhas dimórficas, 
multipinadas, ramos capilares, até 55 cm compr., 
quando muito ramificadas poucos a nenhum 
utrículo, quando pouco ramificadas, muitos 
utrículos. Inflorescência racemosa, robusta, até 
38 cm compr.; escamas basifixas, ovadas; brácteas 
semelhantes às escamas; bractéolas ausentes. Flores 
amarelas, 1,5–3 cm compr., agrupadas quando 
jovens e esparsas na maturidade; pedicelo ereto na 
flor e reflexo no fruto; sépalas subiguais, glabras, 
inteiras, largo-ovadas; lábio inferior da corola 
maior e geralmente bilobado, giba proeminente 
com nervuras em tons vináceos ou avermelhados; 
calcar levemente menor que o lábio inferior, ápice 
bífido. Cápsula globosa.
Material selecionado: Cabo Frio, Restinga de Cabo 
Frio, 15.VIII.1966, fl. e fr., D. Sucre 1017 (HB); Campos 
dos Goytacazes, Lagoa Feia, Coroa do Antonio, I.1985, 
fl., M.B. Casari et al. 743 (GUA). Carapebus, Lagoa de 
Jurubatiba, 13.IX.2005, fl. e fr., C.P. Bove et al. 1598 (R). 
Itaguaí, Estrada de Itaguaí, 29.IV.1963, fl. e fr., C. Pereira 
7596 (HB); Macaé, Lagoa Comprida, 27.IV.1982, fl. 
e fr., D. Araujo et al. 4995 (GUA); Maricá, Restinga 
alagada próximo a S. José do Imbassaí, 23.XI.1983, 
fl. e fr., C. Farney & E. Landolt 378 (RB); Petrópolis, 
lagoa no interior do Km 29 da Estrada Rio-Petrópolis, 
II.1938, fl. e fr., B. Lutz 1066 (R); Quissamã, estrada para 
Lagoa Pires, 29.IV.2009, fl. e fr., C.P. Bove et al. 1992 
(R). Rio de Janeiro, 13.IV.1938, fl. e fr., A. Passarelli 11 
(R); São Francisco de Itabapoana, Gargaú, 21.VIII.2003, 
C.N. Fraga 1028 (RB); Saquarema, Loteamento Villatur 
saquarema, APA restinga de Massambaba, Reserva 
Ecológica Estadual de Jacarepiá, Lagoa de Jacarepiá, 
22o55’14,2”S; 42o25’28,3”W, 28.IX.2008, fl. e fr., A.A.M. 
Barros & C.E. Jascone 3357 (RFFP); Silva Jardim, 
Reserva Biológica de Poço das Antas, próximo à represa 
Juturnaíba, 5.XI.1982, fl., G. Martinelli 8819 (RB). 

Ocorre na África e Américas. No Brasil tem 
ampla distribuição. No Rio de Janeiro ocorre em 
H36, L35, N30, N31, P17, Q25, T11, T20, T23, T27, 
U16. Distingue-se das demais espécies submersas 
ocorrentes no Estado pelo estolão achatado e folhas 
longas e dimórficas. A inflorescência congesta com 
pedicelo ereto em flor e laxa com pedicelo reflexo 
em fruto são características da espécie.

2.3. Utricularia geminiloba Benj. in Martius Fl. 
Bras. 10: 242. 1847. Fig. 1f-g

Erva litófita. Rizoides ausentes. Estolões 
presentes. Folhas ao longo dos estolões, 0,3–2,9 
cm compr., ovadas a largo-ovadas, não peltadas, 
multinérveas. Inflorescência glabra; 15–34 cm 

compr.; escamas, bráctea e bractéolas basifixas, 
não auriculadas, de ovadas a lanceoladas, margem 
inteira; bractéolas livres. Flores violáceas, 1,8–3,2 
cm compr., pedicelo ereto na flor e no fruto; sépalas 
subiguais, glabras, 0,6–1 cm compr.; lábio superior 
da corola inteiro, inferior 3-lobado, giba conspícua; 
calcar aproximadamente do mesmo tamanho que o 
lábio inferior. Cápsula globosa.
Material selecionado: Angra dos Reis, 29.IX.1964, 
fl., Z.A. Trinta 891 & E. Fromm-Trinta 1967 (HB). 
Itatiaia, III.1937, fl., A.C. Brade 15643 (RB). Macaé, 
Frade de Macaé, 17.VI.1937, fl., A.C. Brade 15856 
(RB). Nova Friburgo, Mury, Macaé de Cima, nascente 
do Rio das Flores, matas remanescentes da Floresta 
Pluvial, Tropical Costeira, 25.X.1986, fl., G. Martinelli 
11804 (RB). Petrópolis, Araras, morro Bolo de Milho, 
ca. 700-800 m, 27.IV.1968, fl. e fr., D. Sucre 2787 & 
P.I.S. Braga 627 (HB). Rio de Janeiro, encosta Pico da 
Tijuca, 3.VII.1957, fl. e fr., H.E. Strang 48 (R). Santa 
Maria Madalena, Parque Estadual do Desengano, Pedra 
do Desengano, 30.VI.1989, fl., vertentes NE e SE/S, G. 
Martinelli 13387 (RB). Teresópolis, entrada da cidade 
de Teresópolis, em paredão úmido, 19.X.2010, fl. e fr., 
P.C. Baleeiro et al. 78 (R); estrada Rio-Teresópolis km 
87, A. Donza et al. 136 (R).

Endêmica do estado do Rio de Janeiro (L29, 
N27, O18, O24, P4, P17, T6, U16). Caracteriza-se 
pelo formato das folhas e tamanho do calcar.

2.4. Utricularia gibba L., Sp. Pl. 1: 18. 1753.  
 Fig. 1h

Erva submersa ou paludosa. Rizoides 
presentes ou não. Estolões utriculíferos livres 
ou fixos, muito ramificados. Folhas presentes ou 
não, simples a multipartidas, até 1,5 cm compr. 
Inflorescência racemosa, até 10 cm compr.; 
escamas quando presentes basifixas, depresso-
ovadas a transversalmente oblongas; brácteas 
semelhantes às escamas; bractéolas ausentes. Flores 
amarelas com nervuras castanho-avermelhadas, 1 
cm compr.; pedicelo ereto na flor e fruto; sépalas 
subiguais, glabras, inteiras, largo-elípticas; lábios 
da corola semelhantes, depresso-ovados, elípticos 
ou arredondados, inteiros ou levemente lobados, 
inferior com base gibosa; calcar menor a maior 
que o lábio inferior. Cápsula ovoide ou globosa.
Material selecionado: Araruama, Praia do Sossego 
(próximo à Praia Seca), alagado próximo às margens 
da lagoa de Araruama, ca. de 14 km da Rodovia Amaral 
Peixoto (entrada para praia seca), 7.III.1999, fl. e fr., 
R.M. Lisboa & C.B. Moreira 21 (R). Arraial do Cabo, 
Praia do Pontal, 2.III.1951, fl. e fr., L.E. Mello Filho 
1220 (R). Cabo Frio, Restinga de Cabo Frio, 9.X.1968, 
fl., D. Sucre 3888 (RB). Cachoeira de Macacu, Guapiaçu, 
Reserva Ecológica de Guapiaçu (REGUA) Fazenda São 
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José, Lago 1, 22o27’10,1”S; 42o46’22,4”W, 31 msm, 
27.VIII.2011, fl., A.A.M. Barros et al. 4362 (RFFP). 
Campos dos Goytacazes, Lagoa de Cima, 19.VII.1975, 
fl., A.L. Peixoto 541 (RB). Carapebus, Restinga de 
Carapebus, Lagoa Comprida, 13.IX.1995, fl., M.G. 
Santos 415 (RB). Casimiro de Abreu, próximo a Rio 
das Ostras, Rod. RJ-106, Km 147, 20.III.1979, fl., G. 
Martinelli 5683 (RB). Itatiaia, III.1937, fl., A.C. Brade 
15644 (RB); Macaé, Lagoa de Carapebus, 25.VIII.1982, 
fl., D. Araujo et al. 5189 (GUA); Magé, Antiga Fazenda 
da Fábrica de Papel, próximo do Rio do Bananal, 
25.X.1982, fl., M.B. Casari et al. 775 (GUA). Maricá, 
Restinga de Maricá, C.P. Bove et al. 400 (R). Mauá, 
16.I.1887, fl. e fr., Schawacke (R 3593). Nova Friburgo, 
Serra de Friburgo, meio da Serra, 10.VIII.1975, fl. e fr., 
P. Occhioni 7678 (RFA). Petrópolis, Parque Santana - 
próximo à Serra de Petrópolis, 25.III.1079, fl. e fr., P. 
Occhioni 8776 (RFA). Quissamã, Estrada para Visgueiro, 
17.VII.2007, fl., A. Moreira et al. 59 (R). Resende, 
Parque Nacional de Itatiaia, Caminho para o Rebouças, 
26.IX.1980, est., M.B. Casari 368, (GUA). Rio de 
Janeiro, Restinga de Jacarepaguá, ao lado noroeste da 
Pedra de Itaúna, 16.VI.1969, fl., D. Sucre 5340 (RB). 
São Francisco de Itabapoana, Gargaú, 21.VIII.2003, 
fl., C.N. Fraga 1034 (RB). Saquarema, Praia Seca, 
3.III.1999, fl., C.P. Bove 421 et al. (R). Silva Jardim, Poço 
d’Anta, 17.IX.1976, fl., M.C. Viana et al. 895 (GUA). 
Teresópolis, 19.VII.1961, fl., A. Abendroth 1803 (HB). 

Espécie pantropical. No Rio de Janeiro: 
H36, L35, N30, N31, O4, O18, O24, P4, P5, P17, 
P27, Q17, Q20, Q25, T20, T23, T24, U16, U27. 
Semelhante a Utricularia foliosa, distingue-se pelo 
pedicelo sempre ereto, com as partes vegetativas e 
escapos verde-claros e rizoide, quando presentes, 
com ramos recurvados.

2.5. Utricularia hydrocarpa Vahl, Enum. Pl. 1. 
200. 1804. Fig. 1i

Erva aquática. Rizoides ausentes. Estolões 
presentes. Folhas filiformes, repetidamente 
bifurcada, últimos segmentos capilares, curtos e 
setulosos, no estolão, 8–10 mm compr.; utrículos 
numerosos. Inflorescência laxa, 1–6 cm; escamas 
ausentes; brácteas basifixas, ovadas a largo-
ovadas; bractéolas ausentes; flores dimórficas. 
Flores rosadas com mácula amarela, até 10 mm 
compr.; pedicelo ereto em flor, subereto em fruto; 
sépalas subiguais, ovadas ou largo-ovadas, base 
decorrente, 2,3–4 mm compr., superior com ápice 
obtuso, inferior levemente truncado, crenado ou 
emarginado; lábio superior da corola levemente 
circular, inferior transversalmente elíptico, base 
gibosa, ápice emarginado; calcar cônico, menor 
que lábio inferior; flor cleistógama na base do 
escapo, pedicelo reflexo. Cápsula ovoide ou 
globosa.

Material examinado: Campos dos Goytacazes, Lagoa 
Feia, Coroa de Algodão, 7.IV.1979, est., D. Araujo et 
al. 3129 (GUA). Campos dos Goytacazes, Lagoa Feia, 
próximo à Lagoa da Samambaia, 7.VI.1979, est., D. 
Araujo et al. 3128 (GUA)
Material adicional examinado: SÃO PAULO: São 
José dos Campos, Banhado, 26.IV.1998, fl., C.P. Bove 
et al. 301 (R).

Ocorre na América Tropical. No Brasil, do 
Norte ao Sudeste. No Rio de Janeiro foi encontrada 
apenas na Lagoa Feia (L35). É distinta das demais 
pela flor cleistógama próxima à base do escapo.

2.6. Utricularia longifolia Gardn. London J. 
Bot. 1: 545. 1842. Fig. 1j-l

Erva litófita ou terrestre paludosa. Rizoides 
e estolões presentes. Folhas rosuladas na base do 
escapo, 11–105 cm compr., lâminas lanceoladas, 
não peltadas, multinérveas. Inflorescência simples, 
glabra; escapo 35–100 cm; escamas, bráctea e 
bractéolas basifixas, não auriculadas, ovado-
deltóides, margem inteira; bractéolas livres, 
lineares. Flores roxas, 1,5–2,5(–3,3) cm compr., 
pedicelo ereto na flor e fruto; sépalas subiguais, 4–11 
mm compr., margem minutamente denticulada; 
lábios da corola inteiros, arredondados, inferior 
maior, giba conspícua; calcar pouco menor que o 
lábio inferior. Cápsula globosa. 
Material selecionado: Angra dos Reis, Parque Estadual 
Ilha Grande, Vila Dois Rios, na Cachoeira Mãe-d’Água, 
fl., A.A.M. Barros et al. 1363 (RFFP). Rio de Janeiro, 
Estrada das Paineiras, 27.V.1992, fl., C.P. Bove et al. 
86 (R). São José do Vale do Rio Preto, Pedra das Flores 
9.IX.1933, fl., P. Santos 186 (RB).

Endêmica da mata atlântica, da Bahia a 
São Paulo. No Rio de Janeiro: M19, T15, U7. 
Caracteriza-se pelo grande porte, possui as maiores 
folhas do gênero.

2.7. Utricularia nelumbifolia Gardn. Icon. Pl. 6: 
t. 504. 1843. Fig. 1m

Erva epífita. Rizoides ausentes. Estolões 
presentes. Folhas ao longo dos estolões, 15–65(–90) 
cm compr., peltadas, orbiculares, multinérveas. 
Inflorescência glabra; 30–110 cm; escamas, bráctea 
e bractéolas basifixas, não auriculadas, de ovadas 
a lanceoladas, margem inteira; bractéolas livres. 
Flores violáceas, 3–5,5 cm compr., pedicelo ereto 
na flor e fruto; sépalas subiguais, glabras, 1–2 cm 
compr.; lábio superior da corola inteiro, inferior 
3-lobado, giba conspícua; calcar curvo, subulado, 
maior que o lábio inferior. Cápsula ovoide. 
Material examinado: Nova Friburgo, Cônego, Pedra do 
Imperador, 16.VI.2004, fl. e fr., R.C. Forzza 3420 (RB). 
Petrópolis, Km 20 da Itaipava-Teresópolis, 24.II.1963, 
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fl., C.F.J. Pabst 7307 (HB). Santa Maria Madalena, Pedra 
Dubois, 28.II.1934, fl., S. Lima 3269 (RB). Teresópolis, 
Serra dos Órgãos, faz. Dr. Portugal, 27.XI.1948, fl., A.C. 
Brade 19468 (RB).

Endêmica do Brasil ocorrendo apenas nos 
estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de 
Janeiro (L29, O19, O23, P17). Caracteriza-se pelo 
formato das folhas.

2.8. Utricularia nephrophylla Benj. in Martius Fl. 
Bras. 10: 247. 1847. Fig. 1n

Erva litófita. Rizoides e estolões presentes. 
Folhas ao longo dos estolões, 0,3–2,9 cm compr., 
reniformes, multinérveas. Inflorescência, glabra; 
10–30 cm; escamas, bráctea e bractéolas basifixas, 
não auriculadas, de lineares a elípticas, margem 
inteira; bractéolas livres. Flores brancas a liláses, 
0,9–1,6 cm compr., pedicelo ereto na flor e fruto; 
sépalas subiguais, glabras, 4,0–5,4 cm compr.; lábio 
superior da corola inteiro, inferior 3-lobado, giba 
conspícua; calcar pouco menor que o lábio inferior. 
Cápsula globosa.
Material selecionado: Teresópolis, Serra dos Órgãos, 
Campo das Antas, 26.XII.1952, fl., F. Markgraf 10474 
(RB). Nova Friburgo, Monserrat, 30.IV.1923, fl., M.C.V. 
Bandeira (RB 22625). Petrópolis, entre Araras e Vale 
das Videiras, Morro do Cuca, Campos de Altitude, 
15.V.1986, fl., G. Martinelli 11586 (RB). Rio de Janeiro, 
Estrada do Sumaré, 11.XII.2011, fl. e fr., A.M. Donza 135 
(R). Santa Maria Madalena, Pedra Dubois, 28.II.1934, 
fl., S. Lima 13270 (RB). Teresópolis, Parna Serra dos 
Órgãos, prope Abrigo 4, 28.IV.1962, fl. e fr., E. Fromm 
et al. 1216 (R).

Endêmica do Brasil, ocorre nos estados 
da Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de 
Janeiro (L29, O19, O23, P17, U16) e São Paulo. 
Caracteriza-se pelo pequeno porte, formato das 
folhas, tamanho do calcar e formato da semente. 
Os espécimes coletados no Município do Rio 
de Janeiro apresentam corola branca, enquanto 
as coletadas nas demais localidades do estado 
apresentam corola lilás.    

2.9. Utricularia olivacea C. Wright ex Griseb., Cat. 
Pl. Cub. 161. 1866. Fig. 1o

Erva aquática. Rizoides ausentes. Estolões 
capilares utriculíferos.  Folhas ausentes. 
Inflorescência 0,5–1 mm compr.; escamas 
ausentes; bráctea basifixa, depresso-ovada ou 
transversalmente oblonga, 0,5–0,8 mm compr.; 
bracteolas ausentes. Flores brancas, 1,5–3 mm 
compr.; pedicelo ereto em flor e fruto; sépalas 
subiguais, glândulas sésseis na base, margem 
inteira em flor e denticulada em fruto, cupuliformes, 

arredondadas; lábio superior da corola convexo, lábio 
inferior côncavo, corola 1,5–3 mm compr., calcar 
inconspícuo, arredondado ou ausente. Cápsula 
cilíndrica.
Material selecionado: Carapebus, Lagoa Comprida, 
12.IX.2005, fl., C.P. Bove et al. 1592 (R). Macaé, Lagoa 
Comprida, 24.VIII.1982, fl., D. Araujo et al. 5182 (GUA). 
Rio de Janeiro, Baixada de Jacarepaguá, FEEMA, 
17.VII.1984, Bianchi est. (GUA 27237). 
Material adicional examinado: GOIÁS: Alto Paraíso 
de Goiás, Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, 
3.VI.2009, fl. e fr., P.C. Baleeiro et al. 25 (R). 

Ocorre nas Américas. No Brasil é encontrada 
nos estados do Amazonas, Goiás, Minas Gerais e 
Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro (N30, O30, U16) 
somente na Restinga. Distingue-se por apresentar 
sépalas com margem inteira na flor e profundamente 
laciniada no fruto e estolão capilar com ramos 
alternos.

2.10. Utricularia poconensis Fromm, Bradea 4: 139-
140. 1985. Fig. 2a-b

Erva aquática. Rizoides ausentes. Estolões 
presentes. Folhas no estolão, filiformes, repetidamente 
bifurcada, 2 cm compr.; utrículos numerosos. 
Inflorescência glabra, laxa, 2,5–15(–20) cm compr.; 
escamas basifixas, largo-ovadas, base inteira ou 
auriculada; bráctea semelhante à escama, bractéolas 
ausentes. Flores rosas ou liláses, com mácula amarela, 
6–8 mm compr.; pedicelo ereto na flor, reflexo no 
fruto; sépalas subiguais, glandulares, inteiras, nervuras 
inconspícuas, ovadas a largo-ovadas, ápice obtuso ou 
emarginado; lábio superior da corola até duas vezes 
maior que sépala superior; lábio inferior com base 
gibosa, pubescente; calcar cônico, levemente menor 
ou maior que o lábio inferior. Cápsula globosa.
Material selecionado: Campos dos Goytacazes, próximo 
ao Porto de Ponta Grossa de Fidalgos, 15.VII.1981, fl., 
M.B. Casari 630 (GUA). Carapebus, Lagoa de Jurubatiba 
(antiga Cabiúnas), 13.IX.2005, fl., C.P. Bove et al. 1596 (R). 
Macaé, lagoa de Cabiúnas, em água doce, 11.VIII.1980, fl., 
D. Araujo 3920 (GUA).
Material adicional examinado: TOCANTINS: Formoso 
do Araguaia, 15.IV.2006, fl., C.P. Bove 1667 (R).

Ocorre na América do Sul. No Brasil é bem 
distribuída. No Rio de Janeiro ocorre na Restinga 
(L35, N30). Semelhante a U. hydrocarpa, diferencia-
se por ser mais robusta e ausência de flor cleistógama 
na base do escapo. 

2.11. Utricularia praelonga A.St.-Hil. & Girard, 
Compt. Rend. Hebd., Séances Acad. Sci., Ser. D. 7: 
870. 1838. Fig. 2c

Erva terrestre. Rizoides presentes ou ausentes. 
Estolões utriculíferos. Folhas na base do escapo, 
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Figura 2 – a-b. Utricularia poconensis – a. folha com utrículos; b. flor (Bove et al. 1596). c. Utricularia praelonga – 
flores (Oliveira & Moura 148). d. Utricularia pubescens – flor (Condack & Vasco 624). e. Utricularia pusilla – flor. 
f-g. Utricularia reniformis – f. folha (Pellegrini 193); g. flores. h. Utricularia simulans – flor. i. Utricularia subulata 
– flor (Bove et al. 1616). j-l. Utricularia tricolor – j. hábito (Pellegrine 214); l. flor (Bove et al. 422). m. Utricularia 
tridentata – flor. n. Utricularia triloba – flor (Bove et al. 2088).
Figure 2 – a-b. Utricularia poconensis – a. leaf with traps; b. flower (Bove et al. 1596). c. Utricularia praelonga – flowers (Oliveira & 
Moura 148). d. Utricularia pubescens – flower (Condack & Vasco 624). e. Utricularia pusilla – flower. f-g. Utricularia reniformis – f. leaf 
(Pellegrini 193); g. flowers. h. Utricularia simulans – flower. i. Utricularia subulata – flower (Bove et al. 1616). j-l. Utricularia tricolor – j. 
habit (Pellegrine 214); l. flower (Bove et al. 422). m. Utricularia tridentata – flower (Silva).  n. Utricularia triloba – flower (Bove et al. 2088).
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lineares, coriáceas, 3 cm compr. Inflorescência 
glabra, laxa a levemente congesta, 25–48(–75) 
cm compr.; escamas basifixas, ovadas, laciniadas; 
brácteas semelhantes às escamas; bractéolas 
menores que a bráctea, lanceoladas, margem 
inteira ou laciniada. Flores amarelas, 1–2 cm 
compr.; pedicelo ereto em flor e fruto; sépalas 
desiguais, papilosas, margem erosa-denticulada, 
superior largo-ovada, base subcordada e ápice 
agudo, 2,8–3,2(–5) mm compr., inferior ovada, 
base arredondada e ápice emarginado, 2,5–3 mm 
compr.; lábios da corola ovados a amplamente 
largo-ovados, giba saliente e ápice inteiro ou 
levemente 3-lobado; calcar levemente curvado para 
cima, cônico, mesmo tamanho ou levemente maior 
que o lábio inferior. Cápsula globosa.
Material examinado: Itatiaia, Mont’serrat, Parque 
Nacional do Itatiaia, 15.X.1922, fl., J.G. Kuhlmann 
(RB 326499).
Material adicional examinado: GOIÁS: Alto Paraíso 
de Goiás, rodovia para São Jorge, chácara Portal da 
Chapada, 13.II.2005, fl., J.F.B. Pastore 1263 (CEN). 
Bahia: Ventura, 19.XI.2009, fl. A. Oliveira & R. Moura 
148 (R).

Ocorre na Argentina, Brasil e Paraguai. No 
Brasil, da Bahia ao Rio Grande do Sul. É rara no 
estado do Rio de Janeiro, com apenas um antigo 
registro no PARNA Itatiaia (P4). Diferencia-se 
pelas brácteas laciniadas e sépalas papilosas com 
margem eroso-denticulada.

2.12. Utricularia pubescens Sm., in Rees, Cycl. 
37 n. 53. 1819. Fig. 2d

Erva terrestre. Estolões utriculíferos. Folhas 
peltadas, lâminas orbiculares, 2–4 mm diâm., 
utriculíferas Inflorescência simples, pubescente, 
25–60 × 0,3 mm; escamas ovadas, pilosas; bráctea 
e bractéolas peltadas, pilosas, 0,8–1,2 mm compr. 
Flores roxas ou lilases, com mácula amarela na 
giba, pubescentes, 5–6 mm compr., pedicelo ereto 
na flor e no fruto; sépalas subiguais, pubescentes, 
ovadas, sépala superior 2,5 mm compr., inferior 
1,8 mm compr.; lábio superior da corola oblongo, 
levemente maior que a sépala superior, lábio 
inferior depresso-obovado, giba inconspícua; calcar 
subulado, menor, igual ou maior que o lábio inferior 
da corola. Cápsula globosa.
Material selecionado: Itatiaia, Parque Nacional do 
Itatiaia, XII.2009, fl., J. Condack & A.G. Vasco 624 (R). 
Teresópolis, Parna Serra dos Órgãos, entre os abrigos 3 
e 4, 29.IV.1962, fl., E. Fromm et al. 1232 (R).

Pantropical. No Brasil, nos estados do 
Amazonas, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Minas 
Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro (P4, O18). 

Ocorre em barrancos úmidos cobertos por musgos 
ao lado de córregos, destaca-se pela lâmina foliar 
circular peltada bem menor que da epífita U. 
nelumbifolia. Representantes de U. pubescens sem 
folhas podem ser distintos pelo ponto de inserção 
das brácteas e bractéolas, próximo à base e não 
próximo ao centro como as demais espécies com 
brácteas peltadas. Apesar desta espécie possuir 
flores alvas, não há registro desta coloração no 
Rio de Janeiro. 

2.13. Utricularia pusilla Vahl., Enum. Pl. 1. 202. 
1804. Fig. 2e

Erva terrestre. Rizoides presentes. Estolões 
utriculíferos. Folhas na base do escapo e estolão, 
lineares a largo-obovadas, 4–7(–20) mm compr. 
Inflorescência glandular na base; 3,5–16,5 cm 
compr.; escamas peltadas, estreito-ovadas; margem 
frequentemente denticulada; brácteas peltadas, 
elípticas ou largo-elípticas; bractéolas ausentes. 
Flores amarelas, 4–6 mm compr.; pedicelo ereto 
em flor e fruto; sépalas subiguais, glabras, inteiras, 
ovadas, arredondadas ou levemente obovadas, 
nervuras inconspícuas não convergentes no ápice, 
sépala inferior maior em fruto; lábio superior da 
corola inteiro, pelo menos duas vezes maior que 
a sépala superior; lábio inferior 3-lobado; calcar 
subulado, reto, até duas vezes maior que lábio 
inferior da corola. Cápsula globosa.
Material examinado: Santa Maria Madalena, Morro 
da antena, Mata do Criminoso, propriedade do Sr. João 
Batista Bizzo, 21.IV.2008, fl., M.M. Saavedra 714 (RB). 
Teresópolis, 29.IV.1917, fr., A.J. Sampaio 2367 (R).
Material adicional examinado: GOIÁS: Alto Paraíso de 
Goiás, GO-118, entre Alto Paraíso de Goiás e Teresina de 
Goiás, Km 196, 5.VI.2009, fl., P.C. Baleeiro et al. 39 (R).

Ocorre do Sul do México à América do Sul. 
No Brasil, do norte ao sudeste. No Rio de Janeiro 
é encontrada na floresta ombrófila densa montana 
(L29, O18). Distingue-se pelo calcar alongado e 
reto, sépala inferior no fruto maior que a sépala 
superior.

2.14. Utricularia reniformis A.St-Hil. Voy. Rio 
de Janeiro & Minas Gerais 1: 224. 1830. 
 Fig. 2f-g

Erva litófita, terrestre paludosa ou epífita. 
Rizoides ausentes. Estolões presentes. Folhas 
ao longo dos estolões, 1–62(–87) cm compr., 
reniformes, multinérveas. Inflorescência, glabra; 
28–70 cm; escamas, brácteas e bractéolas basifixas, 
não auriculadas, elipsóides a ovadas, margem 
inteira; bractéolas livres. Flores roxas, 2,1–3,8(4,2) 
cm compr., pedicelo ereto na flor e fruto; sépalas 
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subiguais, glabras, margem inteira, 0,9–1,5 cm 
compr.; lábio superior da corola inteiro, inferior 
3-lobado, giba conspícua; calcar maior que o lábio 
inferior. Cápsula globosa.
Material selecionado: Itatiaia, estrada entre o Abrigo 
Rebouças e o inicio da trilha para as Prateleiras, 
21.X.2009, fl., R. Couto 280 (R). Petrópolis, Morro 
do Marco, 27.VIII.2008, fl., M. Nadruz 2222 (RB). 
Resende, Parque Nacional de Itatiaia, próximo 
ao abrigo Rebouças, 26.VI.1983, fl., M.B. Casari 
1038 (GUA). Rio de Janeiro, Serra da Mantiqueira, 
3.III.1931, fl., Kaempfe (RB87274). Santa Maria 
Madalena, Parque Estadual do Desengano, Pedra 
do Desengano, vertente nn. campos de altitude, 
20.XII.1988, G. Martinelli 13234 (RB). Teresópolis, 
Parque Nacional da Serra dos Órgãos, 10.XII.2007, 
fl., R. Polini 244 (R).

Endêmica do Brasil, ocorre nos estados 
da região sudeste e sul, no Rio de Janeiro é 
encontrada na floresta ombrófila densa montana 
(L29, O18, P4, P5, P17, U16). Caracteriza-se 
pelo porte robusto e folhas reniformes de pecíolo 
longo. Pode ocorrer em associação com bromélias, 
sendo	mais	comum	em	solo	 turfoso.	Studnička	
(2009) detectou diferenças entre as populações 
da Serra dos Órgãos e da Serra da Mantiqueira 
no que tange à morfologia do utrículo; tamanho, 
textura e coloração das folhas e flores; morfologia 
da semente e germinação que resultaram na 
descrição de U. cornigera para a população da 
Serra dos Órgãos. Entretanto tais características 
não foram aqui observadas. Optamos por não 
considerar esta espécie, entretanto, estudos de 
populações devem ser empreendidos para uma 
análise mais acurada da identidade deste táxon.

2.15. Utricularia simulans Pilg., Notizbl. Königl. 
Bot. Gart. Berlin 6: 189. 1914. Fig. 2h

Erva terrestre paludosa. Rizoide e estolões 
presentes. Folhas rosuladas na base do escapo 
ou menos frequente no estolão, 5–8 mm compr., 
lâminas lineares ou estreito-obovadas, uninérveas; 
utrículos ca. 0,2–0,3 mm diâm., um apêndice 
dorsal e um ventral bífido. Inflorescência 
simples ou ramificada, glabra, geralmente 
congesta; escapo 5 cm; escamas e brácteas 
basifixas, auriculadas, ovadas a largo-ovadas, 
margem fimbriada; bractéolas basifixas, não 
auriculadas, ovadas, margem fimbriada, bem 
maiores que as brácteas, inseridas próximo 
às sépalas. Flores amarelas, até 1 cm compr., 
pedicelo ereto na flor e fruto; sépalas subiguais, 
2–4 mm compr., fimbriadas; lábios da corola 
inteiros, arredondados, inferior pouco maior, 

giba conspícua; calcar maior que o lábio inferior. 
Cápsula globosa.
Material examinado: Cabo Frio, praia de Cabo Frio. 
22.II.1964, fl,. Segadas-Vianna 1419-1420c (R).
Material adicional examinado: TOCANTINS: TO-
476, Dianópolis, Rio da Conceição a 45 km do trevo, 
7.VI.2009, fl., P.C. Baleeiro et al. 63 (R).

Ocorre na África e nas Américas, no Brasil 
tem ampla distribuição. Registrada no Estado do 
Rio de Janeiro por apenas uma coleta na restinga 
de Cabo Frio (T27), provavelmente extinta no 
local devido à intensa pressão imobiliária. É 
frequentemente encontrada em solos arenosos 
do nível do mar a 1575 m alt. (Taylor 1989), 
geralmente em campos rupestres e campinas, 
contudo a registros de ocorrência para restingas no 
litoral do Pará.  Distingue-se das outras espécies 
ocorrentes no Rio de Janeiro pelas escamas, 
brácteas, bractéolas e sépalas fimbriadas. 

2.16. Utricularia subulata L., Sp. Pl. 1: 18. 
1753. Fig. 2i

Erva terrestre ou paludosa. Rizoides e 
estolões utriculíferos. Folhas lineares, uninérveas, 
utriculíferas, 10–30 mm compr. Inflorescência 
glabra, 40–190 mm compr.; escamas peltadas, 
elípticas, ápice agudo; brácteas semelhantes às 
escamas, largo-elípticas; bractéolas ausentes. 
Flores amarelas, 5–10 mm compr., pedicelo ereto 
na flor e fruto; sépalas subiguais, glabras, ovadas 
a circulares, margem inteira, ápice arredondado a 
subtruncado, nervuras do cálice não proeminentes 
e não convergentes no ápice; lábio superior 
da corola inteiro e inferior trilobado, giba 
proeminente; calcar maior ou menor que o lábio 
inferior. Cápsula globosa.
Material selecionado: Arraial do Cabo, Estrada BR5 
para Arraial do Cabo, 30.XII.1962, fl., E. Fromm et 
al. 1328 (HB). Cabo Frio, Praia do Pontal, 1953, fl., F. 
Segadas-Vianna et al. 1189 (R). Carapebus, próximo 
ao Canal de Macaé e Campos, 10.II.2009, fl., P.C. 
Baleeiro et al. 3 (R). Macaé, Lagoa de Carapebus, 
13.II.1980, fl., D. Araujo et al. 3531 (GUA). Maricá, 
Restinga de Maricá, 27.IX.1988, fl., R. Marquete 146 
(RB). Quissamã, Alagado na bifurcação para Visgueiro, 
C.P. Bove et al. 1616 (R). Rio de Janeiro, Restinga de 
Jacarepaguá, 16.VII.1966, fl. e fr., C.F.J. Pabst et al. 
8935 (HB). São João da Barra, 27.XII.1967, fl. e fr., 
M. Emmerich 1892 (R).

Cosmopol i ta ,  no Brasi l  tem ampla 
distribuição. No Rio de Janeiro ocorre na Restinga 
em solo brejoso arenoso (J36, N30, T20, T27, 
U16, U27). Sua amplitude morfológica dificulta a 
distinção entre as espécies mais próximas dentro 
da seção.
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2.17. Utricularia tricolor A.St.-Hil., Voy. Distr. 
Diam. 2: 418. 1833. Fig. 2j-l

Erva terrestre .  Rizoides e  estolões 
utriculíferos. Folhas rosuladas ou não, obovadas a 
circulares, multinérveas, base atenuada, 5–55 mm 
compr. Inflorescência laxa; (24–)30–60 cm compr.; 
escamas basifixas, deltóides; bráctea semelhante 
às escamas; bractéolas basifixas, unidas à bráctea 
na base. Flores violáceas a liláses, mácula amarela 
e branca, 12 mm compr.; pedicelo ereto em flor e 
fruto; sépalas desiguais, glabras, inteiras; superior 
com ápice agudo ou irregularmente crenado, 3 
mm compr.; inferior ápice emarginado, 1,8 mm 
compr.; lábio superior da corola duas vezes maior 
que a sépala; lábio inferior com base gibosa, ápice 
arredondado, inteiro ou crenado; calcar estreito-
cônico, levemente curvado para cima, igual ou 
levemente maior que o lábio inferior. Cápsula 
globosa.
Material selecionado: Araruama, Praia Seca, a 15 km 
após a entrada para Praia Seca, 3.II.1999, fl. e fr., C.P. 
Bove 422 (R). Cabo Frio, entre Lagoa de Araruama e 
Praia de Massambaba, brejo dos Espinhos, 20.XII.1982, 
fl., D.S. Pedrosa et al. 742 (GUA). Carapebus, praia 
entre Lagoa Paulista e Lagoa de Carapebus, 23.IV.1999, 
fl., C.P.R. Batista et al. 35 (R).  Petrópolis, 12.IV.2012, 
fl., Pellegrini 214 (R). Quissamã, Lagoa Paulista, L. 
Senna-Vale et al. (R 208828). Saquarema, Praia do 
Sossego, 28.VIII.1999, fl., C.B. Moreira et al. 53 (R). 
Teresópolis, near border with Mun. Magé, 5 km SW 
of Teresópolis, elev. c. 1000 m, 22o28’S; 42o59’W, 
28.XI.986, fl., G.L. Webster 25859 (R).

Ocorre na América do Sul. No Brasil é 
encontrada do Nordeste ao Sul do país, com 
predominância no Centro-Oeste. Diferencia-se 
pelas sépalas de tamanho desigual. Taylor (1989) 
considera a folha de U. tricolor como peciolada, 
no entanto, Souza & Bove (2012) destacam que, 
na realidade, a base da lâmina apresenta um 
prolongamento atenuado semelhante a um pecíolo.

2.18. Utricularia tridentata Sylvén, Ark. Bot. 8(6): 
28.1909. Fig. 2m

Erva terrestre paludosa. Rizoides e estolões 
presentes. Folhas rosuladas na base do escapo, 
circulares a obovadas, multinérveas, 8–24 mm 
compr. Inflorescência simples ou ramificada, 
pauciflora, glabra; 5,5–17,5 cm; escamas, 
brácteas e bractéolas basifixas, não auriculadas, 
lanceoladas, margem inteira; bractéolas lineares, 
unidas às brácteas na base. Flores violáceas, 
6–10 mm compr., pedicelo ereto na flor e fruto; 
sépalas desiguais, 1–3 mm compr., inteiras; lábio 
superior da corola inteiro, inferior 3-lobado, giba 

conspícua, por vezes 3-lobada; calcar maior que 
o lábio inferior. Cápsula globosa.
Material examinado: Itatiaia, Estrada Nova, Km 15, 
V.1950, fl., A.C. Brade 20329 (RB). Teresópolis, Serra 
dos Órgãos, 12.XII.1891, fl., Ule (R14889). Teresópolis, 
Cachoeira do Paquequer, 1883, fl. e fr., A.J. Rodrigues  
(R97216).

Ocorre na Argentina, Brasil (do Rio de 
Janeiro, O19, P4 ao Rio Grande do Sul) e Uruguai. 
Semelhante a U. tricolor, caracteriza-se pelo seu 
pequeno porte, folhas circulares a obovadas, 
brácteas e bractéolas concrescidas na base, flor 
violácea e corola com lábio inferior trilobado. 
Apesar de protegida em Unidade de Conservação 
(PARNA Serra dos Órgãos e Itatiaia) parece 
extinta no Estado, com a última coleta há mais 
de 60 anos. 

2.19. Utricularia triloba Benj., in Martius, Fl. 
Bras. 10: 248. 1847. Fig. 2n

Erva terrestre ou paludosa. Rizoides e estolões 
utriculíferos. Folhas lineares, até 4,5 cm compr.; 
utrículos não observados. Inflorescência uniflora, 
10,5–13,5 cm compr.; escamas peltadas, elípticas, 
ápice agudo; brácteas semelhantes às escamas, 
amplamente elípticas; bractéolas ausentes. Flores 
amarelas, ca. 7 mm compr., pedicelo ereto na flor 
e fruto; sépalas subiguais, ovadas a circulares, 
inteiras, nervuras proeminentes convergentes no 
ápice; lábio superior da corola inteiro e inferior 
3-lobado, giba proeminente; calcar maior ou 
menor que o lábio inferior. Cápsula globosa.
Material examinado: Itatiaia, nos campos brejos, 
20.I.1873, fl. e fr., Glaziou 6630b (R). Petrópolis, Serra 
dos Órgãos, Fazenda Bonfim, I.1973, fl. e fr., 1000 m 
chapada esquerda do Rio Bonfim, J. Barcia 600 (R). 
Material adicional examinado: TOCANTINS: Rio 
da Conceição, TO-476, estrada Dianópolis - Rio da 
Conceição, Balneário Cachoeira, 7.VI.2009, fl., C.P. 
Bove et al. 2088 (R).

Ocorre na América Central (Belize e 
Trinidad e Tobago) e América do Sul. No Brasil 
é amplamente distribuída. No Rio de Janeiro é 
encontrada na floresta ombrófila densa montana 
(P4, P17). Pode ser confundida com U. subulata, 
distinguindo-se desta pelo cálice de ápice agudo 
com nervuras proeminentes, em oposição ao cálice 
de ápice obtuso com nervuras inconspícuas em U. 
subulata; além do ambiente (floresta ombrófila e 
restinga, respectivamente).
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Resumo 
O presente estudo tem como objetivo contribuir para o conhecimento das espécies da família 
Mayacaceae ocorrentes no estado do Rio de Janeiro. O trabalho tem por base a análise 
morfológica de materiais depositados em herbários e coletas de campo, além da compilação 
de dados de literatura. Foram registradas duas espécies: Mayaca fluviatilis e M. sellowiana. Chave de identificação, 
descrições, ilustrações, dados sobre hábitat e distribuição geográfica das espécies são apresentados.
Palavras-chave: musgo-de-flor, planta aquática, Sudeste do Brasil, taxonomia.

Abstract 
This study aims to contribute to the knowledge of Mayacaceae family species occurring in 
the state of Rio de Janeiro. The work is based on the morphological analysis of materials 
deposited in herbarium collections and field, as well as on a review of the relevant literature. Two species were 
recorded: Mayaca fluviatilis and M. sellowiana. Identification key, description, habitat data,  and geographic 
distribution are also provided.
Key words: moss-of-flower, aquatic plant, Brazil’s Southeast, taxonomy.

Yasmin de Mello Canalli1,2, Andréia Donza Rezende Moreira1 & Claudia Petean Bove1

Rodriguésia 68(1): 073-075. 2017

http://rodriguesia.jbrj.gov.br

DOI: 10.1590/2175-7860201768112

1 Universidade Federal do Rio de Janeiro, Depto. Botânica, Museu Nacional, São Cristóvão, 20940-040, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 
2 Autor para correspondência: yasmincanalli@hotmail.com

Mayacaceae Kunth
Erva aquática emersa ou submersa, perene ou 

anual. Caule fino, alongado com raízes adventícias. 
Folhas espiraladas, simples, uninervadas, sésseis. 
Inflorescências axilares ou terminais, unifloras 
ou em umbelas. Flores bissexuadas, longo-
pedunculadas, bracteoladas, actinomorfas, 
heteroclamídeas, trímeras, brancas ou róseo-
arroxeadas com região proximal branca; androceu 
isostêmone, estames alternos às pétalas, filetes 
livres, anteras basifixas, alongadas, deiscência 
apical por fenda, poro ou tubo; ovário súpero, 

3-carpelar, 1-locular, estilete terminal, alongado. 
Fruto cápsula membranácea.

Família monotípica com quatro espécies de 
distribuição neotropical e uma espécie na África 
(Carvalho 2007). No Brasil está representada por 
todas as espécies neotropicais (Monteiro & Carvalho 
2012). No Rio de Janeiro são encontradas Mayaca 
fluviatilis Aubl. e Mayaca sellowiana Kunth. Formam 
densos agrupamentos em lagoas  e em alagados (Klein 
1976; Jaszczerski 1987) temporários e permanentes. 

1. Mayaca Aubl.

Chave de identificação das espécies

1. Deiscência da antera apical por fenda ................................................................. 1.1. Mayaca fluviatilis
1’. Deiscência da antera apical por tubo.................................................................1.2. Mayaca sellowiana
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1.1. Mayaca fluviatilis Aubl., Hist. pl. Guiane 1: 
42, t 15. 1775. Fig. 1a-d
Coletia madida Vell., Fl. Flumin.: 32. 1829.
Mayaca madida (Vell.) Stellfeld in Tribuna Farm. 
(Curitiba) 35: 2. 1967.

Ervas 4–45 cm alt. Caule 3–40 cm compr. 
Folhas 5–9 mm compr., lanceoladas, triangular-
alongadas a lineares, ápice integro a bífido, 
margem inteira. Inflorescência uniflora. Flores 
longo pediceladas 3–17 mm compr., brácteas 
ovais, côncavas, 0,75–3 × 0,5–2,5 mm; sépalas 
triangulares ou ovais, 4–6 × 2–4 mm, glabas, 
ápice agudo, margem inteira; pétalas ovais, 
2–4 × 3–5 mm, rosadas ou lilases e brancas na 
região proximal; estames 1,5 × 3 mm, filetes 
filiformes, anteras amarelas, oblongas a ovais, 
ca. 1 mm compr., deiscência apical por fenda; 
ovário esferoidal a elipsoide, ca. 1 mm compr., 
estilete ereto ca. 1 mm compr., cilíndrico, estigma 
3-lobado. Fruto 3–5 × 3–5 mm.
Material selecionado: Angra dos Reis, 24.XI.1950, 
fl., A.C. Brade 20538. (R); Barra do Piraí, Ipiabas, 
9.IX.1977, fl., P. Laclette 356 (R); Carapebus, Lagoa 
Paulista, 11.V.1999, fl., C.P. Bove 438 (R); Itatiaia, 
Fazenda da Serra, VII.1959, fl., H.E. Strang 111 (R); 
Macaé, Lagoa de Jurubatiba, 5.X.2007, fl., A. Moreira 65 

(R); Magé, em pântano, 18.IX.1896, fl., E. Ule 4077 (R); 
Nilópolis, APA do Gericinó, 2.XI.2012, fl., Y.M. Canalli 
et al. 22 (R); Petrópolis, lago da Cremeria, 29.II.1934, 
A.J. de Sampaio 7537 (R); Rio de Janeiro, Fazenda 
Cachoeira, Moneral, 21.II.1925, fl., M.C. Vaughan (RB 
18993); Teresópolis, várzea, 27.X.1929, fl., A.C. Brade 
9784 (R).

Distribui-se do sudeste dos Estados Unidos 
até a Bolívia, Uruguai e Argentina (Wanderley 
2002). No Brasil ocorre em todos os estados e no 
Rio de Janeiro em N31, O17, O19, O29, P04, P10, 
R17, S14, T06. Floresce de setembro a dezembro. 
Conhecida como musgo-de-flor, lodo (Klein 1976; 
Jaszczerski 1987; Pott & Pott 2000).

1.2. Mayaca sellowiana Kunth, Enum. pl. 4: 32. 
1843. Fig. 1e-f

Ervas 3–50 cm alt. Caule 2–45 cm compr. 
Folhas 5–10 mm compr., lanceoladas, triangular-
alongadas a lineares, nervura central evidente, ápice 
íntegro a bífido, margem inteira. Inflorescência 
uniflora. Flores com pedúnculo longo 2–13 mm 
compr.; brácteas ovais, côncavas, 0,7–3 × 0,5–2 
mm; sépalas triangulares ou ovais, 3–5 × 2–4 
mm, glabras, ápice agudo, margem inteira; pétalas 
ovais, 2–3 × 3–4 mm, rosadas ou lilases e brancas 

Figura 1 – a-d. Mayaca fluviatilis – a. hábito emerso; b. hábito submerso; c. flor; d. estame (Y.M. Canalli 22). e-f. 
Mayaca sellowiana – e. flor; f. estame (Bove et al. 647). 
Figure 1 – a-d. Mayaca fluviatilis – a. habit emerged; b. habit submerged; c. flower; d. stamen (Y.M. Canalli 22). e-f. Mayaca sellowiana 
– e. flower; f. stamen (Bove et al . 647) .

a

b

c

e

d

f
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na região proximal; estames 1–3 mm compr.; 
filetes filiformes, anteras oblongas a ovais, ca. 1 
mm compr., deiscência apical por tubo;  ovário 
esferoidal a elipsoide, ca. 1 mm compr., estilete 
ereto, ca. 1 mm compr., cilíndrico, estigma 
3-lobado. Fruto 3–5 × 3–5 mm.
Material examinado: Campos dos Goytacazes, Lagoa 
Feia, beirada da lagoa, X.1964, fl., G.M. Barroso 641 
(RB).
Material adicional: BRASIL. MINAS GERAIS: 
Parque Nacional da Serra da Canastra, nascente do Rio 
São Francisco, 8.VI.2012, fl., A. Donza 165 (R); Mato 
Grosso, Água Boa, 16.XI.1999, fl., C.P. Bove 647 (R).

Distribui-se do sudeste dos Estados Unidos 
até a Bolívia, Uruguai e Argentina (Wanderley & 
Giulietti 2002). No Brasil ocorre em quase todos 
os estados, sendo raríssima no estado do Rio de 
Janeiro com o registro de apenas uma coleta (L35). 

O binômio Mayaca sellowiana tem sido 
extensamente utilizado em referência a este táxon, 
entretanto o mesmo foi sinonimizado por Stellfeld 
(1967).
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Resumo 
O presente estudo tem como objetivo contribuir para o conhecimento da única espécie de Menyanthaceae 
ocorrente no estado do Rio de Janeiro, Sudeste do Brasil. O trabalho tem por base a análise morfológica de 
materiais depositados em herbários, além da compilação de dados de literatura. Somente uma espécie foi 
registrada para o estado: Nymphoides humboldtiana, com ampla distribuição. Descrições, figuras, dados sobre 
hábitat, fenologia e distribuição geográfica da espécie são apresentados. 
Palavras-chave: inventários florísticos, Menyanthaceae, plantas aquáticas, sudeste do Brasil, taxonomia.

Abstract 
This study focuses on the Menyanthaceae found in the state of Rio de Janeiro, Southeast Brazil. It is based 
on a morphological analysis of herbaria collections, as well as on a review of the relevant literature. Only one 
species was registered for the state: Nymphoides humboldtiana, with wide distribution. Descriptions, figures, 
habitat data, phenology, and species distribution are also provided.
Key words: floristic inventories, Menyanthaceae, aquatic plants, Southeast Brazil, taxonomy.
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Menyanthaceae Dumort.
Ervas anuais a perenes, aquáticas ou 

paludosas, monóicas ou dióicas, glabras, raízes 
ou rizomas pubescentes. Folhas alternas ou 
raro opostas, inteiras, simples ou trifolioladas, 
orbiculares. Inflorescência cimosa, racemosa, 
aos pares ou solitária. Flores actinomorfas, 
bissexuadas, às vezes funcionalmente unissexuadas, 
heterostílicas; cálice 5-mero, livre ou de base 
unida, persistente; corola geralmente 5-mera, base 
unida formando um tubo curto, lobos valvados, 
margem geralmente fimbriada; estames 5, alternos, 
epipétalos; anteras 2-locular, sagitadas, versáteis, 
nectários hipogíneos frequentes; ovário súpero 
ou semi-ínfero, 2-carpelar, 1-locular, placentação 
parietal, óvulos numerosos; estilete simples; 
estigma bífido, espatulado. Fruto cápsula ou baga; 
sementes poucas a numerosas, às vezes aladas; 
embrião diminuto.

Família cosmopolita, constituída de seis 
gêneros com ca. 60–70 espécies (Tippery et al. 
2009; Tippery & Les 2009), sendo Nymphoides 

o único representante no Brasil (BFG 2015) e 
apenas Nymphoides humboldtiana (Kunth) Kuntze 
ocorre no estado do Rio de Janeiro (Ornduff 1969; 
Hatschbach & Imaguire 1973; Tippery & Les 2011).

1. Nymphoides Ség. Pl. Veron. 3:121.1754.
Ervas perenes, rizomatosas ou estoloníferas. 

Folhas simples flutuantes, orbiculares, com margem 
inteira ou crenada, pecíolos curtos a longos, 
delgados. Inflorescência cimosa umbeliforme ou aos 
pares, geralmente parecendo surgir do pecíolo ou 
da base da folha. Flores brancas ou amarelas, cálice 
5-lobado, de base unida; corola larga, campanulada 
ou subrotácea, lobos fimbriados internamente; 
estames inclusos, anteras dorsifixas, violeta a 
pardas, ovadas a lineares, deiscência longitudinal; 
ovário elipsóide, estilete curto. Fruto indeiscente ou 
cápsula de ruptura irregular; maturação submersa; 
sementes numerosas, orbiculares ou elípticas, 
comprimidas ou não, lisas ou com projeções, não 
aladas, com ou sem carúncula, tegumento duro, 
endosperma escasso. 
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1.1. Nymphoides humboldtiana (Kunth) Kuntze. 
Revis. Gen. Pl. 2: 429. 1891. Fig. 1a-h

Erva flutuante fixa, estolonífera, rizoma 
submerso curto, ascendente, verticalmente septado, 
terminado em uma só folha ou ramificado perto do 
ápice. Folhas com pecíolo 0,7–44,5 cm, lâmina 
membranácea, 1–18,3 cm × 0,9–20 cm, verde 
na face adaxial e acastanhada na face abaxial, 
nervuras planas em ambas as faces. Inflorescência 
axilar, em cachos. Flores subrotáceas, 0,9–2,4 cm 
diâm., pedúnculo 0,7–14,1 cm, cilíndrico, ereto 
ou subereto, sépalas lanceoladas, 0,4–1,1 cm 
comp, pétalas lanceoladas 0,8–2 cm comp., alvas, 
amarelas na base, mais ou menos transparentes 
quando secas, membranáceas, soldadas na base, 
densamente pilosas na superfície interna; anteras 
1–2 mm, sagitadas; estilete cilíndrico, estigma 
bífido. Fruto 3–12 mm, oval; sementes lisas ou 

com projeções esparsas a densamente distribuídas 
por toda a superfície ou adensadas na margem, 
brilhantes, castanho-claras ou escuras, sem 
carúncula. 

Ornduff (1969) sinonimizou Nymphoides 
humboldtiana em N. indica devido à ausência de 
caracteres morfológicos distintivos. Mesmo após 
a detecção de números cromossômicos distintos 
(tetraploide e diploide, respectivamente) não foi 
restabelecida a identidade daquela espécie (Ornduff 
1970). Recentemente (Tippery & Les 2011), em 
uma análise filogenética deste gênero, realizada 
com dados moleculares nucleares (ITS), plastidiais 
(matK, trnK) e morfológicos, comprovou a 
distinção entre N. indica e N. humboldtiana, e 
apontou a neotropical N. humboldtiana como 
mais  estreitamente relacionada a N. fallax 
Ornduff do que com a paleotropical N. indica. 

Figura 1 – Nymphoides humboldtiana – a. ambiente; b. hábito; c. folha acastanhada na face abaxial; d. folha verde 
na face adaxial e flor alva, amarela na base; e. semente lisa; f. semente com projeções esparsamente distribuídas por 
toda a superfície; g. semente com projeções densamente distribuídas por toda a superfície; h. semente com projeções 
adensadas na margem. (a-d. C.P. Bove s/n); (e. I.M. Silva 833); (f-g. M.B. Casari 467); (h. J. Fontella et al. 3686).
Figure 1 – Nymphoides humboldtiana – a. environment; b. habit; c. brownish abaxial leaf surface; d. green adaxial leaf surface and white 
flower, yellow at the base; e. smooth seed; f. seed with sparsely distributed projections in all surface; g. seed with densely distributed 
with projections in all surface; h. seed with densely distributed projections at the margins. (a-d. C.P. Bove s/n); (e. I.M. Silva 833); (f-g. 
M.B. Casari 467); (h. J. Fontella et al. 3686).
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N. humboldtiana é conhecida popularmente como 
lagartixa, soldadela-d’água (Bove & Paz 2009), 
prato-d’água, pata-de-burro e estrela-branca.  No 
Rio de Janeiro ocorre em I31, I34, J33, K33, M30, 
N31, M32, O29, P5, P25, P29, S14, T9, T16, T19, 
T20, T23, T27, presente em todos os domínios 
vegetais do Estado, exceto na Floresta Estacional e 
Campos de Altitude e Rupestre. As plantas florescem 
e frutificam na maior parte do ano. Quando estéreis 
podem se assemelhar a Nymphaea, sendo distintas 
por possuir granulações na face adaxial em vez 
de nervuras (Bove & Paz 2009). A superfície da 
semente desta espécie foi recentemente descrita por 
Barcelos & Bove (2013). 
Material selecionado: Cabo Frio, 11.VII.1978, fl. e fr., 
D.S. Araujo 8162 (GUA); Campos dos Goytacazes, Lagoa 
Feia, 24.VI.1987, fl. e fr., M. Zippin 56 (GUA); Carapebus, 
18.VI.2010, fl. e fr., I.E. Santo et al. 377 (HB); Casimiro 
de Abreu, Lagoa Isolada, 13.III.1981, fl., M.B. Casari 499 
(GUA); Macaé, Lagoa de Cabiúnas, 3.IX.1996, fr., C.P. 
Bove & S. Koehler 127 (R); Mangaratiba, Rio-Santos, 
9.XII.1990, fl. e fr, H.F. Martins 1891 (GUA); Maricá, 
Itaipuaçu, 25.XII.2001, fl. e fr., L.O.F. Souza et al. 353 
(RFFP); Nilópolis, Parque Natural Municipal do Gericinó, 
Lagoa da Coca-Cola, 02.XI.2012, fl. e fr., F.R.B. Barcelos 
et al. 29 (R); Quissamã, Lagoa Pires, 30.VIII.2005, fl., 
I.M. Silva et al. 387 (R); Rezende, Rio Paraíba do Sul, 
2.XI.1981, fl., J.P.P. Carauta & D.M. Silva 1982 (GUA); 
Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, 11.VI.2007, fl., R.C. 
Pontes 2 (RFFP); Saquarema, Bonsucesso, 10.II.2000, 
fl., A. Gil et al. 10 (R). 
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Resumo 
O presente estudo tem como objetivo contribuir para o conhecimento das espécies de Molluginaceae ocorrentes 
no estado do Rio de Janeiro. O trabalho tem como base a análise de coleções depositadas em herbários e 
coletas de campo, além da consulta de dados de literatura. Foram registrados dois gêneros com uma espécie 
cada: Glinus e Mollugo. São apresentadas descrições, comentários, além de dados sobre hábitat e distribuição 
geográfica das espécies.
Palavras-chave: flora, Glinus, Mollugo, Sudeste, taxonomia.

Abstract 
This work aims to contribute to the Flora of Molluginaceae from Rio de Janeiro state. It is based on the analysis 
of herbarium specimens and fieldwork, as well as on the relevant literature. Two genera and three species 
were recorded: Glinus and Mollugo. Descriptions and comments, besides data on habitat and geographical 
distribution of the species are provided.
Key words: flora, Glinus, Mollugo, Southeast, taxonomy.
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Molluginaceae
Ervas ou subarbustos, anuais ou perenes, 

carnosas ou não, glabras ou pilosas. Folhas alternas, 
opostas ou verticiladas, com ou sem bainha; 
lâmina inteira, simples. Inflorescências cimosas, 
raro racemosas, plurifloras ou unifloras, axilares, 
raro terminais. Flores bissexuadas, hipóginas 
ou ligeiramente períginas; cálice persistente, 
imbricado, frequentemente gamossépalo, 
geralmente 5 lóbulos; corola reduzida ou ausente; 
estames (2)5–8 (ou muitos), livres ou concrescidos 
na base, estaminódios ausentes ou pequenos e 
petalóides; ovário súpero, geralmente sincárpico, 
com 2–5 carpelos, plurilocular, número de estiletes 
ou estigmas igual ao de lóculos, pluriovular ou 
solitários. Fruto cápsula circuncisa ou loculicida, 

raramente indeiscente; sementes por vezes com 
uma carúncula, embrião curvado em torno de 
um perisperma amiláceo, endosperma verdadeiro 
ausente.

M o l l u g i n a c e a e  p e r t e n c e  à  o r d e m 
Caryophyllales, possui cerca de 14 gêneros e 120 
espécies distribuídas principalmente em regiões 
tropicais e subtropicais (Dequan & Hartmann 
2003). No Brasil ocorrem três gêneros (Mollugo 
L., Glinus L. e Glischrothamnus Pilg.), todos com 
uma espécie para o país (BGF 2015). No estado do 
Rio de Janeiro, Molluginaceae está representada 
por duas espécies, Mollugo verticilata L. e Glinus 
radiatus (Ruiz & Pav.) Rohrb. A família não 
apresenta registro de uso para alimentação nem 
espécies cultivadas de importância econômica.

Chave para identificação dos gêneros

1. Folhas elípticas, orbiculares a largo-espatuladas, tomentosas; sépalas cuculadas; sementes com arilo .  
 .................................................................................................................................................. 1. Glinus

1’. Folhas lineares ou lanceoladas, glabras; sépalas não cuculadas, sementes sem arilo ............2. Mollugo
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espécie é citada por Saint Hilaire em 1829 para 
a região de Campos dos Goytacazes. Porém, não 
foram encontrados registros desta espécie para a 
região, nem tão pouco a citação de Saint Hilaire. 
Coletada com flores e frutos durante o mês de 
maio. A espécie é conhecida em todo o Brasil como 
beldroega ou beldroeguinha, não sendo reportados 
usos para a espécie no Brasil.

Mollugo L.
Ervas prostradas ou eretas, de ramificação 

difusa ou falsamente dicotômica, glabras. Folhas 
subsésseis, verticiladas, estipulas caducas; lâmina 
lineares ou lanceoladas, sem bainha. Inflorescência 
em dicásio ou pleiocásio, raro em umbelas. Flores 
pediceladas; sépalas 5, raro 4, livres, geralmente 
de margem escariosa transparentes, imbricadas; 
estames 3–10, livres, ou inseridos no cálice; ovário 
3–5-locular, pluriovular; estiletes 3–5, lineares, 
curtos. Cápsula loculicida, 3(–5)-valvar, globosa, 
membranácea; sementes numerosas, reniformes ou 
semicirculares, lisas ou ornamentadas, sem arilo 
ou carúncula.

Segundo Dequan & Hartmann (2003) 
Mollugo é composto por 35 espécies, ocorrendo 
em regiões tropicais e subtropicais de ambos 
os hemisférios, estendendo ainda para regiões 
temperadas mais quentes da Europa, Ásia e 
América do Norte. No Brasil, assim como no 
estado do Rio de Janeiro, somente uma espécie 
nativa é encontrada, havendo também a ocorrência 
de Mollugo pentaphylla L., espécie exótica 
naturalizada com ocorrência para o estado do 
Amazonas.

Mollugo verticillata L., Sp. Pl. 1: 89. 1753.
Ervas anuais, eretas, de ramificação difusa. 

Folhas membranáceas, verticiladas, agrupadas de 
3–6; lâmina 3–30 × 1–9 mm, linear-espatulada 
a oblongo-linear, ápice obtuso, base aguda. 
Inflorescência em dicásio, axilar, 3–10 flora. Flores 
alvas a esverdeadas; pedicelo 3–5 mm; sépalas 
persistentes 5, lóbulos elípticos ou oblongos 2–3 
× 1–1,5 mm, ápice e base obtusos; estames 3(–5), 
livres, inseridos no cálice, filetes filiformes, 2 
mm; ovário ovado, 1–1,5 × 0,5 mm, estiletes 3, 
0,5–0,8 mm, eretos ou levemente divergentes. 
Cápsula loculicida, 2–2,5 × 1,2–1,6 mm, elíptica, 
3-sulcada; sementes 8–30, 0,5 mm diâm., marrons, 
estriadas, reniformes.
Material selecionado: Araruama, Apa da Massambaba, 
10.III.1998, fl. e fr., L. Emygdio et al. 6201 (R); Armação 
dos Búzios, Praia Brava, 28.X.10, fl. e fr., R.S. Couto 

Glinus L.
Ervas prostradas ou eretas, muito ramificadas, 

pilosas, indumento estrelado ou simples. Folhas 
alternas ou verticiladas, subsésseis, geralmente 
desiguais; lâmina elíptica, orbicular a largo-
espatulada, sem bainha. Inflorescência em dicásio 
axilar ou glomérulo. Flores subsésseis a sésseis; 
sépalas 5, livres, cuculadas; estames (3–)5(–20), 
livres ou concrescidos quando numerosos; ovário 
3(–5)-carpelar, 3(–5)-locular, pluriovular; estiletes 
curtos, estigmas 3–5, curvados, papilares. Cápsula 
loculicida, 3(–5)-valvar, ovada a elíptica; sementes 
numerosas, reniformes, lisas ou ornamentadas, com 
apêndice filiforme, arilo e carúncula presentes.

Segundo Dequan & Hartmann (2003) Glinus 
é composto por cerca de 10 espécies, ocorrendo 
em regiões tropicais e subtropicais de ambos os 
hemisférios, estendendo ainda para poucas regiões 
temperadas mais quentes. No Brasil, assim como 
no Estado do Rio de Janeiro, somente uma espécie 
é encontrada.

Glinus radiatus (Ruiz & Pav.) Rohrb. in Mart., Fl. 
bras. 14(2): 238. 1872.
Mollugo radiata Ruiz & Pav.,  Flora Peruviana, et 
Chilensis 1: 48. 1798.

Ervas anuais. Folhas membranáceas, 
verticiladas; lâmina 1,5–2,5 × 0,9–1,6 cm, 
suborbicular a largo-espatulada, ápice obtuso, base 
aguda, pilosas em ambas as faces. Inflorescência 
em glomérulo axilar. Flores alvas a esverdeadas; 
sésseis; sépalas persistentes 5, lóbulos elípticos 2–4 
mm, côncavas, pilosas no dorso, ápice mucronado, 
base atenuada; estames 3–5, livres, filetes 
filiformes, 1,7–3,5 mm; ovário elipsóide, 1,5 × 0,5 
mm, estiletes 3, 0,5–1 mm, divergentes. Cápsula 
loculicida, 4–5 × 2–3 mm, elíptica; sementes 
20–30, 0,3 mm diâm., ferrugíneas, reniformes, 
arilo carnoso.
Material examinado: Itatiaia, planalto, V.1926, fl. e fr., 
A.J. de Sampaio 4801 (R).
Material adicional examinado: GOIÁS: Mun. Alto 
Paraíso, Vale da Lua, 17.VII.2000, fl. e fr., J. Fontella 
et al. 3412 (R).

A espécie distribui-se pelas regiões tropicais 
das Américas, ocorrendo naturalmente em regiões 
próximas ao mar, lagos e rios (Segada-Vianna et al. 
1967). No Brasil possui registros para os estados do 
Acre, Amazonas, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, 
Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Rio 
Grande do Sul, Rondônia, Roraima e São Paulo 
(BGF 2015), sendo bastante rara no Rio de Janeiro 
(P4). Segundo Segadas-Vianna et al. (1967) a 
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454 (RFA); Arraial do Cabo, Praia Pernambucana, 
3.XII.2007, fl. e fr., D. Araujo 11058 (GUA); Barra 
Mansa, caminho para Ribeirão de São Joaquim, 
21.III.1989, fl., P.E. Diaz et al. 4 (GUA); Cabo Frio, 
Km 21,5 da estrada S. Pedro da Aldeia, fl. e fr., F. 
Palmieri (RB 182297); Campos dos Goytacazes, Praia 
Boa Vista, 12.VII.1978, fl., D. Araujo & N.C. Maciel 
2167 (GUA); Carapebus, entre Lagoa de Carapebus e 
Lagoa Paulista, 28-30.XI.1995, fl., A. Costa et al. 567 
(R); Casimiro de Abreu, Barra de São João, 24.V.1964, 
fl. e fr., A. Castellanos 24957 (GUA); Macaé, Restinga 
em moitas entre as lagoas Comprida e Carapeba, fl., 
C. Farney 3517 (RB); Maricá, 28.VII.1971, fl. e fr., 
L. Monteiro (GUA 8344); Niterói, Restinga da Praia 
de Piratininga, 27.X.1963, fl. e fr., G.F.J. Pabst (HB 
28123); Nova Friburgo, Conego, pedra do Imperador, 
fl., R. Mello-Silva 2628 (RB); Petrópolis, 12.XII.1984, 
fl., V.F. Ferreira 3855 (GUA); Porciúncula, Pedra da 
Elefantina, 9.I.1984, fl. e fr., J.P.P. Carauta et al. 4533 
(GUA); Quissamã, PNRJ, 1 km da entrada do Parque, 
31.VIII.2005, fl. e fr., M.C. de Oliveira 1228 (R); 
Resende, Mauá, 16.I.1887, fl. e fr., Schwacke (R 58926); 
Rio das Ostras, Restinga da Praia Virgem, 14.XII.1999, 
fl., H. do N. Braga 687 (R); Rio de Janeiro, Ilha do 
Governador, próximo ao Jockey Club, 7.IX.1960, fl. e 
fr., G.F.J. Pabst 5422 (HB); São João da Barra, cerca de 
10 km da cidade, 23.III.1982, fl. e fr., E.S.F. da Rocha 
et al. 860 (GUA); Saquarema, Reserva Ecol. Est. de 
Massambaba área entre cordões, 26.X.1993, fl. e fr., 
M. Jalu 113 (RB); Teresópolis, 6.IV.1917, fl., A.J. de 
Sampaio 2161 (R).

A espécie distribui-se pelos trópicos e 
subtrópicos em quase todo o mundo, ocorrendo 
naturalmente em regiões próximas ao mar, lagos e 
rios. Como exótica ocorre geralmente em pastagens 
(Dequan & Hartmann 2003). No Brasil ocorre 
em quase todos os estados do país (BGF 2015), 
apresentando distribuição descontinua e sendo 
pouco frequente. No Rio de Janeiro ocorre em B27, 
J36, L35, M33, N31, O19, O23, O29, P5, P17, 
P28, Q7, Q27, R27, S28, T16, T17, T20, T23, T24, 
T27. Segundo Reitz (1984) é encontrada em locais 
expostos ao sol, na vegetação herbácea de restinga, 
em margens de rios e em regiões rurais. Em países 
como Estados Unidos, Canadá e algumas regiões 
da Europa a espécie é frequente em áreas urbanas, 
adotando um comportamento invasor (Segadas-
Vianna et al. 1967). Coletada com flores e frutos 
durante todo o ano. A espécie é conhecida em todo 
o Brasil como Molugo, Cabelo-de-guia, Capim-

tapete e Mulungo, sendo considerada como planta 
daninha em diversos cultivos pelo Brasil (e.g., 
Maciel et al. 2010; Azevedo et al. 1999).
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Resumo 
Myristicaceae inclui cerca de 20 gêneros e 500 espécies e no Brasil ocorrem cinco gêneros e 64 espécies, 
sendo 59 na Amazônia. Virola é o gênero mais amplamente distribuído no Brasil. No Rio de Janeiro, 
encontra-se apenas o gênero Virola com duas espécies, Virola bicuhyba e V. gardneri. Estas duas espécies 
são encontradas na costa sul e centro-norte fluminense. Chave, descrições, comentários taxonômicos, 
informação sobre fenologia, distribuição geográfica, habitáts de ocorrência, status de conservação e 
ilustrações são apresentados.
Palavras-chave: Virola, Floresta Atlântica, angiospermas basais.

Abstract 
Myristicaceae includes about 20 genera and 500 species and in Brazil there are five genera and 64 species, 
59 in the Amazon. Virola is the genus most widely distributed in Brazil. In Rio de Janeiro, the only 
two species found are Virola bicuhyba and V. gardneri. These two species are seen on the south coast 
and north-central part of the state. Key, descriptions, taxonomic comments, information on phenology, 
geographic distribution, habitats, conservation status and illustrations are presented.
Key words: Virola, Atlantic Forest, basal angiosperms.
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Myristicaceae
Frequentemente árvores, casca interna com 

exsudado avermelhado ou que em contato com ar 
oxida para o vermelho. Folhas simples, alternas, 
sem estípulas. Inflorescência fasciculado-racemosa 
ou paniculada; flores diminutas, incospícuas, 
dioicas, raramente monóica, actinomorfas, 
monoclamídeas, trímeras, tépalas, parcialmente 
conatas; estames 2-numerosos, monadelfas; ovário 
súpero, unicarpelar, placentação basal, uniovulado. 
Fruto baciforme descente por deiscência ventral e 
dorsal, carnosa ou sublenhosa, semente envolta por 
arilo carnoso, inteiro ou fendido irregularmente 
(Caruso & Cordeiro 2000; Rodrigues 1997; 
Vicentini & Rodrigues 1999). 

Myristicaceae é uma família pertencente 
à Magnoliales (APGIV 2016). Na América ela 
ocorre desde o sul do México até Bolívia e parte 

setentrional do Rio Grande do Sul, no Brasil 
(Belota Filho 1994). A família inclui cerca de 20 
gêneros e 500 espécies e no Brasil ocorrem cinco 
gêneros e 64 espécies, sendo 59 na Amazônia 
(Souza & Lorenzi 2008; BFG 2015). Virola é o 
gênero mais amplamente distribuído no Brasil 
assim como maior número de espécies (Smith & 
Woodhouse 1937). No Rio de Janeiro, encontra-se 
apenas o gênero Virola com duas espécies, Virola 
bicuhyba (Schott) Warb. e V. gardneri (A.DC.) 
Warb. (Rodrigues 1980, 2015). Virola sebifera 
Aubl. apesar de citada para o Rio de Janeiro 
(Rodrigues 2015), não será aqui tratada uma vez 
que o único espécime registrado para o estado é 
um indivíduo cultivado que não foi encontrado 
no herbário NY, onde estaria depositado (Glaziou 
10030, NY). Virola bicuhyba e V. gardneri são 
encontradas na costa sul e centro-norte fluminense.
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1. Virola Aubl. Hist. Pl. Guiane 904. 1775. 
Myristica L.sens. lat. Swartz, Prod.: 96. 1788. 

Árvores. Folhas dísticas. Inflorescência 
paniculada ou racemiforme; axilar. Flores 
dioicas, tépalas 3–4(5). Flor masculina com 3 
estames, andróforo presente, anteras geralmente 
conatas até o ápice ou distalmente divergentes. 
Flor feminina maior que a masculina; estigma 
geralmente bífido, estilete frequentemente curto 
ou nulo, ovário densamente tomentoso. Fruto 
globoso ou elipsoide. Semente globosa ou elíptica 
(Rodrigues 1980). 

Gênero neotropical, no Brasil possui 
distribuição em Roraima, Amapá, Pará, Amazonas, 
Tocantins, Acre, Rondônia, Maranhão, Piauí, Ceará, 
Pernambuco, Bahia, Alagoas, Mato Grosso, Goiás, 
Distrito Federal, Minas Gerais, Espírito Santo, São 
Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul 
(BFG 2015). No estado do Rio de Janeiro é encontrado 
na costa sul e centro-norte na Mata Atlântica em solos 
ricos com elevado teor de umidade e frequentemente 
elevada altitude (Moreno et al. 2003).

As espécies aqui tratadas para o estado do Rio 
de Janeiro são V. bicuhyba e Virola gardneri.

Chave de identificação das espécies

1. Folha estreitamente elíptica, base levemente atenuada, nervuras secundárias 20–30 pares; fruto 
elipsoide .....................................................................................................................1. Virola bicuhyba

1’. Folha elíptica a obovada, base fortemente atenuada, nervuras secundárias 13–18 pares; fruto largo-
elipsoide ..................................................................................................................... 2. Virola gardneri

1. Virola bicuhyba (Schott) Warb., Ber. Pharm. 
Ges.: 225, 1892. Myristica bicuhyba Schott, in C. 
Sprengel, Syst. Veg. 4(2): 409. 1827.  
 Fig. 1a-f

Árvore, 8–28 m de alt.; tricomas estrelados. 
Ramos estriados, glabros a puberulentos. Pecíolo 
caniculado, glabro a puberulento, 3–18 mm 
compr. Lâminas foliares 10,4–24,3 × 1,8–5,6 cm, 
coriáceas, glabrescentes, estreitamente elípticas, 
ápice agudo a acuminado, base levemente atenuada, 
ambas as faces puberulentas, nervuras secundárias 
20–30 pares. Inflorescência panícula congesta em 
ambos os sexos. Flor masculina com pedicelo ca. 
5 mm compr.; tépala ca. 2 × 1 mm; andróforo ca. 1 
mm compr., anteras ca. 1 mm compr. Flor feminina 
com pedicelo ca. 3 mm compr.; tépala ca. 3 × 3 mm; 
ovário ca. 2 × 1 mm. Fruto 2,5–3,3 × 1,7–1,9cm, 
elipsoide. Semente 2,5–2,3 × 1,5–1,7 cm.

Virola bicuhyba possui distribuição na Bahia, 
Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, 
São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande 
do Sul (Rodrigues 2015). No Rio de Janeiro 
ocorre regularmente na Floresta Ombrófila. 
Segundo Rodrigues (1980), a maior altitude até 
então registrada de ocorrência da espécie foi 780 
m.s.m, no Parque Nacional de Itatiaia, Rio de 
Janeiro. Planta semidecídua, heliófila. Floresce 
de novembro a abril e agosto e frutifica em junho, 
julho, setembro e outubro.
Material examinado selecionado: Cachoeiras de 
Macacu, estrada entre Funchal e Guapiaçu, perto de 

Regua, 12.II.2008, fl., O. Thier 1169 (RB); Guapimirim, 
Estação Ecológica Estadual do Paraiso perto do Centro 
de Primatologia, 23.IX.2010, st., O. Thier 2022 (RB); 
Itatiaia, Parque Nacional do Itatiaia, Lote 15, 1.X.1940, 
fr., W.D. Barros 43 (RB); Nova Iguaçu, arredores da 
represa do Barrelão, 13.XII.2001, fl., I.M. Silva 472 (RB); 
Rio das Ostras, Reserva Biológica União, 19.II.1998, fl., 
P.P. Oliveira 945 (ESA); Santa Maria Madalena, Parque 
Estadual do Desengano, Sossego, Fazenda Forquinha, 
próximo ao Rio do Norte, 30.VI.1987, fr., H.C. Lima 
3050 (RB); Rio de Janeiro, Vista Chinesa, 22.I.1934, 
fl., P. Rosa 142 (RB); Silva Jardim, Ilha dos Barbados, 
13.IV.1995, fl., P.R.C. Farág 22 (RB).

Virola bicuhyba é conhecida como Bicuiba 
(Kurtz & Araujo 2000), Bicuíba Sul, Bicuíba-
branca, Bicuuba e Ocuíba (Rodrigues 2015). 

A espécie apresenta madeira moderadamente 
pesada, resistente ao apodrecimento dentro da 
água e intensamente atacada por insetos xilófagos 
(Rodrigues 1980) e é empregada na construção 
civil, carpintaria e marcenaria. 

Virola bicuhyba foi tratada em Rodrigues 
(1980) como Virola oleifera Aubl., entretanto 
posteriormente Rodrigues (1998) reabilita Virola 
bicuhyba uma vez que  Virola oleifera é um nome 
inválido. 

Virola bicuhyba diferencia-se de V. gardneri 
pelas lâminas foliares estreitamente elípticas e fruto 
elipsoide em Virola bicuhyba e lâminas foliares 
elípticas ou obovadas, fortemente atenuadas na 
base e fruto largo-elipsoide em V. gardneri.
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Figura 1 – a-f. Virola bicuhyba – a. ramo com inflorescência; b. detalhe da folha evidenciando indumento; c. parte 
da inflorescência com flores em botão; d. flor masculina em antese; e. andróforo; f. ramo com frutos imaturos. g-l. 
Virola gardneri – g. ramo com inflorescência; h. detalhe da face abaxial da folha; i. inflorescência feminina; j. flor 
feminina; k. ovário; l. fruto maduro em deiscência apresentando somente o pericarpo (a,b,e. Kurtz 256; c,d. Lage s.n. 
(RB 120358); f. Lima s.n. (RB 404387); g,h. Ducke s.n. (RB 25105); i,j,k. Barros 559; l. Farág 175). 
Figure 1 – a-f. Virola bicuhyba – a. branch with inflorescence; b. leaf detail showing trichomes; c. part of the inflorescence with flower 
buds; d. male flower in antesis; e. androforo; f. branch with immature fruits. g-l. Virola gardneri – g. branch with inflorescence; h. detail 
of the abaxial surface of the leaf; i. female inflorescence; j. female flower; k. ovary; l. mature fruit opened showing only the pericarp 
(a,b,e. Kurtz 256; c,d. Lage s.n. (RB 120358); f. Lima s.n. (RB 404387); g,h. Ducke s.n. (RB 25105); i,j,k. Barros 559; l. Farág 175).
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2. Virola gardneri (A.DC.) Warb., Nova Acta Acad. 
Caes. Leop. -Carol. Nat. Cur. 68: 192, tab. 6. 1897. 
Myristica gardneri A.DC. Prodr. Syst. Nat. Reg. 
Veg. 14(1): 197. 1856. Fig. 1g-l

Árvore, 10–40 m alt.; tricomas estrelados. 
Ramos estriados, geralmente glabros a raramente 
puberulentos. Pecíolo caniculado, glabro a 
puberulento, 7–20 mm compr. Lâminas foliares 
9,5–17,7 × 2–7,1 cm, elípticas ou obovadas, 
levemente coriáceas; ápice acuminado; base 
fortemente atenuada; face adaxial glabrescente 
e lustrosa, face abaxial puberulenta; nervuras 
secundárias 13–18 pares. Inflorescência panícula 
congesta em ambos os sexos. Flor masculina com 
pedicelo 3–5 mm; tépalas ca. 2 × 1 mm; andróforo 
ca. 1 mm compr., anteras ca. 0,5 mm compr. Flor 
feminina com pedicelo ca. 3 mm compr.; tépalas 
ca. 3 × 1,5 mm; ovário ca. 2 × 1 mm. Fruto 2,5–3 
× 2,4–2,9 cm, largo-elipsoide. Semente 2–2,5 × 
1,5–1,8 cm.

Virola gardneri ocorre em Pernambuco, 
Bahia, Alagoas, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio 
de Janeiro e São Paulo (Rodrigues 2015). No Rio 
de Janeiro é encontrada em Floresta Ombrófila. A 
espécie está representada geralmente por árvores 
de grande porte (Magnanini & Magnanini 2002). 
Floresce em janeiro e abril e frutifica em agosto e 
dezembro.
Material examinado selecionado: Cachoeiras de 
Macacu, Estação Ecológica Estadual do Paraiso, s/d, st., 
B.C. Kurtz (RB 227054); Guapimirim, Estação Ecológica 
Estadual do Paraíso Centro de Primatologia do Rio 
de Janeiro, st., 6.XI.1984, G. Martinelli 10127 (RB); 
Itatiaia, Parque Nacional do Itatiaia, lote 15, 19.I.1942, 
fl., W.D. Barros 559 (RB); Magé, Estação Ecológica 
Estadual de Paraíso. Centro de Primatológia do RJ. IIIº 
Distrito, mata secundária entre o Centro de Primatológia 
e a represa. 5.XII.1984, st., G. Martinelli 10570 (RB); 
Niterói, Engenho do Mato, Parque Estadual da Serra da 
Tiririca, Morro do Cordovil, Vale das Borboletas, trilha 
da Jararaca, ind. 51 do transecto TJ4, st., 31.III.2007, 
A.A.M. Barros 3016 (RB); Nova Friburgo, estrada entre 
Hotel Fazenda São João, próximo a porteira do Sítio 
Baccus, fl., 16.I.1991, S.V.A. Pessoa 545 (RB); Nova 
Iguaçu, Barrelão, 4.XII.1995, fr., P.R.C. Farág 175 (RB); 
Silva Jardim, Ilha dos Barbados, 13.IV.1995, fl., P.R.C. 
Farág 19 (RB); Rio de Janeiro, Jardim Botânico, subindo 
pela trilha atrás da caixa d’água em direção a Pedra do 
Marinheiro, fr., 4.VIII.1993, R. Marquete 1166 (RB); 
Volta Redonda, Floresta da Cicuta, margem do Rio da 
Água Fria, 17.XI.2001, st., G.R. Souza 2289 (UPCB).

A espécie é conhecida como Bicuibuçu 
(Rodrigues 2015; Kurtz & Araujo 2000), Bicuíba-
açu, Bicuíba-da-folha-larga e Bocuva-fêmea 
(Rodrigues 2015), Bicuíba-vermelha, Mucuhyba, 

Pau-sangue, Urucuba (Rodrigues 1997). Há também 
o registro de Bicuiba Vermelha (Nunes 22534 (NY)). 
Segundo Rodrigues (1980), a madeira é empregada 
na confecção de canoas, brinquedos, artefatos de 
madeira e construção civil, além do óleo da semente 
servir para fabricação de velas e iluminação; o 
extrato da amêndoa possui, comprovadamente, 
atividade antibacteriana contra germes gram-
positivos e germes ácido-resistentes; a manteiga 
ou óleo é empregado em fricções das doenças de 
pele e se a amêndoa for cozida retira mau hálito e 
conforta estômago. Ainda segundo o autor, a resina 
que exsuda da casca da árvore ferida aplicada sobre 
ferimentos é anti-hemorrágica e cicatrizante. 
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Resumo 
O presente estudo tem como objetivo contribuir para o conhecimento das espécies de Nymphaeaceae ocorrentes 
no estado do Rio de Janeiro. O trabalho tem por base a análise morfológica de materiais depositados em 
herbários e coletas de campo, além da compilação de dados de literatura. Foram registrados um gênero e seis 
espécies: Nymphaea amazonum, Nymphaea caerulea, Nymphaea lasiophylla, Nymphaea lingulata, Nymphaea 
pulchella, Nymphaea rudgeana, das quais Nymphaea lasiophylla é citada pela primeira vez no Rio de Janeiro. 
Chave para identificação, descrições, ilustrações, dados sobre hábitat, fenologia e distribuição geográfica das 
espécies são apresentados.
Palavras-chave: Nymphaea, florística, planta aquática, taxonomia.

Abstract
This study focuses on the Nymphaeaceae found in the state of Rio de Janeiro. It is based on a morphological analysis 
of herbaria collections, as well as on a review of the relevant literature and on collections in the field. A total of 
one genus and six species were recorded for the state: Nymphaea amazonum, Nymphaea caerulea, Nymphaea 
lasiophylla, Nymphaea lingulata, Nymphaea pulchella, Nymphaea rudgeana, of which Nymphaea lasiophylla 
is new record for Rio de Janeiro. An identification key, descriptions, illustrations, habitat data, phenology, and 
species distribution are also provided.
Key words: Nymphaea, floristic inventories, aquatic plant, taxonomy.
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Nymphaeaceae Salisb.
Ervas aquáticas anuais ou perenes, 

rizomatosas. Folhas alternas, simples, flutuantes, 
emergentes ou submersas; pecíolo cilíndrico longo, 
glabro ou pubescente, aerenquimatoso; limbo 
elíptico-sagitado a orbicular ou peltado, margens 
inteiras ou denteadas, bordos erguidos ou não, 
superfície abaxial e pecíolos às vezes revestidos 
com espinhos. Flores solitárias, flutuantes ou 
emersas, longo-pedunculadas, antese diurna 
ou noturna, odoríferas, perfeitas, actinomorfas. 
Sépalas 4–9, livres; pétalas numerosas (3 a muitas), 
multisseriadas; transição pétala-estame gradual 
ou abrupta; estames numerosos (8 a muitos), 
livres, multisseriados, estames externos às vezes 
petalóides, internos filiformes; ovário súpero 
a ínfero, carpelos 3–50, livres ou fusionados 
lateralmente, formando raios estigmáticos com 
apêndices carpelares terminais. Fruto cápsula 
carnosa de deiscência irregular; sementes 
numerosas, ovóides a globosas, às vezes ariladas.

Nymphaeaceae têm distribuição cosmopolita, 
possui seis gêneros e 55 espécies (Padget & Les 
2004), além de numerosos híbridos e variedades 
(Feres & Amaral 2003). Muitos gêneros são 
cultivados no mundo todo como ornamentais. 
No Brasil ocorrem dois gêneros: Nymphaea L. 
e Victoria Lindl. e 23 espécies (BFG 2015). No 
estado do Rio de Janeiro ocorre um gênero e seis 
espécies. 

1. Nymphaea L.
Folhas geralmente flutuantes; limbo sagitado 

a orbicular profundamente partido na base, venação 
radial. Flores entomófilas grandes, emergentes, 
diurnas ou noturnas; sépalas 4, verdes; pétalas 
numerosas (7–40), brancas, amarelas, rosas, 
azuis, vermelhas ou roxas, multisseriadas; estames 
numerosos (20–700) laminares, geralmente verdes, 
multisseriados; ovário semi-ínfero, superfície 
estigmática discóide, com apêndices carpelares 
triangulares, lineares, lingulados ou claviformes. 



92 Moreira, A.D.R. & Bove, C.P.

Rodriguésia 68(1): 091-097. 2017

Gênero com aproximadamente 47 espécies 
de distribuição cosmopolita (Löhne et al. 2007). 
Possui cinco subgêneros (Conard 1905) dos 
quais apenas dois, Hydrocallis (neotropical) e 
Brachyceras (pantropical), ocorrem no Brasil e 
no Rio de Janeiro. Diferenciam-se basicamente 
por apresentarem flores noturnas com carpelos de 

paredes unidas lateralmente (Hydrocallis) e flores 
diurnas com carpelos de paredes completamente 
unidas (Brachyceras). Crescem em habitats 
aquáticos lênticos de água doce ou salobra, ricos em 
matéria orgânica. No Brasil está representado por 
18 espécies nativas ou subespontâneas. No estado 
do Rio de Janeiro são encontradas seis espécies. 

Chave para identificação das espécies

1. Presença de anel de tricomas no ápice do pecíolo .......................................... 1. Nymphaea amazonum
1᾽.	 Ausência	de	anel	de	tricomas	no	ápice	do	pecíolo.	

2. Apêndices carpelares clavados, transição pétala-estame gradual ............. 6. Nymphaea rudgeana
2᾽.	 Apêndices	carpelares	não	clavados,	transição	pétala-estame	abrupta.	

3. Antese diurna; apêndices carpelares triangulares.
4. Pétalas brancas ..........................................................................  5. Nymphaea pulchella
4᾽.	 Pétalas	de	base	branca	ou	amarela	e	ápice	lilás	a	lilás-azulado ......................................  

 ....................................................................................................  2. Nymphaea caerulea
3᾽.	 Antese	noturna;	apêndices	carpelares	lingulados.	

5. Limbo de superfície abaxial verde-vinoso com máculas vinosas, venação reticulando 
fracamente em direção ao ápice, nervuras não impressas; pétalas de 19 a 20  .......  
 ........................................................................................  3. Nymphaea lasiophylla

5᾽.	 Limbo	de	superfície	abaxial	vinosa	com	máculas	escuras,	venação	não	reticulando	
em direção ao ápice, nervuras impressas; pétalas de 9 a 10  ...................................  
 ............................................................................................ 4. Nymphaea lingulata

1.1. Nymphaea amazonum Mart. & Zucc., Abh. 
Math.-Phys. Cl. Konigl. Bayer. Akad. Wiss.1: 363-
364. 1832. Fig. 1a-c

Folhas flutuantes, anel de tricomas no ápice 
do pecíolo; limbo 7–14 × 6–12 cm, oval a elíptico, 
ápice arredondado, margem inteira, nervuras radiais 
reticulando fracamente a proeminentemente em 
direção ao ápice, principais 13–16, lobos basais 
2,8–7,3 × 3–5,5 cm, face adaxial verde, abaxial 
vinosa com máculas enegrecidas. Flores de antese 
noturna; sépalas 4, 3,6–5,5 × 1,7–2,7 cm, ovais, 
verdes com traços enegrecidos; pétalas 16, 3,4–5,5 
× 1,3–2,2 cm, ovais, brancas; transição pétala-estame 
gradual; estames 96–116, creme, externos petalóides 
17–22 × 8–12 mm, internos filiformes 9–13 × 1 mm, 
anteras com apêndices ca. 1 mm; carpelos 22–27, 
completamente unidos, apêndices carpelares 7–9 
mm, clavados, creme, às vezes com o ápice rosado. 
Frutos 4–6,7 cm diâm.; sementes ovóides ca. 1 mm.
Material selecionado: Araruama. Engenho Grande, 
rua transversal a Estrada do Engenho Grande, alagado, 
21.IV.1999, C.B. Moreira 43 (R). Armação de Búzios. 
Pântano da Malhada, Bairro Vila Verde, 6.III.2004, 
M. Vianna Filho 60 (R). Bom Jesus de Itabapoana. 
alagado no canteiro de obras, 4.III.2008, A. Moreira 
& M. Gabriel 101 (R). Cabo Frio. Praia de Tucuns, na 

lagoa, 22.IX.1987, D. Araújo 8164 (GUA). Carapebus. 
Lagoa Paulista, 31.VIII.2006, C.P. Bove et al. 1758 (R). 
Macaé. Lagoa Jurubatiba, 5.IV.1983, D. Araújo 5496 
(GUA). Mangaratiba. Restinga de Mangaratiba, Área da 
Aeronáutica, 3.I.2002, L.F.T. Menezez et al. 855 (RBR). 
São Pedro dÁldeia. alagado em uma fazenda à beira da 
Rodovia RJ 106, entre Iguaba e São Pedro, 11.IV.1982,  
H.Q. Boudet Fernandes 457 (GUA). Silva Jardim. Estrada 
para Gaviões ca. de 12 km de Silva Jardim, 19.II.2003, 
C.P. Bove  & W. Costa 1106 (R).

Ocorre no México, Panamá, Caribe e América 
do Sul tropical. No Brasil tem ampla distribuição 
(Wiersema 1987; Irgang & Gastal 1996; Pott 1998). 
No Rio de Janeiro: D30, N30, O29, O30, Q25, S26, 
S28, T8, T24, T27. Floresce e frutifica durante os 
meses de janeiro a setembro.

Distingue-se facilmente das outras espécies 
pelo anel de tricomas no ápice do pecíolo. Possui duas 
subespécies, contudo no Rio de Janeiro só ocorre N. 
amazonum Mart. & Zucc. subsp. amazonum, que é 
caracterizada, entre outros aspectos, por apresentar 
menos de 200 estames. Conhecida pelo nome 
popular de batata-d’água ou lírio-d’água, assim 
como as várias espécies de Nymphaea de pétalas 
brancas. Ilustrações desta espécie são encontradas 
em Wiersema (1987: 83) e Bove & Paz (2009: 89). 
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Figura 1 – a-c. Nymphaea amazonum – a. anel de tricomas no ápice do pecíolo; b. gradação pétala-estame; c. apêndices 
carpelares clavados (Bove 1921). d. Nymphaea caerulea – d. flor (Santos 143). e-g. Nymphaea lasiophylla – e. superfície 
abaxial da folha; f. apêndices carpelares lingulados; g. flores tubulíferas (Bove 2188). h. Nymphaea lingulata – h. 
face abaxial da folha (Bove 1939). i-k. Nymphaea pulchella – i. face adaxial da folha;  j. flor; k. apêndices carpelares 
triangulares. (Bove 1588). l. Nymphaea rudgeana –  l. face adaxial da folha (Bove 1221). Fotos: C.P. Bove; d I.E.Santo.
Figure 1 – a-c. Nymphaea amazonum – a. ring of pubescence at apex of petiole; b. gradation petals-stamens; c. clavate carpellary 
appendages (Bove 1921). d. Nymphaea caerulea – d. flower (Santos 143). e-g. Nymphaea lasiophylla – e. abaxial leaf surface; f. lingulate 
carpellary appendages; g. tubuliferous flowers (Bove 2188). h. Nymphaea lingulata – h. abaxial leaf surface (Bove 1939). i-k. Nymphaea 
pulchella – i. adaxial leaf surface; j. flower; k. carpellary appendages short-conical. (Bove 1588). l. Nymphaea rudgeana – l. adaxial leaf 
surface (Bove 1221). Photos: C.P. Bove; d I.E.Santo.
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1.2. Nymphaea caerulea Savigny, Ann. Mus. Natl. 
Hist. Nat.1: 366-371. 1802. Fig. 1d

Folhas flutuantes, ausência anel de tricomas 
no ápice do pecíolo; limbo 10–16,5–35 × 9–32,5 cm, 
suborbicular, ápice arredondado, margem inteira a 
levemente crenada, nervuras radiais proeminentes 
reticulando em direção ao ápice, principais 17–21, 
lobos basais (4)5–15,6 × (4,3)6,5–15,5 cm, face 
adaxial verde, face abaxial verde-vinosa com 
máculas avermelhadas. Flores diurnas; sépalas 
4, 7–9,3 × 1,5–2,7 cm, oval-lanceoladas, verdes 
com linhas enegrecidas; pétalas (9)15–20, 4,1–9 
× 1,3–2,5 cm, oval-lanceoladas, base branca ou 
amarela e ápice lilás a lilás-azulado; transição 
pétala-estame abrupta; estames 53–87 amarelos, 
filiformes externos muito maiores (28)37–43 
× 2 mm, internos 14–18 × 1 mm, anteras com 
apêndices longos, lilás a lilás-azulado; carpelos 
13–17, parcialmente unidos, apêndices carpelares 
1–2 mm, triangulares, amarelos. Frutos 7,5–8,5 cm 
diâm., sementes ca. 1,5 mm.
Material examinado: Cachoeiras de Macacu. Reserva 
Ecológica de Guapiaçu, 11.VII.2008, I.E. Santo et al. 
143 (R). Campos dos Goytacazes. Lagoa Feia, Ponta 
Grossa dos Fidalgos, 11.XII.2004, C.P. Bove et al. 1416 
(R). Itatiaia. 20.IV.1962, H.E. Strang 364 (GUA). Macaé. 
PARNA Restinga de Jurubatiba, segundo braço da 
Lagoa de Cabiúnas, a cerca de 250 m do corpo da lagoa, 
(22º17'44,6”S; 41º41'14,1”W), 15.VII.2014, F.R.B. 
Barcelos et al. 74 (R). MAGÉ, Lago Azul, 25.X.1982, S. 
Sarahyba et al. 254 (GUA). Vassouras. Horto Florestal 
de Pau Grande, 20.II.1978. M. Santos et al. 09 (RB). 

Ocorre em países da África, Estados Unidos e 
Costa Rica. No Brasil nos estados do Mato Grosso 
do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro 
e São Paulo. No Rio de Janeiro: L33, N30, O13, 
Q20, Q17, P3. Floresce e frutifica durante o ano 
todo.

Esta espécie é muito semelhante à Nymphaea 
pulchella  DC., porém diferencia-se desta 
principalmente pela coloração lilás-azulada do 
ápice das pétalas e folhas de margem inteira a 
levemente crenada. Nymphaea pulchella apresenta 
pétalas brancas e folhas irregularmente denteadas. 
N. caerulea tem origem africana, mas ocorre de 
forma subespontânea nos neotrópicos (Padgett 
& Les 2004). Conhecida pelo nome popular de 
lótus-azul ou flor-de-lis-sagrada. Ilustrações desta 
espécie são encontradas em Conard (1905: plate 8) 
e Mendonça & Bove (2005: 47, 49-52). 

1.3. Nymphaea lasiophylla Mart. & Zucc., Abh. 
Math.-Phys. Cl. Königl. Bayer. Akad. Wiss. 1:364. 
1832. Fig. 1e-g

Folhas flutuantes, ausência de anel de 
tricomas no ápice do pecíolo; limbo 12–23 × 
10–20 cm, oval a suborbicular, ápice arredondado, 
margem inteira, nervuras radiais reticulando 
fracamente em direção ao ápice, principais 16–18, 
lobos basais 9 × 9 cm, superfície adaxial verde-
vinoso, superfície abaxial verde com máculas 
vinosas. Flores noturnas; sépalas 4, 2,5–6,3 × 
1,2–2,2 cm, ovais, verdes com linhas enegrecidas; 
pétalas 19–20, 2,2–6 × 1,1–2 cm, ovais, brancas; 
transição pétala-estame abrupta; estames 67–122 
amarelo-claros, filiformes, externos 18–35 × 
3–5,5 mm, internos 6–9 × 1–1,5 mm, anteras com 
apêndices curtos ca. 0,5 mm, creme; carpelos 
(15)22–26, completamente unidos, apêndices 
carpelares 5–8 mm, lingulados, creme com o ápice 
púrpura. Frutos não observados, sementes ca. 1 mm 
(Wiersema 1897).
Material examinado: Campos dos Goytacazes. BR-
356 a 1 km de Campos, em alagado à beira da estrada, 
31.III.1981, M.B. Casari et al. 523 (GUA).
Material adicional examinado: CEARÁ: Beberibe. 
várzea direita do rio Choró, CE 004, 4º12’28,9”S, 
38º13’37,6”W. 12.V.2008, C.P. Bove et al. 1930 
(R). BAHIA: BA 156, 20 km ao sul de Macaúbas, 
13º73’10,2”S, 42º36’57,7”W, 3.II.2010, C.P. Bove et 
al. 2188 (R).

No Brasil ocorre do Piauí ao Rio de Janeiro. 
Apenas um registro para o estado (L32), com flores 
no mês de março.

Espécie rara no estado do Rio de Janeiro, 
contudo é abundante no Nordeste do país. 
Encontrada nos domínios fitogeográficos da Mata 
Atlântica (BFG 2015) e na Caatinga (Moreira 
& Bove 2004). Morfologicamente relacionada 
à Nymphaea lingulata Wiersema, por ambas 
apresentarem carpelos lingulados; diferencia-
se desta por possuir cerca do dobro do número 
de pétalas e flores tubulíferas frequentes. O 
único registro desta espécie para o estado é uma 
unicata com apenas uma flor fechada (sem flores 
tubulíferas) identificada pelo especialista no grupo 
(J.H.Wiersema). Frutos raramente se desenvolvem 
(Wiersema 1987). Ilustrações desta espécie são 
encontradas em Wiersema (1987: 92).

1.4. Nymphaea lingulata Wiersema, Brittonia 
36(3): 215. 1984. Fig. 1h

Folhas flutuantes, ausência de anel de 
tricomas no ápice do pecíolo; limbo 10–21 × 9,5–
18,5 cm, oval a suborbicular, ápice arredondado, 
margem inteira, nervuras radiais, impressas, não 
reticulando em direção ao ápice, principais 16–18, 
lobos basais 3,5–8 × 4,2–8,5 cm, superfície adaxial 
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verde, superfície abaxial vinosa com máculas 
escuras. Flores noturnas; sépalas 4, 5,4–6 × 1,8–2,2 
cm, ovais, verdes com linhas enegrecidas; pétalas 
9–10, 5,1 × 1,3–1,9 cm, ovais, alvas; transição 
pétala-estame abrupta; estames 86–87, creme de 
base púrpura, externos petalóides 29–35 × 4–6 mm, 
internos filiformes 18–19 × 1–2 mm, anteras com 
apêndices curtos ca. 1 mm, creme; carpelos 21–22, 
completamente unidos, apêndices carpelares (4)6–8 
mm, lingulados, creme de base púrpura. Frutos 
2,5–3 cm diâm., sementes ovóides ca. 1 mm.
Material examinado: Macaé. Lagoa de Jurubatiba, 
28.IV.2009, C.P. Bove  & A. Moreira 1939 (R).
Material adicional examinado: GOIÁS: Estrada 
Mozarlândia-Nova-Crixás a 32,9 km do trevo, 
15.XI.1999, C.P. Bove et al. 612 (R). PERNAMBUCO: 
Ilha de Itamaracá (PE-35) próximo da estrada da Baía 
dos Golfinhos, 7º15'55,2"S, 34º51'42,3" W, 17.VII.2001, 
C. P. Bove et al. 878 (R). 

Ocorre na Bolívia, Paraguai e Brasil nos 
estados: Maranhão, Ceará, Pernambuco, Alagoas, 
Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Rio de 
Janeiro: O29. Coletada com flores no mês de abril. 

Espécie de ocorrência rara no estado do Rio 
de Janeiro, com apenas um registro no município 
de Macaé, mesmo após várias tentativas de coleta. 
Pode ser confundida com Nymphaea lasiophylla 
por ambas apresentarem carpelos lingulados, 
contudo diferencia-se desta principalmente pelo 
menor número de pétalas, superfície abaxial da 
folha vinosa, não reticulando em direção ao ápice 
da folha e ausência de flores tubulíferas. Nervuras 
impressas mais patentes em material herborizado 
(Pott & Pott 2000). Flor possui odor forte e 
adocicado característico. Ilustrações desta espécie 
são encontradas em Wiersema (1987: 95) e Bove 
& Paz (2009: 91).

1.5. Nymphaea pulchella DC., Syst. Nat., 2: 51. 
1821. Fig. 1i-l
Nymphaea ampla (Salisb.) DC., Syst. Nat., 2: 54. 
1821.

Folhas flutuantes, ausência anel de tricomas 
no ápice do pecíolo; limbo 10–16,5–35 × 9–32,5 
cm, suborbicular, ápice arredondado, margem 
sinuoso-denteada a denteada, nervuras radiais 
proeminentes reticulando em direção ao ápice, 
principais 17–21, lobos basais (4)5–15,6 × 
(4,3)6,5–15,5 cm, face adaxial verde, face abaxial 
verde-vinosa com máculas púrpuras. Flores 
diurnas; sépalas 4, 7–9,3 × 1,5–2,7 cm, oval-
lanceoladas, verdes com linhas enegrecidas; pétalas 
(9)15–20, 4,1–9 × 1,3–2,5 cm, oval-lanceoladas, 

alvas; transição pétala-estame abrupta; estames 
53–87 amarelos, filiformes, externos muito maiores 
(28)37–43 × 2 mm que internos 14–18 × 1 mm, 
anteras com apêndices longos, alvos; carpelos 
13–17, parcialmente unidos, apêndices carpelares 
1–2 mm, triangulares, amarelos. Frutos 7,5–8,5 cm 
diâm., sementes ca. 1,5 mm.
Material selecionado: Araruama. Engenho Grande, rua 
transversal à Estrada do Engenho Grande, 20.XII.1998, 
C.B. Moreira 33 (R). Aramação dos Búzios. Estrada 
Búzios - Cabo Frio, a 500 m do trevo de Búzios, 
1.VII.2001, C.P. Bove & W. Costa 871 (R). Cabo Frio. 
alagado atrás da praia da Ferradura, 22.XII.1982, M.B. 
Casari et al. 910 (GUA). Campos dos Goytacazes. 
Lagoa Feia, Canto do Toco, 17.V.1983, D. Araújo & N.C. 
Maciel 5582 (GUA). Carapebus. Lagoa de Carapebus, 
11.V.1999, C.P. Bove  et al. 431 (R). Itaguaí. 28.IV.1963, 
C. Pereira & E. Pereira 66 (HB). Macaé. Restinga de 
Jurubatiba, Lagoa de Jurubatiba, 8.XI.2008, F.S.M. de 
Mattos 01 (RFA). Magé. Magé-Manilha, Estrada do 
Contorno, aprox. 5 km após a Fazenda Sendas, lado 
direito em direção a Manilha-Rio, 2.IX.1998, D.G. 
Mantuano & R.M. Lisboa 03 (R). Quissamã. alagado na 
estrada indo para a Lagoa Pires, 18.IX.2008, A. Moreira 
et al. 126 (R). Rio de Janeiro. Av. das Américas, em 
frente à Pedra de Itaúna, 20.VIII.1980, M.B. Casari et 
al. 320 (GUA). Sapucaia. Fazenda Pilatos, 22º03’07”S, 
42º49’33”W, 480 m, 22.IX.2000, F.B. Ferreira 43/35 
(RFA). Saquarema. Restinga de Itaúna, 7.II.1973. C. 
Farney 234 (RB). Silva Jardim. Juturnaíba, Rio São 
João, 12.V.1976, M.C. Viana & R.F. Oliveira 697 (GUA). 

Ocorre do México ao Brasil. No Brasil nos 
seguintes estados: Pará, Ceará, Pernambuco, 
Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Rio de 
Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. No 
Rio de Janeiro: L20, L32, M32, M33, N30, N31, 
O30, Q24, R17, S27, S28, T23, T24, U7 e U13. 
Floresce e frutifica durante o ano todo. 

A margem das folhas apresenta variação de 
acordo com o seu estágio de desenvolvimento, 
sendo as mais jovens inteiras a levemente sinuoso-
denteadas e as mais desenvolvidas denteadas. 
Wiersema et al. (2008) distinguem N. pulchella 
de N. ampla (Salisb.) DC. pelo menor número 
de pétalas, estames e carpelos; folhas de margens 
sinuoso-denteadas com dentes obtusos; máculas 
púrpura e venação da folha fracamente reticulada 
(em oposição às folhas de margem fortemente 
denteada, com dentes agudos, máculas pretas e 
venação fortemente reticulada). A distribuição 
geográfica de ambas se sobrepõe em parte das 
Antilhas, México e América Central; no entanto 
apenas N. pulchella ocorre na América do Sul. 
Ilustrações desta espécie são encontradas em 
Conard (1905: plate 5) e Bove & PAZ (2009: 93).
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1.6. Nymphaea rudgeana G. Meyer, Prim. Fl. 
Esseq. 198. 1818. Fig.1m

Folhas flutuantes, ausência anel de tricomas 
no ápice do pecíolo; limbo 14–26 × 12,8–
26,8 cm, suborbicular, ápice arredondado, 
margem irregularmente denteada, nervuras radiais 
proeminentes reticulando em direção ao ápice, 
principais 18–19, lobos basais 6–10 × 6,3–12,6 
cm, face adaxial verde com máculas avermalhadas 
(às vezes enegrecidas), face abaxial vinosa. 
Flores noturnas; sépalas 4, 3,6–6,6 × 1,7–3,2 cm, 
ovais, verdes com linhas enegrecidas; pétalas 
16–20, 5 ×2,5–2,6 cm, ovais, alvas; transição 
pétala-estame gradual, estames 64–124, creme a 
levemente amarelados, externos petalóides 27–35 
× 12–20 mm, internos filiformes 12–15 × 1 mm, 
anteras com apêndices curtos ca. 1 mm, creme; 
carpelos 16–25, completamente unidos, apêndices 
carpelares 4–7 mm, clavados, creme a levemente 
amarelados. Frutos 4 cm diâm., sementes ca. 1 
mm.
Material selecionado: Campos dos Goytacazes. Lagoa 
Feia, Ponta Grossa dos Fidalgos, 11.XII.2004, C.P. Bove 
et al. 1407 (R). Carapebus. Lagoa Comprida, 20.X.2003, 
C.P. Bove et al. 1221 (R). Casimiro de Abreu. Lagoa 
Iodada, 13.III.1981, M.B. Casari 500 (GUA). Itaboraí. 
Rio Guaraí, 29.XI.1976. D. Araújo 1371 (GUA). Macaé. 
Lagoa de Jurubatiba, 5.IV.1983, M.B. Casari  & D.S.D. 
Araújo 977 (GUA). Quissamã. Lagoa Amarra-Boi, 
30.IV.2009, C.P. Bove et al. 1993 (R). Rio de Janeiro. 
Lagoa da Tijuca, 28.IX.1872, Glaziou 1258. 

Ocorre na América Central, Antilhas, norte 
e leste da América do Sul. Tem ampla distribuição 
no Brasil. No Rio de Janeiro: L32, M32, M33, 
N30, N31, O30, Q26, R18 e U13. Floresce e 
frutifica nos meses de abril a outubro. 

Caracteriza-se por apresentar folhas de 
margem profundamente denteada e carpelos 
clavados. Flor possui odor forte (lembrando 
éter ou acetona). Ilustrações desta espécie são 
encontradas em Wiersema (1987: 98) e Bove & 
Paz (2009: 95). 
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Resumo 
O presente estudo tem como objetivo contribuir para o conhecimento das espécies de Potamogetonaceae 
ocorrentes no estado do Rio de Janeiro, Sudeste do Brasil. O trabalho tem por base a análise morfológica 
de materiais depositados em herbários, além da compilação de dados de literatura. Foram registradas quatro 
espécies: Potamogeton illinoensis, P. montevidensis, P. polygonus e P. pusillus, ocorrendo em regiões 
específicas do estado (Cabo Frio, Carapebus, Itatiaia, Jacarepaguá, Macaé, São João da Barra e Teresópolis). 
Chave para identificação, descrições, dados sobre hábitat, fenologia e distribuição geográfica das espécies 
são apresentados.
Palavras-chave: inventários florísticos, plantas aquáticas, Potamogetonaceae, sudeste do Brasil, taxonomia.

Abstract 
This study focuses on the Potamogetonaceae found in the state of Rio de Janeiro, Southeast Brazil. It is based on a 
morphological analysis of herbaria collections, as well as on a review of the relevant literature. A total of four 
species were recorded for the state: Potamogeton illinoensis, P. montevidensis, P. polygonus e P. pusillus, 
occurring in specific regions of the state (Cabo Frio, Carapebus, Itatiaia, Jacarepaguá, Macaé, São João da 
Barra and Teresópolis). Identification key, description, habitat data, phenology, and geographic distribution 
are also provided.
Key words: floristic inventories, aquatic plants, Potamogetonaceae, Southeast Brazil, taxonomy.
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Potamogetonaceae Bercht. & J. Presl
Ervas aquáticas, submersas ou flutuantes 

fixas, perenes, raramente anuais, monoicas ou 
dioicas, glabras, enraizadas ao substrato. Caule 
ramificado ou não, com porção rizomatosa, 
glândulas de óleo nos nós presentes ou ausentes, 
frequentemente com hibernáculos nas pontas. 
Folhas alterno-espiraladas ou opostas, simples; 
estípulas presentes ou ausentes; sésseis ou 
pecioladas; lâminas dimórficas ou homomórficas, 
margem  inteira ou raro serradas; nervuras 1-muitas; 
submersas lineares a ovais, membranáceas, 
flutuantes ou emersas ovais a lanceoladas, 
coriáceas. Inflorescência em espiga ou panícula de 
espigas, axilar ou terminal, submersa ou emersa, 
2–4 flores distribuídas em 1–26 verticilos. Flores 
bissexuais ou raramente unissexuais, sésseis, 
pequenas, verdes ou marrons, perigônio com 

2–4 tépalas livres, actinomorfas ungüiculadas. 
Frutos drupas, com ou sem endocarpo endurecido, 
sésseis; embrião reto ou curvo, hipocótilo muito 
desenvolvido.

Família subcosmopolita, com a maioria 
das espécies ocorrentes em regiões temperadas 
(Haynes & Holm-Nielsen 2003). A partir de 
dados moleculares Stuckenia Börner, antes 
classificada como subgênero, foi elevada a gênero 
e Zannichellia L. (anteriormente Zannichelliaceae 
Chevall.), foi incluído na família (Lindqvist 
et al. 2006). É constituída por quatro gêneros: 
Groenlandia J. Gay, Potamogeton L., Stuckenia 
e Zannichellia (Lindqvist et al. 2006) e ca. 100 
espécies (Haynes & Holm-Nielsen 2003). No 
Brasil a família é representada por três gêneros e 13 
espécies (BFG 2015). No estado do Rio de Janeiro 
ocorre somente Potamogeton L. (BFG 2015).
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1. Potamogeton L.
Ervas de caules cilíndricos ou achatados. 

Folhas com estípulas convolutas, axilares evolvendo 
o caule, livres ou adnatas à base das folhas; lâminas 
submersas paralelinérveas ou curvinérveas, 1–21 
nervuras, canais aeríferos presentes ou ausentes; 
lâminas emersas ou flutuantes quando presentes, 
curvinérveas, 5–29 nervuras. Inflorescência 
em espiga, cilíndrica, globosa ou moniliforme, 
1–44 flores dispostas em 1–20 verticilos. Flores 
bissexuais; tépalas 4; estames 4, sésseis, adnatos 

à base das tépalas; pistilos 4, sésseis, estigma 
capitado, levemente bilobado ou papiloso, séssil ou 
sobre um estilete curto.  Fruto com carena dorsal e 
lateral presente ou ausente, com ou sem tubérculo 
basal, rostrado. 

Gênero com ca. 95 espécies (Haynes & 
Holm-Nielsen 2003), bem difundido em ambos os 
hemisférios, especialmente em regiões temperadas 
e subtemperadas (Woodson & Schery 1975). No 
Brasil se tem registro de 10 espécies, das quais 
quatro ocorrem no Rio de Janeiro (BFG 2015).

Chave para a identificação dos táxons

1. Folhas submersas elípticas, obovadas a oblanceoladas, sésseis ou curto pecioladas, curvinérveas; folhas 
emersas lineares ........................................................................................ 1.1. Potamogeton illinoensis

1’. Folhas submersas lineares a linear-lanceoladas, sésseis, paralelinérveas ............................................. 2
2. Folhas emersas presentes, ovadas a elípticas ..................................................................................  

 ..................................................................................................... 1.2. Potamogeton montevidensis
2’. Folhas emersas ausentes ................................................................................................................ 3 

3.	 Entrenós	curtos,	pouco	ou	não	ramificados	no	ápice,	sem	glândulas .....................................  
 ................................................................................................... 1.3. Potamogeton polygonus

3’.	 Entrenós	longos,	muito	ramificados	no	ápice,	com	glândulas	vermelhas	translúcidas ...........  
 ....................................................................................................... 1.4. Potamogeton pusillus

1.1. Potamogeton illinoensis Morong, Bot. Gaz. 
5(5): 50. 1880.

Ervas submersas fixas e/ou flutuantes fixas, 
pouco ou não ramificadas no ápice. Folhas 
espiraladas, curvinérveas, densamente reticuladas; 
estípulas livres da base das folhas; lâminas 
heteromorfas, margem inteira, base cuneada; 
submersas 1,1–5,3(17,2) × 6,8–15,2 cm, elípticas, 
obovadas a oblanceoladas, verdes a vermelho-
amarronzadas, ápice cuspidado a agudo, 5–13 
nervuras, 0–3 fileiras de canais aeríferos, sésseis 
ou curto pecioladas, flutuantes ausentes ou 
presentes, verde-claras, lâminas 1,1–2,2(14,2) ×  
3–6,8 cm, elípticas a lanceoladas, ápice agudo, 
13–17 nervuras. Inflorescência em espiga, emersas.  
Flores 2–4, em 14–21 verticilos, tépalas 1 × 1,1–1,5 
mm; estigma alongado dorso-ventralmente sobre 
o estilete. Frutos 2,2–2,3 × 1,8–2 mm, pardos ou 
verde-olivas, carena dorsal presente, carenas laterais 
presentes ou ausentes, não tuberculadas, rostro 
geralmente marginal.

É encontrada em águas doces ou salobras e 
alcalinas, em ambientes lênticos (Bove & Paz 2009) 
ou lóticos (Rodrigues & Irgang 2001). É semelhante 
a P. montevidensis, se diferenciando principalmente 
pelas folhas submersas que em P. illinoensis 

apresentam-se de forma elíptica a obovada e em P. 
montevidensis são lineares (Bove & Paz 2009). No 
Brasil possui registro para os estados do Amazonas, 
Bahia, Ceará, Pernambuco, Piauí, Mato Grosso 
do Sul, Mato Grosso, Rio de Janeiro, São Paulo, 
Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina (BFG 
2015). No Rio de Janeiro ocorre em N31, sendo 
coletada com flores em maio, agosto e outubro 
e com frutos no mês de agosto. Ilustrações desta 
espécie são encontradas em Rodrigues & Irgang, 
2001:20 e 21; Haynes & Holm-Nielsen, 1986:61 e 
2003:35; Bove & Paz, 2009:69.
Material examinado:	 Carapebus,	 Lagoa	Cabiúnas,	
21.X.2003, fl., C.P. Bove et al. 1253 (R). 8.VIII.2005, 
fl. e fr., S. Kosten & G. Lacerot (R 214581); Lagoa 
de Carapebus, 11.V.99, fl., C.P. Bove et al. 435 (R). 
22.X.2003, fl., C.P. Bove et al. 1287 (R); Lagoa de 
Jurubatiba, 5.X.2007, estéril, A. Moreira et al. 65 (R); 
Lagoa do Paulista, 18.X.2000, estéril, L. Senna-Valle,  (R 
208950); 22.X.2003, fl., C.P. Bove et al. 1296 (R); Praia de 
Carapebus, 1.X.1999, fl., C.P. Bove et al. 461 (R); próximo 
a Lagoa do Paulista, estéril, M.G. Santos et al. 518 (RFFP).

1.2. Potamogeton montevidensis A. Benn., Ann. 
K.K. Naturhist. Hofmus. 7(4): 293. 1892.

Ervas submersas fixas, flutuantes fixas e/ou 
emergentes, pouco ou não ramificadas no ápice. 
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Folhas espiraladas; estípulas livres da base das 
folhas; lâminas heteromorfas, margem inteira; 
submersas, 5–8,3(12,7) × 3–1 cm, lineares a 
linear-lanceoladas, base cuneada, ápice agudo, 
paralelinérveas levemente reticuladas, 11–21 
nervuras, 5 fileiras de canais aeríferos, verdes, 
sésseis; emersas, 2,8–9,1(22,4) × 0,9–3,3 cm, 
lanceoladas, base cuneada a truncada, ápice 
agudo a obtuso, curvinérveas, 11–21 nervuras 
verdes, pecioladas. Inflorescência em espiga 
terminal, emersa, 5,1–2 × 0,3–1,1 cm. Flores 2–3 
distribuídas em 17–26 verticilos, tépalas 1,5–2 × 
1–1,5mm; estigma alongado dorso-ventralmente 
sobre o estilete. Fruto 1,7–2,3 × 1–1,5 mm, pardo 
ou verde-oliva carena dorsal presente, carena 
lateral presente ou ausente, não tuberculado, rostro 
marginal ou central.

No Brasil ocorre nos estados do Rio de 
Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, (Paz 2007; 
Rodrigues & Irgang 2001) Bahia e Santa Catarina 
(BFG 2015). A espécie se encontra em lagoas e 
rios de água doce (Bove & Paz 2009). No Rio 
de Janeiro ocorre em N30 e O29, sendo coletada 
com flores em setembro, outubro, novembro e 
dezembro e com frutos em setembro, outubro 
e dezembro. Ilustrações desta espécie são 
encontradas em Rodrigues & Irgang 2001: 24 e 
Bove & Paz 2009: 71.  
Material examinado: Carapebus, Lagoa Comprida, 
13.IX.1995, fr., M.G. Santos; P.C.A. Fevereiro & J.I. 
Barcelos 419 (RB); 19.IV.1995, fr., P.C.A. Fevereiro 
72 & M.G. Santos 158 (RB); 30.IX.1995, fl. e fr., C.P. 
Bove et al. 457 (R); 12.VIII.2005, estéril, S. Kosten & 
G. Lacerot (R214583); 12.IX.2005, fl. e fr., C.P. Bove 
et al. 1587 (R); 19.XII.2007, fl. e fr., A. Moreira 97 (R); 
Macaé, Fazenda São Lazaro, 20.VI.95, estéril, J.G. Silva 
et al. 3068 (R); São João da Barra, Lagoa de Pipeiras, 
14.VIII.2005, estéril, S. Kosten & G. Lacerot (R214582).

1.3. Potamogeton polygonus Cham. & Schltdl., 
Linnaea 2: 184, pl. 4, f. 11. 1827.

Erva submersa fixa, haste com entrenós 
curtos, pouco ou não ramificada no ápice. Folhas 
submersas, alterno-dísticas, lineares; estípulas 
livres da base das folhas, convolutas, hialinas, 
senescentes, sésseis; lâmina com ápice agudo, 
margem inteira, base truncada, paralelinérvea, 
levemente reticulada, 5 nervuras, 3–8 fileiras de 
canais aeríferos; emersas ou flutuantes ausentes. 
Inflorescência em espiga, emersa ou submersa. 
Flores 2, em (2–4) 5–8 verticilos, tépalas 1,1–1,5 
× 1–1,1 mm; estigma alongado dorso-ventralmente 
sobre o estilete. Fruto 3 × 2 mm, pardo, carena 
dorsal presente, desenvolvida, inteira, tubérculo 

basal ausente ou presente; carena lateral ausente 
ou presente, rostro marginal ou central.

No Brasil ocorre em Minas Gerais, São 
Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul (Bove 2015; Rodrigues & Irgang 
2001). No Rio de Janeiro ocorre em O19 e T27, 
sendo coletada com flores em abril e dezembro 
e com frutos no mês de abril. Não foram obtidas 
medidas das folhas submersas pela necessidade de 
reidratação de material histórico. Ilustrações desta 
espécie são encontradas em Rodrigues & Irgang 
2001:30 e Haynes & Holm-Nielsen 2003:21.  
Material examinado: Cabo Frio, 9.X.1968, fr., L. Sucre 
3889 (RB); Teresópolis, 5.IV.1917, fl. e fr.,  A.J. Sampaio 
2157 (R); XII.1896, fl., E. Ule 4153 (R); Itatiaia, 
29.VI.1902, P. Dusén 627 (R).
Material adicional examinado: SÃO PAULO: 
Itapetininga, 9.II.1976, P.H. Gibbs, F.L. Filho & J. Semir 
1626 (R); MINAS GERAIS: Juiz de Fora, s. data, L. Neto 
(R14328); 16.IX.8, A. Lutz 1113 (R). 

1.4. Potamogeton pusillus L., Species Plantarum 
1: 127. 1753.

Erva submersa fixa, rizomas ausentes, 
entrenós longos, muito ramificada no ápice, 
caule cilíndrico, geralmente com duas glândulas 
vermelhas	translúcidas.	Folhas	submesas,	sésseis,	
espiraladas, lineares; estípulas livres da base das 
folhas, convolutas, hialinas, senescentes; lâmina 
com ápice agudo, obtuso ou mucronado, margem 
inteira, base truncada ou levemente cuneada, 
paralelinérveas, levemente reticuladas, 2–4 
nervuras, 0–3 fileiras de canais aeríferos; emersas 
ou flutuantes ausentes. Inflorescência em espiga 
emersa às vezes submersa. Flores com estigma 
alongado dorso ventralmente sobre o estilete. Fruto 
1,8–2,3 × 1–2 mm, pardo ou verde-oliva, carena 
dorsal ausente, tubérculo basal ausente, carenas 
laterais ausentes, tubérculos pouco desenvolvidos, 
rostro geralmente marginal, ereto.

Este táxon possui dez subespécies, sendo 
que no Brasil ocorre apenas a subespécie típica, 
Potamogeton pusillus L. subsp. pusillus, presente 
nos estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco, 
Alagoas, Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas 
Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul (BFG 2015). No 
Rio de Janeiro ocorre em T15, sendo coletada com 
flores no mês de novembro e frutos nos meses de 
agosto e novembro. Não foram obtidas medidas 
das folhas submersas e flores pela necessidade de 
reidratação de material histórico. Ilustrações desta 
espécie são encontradas em Rodrigues & Irgang, 
2001: p. 34 e Haynes & Holm-Nielsen, 2003: p.15.
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Material examinado: Jacarepaguá, XI.1897, fl. e fr., 
Ule 4505 (R); VIII.1897, fr., M. Moithos (R191889).
Material adicional examinado: MINAS GERAIS: 
Jaguára, 2.III.1899, C. Moreira & E. Figueira (R31512).
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Resumo 
O presente estudo tem como objetivo contribuir para o conhecimento das espécies de Pontederiaceae ocorrentes 
no estado do Rio de Janeiro. O trabalho tem por base a análise morfológica de materiais depositados em herbários 
e coletas de campo, além da compilação de dados de literatura. Foram registrados três gêneros e cinco espécies: 
Eichhornia azurea, Eichhornia crassipes, Heteranthera reniformis, Pontederia cordata e Pontederia sagittata. Chave 
para identificação, descrições, dados sobre hábitat, fenologia e distribuição geográfica das espécies são apresentados.
Palavras-chave: aguapé, florística, planta aquática, taxonomia.

Abstract 
This study focuses on the Pontederiaceae found in the state of Rio de Janeiro. It is based on a morphological analysis 
of herbaria collections, as well as on a review of the relevant literature and on collections in the field. A total of 
three genera and five species were recorded for the state: Eichhornia azurea, Eichhornia crassipes, Heteranthera 
reniformis, Pontederia cordata and Pontederia sagittata. An identification key, descriptions, habitat data, phenology, 
and species distribution are also provided.
Key words: water hyacinth, floristic inventories, aquatic plant, taxonomy.
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Pontederiaceae
Ervas aquáticas dulcícolas, emergentes, 

flutuantes livres ou fixas, raro submersas; anuais ou 
perenes; rizomatosas ou estoloníferas. Folhas simples 
alternas ou em roseta; jovens geralmente submersas, 
lineares e sésseis; adultas emersas ou flutuantes, 
raro submersas; lâminas orbiculares, obovadas, 
lineares, elípticas, reniformes, ovadas, lanceoladas, 
cordadas ou sagitadas; pecíolo geralmente com 
duas articulações; bainha presente. Inflorescência 
protegida por espata; terminal, espiciforme, racemosa, 
raro uniflora; geralmente deslocada lateralmente 
parecendo sair do pecíolo. Flores andróginas, 
homoclamídeas, zigomorfas ou subactininomorfas, 

sésseis a pediceladas; perigônio azul, lilás ou alvo, 
glabro ou com tricomas glandulares, geralmente com 
guia de néctar na tépala mediana superior; ovário 
súpero, 1–3-locular, 3-carpelar, placentação axial a 
parietal, raro basal, uni a pluriovulados; estames 3 
ou 6, raro 1, anteras sagitadas dorsifixas ou basifixas. 
Fruto cápsula ou aquênio.

Família pantropical, alcançando regiões 
temperadas, representada por cerca de 30 espécies 
distribuídas em seis gêneros, quatro dos quais 
ocorrem no Brasil (Faria & Amaral 2005; Amaral 
2014) e três no estado do Rio de Janeiro. Ocorrem 
em quase todos os ecossistemas aquáticos dulcícolas 
(exceto ambientes reofíticos).

Chave para os gêneros

1. Pecíolo não articulado; três estames ..............................................................................2. Heteranthera
1’.	 Pecíolo	articulado,	exceto	quando	inflado;	seis	estames.

2.	 Erva	flutuante;	fruto	cápsula ..................................................................................... 1. Eichhornia
2’. Erva emergente; fruto aquênio .................................................................................. 3. Pontederia
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1. Eichhornia Kunth
Ervas perenes, enraizadas ou flutuantes livres; 

rizomatosas ou estoloníferas. Folhas alternas ou em 
roseta; lâminas submersas lineares e sésseis; lâminas 
emersas orbiculares a elípticas, base cuneada a 
levemente cordada, ápice agudo, obtuso ou acuminado, 
pecíolos inflados não articulados ou não inflados 
apresentando duas articulações. Inflorescência terminal 
em espiga ou raramente paniculada, ca. 15 flores. Flores 
azuis a lilases; zigomorfas; sésseis ou pedunculada, 
tristílicas, margem das tépalas fimbriada ou inteira; 
estames 6, anteras basifixas, deiscência longitudinal, 
azuladas a arroxeadas; ovário 3-locular, pluriovulado; 
placentação axial. Fruto cápsula loculicida.

As espécies ocorrentes no estado (Eichhornia 
azurea e E. crassipes) são citadas por diversos 
autores como plantas agressivas e infestantes, 
entretanto, em ambientes naturais equilibrados 
essas espécies chegam a ser de ocorrência rara 
(Moreira & Bove 2013). Apesar de BFG (2015) 
citar E. diversifolia (Vahl) Urb. para o estado do 
Rio de Janeiro, não foi encontrado nenhum registro 
desta espécie nos herbários visitados nem no Centro 
de Referência em Informação Ambiental (Rede 
speciesLink 2015). Muitas espécies deste gênero 
são cultivadas como ornamentais por apresentarem 
flores vistosas, sendo encontradas em lagos 
artificiais (Pott & Pott 2000).

Chave para as espécies de Eichhornia

1.	 Erva	geralmente	flutuante	fixa;	folhas	alternas;	presença	de	folhas	submersas;	pedúnculo	densamente	
piloso;	margem	das	tépalas	internas	fimbriada .................................................. 1.1. Eichhornia azurea 

1’.	 Erva	geralmente	flutuante	livre;	folhas	em	roseta;	ausência	de	folhas	submersas;	pedúnculo	glabro	ou	
esparsamente piloso; margem das tépalas internas inteira ............................. 1.2. Eichhornia crassipes

1 .1 .  Eichhorn ia  azurea  (Sw. )  Kun th , 
Enum. Plant. 4: 129. 1843.
Pontederia azurea Sw., Prodr. 57. 1788.

Erva flutuante fixa, raro livre; rizomatosa. 
Folhas alternas, heterofilia; lâminas submersas 3–18 
× 0,1–0,7 cm, sésseis e lineares; lâminas emersas 
7,5–13,4 × 5,5–11 cm, obovadas a orbiculares ou 
elípticas; pecíolo 10,5–45 cm, nunca inflado; bainha 
7,6–13,7 cm. Inflorescência 8–16,5 cm; espata 3,5–
8,2 cm; pedúnculo glandular densamente piloso. 
Flores roxo-azuladas com guia de néctar amarelo na 
tépala mediana superior, tépalas internas de margem 
fimbriada; perigônio densamente piloso-glandular.
Material selecionado: Angra dos Reis, Campo Belo, 
II.1894, E. Ule 297 (R). Campos dos Goytacazes, 
Ponta Grossa dos Fidalgos, 10.III.1981, M.B. Casari 
477 (GUA). Casimiro de Abreu, Rio São João, 
3.II.1970, S.P. Santos (RB 146744). Itaboraí, Rio 
Guapimirim, 19.XI.1976, D. Araújo 1360 (GUA). 
Itaguaí, 28.IV.1963, C. Pereira & E. Pereira 63 (HB). 
Macaé, Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, 
30.VIII.2006, C.P. Bove et al. 1745 (R). Piraí, 
27.II.1986, M.B. Casari et al. 1209 (GUA). Porto Real, 
Rio Paraíba do Sul, 22.X.1981, J.P.P. Carauta et al. 
3874 (GUA). Rio de Janeiro, Raiz da Serra, 1876, Herb. 
Swacke 1306 (RB). São João da Barra, 12.I.1982, G. 
Vieira 101 (GUA). Silva Jardim, Lagoa de Juturnaíba, 
8.IV.1986, M. Zippi (GUA 30306). Teresópolis, 
III.1943, H.P. Velloso (R 48686). Vassouras, Sebastião 
de Lacerda, 5.III.1980, M.B. Casari et al. 170 (GUA). 

Ocorre na América Central e do Sul. No Brasil 
em todo o território nacional (Rede speciesLink 
2014; Kissmann 1997; Pott & Pott 2000). No Rio 
de Janeiro ocorre em I36, K34, O13, O19, O29, P6, 
P26, Q10, Q18 (OBIS_BR 104), R18, R24, T11, 
T15, T16, U6. Floresce o ano todo.

Apesar de esta espécie estar, geralmente, 
fixa no substrato, pode se desprender e sobreviver 
como flutuante livre. Distingue-se de E. crassipes 
pela margem das tépalas internas fimbriadas e 
pecíolo nunca inflado. Espécie conhecida como 
orelha-de-burro no Norte Fluminense (Bove & 
Paz 2009). Ilustrações em Amaral et al. (2008), 
Bove & Paz (2009), Pott & Pott (2000) e Souza 
& Lorenzi (2005). Segundo a Rede speciesLink. 
(2014) ocorre em Guapimirim (OBIS_BR 104), 
contudo esta exsicata não foi analisada.

1.2. Eichhornia crassipes (Mart.) Solms, 
Monogr. phan. 4: 527, 1883.
Pontederia crassipes Mart., Nov. Gen. Sp. Pl. 1:9, 
pl. 4, 1823.

Erva flutuante livre ou fixa no substrato; 
estolonífera. Folhas em roseta; lâminas emersas 
1,2–13 × 2–14,3 cm, lanceolado-ovadas a 
subrotundas; pecíolo curto e inflado ca. 3–8,5 cm 
ou delgado não inflado ca. 18–32 cm; bainha 2,5–
18 cm. Inflorescência 7,2–18,5 cm; espata 3,5–8,7 
cm; pedúnculo glandular glabro a escassamente 
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piloso. Flores lilás-claro a arroxeadas com guia de 
néctar amarelo envolto de roxo na tépala mediana 
superior, tépalas internas de margem inteira; 
perigônio densamente piloso-glandular.
Material selecionado: Cabo Frio, D. Sucre & S.P. Santos 
6457 (RB). Campos dos Goytacazes, Ponta Grossa dos 
Fidalgos, 18.IV.1979, D. Araújo & Maciel 3032 (GUA). 
Carapebus, 18.XII.2007, A. Moreira et al. 84 (R). 
Itaboraí, Rio Guaraí, 29.XI.1976, D. Araújo 1373 (GUA). 
Itaguaí, 20.XI.1992, E.S. Meira et al. 1 (RBR). Piraí, 
Reservatório de Vigário, 4.II.1986, J.P.P. Carauta et al. 
5248 (GUA). Porto Real, Rio Paraíba do Sul, 21.X.1981, 
J.P.P. Carauta et al. 3856 (GUA). Rio de Janeiro, Recreio 
dos Bandeirantes, Na lagoa do Parque Municipal Chico 
Mendes 21.VI.2014, A.R. Lourenço 16 (R). São João da 
Barra, Atafona, IV.1939, A. Sampaio 8205 (R). São Pedro 
da Aldeia, 11.IV.1982, H.Q.B. Fernandes 450 (GUA). 
Silva Jardim, à margem do rio São João, 19.V.1976, 
D. Araújo & R.F. Oliveira 1103 (GUA). Três Rios, à 
montante dos rios Paraibuna, Piabanha e Paraíba do Sul, 
26.IX.2003, C.P. Bove 1168 (R). 

Nativa da América do Sul e introduzida em 
todos os continentes. No Brasil em todo o território 
nacional (Rede speciesLink 2014; Kissmann 1997; 
Pott & Pott 2000). No Rio de Janeiro ocorrem em I36, 
K34, M17, N30, N31, O23 (FCAB 2239), P6, Q10, 
Q18 (OBIS_BR 168), Q24, R18, S16, S18 (OBIS_BR 
219), S26, T11, T27. Coletada com flores nos meses 
de fevereiro a maio, novembro e dezembro.

Erva geralmente flutuante livre, pecíolo curto, 
inflado e sem articulações. Quando enraizadas 
o pecíolo é alongado, não inflado e com duas 
articulações. Características como a forma 
biológica e presença de pecíolo inflado são 
variáveis e não devem ser consideradas como 
diagnósticas ou distintivas para os táxons descritos 
acima. Largamente usada como ornamental e 
capaz de retirar da água metais pesados, toxinas, 
nutrientes e sedimentos. Em ambientes não 
equilibrados sua propagação pode ser agressiva 
prejudicando culturas e bloqueando a passagem 
em rios e canais (Pott & Pott 2000). Espécie 
popularmente conhecida como aguapé. Ilustrações 
em Amaral et al. (2008), Kissmann (1997), Lorenzi 
(2000) e Pott & Pott (2000). Segundo a Rede 
speciesLink. (2014) ocorre em Nova Friburgo 
(FCAB 2239), Guapimirim (OBIS_BR 168) e São 
Gonçalo (OBIS_BR 219), contudo estas exsicatas 
não foram analisadas.

2. Heteranthera Ruiz e Pav.
Ervas perenes, enraizadas, submersas, 

emersas ou flutuantes; estoloníferas. Folhas 
alternas; submersas lineares e sésseis, emersas e 

flutuantes reniformes, cordadas, ovais, elípticas ou 
lanceoladas; base truncada a cordada, ápice obtuso 
a acuminado, pecíolo não articulado. Inflorescência 
terminal, geralmente em espiga, uniflora a 
multiflora. Flores alvas, lilases ou azuis, com guia de 
néctar amarelo na tépala interna mediana superior; 
subactinomorfas, sésseis ou pedunculadas; estames 
3, dimorfos, apenas 1 em flores cleistógamas, 
anteras basifixas, deiscência longitudinal, amarelas; 
ovário 3-locular, pluriovulado; placentação axial a 
parietal. Fruto cápsula.

Apesar de BFG (2015) citar Heteranthera 
rotundifolia (Kunth) Griseb. para o estado do Rio 
de Janeiro, não foi encontrado nenhum registro 
desta espécie nos herbários visitados nem no 
Centro de Referência em Informação Ambiental 
(Rede speciesLink 2015). H. zosterifolia Mart. 
é uma espécie muito utilizada em aquarismo, 
outras espécies do gênero são empregadas na 
ornamentação de tanques e lagos artificiais (Pott 
& Pott 2000).

2.1. Heteranthera reniformis Ruiz e Pav., Fl. 
Peruv. 1: 43, pl. 71, f. a, 1798.

Erva emersa, raramente flutuante fixa. Folhas 
alternas; lâmina 5–37 × 10–44 mm, reniformes ou 
levemente cordadas; pecíolo 1–19,5 cm; bainha 
1–12 cm. Inflorescência 2–4,4 cm; espata 15–28 
mm; pedúnculo glabro a ligeiramente piloso. Flores 
alvas com guia de néctar amarelo na tépala mediana 
superior; perigônio densamente piloso. Fruto 
cápsula loculicida. 
Material selecionado: Cabo Frio, IX.1881, Neto et al. 
(R 48711). Cachoeiras de Macacu, REGUA Guapiaçu, 
27.VIII.2011, A.A.M. Barros 4354 (RB). Cantagalo, 
Schseiner (R 48704). Petrópolis, bairro Amoedo, 
IX.1943, O.C. Goés & D. Constantino 240 (RB). 
Quissamã, Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, 
5.VII.2005, C.P. Bove & J. Paz 1550 (R). Rio de 
Janeiro, Barra da Tijuca, alagada na Beira da Av. João 
Cabral de Melo Neto, 21.VI.2014, A.R. Lourenço14 
(R). Teresópolis, BR 116, km 73,5, alagado próximo ao 
Condomínio Recanto da Serra, 24.VIII.2011, A. Donza, 
V.B. Oliverira Jr. & L.F.D. Oliveira 131 (R). Três Rios, à 
montante dos rios Paraíbuna, Piabanha e Paraíba do Sul, 
26.IX.2003, C.P. Bove, A. Gil & A. Moreira 1185 (R).

Distribuição neotropical, no Brasil ocorre 
no Acre, Bahia, Goiás, regiões Sudeste (exceto 
Espírito Santo) e Sul (Amaral 2010). Ocorre no 
Rio de Janeiro em K24, M17, M32, O16, O17, 
O19, P16, P17, P20, T16, T27. Floresce o ano todo.

As folhas de Heteranthera reniformis são 
consideravelmente menores em relação às demais 
espécies ocorrentes no Rio de Janeiro. Apesar de 
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ser muito comum no estado de São Paulo (Faria & 
Amaral 2005), no Rio de Janeiro esta espécie está se 
tornando cada vez mais rara. Ilustrações em Amaral 
et al. (2008), Bove & Paz (2009), Kissmann (1997) 
e Lorenzi (2000).

 
3. Pontederia L.

Ervas perenes, enraizadas, emersas e eretas; 
rizomatosas. Folhas alternas ou raramente em 
rosetas; emersas e flutuantes; sagitadas, cordadas, 
ovais a lanceoladas, ápice agudo, base sagitada, 
cordada ou levemente truncada; pecíolo com duas 

articulações. Inflorescência terminal em espiga, 
ca. 60 flores. Flores alvas, arroxeadas ou rosadas; 
zigomorfas; sésseis; tristílicas, estames 6, anteras 
dorsifixas, deiscência longitudinal, azuis; ovário 
1–3 locular, uniovulado, placentação basal. Fruto 
aquênio.

Espécies de Pontederia são comumente 
cultivadas como ornamentais por apresentarem 
inflorescências vistosas, sendo encontradas em 
tanques e lagos artificiais (Pott & Pott 2000). P. 
rotundifolia L. é encontrada no Rio de Janeiro 
somente sob cultivo.

Chave para as espécies de Pontederia

1. Folhas ovadas a lanceoladas ou cordada; pedúnculo e perigônio esparsamente pilosos; aquênio com 
cristas longitudinais de bordos denteados ......................................................... 3.1. Pontederia cordata

1’. Folhas sagitadas; pedúnculo e perigônio densamente pilosos; aquênio com cristas longitudinais de 
bordos lisos ..................................................................................................... 3.2. Pontederia sagittata

3.1. Pontederia cordata L., Sp. Pl. 228. 1753. 
Pontederia cordata var. cordata Lowden, Rhodora. 
75:452. 1973.
Pontederia cordata var. lanceolata (Nutt.) Griseb. 
Cat. Pl. Cub. 252. 1866.
Pontederia lanceolata Nutt., Gen. N. Amer. Pl. 
1:216-217. 1818.

Erva emergente. Folhas em roseta, emersas; 
heterofilia; lâmina 8–21,5 × 2–6 cm, ovada a 
lanceolada ou cordada; pecíolo 40–75 cm; bainha 
17–37 cm. Inflorescência 5,8–16,5 cm; espata 
4–5,7 cm; pedúnculo esparsamente piloso. Flores 
roxo-azuladas com guia de néctar na tépala interna 
mediana superior; perigônio esparsamente piloso. 
Fruto aquênio com cristas longitudinais de bordos 
denteados.
Material selecionado: Cabo Frio, Praia do Pontal, 
22o56’48”S, 42o01’54”W, 17.IV.1952, L.B. Smith et al. 
6595 (R). Campos dos Goytacazes, Fazenda Cacomanga, 
X.1939, A. Sampaio 8571 (R). Piraí, Repressa de 
Santana, 6.V.1993, L.B. Pace 144 (RBR). Rio de Janeiro, 
Represa do Camorim, 1937, Pecholt, Freire & Sampaio 
(R50278). São João da Barra, Atafona, 30.V.1953, F. 
Segadas-Vianna et al. 416 (R). Teresópolis, BR 116, 
Km 73,5, alagado próximo ao Condomínio Recanto da 
Serra, 24.VIII.2011, A. Donza, V.B. Oliverira Jr. & L.F.D. 
Oliveira 129 (R). 

Ocorre no Brasil no Maranhão, Paraíba, 
Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 
região Sudeste (exceto Espírito Santo) e Rio 
Grande do Sul (Amaral 2010). Ocorre no Rio de 
Janeiro em I36, K34, L23, O13, O19, Q10, T15, 

T27. Coletada com flores nos meses de abril a 
outubro.                                                                                                                                                                                         

Gastal Jr. (1998/1999) considera Pontederia 
lanceolata Nutt. sinônimo de P. cordata L. e  
propõe que não sejam utilizadas variedades para 
esta espécie, pois as variações morfológicas de 
P. cordata L. são decorrentes de alterações nas 
condições ambientais do local onde a planta se 
encontra, ou ainda, por existirem descrições que 
foram feitas de partes isoladas da espécie; fatos 
reforçados pela grande quantidade de sinonímias 
que apresentam. No entanto, o binômio P. cordata 
var. ovalis (Mart. ex Schult. & Schult.f.) Solms 
é aqui considerado sinônimo de P. parviflora 
Alexander, espécie não ocorrente no Rio de 
Janeiro. Segundo a Rede speciesLink. (2014) 
ocorre em Duas Barras (FCAB 2240) e Vassouras 
(EAC 42290), contudo estas exsicatas não foram 
analisadas. Ilustrações em Amaral et al. (2008, sob 
P. cordata var. cordata), Kismann (1997), Lorenzi 
(2000) e Pott & Pott (2000).

3.2. Pontederia sagittata C. Presl, Reliq. Haenk. 
1(2): 116. 1827.

Erva emergente. Folhas em roseta, emersas; 
lâmina 12–39 × 6–14 cm, sagitadas; pecíolo 
5,7–14 cm; bainha 10–27 cm (Novelo & Lot 
1994). Inflorescência 6–21 cm; espata 32–65 
mm; pedúnculo densamente piloso. Flores azuis 
a lilases com guia de néctar amarelo na tépala 
interna mediana superior; perigônio densamente 
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piloso. Fruto aquênio com cristas longitudinais de 
bordos lisos.
Material selecionado: Campos dos Goytacazes, 
27.IX.1922, A. Coutinho 172 (R). Nova Iguaçu, Iguassú, 
6.III.1923, J.C. Porto (RB 135666). Rio de Janeiro, 
9.XI.1966, Z. Silva 141 (R). 

Ocorre desde o México até o Brasil nos 
estados da Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro e 
São Paulo (Castellanos 1951; BFG 2015). Ocorre 
no Rio de Janeiro em K34, R14, T15. Coletada com 
flores nos meses de fevereiro a novembro. 

Esta espécie se distingue das demais 
principalmente pelas folhas sagitadas. Pode ser 
considerada rara no estado do Rio de Janeiro. 
Ilustrações em Amaral et al. (2008).
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Resumo 
O presente estudo tem como objetivo contribuir para o conhecimento das espécies de Rizophoraceae ocorrentes 
no estado do Rio de Janeiro. O trabalho tem por base a análise morfológica de materiais depositados em 
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Abstract 
This study focuses on the Rizophoraceae found in the state of Rio de Janeiro. It is based on a morphological 
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A total of one species were recorded for the state: Rhizophora mangle. Descriptions, habitat data, phenology, 
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Rhizophoraceae Pers.
Árvores ou arbustos. Folhas opostas, 

verticiladas ou raramente alternas, simples, 
glabras ou pilosas, pecioladas, lâmina às vezes 
com pontuações negras, venação peninérvea, 
margem serreada, inteira ou crenada, geralmente 
com estípulas axilares ou interpeciolares, 
caducas. Inflorescência cimosa ou racemosa, 
raramente flor solitária, axilar ou extraxilar. 
Flores geralmente pouco vistosas, actinomorfas, 
(3–)4–7(–16)-meras, bissexuais ou unissexuais 
por aborto de um dos verticilos, sépalas 
prefloração valvar, geralmente concrescidas; 
pétalas livres, ciliadas ou pilosas; androceu 
isostêmone, diplostêmone ou polistêmone; filetes 
livres ou basalmente conatos; grãos de pólen 
geralmente 3-colporados; gineceu gamocarpelar, 
ovário súpero ou ínfero, 2–6-locular, disco 
nec tar í fe ro  presente  ou  ausente .  Fru to 
cápsula, baga ou drupa, ás vezes apresentando 
viviparidade. 

Família de distribuição pantropical, inclui 
ca. 16 gêneros e 149 espécies (Stevens 2001). 
No Brasil ocorrem quatro gêneros e 10 espécies, 

sendo Rhizophora mangle L. a única representante 
no Estado do Rio de Janeiro (BFG 2015). 

1. Rhizophora L.
Árvores com numerosas raízes escoras. Folhas 

opostas, glabras, coriáceas, com grandes estípulas 
interpeciolares. Inflorescência axilar em cimeira 
dicotômica ou flores solitárias providas de brácteas. 
Flores bissexuais, envoltas por duas bractéolas unidas 
na base; sépalas verdes ou amarelas, 4, coriáceas e 
persistentes; pétalas de cor creme, 4(–5), valvares, 
inseridas na base do disco nectarífero, caducas; 
estames (3–)8–12, inseridos nas pétalas, filetes curtos, 
anteras longas, acuminadas, bivalvares; ovário ínfero, 
2-carpelar, 2-locular, estilete subulado, estigma 
bilobado. Fruto baga, coriáceo, oval; semente 1, 
raro 2;  radícula perfurando a parte superior do fruto.

O gênero compreende cinco espécies do 
litoral das regiões equatorial, tropical e subtropical 
de ambos os hemisférios (Souza & Magossi 2002). 
Abundante em mangues, águas pantanosas salgadas 
e salobras (Prance et al. 1975). No Brasil ocorrem 
três espécies e somente uma no Rio de Janeiro 
(BFG 2015).
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1.1. Rhizophora mangle L. Species Plantarum 1: 
443. 1753. 

Árvores 2,5–4 m alt. Folhas elípticas, 4,5–12,5 
× 2–7 cm, margem inteira, ápice agudo a arredondado, 
base cuneada; pecíolo 0,5–2,5 cm compr.; pontuações 
negras mais evidentes na face inferior; estípulas 3–4,8 
cm (Souza & Magossi 2002). Inflorescência sem 
ramificação ou até duas vezes ramificada, 3,2–7 cm 
compr.; pedúnculo 1,5–4,5 cm compr., pedicelos 5–15 
mm compr.; bractéolas bífidas. Sépalas amarelas, 7–13 
mm compr., lanceoladas; pétalas 4,5–9 mm compr., 
crucífera, externamente pilosas; estames 8, anteras 2–5 
mm, introrsa, deiscência longitudinal, filetes ausentes. 
Fruto castanho-escuro, 1,2–3 cm compr.; radícula de 
15–30 cm compr., verde, ápice agudo.
Material selecionado: Angra dos Reis, Ilha Grande, 
Manguezal da Vila Dois Rios, 11.III.2000, fr., A.E.S. 
Oliveira 074 (RB); Araruama, Praia seca, Restinga da 
Massambaba, Lagoa Pernambuca, 4.VI.2011, fr., R.R. 
Rodrigues Jr. 2 (RFFP); Itaboraí, Rio Guaraí, 20.V.1978, 
fr., J.P.P. Carauta 2889 (RB); Mangaratiba, Itacuruça, Ilha 
da Madeira, 19.II.1962, fl. e fr., G.F.J. Pabst 6820 (HB); 
Magé, Mangue do Rio Guarai, 14.IV.1980, fl. e fr., M.C.R. 
Correia 92 (R); Maricá, Lagoa de Itapeba, 5.VII.1946, 
fr., C. Rizzini 58055 (RB); Paraty, Fundo do Saco de 
Mamanguá, 7.VIII.1993, fr., T. Konno et al. 381 (RB); Rio 
das Ostras, Arie Itapebussus, VII.2004, fl. e fr., A. Oliveira 
& D. Oliveira 1080 (RB); Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, 
Canal de Marapendi, Ilha dos Pescadores, 5.IV.2012, fl. e 
fr., A. Donza et al. 160 (R).

No Brasil é encontrada nos manguezais do 
Amapá a Santa Catarina. No Rio de Janeiro em R18, 
S20, T16, T20, T27, U6, U9 & X2. Coletada com 
flores e frutos nos meses de fevereiro a novembro. 
Espécie amplamente ilustrada (e.g., Engler 1876: t 
90; Souza & Magozzi 2002: 279; Souza & Lorenzi 
2005: 341; Judd et al. 2009: 276).

Conhecida popularmente como Mangue-bravo, 
Mangue-vermelho e Rizófora (Bärtels 1993). A 
madeira é utilizada para moirão de cercas; também 
é excelente combustível. A casca é utilizada para 
curtir couros. As folhas são ricas em tanino (Prance 
et al. 1975). 
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Resumo 
O presente estudo tem como objetivo contribuir para o conhecimento das espécies da família Typhaceae 
Juss. ocorrentes no estado do Rio de Janeiro. O trabalho tem por base a análise morfológica de materiais 
depositados em herbários e coletas de campo, além da compilação de dados de literatura. Foi registrada uma 
espécie: Typha domingensis. Descrições, ilustrações, dados sobre hábitat e distribuição geográfica da espécie 
são apresentados.
Palavras-chave: Sudeste do Brasil, taxonomia, planta aquática, taboa.

Abstract 
This study aims to contribute to the knowledge of Typhaceae Juss. family species occurring in the state of Rio 
de Janeiro. The work is based on the morphological analysis of materials deposited in herbarium collections 
and field, besides the literature data collection. One was recorded species: Typha domingensis. Descriptions, 
illustrations, data on habitat and geographical distribution of the species are presented.
Key words: Brazil's Southeast, taxonomy, aquatic plant, cattail.
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Typhaceae Juss.
Ervas aquáticas, emergentes, raro submersas 

ou flutuantes (Sparganium), paludosas ou lacustres, 
perenes, monoicas. Rizoma rico em amido. Caule 
aéreo ereto ou ausente, cilíndrico ou triangular. 
Folhas alternas dísticas, simples, sésseis, com 
bainha, lineares, alongadas, cartáceas ou coriáceas. 
Inflorescência composta em espiga ou capítulos 
globosos (Sparganium), 1 a várias, femininas na 
base e masculinas no ápice. Flores unissexuais 
numerosas, bracteoladas ou não, (1–)3–4(6) 
tépalas verdes ou tricomas numerosos ou ambos 
ausentes; estames 1–6, anteras basifixas; ovário 
1(2,3)-locular, uniovulado, estilete curto simples ou 
bifurcado, estigma papiloso ou não. Fruto pequeno, 
seco, subdrupáceo ou tipo aquênio.

Typhaceae, de distribuição cosmopolita, 
possui dois gêneros (APGIV 2016): Sparganium 
L., com ca. de 19 espécies (Kun & Simpson 
2010), não ocorre nos neotrópicos e Typha L., 
com ca. de 15 espécies (Smith 1967), das quais 
três ocorrem no Brasil (Bove 2014). Estes 

gêneros eram considerados famílias (monotípicas) 
independentes, sendo Sparganium incluído em 
Typhaceae recentemente (APGIV 2016). 

1. Typha L.
Erva 1–4 m, falso caule ereto, simples, 

cilíndrico. Folhas glabras, margem inteira, catáfilos 
dísticos, caducos. Inflorescência de porção superior 
cônica e inferior cilíndrica, separadas por ráquis 
secundária e brácteas foliáceas caducas. Flores 
muito pequenas; estaminadas na porção superior, 
com bractéolas filiformes a espatulado-lanceoladas, 
estames 1–2(5), anteras oblongas, conectivo 
apiculado, pólen em mônades ou tétrades; pistiladas 
férteis e estéreis na porção inferior, com ou sem 
bractéolas, ginopódio filiforme com perianto 
reduzido a tricomas, ovário obovoide, unicarpelar, 
estigma lanceolado ou filiforme, não papiloso. 
Fruto aquênio-folicular.

Ocorre em áreas brejosas, borda de rios e 
lagoas onde pode formar grandes aglomerados. 
Conhecida popularmente como taboa (Reitz 1984). 
No Rio de Janeiro ocorre apenas uma espécie.
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1.1. Typha domingensis Pers., Syn. Pl. 2: 532. 
1807.

Erva de 1–2,5 m. Folhas 4,6–13,5 × 0,5–2,5 
cm, cartáceas. Inflorescência estaminada 95–280 
× 4–20 mm; inflorescência pistilada 40–360 × 
8–25 mm; ráquis entre as porções estaminada 
e pistilada 0,3–19 cm comp., brácteas 14–23 
cm comp. Flores masculinas, bractéolas 3–4, 
filiformes, 2,4 cm comp., filetes 1–2 mm comp., 
anteras 2–3 mm comp., pólen em mônade; 
flores femininas férteis com perianto reduzido 
a tricomas de 4–8 mm comp., bractéolas 
espatuladas a lanceoladas, 3–10 mm, ginopódio 
1–4 mm, ovário obovoide 1–2 mm, estilete 1–4 
mm, filiforme; femininas estéreis com tricomas 
de 3–6 mm, bractéolas semelhantes às férteis, 
5–6 mm. Frutos fusiformes.

No Rio de Janeiro ocorre em T24, Q21, 
J36, N30, O29, R17, T20, M32, P28, U12, 
T22, B29, R12. Seu registro em herbário 
não reflete sua ampla distribuição no estado. 
Provavelmente a falta de coletas seja pelo 
tamanho dos indivíduos e ambiente de fundo 
lodoso, que dificultam a coleta e herborização. 
Também pode ser um agravante as grandes 
populações muito comuns em diversos lugares, 
não despertando o interesse dos taxonomistas. 
É encontrada em águas doces ou salobras de 
forma abundante, porém é muito resistente a 
hipersalinidade (Bove & Paz 2009). Floresce 
o ano inteiro.

Muito utilizada para artesanato. O rizoma 
é usado para fabricação de bolos, a espiga pode 
ser cozida e assada como milho verde. O pólen 
é anticoagulante. A paina é usada na fabricação 
de travesseiro. A semente contém óleo, a fibra é 
boa para vedação contra água e isolante térmico. 
Serve para biofertilizante ou biogás (Pott & Pott 
2000). Ilustrações encontradas em Kronfeld 
(1894), Crespo & Perez-Horeau (1967), Reitz 
(1984) e Bove & Paz (2009).
Material selecionado: Araruama, Estrada Pontinha-
Gigi, alagado temporário, 11.II.2000, fr., C.B. 
Moreira et al. 85 (R).  Cachoeira de Macacu, 
Guapiaçu (REGUA), 27.VIII.2011, fl., A.A.M. de 
Barros, 4368 (RFFP). Carapebus, Lagoa Paulista, 
22.X.2003, fl, C.P. Bove et al. 1310 (R). Macaé, 
Frade, próx. ao rio São João, após o campo de 
futebol. 10.X.2012, fl., Y.M. Canalli et al. 17 (R). 
Magé, 1.XI.1987, fl. L.C.G. Giordano 366 (RB). 
Maricá, Itaipuaçu, rua 31 com rua 55, em solo úmido, 
12.II.2000, fr. R. Anjo & L. Borré 24 (R). Paracambi, 
estrada Japeri-Paracambi, próx. ao túnel, 1.X.2012, 
fl., Y.M. Canalli et al. 15 (R). Quissamã, Lagoa 

Preta, margem, 25.X.2006, fl., C.P. Bove et al. 1772 
(R). Rio das Ostras, lagoa do Iriri, 23.IX.2012, fl, 
Y.M. Canalli et al. 4 (R). Rio de Janeiro, Recreio, 
alagado, 5.IV.2012, fr., A. Donza et al. 162 (R). São 
João da Barra, Atafona, III. 1939, fr., A. Sampaio 
8099 (R). Saquarema, Reserva Ecológica Estadual 
de Jacarepiá, loteamento Villatur, 28.IX.2008, fl., 
A.A.M. de Barros 3362 (RFFP). Varre-Sai, Fazenda 
Bela Vista, brejo, 27.VII.1966, fl., C. Martins (HB 
39668).
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Resumo 
Os cerrados do sul de Minas Gerais ainda são pouco estudados. Objetivou-se com esse trabalho compreender 
o papel dos solos na estruturação de duas comunidades arbóreas de cerrado no município de Guapé. Para isso, 
foram instaladas 14 parcelas de 50 × 30 m em dois fragmentos de cerrado sendo 8 sobre Neossolo Litólico e 
6 sobre Argissolo Vermelho. Nessas parcelas, todos os indivíduos arbóreos com circunferência a 30 cm do 
solo (C30) ≥ 15,7 cm (diâmetro de 5 cm) foram medidos e tiraram-se amostras de solo de cada parcela para 
análises químicas e texturais. Ao todo foram amostrados 1561 indivíduos e a riqueza florística total foi de 
83 espécies pertencentes a 65 gêneros de 37 famílias. A área sobre Neossolo foi classificada como cerrado 
sensu stricto rupestre e Caryocar brasiliense foi a espécie mais importante em VI para a fisionomia. O 
cerrado sobre Argissolo foi categorizado como um cerrado sensu stricto típico e Dalbergia miscolobium foi 
a espécie de maior VI para essa fitofisionomia. A análise de correspondência canônica apresentou autovalor 
significativo para o primeiro eixo de 0,563 indicando gradiente curto com rápida substituição de espécies. 
Encontrou-se associação aos teores de P e areia no cerrado rupestre e de K e argila no cerrado típico. Por fim, 
a distribuição das espécies no gradiente foi diferente entre os substratos indicando preferência de espécies por 
sítios específicos. A conservação dos cerrados do sul de Minas Gerais deve, portanto, considerar não apenas 
a diversidade florística, mas suas múltiplas pedoformas e as formações ecotonais associadas.
Palavras-chave: florística, fitogeografia, hotspot, savana.

Abstract 
The cerrados of southern Minas Gerais are still poorly studied. The objective of this work was to understand 
the role of soils in structuring two tree communities of cerrado in the municipality of Guapé. For that 14 plots 
of 50 × 30 m were installed in two cerrado fragments being 8 over Litholic Neosol and 6 over Red Argisol. In 
these plots, all tree individuals with circumference at 30 cm from the ground (C30) ≥ 15.7 cm (5 cm diameter) 
were measured and soil samples from each plot were taken for chemical and textural analysis. In total we 
sampled 1561 individuals and total species richness was 83 species belonging to 65 genera of 37 families. 
The area on Neossol was classified as rupestral cerrado sensu stricto and Caryocar brasiliense was the most 
important species in VI in the physiognomy. The cerrado on Argisol was categorized as typical cerrado sensu 
stricto and Dalbergia miscolobium was the largest species in VI to this vegetation type. The CCA presented a 
significant eigenvalue to the first axis of 0.563 indicating a short gradient with rapid replacement of species. 
There was an association at the contents of P and sand in the rupestral cerrado and K and clay in the typical 
cerrado. Finally, the distribution of species in the gradient was different between the substrates indicating 
species preference for specific sites. The conservation of the cerrados of southern Minas Gerais should therefore 
consider not just the floristic diversity but their multiple landforms and associated ecotones formations.
Key words: floristics, phytogeography, hotspot, savannah.

Relações solo-vegetação na estruturação de comunidades de cerrado 
sensu stricto no sul de Minas Gerais, Brasil
Soil-vegetation relationships in structuring cerrado sensu stricto communities in southern 
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Introdução
O Domínio Fitogeográfico do Cerrado 

abrange diversos tipos de vegetação, com amplas 
variações na composição de espécies e na 
estrutura entre eles (Ribeiro & Walter 2008). 
Majoritariamente coberto pelo Cerrado sensu 
stricto (Eiten 1994), os fatores que determinam as 
variações dessa fisionomia em regiões ecótones, 
no entanto ainda não estão suficientemente claros 
(Durigan & Ratter 2006; Dantas & Batalha 2010). 
Diversos trabalhos correlacionam a riqueza e a 
biomassa de comunidades arbóreas de cerrados 
com gradientes de fertilidade do solo (Miranda et 
al. 2002; Oliveira-Filho & Ratter 2002; Goodland 
& Pollard 1973). Há estudos que justificam a 
limitação da distribuição de espécies de acordo 
com o nível de alumínio no substrato (Carvalho 
& Martins 2009). Já outros autores associam a 
distribuição diferencial das espécies em função da 
disponibilidade de água no solo (Furley & Ratter 
1988; Assis et al. 2011). 

De modo s imi lar  à  p lura l idade de 
fitofisionomias, o Domínio do Cerrado abrange 
diversas geomorfologias e pedoformas (Ab’Sáber 
2003). Ao longo de seus 2.000.000 km2 de 
extensão, os Latossolos predominam com 40% 
do total, enquanto os Neossolos Litólicos 
correspondem a 7,3% e os Argissolos a 15,1% 
(Reatto et al. 1998). As formações fitofisonômicas 
predominantes sobre estas classes de solo são 
respectivamente os cerrados sensu stricto típicos 
nos Latossolos e Argissolos, e os cerrados sensu 
stricto rupestres sobre Neossolos (Reatto et al. 
1998). Embora seja uma das vegetações mais 
bem estudadas do Brasil, as áreas de transição 
entre o Cerrado e a Mata Atlântica (e.g., Florestas 
Estacionais Semideciduas - FESD) são exemplos 
de regiões que receberam pouca atenção (Durigan 
& Ratter 2006), e a fitossociologia tem sido 
um recurso de grande valia para aumentar o 
conhecimento da flora dos Cerrados e destacar 
as diferenças entre as fitofisionomias do Domínio 
(Ribeiro & Walter 2008).

Em Minas Gerais, Moreno & Schiavini 
(2001), concluíram que os fatores edáficos 
desempenham um papel fundamental na estrutura 
e composição florística ao longo de gradientes de 
floresta para o cerrado. Em São Paulo, Durigan et 
al. (2003), afirmam que a gradual transição entre 
os cerrados e as florestas semidecíduas atlânticas 
ocorre ao longo de um gradiente de fertilidade e 
capacidade de retenção de água. No sul de Minas 
Gerais, poucos trabalhos foram desenvolvidos em 

cerrados (Carvalho & Martins 2009; Carvalho & 
Martins 1994), e das duas áreas abordadas por estes, 
nenhum foi desenvolvido em cerrados rupestres. 
Por outro lado, embora seja considerável o número 
de trabalhos com cerrados rupestres no Brasil 
(Amaral et al. 2006; Moura et al. 2007, 2010; Pinto 
et al. 2009), não há registros de levantamentos 
fitossociológicos de Cerrados sensu stricto sobre 
Argissolos, apenas de formações florestais (Borem 
& Oliveira-Filho 2002; Carvalho et al. 2007).

Segundo Ab’Sáber (2003), em parte da 
história de ocupação do cerrado, latifúndios 
de pecuária de baixo nível de aperfeiçoamento 
permitiram a manutenção de relictos de vegetação 
mais bem conservada. Este é o caso da maioria 
dos cerrados do sul de Minas Gerais. Porém, ainda 
segundo Ab’Sáber (2003), sob essas condições 
históricas, tais zonas relictuais de cerrado devem 
ser melhor atendidas com investimentos múltiplos 
tornando-se, dessa forma, reservas especiais para 
o futuro. Neste trabalho, portanto, objetivou-se 
compreender o papel dos solos na ecologia e 
estruturação dos cerrados sensu stricto através do 
levantamento florístico e fitossociológico de duas 
comunidades arbóreas no sul de Minas Gerais, bem 
como realizar suas caracterizações fitofisionômicas 
e pedológicas.

Material e Métodos
Área de estudo
O presente estudo, localizado pela Fig. 1, 

foi desenvolvido no município de Guapé, Sul do 
estado de Minas Gerais, na bacia do médio rio 
Grande, às margens do Reservatório de Furnas. 
O clima local é do tipo Cwb de Köppen, ou seja, 
mesotérmico com invernos secos e verões brandos 
e chuvosos. Com altitudes variando de 788 a 
932 m, o índice médio pluviométrico anual é de 
1.448 mm e a temperatura média de 21,2oC (Brasil 
1962).  O primeiro fragmento estudado (138,3 ha) 
foi classificado segundo Ribeiro & Walter (2008), 
como um cerrado sensu stricto subtipo rupestre, 
situado nas coordenadas geográficas 20o49’13.80”S 
e 46o00’39.41”O. Enquanto o segundo (71,6 ha) 
um cerrado sensu stricto subtipo típico localizado 
pelas coordenadas 20o51’20.92”S e 46o2’12.90”O.  
A paisagem da região é aquela marcada pelo relevo 
moderadamente ondulado a acentuado. Nos fundos 
de vales e beiras de cursos de água encontram-se 
as matas de galeria, similarmente às descrições 
de Ab’Sáber (2003) para a área core do Domínio 
do Cerrado. Nas porções médias e altas do relevo 
encontram-se os mosaicos de vegetação típicos 
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do Sul de Minas Gerais (Dalanesi et al. 2004), 
com pastagens, lavouras e florestas estacionais 
semideciduais sobre solos mais profundos e o 
cerrado sensu latu e campos naturais nas áreas 
de solos mais rasos. Embora IBGE (2004) 
compreendam a área como inclusa no domínio 
da Mata Atlântica, a região abriga uma das áreas 
de transição entre os domínios Atlântico e do 
Cerrado (Fig. 1).

Amostragem da vegetação
Foram alocadas ao todo 14 parcelas 

permanentes de 50 × 30 m, oito no cerrado 
rupestre e seis no cerrado típico, totalizando 2,1 
ha. Todos os indivíduos arbóreos presentes nas 
parcelas com circunferência de 30 cm acima do 
nível do solo (C30) ≥ 15,7 cm (diâmetro de 5 cm) 
foram mensurados com fita métrica, segundo a 
metodologia proposta por Felfili et al. (2005), 

e tiveram suas respectivas alturas tomadas. Os 
indivíduos registrados foram identificados e 
numerados com placas metálicas dos quais foram 
coletados ao menos uma exsicata de cada espécie 
a fim de compor a coleção botânica de referência. 
Após a herborização do material, estas foram 
identificadas por comparação e com auxílio de 
especialistas. Coletas florísticas também foram 
executadas, onde as espécies arbóreas em estádio 
fértil presentes fora das parcelas foram coletadas 
para complementar a listagem de espécies. Toda 
a coleção botânica foi depositada no Herbário 
ESAL, da Universidade Federal de Lavras 
(UFLA). Para classificação das espécies utilizou-
se o sistema de classificação do Angiosperm 
Phylogeny Group (APG III 2009). A nomenclatura 
botânica foi conferida e sinonimizada através da 
ferramenta digital Plantminer (Carvalho et al. 
2010), considerando o banco de dados da Flora do 
Brasil 2020 (JBRJ 2016).

Amostragem e classificação dos solos
Em cada parcela o solo foi classificado e 

categorizado segundo o Sistema Brasileiro de 
Classificação de Solos (EMBRAPA 1999). Em 
seguida, com auxílio de um trado, uma amostra 
composta de cinco subamostras de solo superficial 
- 0 a 20 cm - foi coletada em cada parcela. As 
amostras foram enviadas ao Laboratório de 
Análise de Solos da UFLA para análises químicas 
e texturais de acordo com o protocolo adotado pela 
EMBRAPA (1997). As variáveis obtidas foram pH, 
teores de P, K, Ca, Mg, Al, P remanescente (P-rem) 
e matéria orgânica (MO), índice de saturação de 
bases (V), soma de bases (SB), capacidade de troca 
de cátions (T) e teores de areia, silte e argila.

Análises dos dados
Com diferenças de esforço amostral entre as 

áreas, a diversidade florística local foi analisada 
por meio de curvas de rarefação por indivíduos 
(Moro & Martins 2011) e de distribuição de 
abundância de espécies (Magurran 1988). A 
estrutura das comunidades foi comparada através 
dos descritores fitossociológicos de abundância 
de indivíduos (N), parcelas de ocorrência (P), 
densidade absoluta (DA), dominância absoluta 
(DoA), além do índice de valor de importância 
- IVI (Moro & Martins, 2011). Foram também 
obtidos os gráficos de distribuição de frequências 
de diâmetro e altura da comunidade, além dos 
índices de diversidade de Shannon e equabilidade 
de Pielou (Brower & Zar 1984). 

Figura 1 – Mapas com a identificação dos fragmentos 
e das unidades amostrais inventariadas no município 
de Guapé em relação aos Domínios Fitogeográficos 
do estado de Minas Gerais e a caracterização 
fitofisionômica da região. CR = cerrado sensu stricto 
rupestre; CT = cerrado sensu stricto típico.
Figure 1 – Maps with the identification of the fragments 
and sample units inventoried in the municipality of Guapé 
regarding to the phytogeographic domains of Minas Gerais and 
the characterization of the vegetation types in the region. CR = 
rupestral cerrado sensu stricto; CT = typical cerrado sensu stricto.
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Para determinação dos processos de 
estruturação das comunidades, os atributos 
edáficos das duas classes pedológicas levantadas 
foram comparados pelo teste estatístico de Mann-
Whitney a 5% de confiança (Hart 2001). Ainda 
com objetivo de identificar tais mecanismos 
ecológicos, os parâmetros de densidade de 
indivíduos e área basal por hectare, bem como 
médias de diâmetro (C30) e de alturas dos diferentes 
subtipos de cerrado sensu stricto também foram 
submetidos ao mesmo teste estatístico (Hart 
2001). Por fim, para correlacionar os parâmetros 
de solo e a abundância de espécie, utilizou-se a 
análise de correspondência canônica - CCA (Ter 
Braak 1987) do software PC-ORD 5.0 (McCune 
& Mefford 1999). Para testar a significância 
dos autovalores da CCA e as correlações 
espécie-ambiente obtidas foi realizado o teste de 
permutação de Monte Carlo (Manly 1997). As 
matrizes de dados utilizadas para as análises e 
construção das curvas de rarefação e distribuição 
de abundância de espécies, bem como de 
distribuições de frequência, parâmetros edáficos 
e correlações espécie-ambiente encontram-se 
disponíveis como suplemento do presente artigo 
no endereço digital: (<http://dx.doi.org/10.6084/
m9.figshare.4213800>).

Resultados
Florística e estrutura da vegetação
A diversidade alfa do cerrado estudado, 

considerando ambos os fragmentos e os 
levantamentos florístico e fitossociológico, foi 
de 83 espécies, compreendidas em 65 gêneros 
de 37 famílias botânicas (Tab. 1). As famílias 
mais ricas foram Fabaceae com 14 espécies, 
Vochysiaceae e Asteraceae com 6 espécies cada, 
e Myrtaceae com 5 espécies. Juntas estas famílias 
foram responsáveis por 37% da comunidade 
levantada. Famílias com apenas uma espécie 
foram responsáveis por 29% da flora, ou seja, 
24 espécies. Os gêneros mais representativos 
foram Qualea e Eremanthus, com 4 espécies 
cada, Erythroxylum e Miconia com 3 espécies 
cada, e outros oito gêneros apresentaram duas 
espécies cada. 

Nas parcelas de cerrado rupestre foram 
amostrados, ao todo, 916 indivíduos, distribuídos 
em 47 espécies de 26 famílias botânicas. 
As famílias mais ricas foram Fabaceae e 
Vochysiaceae (6 espécies cada), Myrtaceae e 
Asteraceae (4 espécies), e Annonaceae com 3 
espécies. Juntas estas famílias somaram 49% da 

riqueza. Por outro lado, 14 foram as famílias que 
apresentaram somente uma espécie. Os gêneros 
mais abundantes foram Qualea e Eremanthus 
com 3 espécies cada, Xylopia, Erythroxylum, 
Miconia, Myrcia e Vochysia, 2 espécies cada, 
o restante (26 gêneros), apresentaram somente 
uma espécie cada. A família mais abundante 
no cerrado rupestre foi Vochysiaceae com 269 
indivíduos mensurados, seguida de Fabaceae 
(129), Caryocaraceae (126), Myrtaceae (96) e 
Asteraceae (80). As espécies com índices de 
valor de importância (IVI) maiores que 10 foram, 
em ordem decrescente, Caryocar brasiliense 
Cambess., Qualea dichotoma (Mart.) Warm., 
Siphoneugena densiflora O.Berg, Qualea 
multiflora Mart., Eremanthus mattogrossensis 
Kuntze, Dalbergia miscolobium Benth., Qualea 
grandiflora Mart., Qualea parviflora Mart.e 
Miconia albicans (Sw.) Triana (Tab. 1). Na 
comunidade, a densidade absoluta e área basal foi 
de 769,16 ind/ha e 10,91m2/ha respectivamente. 
O índice de diversidade de Shannon encontrado 
foi de 3,10 nats/ind. enquanto a equabilidade de 
Pielou foi de 0,79.

Na estrutura do cerrado típico, a densidade 
absoluta e área basal registrada foi de 717,78 
ind/ha e 5,20 m2/ha respectivamente. Foram 
inventariados 645 indivíduos de 46 espécies 
arbóreas e 28 famílias botânicas. O valor do 
índice de diversidade de Shannon foi de 3,19 
enquanto a equabilidade de Pielou de 0,83. 
Os gêneros mais abundantes foram Qualea (3 
espécies), Byrsonima e Miconia (2 espécies 
cada) e outros 37 gêneros, ou seja 84% da 
comunidade, foram representados por somente 
uma espécie cada. A família mais rica no cerrado 
típico foi Fabaceae com 10 espécies, seguida 
de Vochysiaceae e Malpighiaceae (3 espécies 
cada); 16 foram as famílias com apenas uma 
espécie. A família mais abundante foi Fabaceae 
com 268 indivíduos, seguida de Malpighiaceae 
(82) e Annonaceae (53). As espécies mais 
importantes em IVI (> 10) foram Dalbergia 
miscolobium Benth., Platimenia reticulada 
Benth., Stryphnodendron adstringens (Mart.) 
Coville, Bowdichia virgilioides Kunth, Xylopia 
aromatica (Lam.) Mart., Erythroxylum suberosum 
A.St.-Hil., Heteropterys byrsonimifolia A.Juss., 
Byrsonima coccolobifolia Kunth, Schefflera 
macrocarpa  (Cham. & Schltdl .)  Frodin, 
Peltophorum dubium (Spreng.) Taub., Miconia 
ferruginata DC. e Byrsonima verbascifolia (L.) 
DC. (Tab. 1).
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Tabela 1 – Famílias e espécies arbóreas registradas no levantamento florístico e fitossociológico de duas comunidades 
de cerrado sensu stricto no município de Guapé, Sul de Minas Gerais. N = número de indivíduos; P = número de 
parcelas de ocorrência; DA = densidade absoluta; DoA = dominância absoluta; VI  = Valor de Importância; *Espécies 
coletadas  apenas no levantamento florístico.
Table 1 – Families and tree species recorded in the floristic and phytosociological survey of two cerrado sensu stricto communities in 
the municipality of Guapé, south of Minas Gerais. N = number of individuals; P = number of plots of occurrence; DA = absolute density; 
DoA = absolute dominance; VI = Importance Value; * Species collected only in the floristic survey.

FAMÍLIA / Espécie
Cerrado sensu stricto rupestre Cerrado sensu stricto típico
N P DA DoA VI N P DA DoA VI

ANACARDIACEAE
Tapirira guianensis Aubl. *
ANNONACEAE
Annona coriacea Mart. 3 3 2,50 0,021 2,47 2 2 2,22 0,016 2,27
Xylopia aromatica (Lam.) Mart. 8 4 6,67 0,032 3,78 51 5 56,67 0,245 16,70
Xylopia sericea A.St.-Hil. 4 1 3,33 0,013 1,22
APOCYNACEAE
Aspidosperma tomentosum Mart. 4 2 3,33 0,019 1,92
ARALIACEAE
Dendropanax cuneatus (DC.) Decne. & Planch. 1 1 1,11 0,003 1,03
Schefflera macrocarpa (Cham. & Schltdl.) Frodin 26 6 28,89 0,147 11,78
ASTERACEAE
Baccharis dracunculifolia DC. *
Eremanthus elaeagnus (Mart. ex DC.) Sch.Bip. *
Eremanthus erythropappus (DC.) MacLeish 1 1 0,83 0,003 0,79
Eremanthus glomerulatus Less. 1 1 0,83 0,006 0,82 16 3 17,78 0,080 6,48
Eremanthus mattogrossensis Kuntze 72 5 60,00 0,578 17,36
Moquiniastrum polymorphum (Less.) G. Sancho 6 1 5,00 0,023 1,55 7 3 7,78 0,028 4,09
BIGNONIACEAE
Handroanthus ochraceus (Cham.) Mattos 4 3 3,33 0,029 2,67 2 2 2,22 0,032 2,57
Handroanthus serratifolius (Vahl) S.O.Grose *
Zeyheria montana Mart. *
BORAGINACEAE
Cordia trichotoma (Vell.) Arrab. ex Steud. *
BURSERACEAE
Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand 5 1 4,17 0,183 3,20
CARYOCARACEAE
Caryocar brasiliense Cambess. 126 8 105,00 2,260 43,63
CELASTRACEAE
Plenckia populnea Reissek 2 1 1,67 0,007 0,93
CHRYSOBALANACEAE
Couepia grandiflora (Mart. & Zucc.) Benth. 28 6 23,33 0,273 9,88
Hirtella gracilipes (Hook.f.) Prance 3 1 2,50 0,014 1,12
CLETHRACEAE
Clethra scabra Pers. *
CLUSIACEAE
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FAMÍLIA / Espécie
Cerrado sensu stricto rupestre Cerrado sensu stricto típico
N P DA DoA VI N P DA DoA VI

Calophyllum brasiliense Cambess. 2 1 1,67 0,051 1,42
Kielmeyera lathrophyton Saddi 2 1 2,22 0,015 1,43
Kielmeyera speciosa A.St.-Hil. 6 4 5,00 0,033 3,58
COMBRETACEAE
Terminalia glabrescens Mart. 1 1 1,11 0,006 1,09
CONNARACEAE
Connarus suberosus Planch. 10 4 8,33 0,036 4,04
ERYTHROXYLACEAE
Erythroxylum citrifolium A.St.-Hil. *
Erythroxylum suberosum A.St.-Hil. 27 8 22,50 0,126 9,44 45 6 50,00 0,233 16,36
Erythroxylum tortuosum Mart. 1 1 0,83 0,002 0,78
FABACEAE
Leptolobium dasycarpum Vogel 5 1 4,17 0,036 1,58 3 2 3,33 0,014 2,39
Bowdichia virgilioides Kunth 13 4 10,83 0,138 5,49 41 6 45,56 0,300 17,02
Copaifera langsdorffii Desf. 16 1 17,78 0,106 5,32
Dalbergia miscolobium Benth. 73 6 60,83 0,464 16,86 75 6 83,33 0,667 29,28
Dalbergia villosa (Benth.) Benth. *
Dimorphandra mollis Benth. 2 2 1,67 0,039 1,93 1 1 1,11 0,009 1,15
Enterolobium gummiferum (Mart.) J.F.Macbr. 15 3 12,50 0,148 5,17 10 3 11,11 0,117 6,26
Hymenaea stigonocarpa Mart. ex Hayne *
Machaerium hirtum (Vell.)Stellfeld *
Machaerium villosum Vogel *
Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. 27 2 30,00 0,281 11,18
Piptadenia gonoacantha (Mart.) J.F.Macbr. 1 1 1,11 0,008 1,13
Plathymenia reticulata Benth. 38 6 42,22 0,606 22,39
Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville 21 5 17,50 0,266 8,40 56 6 62,22 0,459 22,37
LAMIACEAE
Aegiphila verticillata Vell. 2 1 1,67 0,029 1,18 5 4 5,56 0,026 4,58
Hyptidendron canum (Pohl ex Benth.) Harley 1 1 0,83 0,003 0,78 18 1 20,00 0,205 7,53
Vitex megapotamica (Spreng.) Moldenke *
LYTHRACEAE
Lafoensia vandelliana Cham. & Schltdl. 11 4 9,17 0,059 4,40
MALPIGHIACEAE
Byrsonima coccolobifolia Kunth 2 1 1,67 0,007 0,94 31 5 34,44 0,202 12,78
Byrsonima verbascifolia (L.) DC. 19 5 21,11 0,181 10,52
Heteropterys byrsonimifolia A.Juss. 8 5 6,67 0,042 4,53 32 5 35,56 0,295 14,70
MALVACEAE
Luehea paniculata Mart. & Zucc. 18 2 20,00 0,178 7,83
MELASTOMATACEAE
Miconia albicans (Sw.) Triana 49 5 40,83 0,293 11,74 3 2 3,33 0,013 2,36
Miconia ferruginata DC. 1 1 0,83 0,007 0,83 22 3 24,44 0,266 10,96
Miconia tristis Spring *
Tibouchina sellowiana Cogn. 17 2 18,89 0,072 5,65
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FAMÍLIA / Espécie
Cerrado sensu stricto rupestre Cerrado sensu stricto típico
N P DA DoA VI N P DA DoA VI

MELIACEAE
Trichilia pallens C.DC. 1 1 1,11 0,006 1,09
MYRISTICACEAE
Virola sebifera Aubl. 3 1 2,50 0,021 1,20 3 1 3,33 0,010 1,49
MYRSINACEAE
Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze 20 5 16,67 0,079 6,24 13 2 14,44 0,069 4,98
MYRTACEAE
Campomanesia xanthocarpa (Mart.) O.Berg 6 1 5,00 0,035 1,67
Eugenia aurata O.Berg **
Myrcia guianensis (Aubl.) DC. 21 6 17,50 0,099 7,21
Myrcia tomentosa (Aubl.) DC. 5 3 4,17 0,038 2,88 1 1 1,11 0,009 1,15
Siphoneugena densiflora O.Berg 64 4 53,33 0,752 17,77 2 2 2,22 0,007 2,09
NYCTAGINACEAE
Neea theifera Oerst. 6 1 6,67 0,074 3,17
OCHNACEAE
Ouratea castaneifolia (DC.) Engl. 4 3 3,33 0,063 3,05 1 1 1,11 0,009 1,16
PERACEAE
Pera glabrata (Schott) Poepp. ex Baill. 2 2 1,67 0,100 2,60
PROTEACEAE
Roupala montana Aubl. 1 1 0,83 0,005 0,81 5 3 5,56 0,014 3,52
RUBIACEAE
Faramea latifolia (Cham. & Schltdl.) DC. 4 1 3,33 0,039 1,50
Palicourea rigida Kunth 2 1 2,22 0,006 1,26
Rudgea viburnoides (Cham.) Benth. 3 3 3,33 0,006 3,07
SALICACEAE
Casearia sylvestris Sw. *
SAPINDACEAE
Cupania vernalis Cambess. 3 1 3,33 0,010 1,47
SIPARUNACEAE
Siparuna reginae (Tul.) A.DC. 2 2 2,22 0,007 2,09
STYRACACEAE
Styrax camporum Pohl 7 3 5,83 0,060 3,34 1 1 1,11 0,005 1,07
URTICACEAE
Cecropia pachystachya Trécul 1 1 1,11 0,053 1,99
VOCHYSIACEAE
Qualea dichotoma (Mart.) Warm. 93 5 77,50 0,898 23,16 4 2 4,44 0,030 2,84
Qualea grandiflora Mart. 49 6 40,83 0,513 14,79 3 2 3,33 0,072 3,48
Qualea multiflora Mart. 75 8 62,50 0,388 17,52 9 3 10,00 0,054 4,89
Qualea parviflora Mart. 42 6 35,00 0,368 12,45
Vochysia rufa Mart. 2 1 1,67 0,011 0,97
Vochysia thyrsoidea Pohl 8 4 6,67 0,336 7,12
Total geral 923 8 769,17 9,090 300,00 646 6 717,78 5,245 300,00
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A distribuição diamétrica de ambas as 
comunidades apresentou forma de “J-reverso” 
(Fig. 2a) e a estrutura vertical concentrou-se, 
nas duas áreas, na classe de 2,5 a 4 m (Fig. 2b). 
De acordo com o teste Mann-Whitney a 5% de 
significância (p > 0,05), a estrutura dos dois hábitats 
se diferenciou em relação à área basal e DAP médio 
(Tab. 2). Na comparação através da rarefação (Fig. 
3a), embora o cerrado típico tenha apresentado 
suave elevação da riqueza em relação ao cerrado 
rupestre, é possível observar riqueza similar 
entre as comunidades. A abundância relativa das 
espécies nos dois cerrados evidenciou um padrão de 
diversidade com a dominância de poucas espécies 
sobre as comunidades (Fig. 3b). Apesar disso, 
apenas Dalbergia miscolobium Benth. é similar 
nos dois habitats como espécie importante em VI.

Solos
Os subgrupos de solo identificados foram: 

neossolo litólico distrófico típico, presente 
no fragmento de cerrado rupestre, marcado 
pelo afloramento rochoso da rocha matriz 
metaquartzítica, e o argissolo vermelho distrófico 
típico, presente no cerrado típico. Das 14 variáveis 
de solo comparadas (Tab. 2), 10 diferiram 
significativamente entre os dois hábitats. O cerrado 
rupestre apresentou solo de textura mais arenosa 
e maiores valores de P, enquanto o cerrado típico 

Figura 2 – Distribuição de frequências de classes de 
diâmetro (a) e altura (b) das comunidades arbóreas de um 
cerrado rupestre e um cerrado típico no município de Guapé, 
Sul de Minas Gerais.
Figure 2 - Frequency distribution of diameter classes (a) and height (b) 
of two tree communities in a rockysoil cerrado and a typical cerrado 
in the municipality of Guapé, south of Minas Gerais.

Figura 3 – Curvas de rarefação comparando os 
levantamentos fitossociológicos arbóreos sobre 
um cerrado rupestre e um cerrado típico (a); e 
distribuição de abundância relativa das espécies das 
duas comunidades arbóreas de cerrado sensu stricto (b) 
no município de Guapé, Sul de Minas Gerais.
Figure 3  – Rarefaction curves comparing the tree 
phytosociological surveys on a rockysoil cerrado and a typical 
cerrado (a); and distribution of relative species abundance in 
two sensu stricto (b) cerrado communities in the municipality 
of Guapé, south of Minas Gerais.

a

a

b

b
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apresentou maiores percentuais de argila e silte e 
maiores teores de K e Mg. 

Correlações entre espécies e ambiente
Os autovalores da CCA para os três primeiros 

eixos de ordenação foram 0,585 (eixo 1); 0,390 
(eixo 2) e 0,268 (eixo 3), e as correlações de 
Pearson para esses eixos foram acima de 0,925. As 
espécies mais associadas ao cerrado sobre neossolo 
foram Caryocar brasiliense Cambess., Eremanthus 
mattogrossensis Kuntze, Lafoensia vandelliana 
Cham. & Schltdl, Couepia grandiflora (Mart. & 
Zucc.) Benth. e Vochysia thyrsoidea Pohl; enquanto 
ao cerrado típico sobre argissolo Peltophorum 
dubium (Spreng.) Taub., Neea theifera Oerst., 
Luehea paniculata Mart. & Zucc., Plathymenia 
reticulata Benth., Byrsonima verbascifolia (L.) 
DC., Copaifera langsdorffii Desf. e Schefflera 
macrocarpa (Cham. & Schltdl.) Frodin. 

Os três primeiros eixos da CCA explicaram 
34% da variância dos dados (eixo 1 = 17,3; eixo 2 
= 9,7 e eixo 3 = 7,01) e o teste de permutação de 
Monte Carlo indicou correlação significativa (P = 
0,033) entre abundância das espécies e variáveis 
ambientais para os eixos. Com exceção do pH, 
todas as variáveis edáficas correlacionaram-se 
significativamente ao primeiro eixo da CCA com 
valores acima de 0,563 (Tab. 3). Os teores de P e 
Areia mantiveram correlações altas e positivas, 
enquanto o teor de K, Mg, SB e Argila apresentaram 
correlações negativas com aquelas (Tab. 3). O 
primeiro eixo da CCA explicou 51% da variância 
dos dados, com a formação ao longo do eixo de 
dois grupos distintos (Fig. 4): o primeiro formado 
pelas unidades amostrais sobre neossolo litólico, 
mais bem drenados, geologicamente mais recentes 
e com altos teores de P, Areia e P-rem, e o segundo 
formado pelas parcelas sobre argissolo vermelho, 

Tabela 2 – Comparação entre variáveis de solo e estruturais da vegetação arbórea registradas em 14 parcelas de cerrado 
sensu stricto no município de Guapé, Sul de Minas Gerais. Valores são médias ± desvios padrão das n amostras de cada 
classe de solo. (*) Indica diferença significativa segundo teste de Mann-Whitney a 5% de significância (p < 0,05) e (n.s) 
não significativo. 
Table 2 – Comparison between soil and structural variables of trees recorded in 14 sensu stricto  cerrado plots in the municipality of Guapé, 
south of Minas Gerais. Values are means ± standard deviations of the n samples of each soil class. (*) Indicates significant difference according 
to Mann-Whitney test at 5% significance (p <0.05) and (n.s) not significant.

Atributos Total (14n) Neossolo (8n) Argissolo (6n) Mann-Whitney (p)
pH (em H2O) 4,68 ± 0,27 4,64 ± 0,35 4,73 ± 0,06 0,3935 (n.s)
P - Mehlich (mg/dm³) 3,96 ± 1,95 5,19 ± 1,72 2,33 ± 0,16 0,0034*
K (mg/dm³) 47,21 ± 30,67 25,38 ± 6,59 76,33 ± 17,03 0,0023*
Ca (cmol/dm³) 0,21 ± 0,32 0,10 ± 0,00 0,35 ± 0,23 0,0388*
Mg (cmol/dm³) 0,15 ± 0,11 0,10 ± 0,00 0,22 ± 0,08 0,0116*
Al (cmol/dm³) 1,94 ± 0,71 1,89 ± 0,86 2,02 ± 0,11 0,4371 (n.s)
SB (cmol/dm³) 0,50 ± 0,49 0,28 ± 0,05 0,75 ± 0,31 0,0046*
T (cmol/dm³) 13,64 ± 7,64 14,10 ± 10,19 13,02 ± 1,81 0,4003 (n.s)
V (%) 3,94 ± 3,71 2,45 ± 1,01 5,92 ± 1,91 0,0329*
MO (dag/kg) 3,41 ± 1,21 3,60 ± 1,51 3,17 ± 0,21 0,9482 (n.s)
P-rem (mg/L) 34,04 ± 11,48 40,89 ± 9,97 24,92 ± 1,07 0,0136*
Areia (%) 59,43 ± 20,72 76,00 ± 5,83 37,33 ± 10,53 0,0023*
Silte (%) 24,43 ± 9,35 17,63 ± 5,68 33,50 ± 2,60 0,0023*
Argila (%) 16,14 ± 12,13 6,38 ± 0,74 29,17 ± 8,05 0,0015*
Densidade (ind/ha) 747,14 ± 323,57 769,16 ± 428,57 717, 77 ± 115,71 0,4772 (n.s)
Área basal (m²/ha) 15,63 ± 4,01 10,91 ± 4,34 4,72 ± 1,40 0,0238*
DAP médio (cm) 10,00 ± 5,16 10,85 ± 5,72 8,80 ± 3,94 0,0081*
Altura total média (m) 3,7 ± 1,29 3,38 ± 1,44 3,10 ± 1,00 0,6514 (n.s)
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menos drenados e de gênese mais antiga que o 
anterior e, portanto, com menores valores de pH 
associado e com altos teores de K, Mg, SB e Argila.

Discussão
A riqueza florística levantada - 83 espécies 

- encontra-se dentro dos padrões observados para 
os cerrados sensu stricto do sul de Minas Gerais, 
70 a 85 espécies (Carvalho & Martins 1994, 2009). 
Essa riqueza florística também está próxima 
daquela levantada por Felfili & Fagg (2007) em 
um mosaico de solos rochosos e concressionários 
no Brasil Central, com 87 espécies, bem como os 
da província florística sudeste do Brasil (Ratter 
et al. 2003; Brado & Durigan 2004; Dantas & 
Batalha 2011). Atribui-se este padrão à variação 
de gradientes da área estudada, onde existe a 
influência de espécies de fisionomias de entorno 
(e.g., FESD), destacando-se Clethra scabra Pers., 
Dalbergia villosa (Benth.) Benth., Erythroxylum 
citrifolium A.St.-Hil., Luehea paniculata Mart. & 
Zucc., Machaerium villosum Vogel, Piptadenia 
gonoacantha (Mart.) J.F.Macbr., Siparuna reginae 
(Tul.) A.DC., Tapirira guianensis Aubl., Terminalia 
glabrescens Mart., e Zanthoxylum rhoifolium Lam. 
(Oliveira-Filho & Fontes 2000). Tais transições 
entre cerrado e florestas semidecíduas dentro da 
mesma unidade climática ocorrem principalmente 
devido a variações das propriedades edáficas, como 
fertilidade, textura e regime hidrológico no solo 
(Ruggiero et al. 2002; Durigan & Ratter 2006).

As curvas de rarefação e de distribuição 
de abundância evidenciaram que os padrões 

florísticos dos dois cerrados são próximos. Dessa 
forma, a classificação de Ribeiro e Walter (1998) 
para os subtipos de Cerrado sensu stricto também 
se aplicam aos Cerrados sensu stricto do sul de 
Minas Gerais. Separadamente o cerrado rupestre 

Tabela 3 – Correlações intraset da Análise de Correspondência Canônica (CCA) dos dois primeiros eixos de ordenação 
e matriz de correlações ponderadas para as variáveis dos solos registradas em 14 parcelas de cerrado sensu stricto 
no município de Guapé, Sul de Minas Gerais. Correlações significativas com valores absolutos maiores que 0,5 ou 
menores -0,5 estão indicadas em negrito. 
Table 3 – Intraset correlations of Canonical Correspondence Analysis (CCA) of the first two axes of ordination and correlation matrix 
weighted to soil variables recorded in 14 sensu stricto cerrado plots in the municipality of Guapé, south of Minas Gerais. Significant 
correlations with absolute values higher than 0.5 or less than -0.5 are indicated in bold.

Figura 4 – Análise de Correspondência Canônica 
(CCA) de duas comunidades de cerrado sobre solos 
rochosos em Guapé, sudoeste de Minas Gerais. As 
parcelas representadas por (∆) correspondem à área de 
cerrado típico, enquanto as parcelas representadas por (●) 
correspondem à área de cerrado rupestre.
Figure 4 – Canonical Correspondence Analysis (CCA) in two 
cerrado communities on rocky soils in Guapé, southwest of Minas 
Gerais. The plots represented by (∆) correspond to typical cerrado 
while plots represented by (●) correspond to the cerrado rupestre.

Parâmetros Edáficos
Correlações Intraset

P K P-rem Mg SB pH Areia
Eixo 1 Eixo 2

P -0.778 -0.108 -
K 0.845 -0.270 -0.594 -
Mg -0.612 0.528 -0.446 0.836 -0.301 -
SB -0.563 0.508 -0.397 0.843 -0.319 0.982 -
pH -0.322 0.256 -0.608 0.314 -0.438 0.463 0.431 -
Areia 0.936 0.039 0.729 -0.488 0.771 -0.488 -0.455 -0.264 -
Argila -0.940 0.073 -0.733 0.560 -0.712 0.560 0.524 0.337 -0.963
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apresentou riqueza similar a outros trabalhos na 
fisionomia para a região core do Cerrado (Amaral 
et al. 2006; Moura et al. 2007, 2010; Pinto et al. 
2009). Enquanto o cerrado típico apresentou riqueza 
próxima aos cerrados transicionais (FESD) da 
região noroeste de São Paulo (Brando & Durigan 
2004; Dantas & Batalha 2011). 

A distribuição da comunidade em classes 
de diâmetro encontra-se na forma de “J-reverso”, 
padrão no qual há o recrutamento de indivíduos 
regenerantes (Felfili 2001). A distribuição em classes 
de altura apresentou, para os dois fragmentos, maior 
número de indivíduos na classe de 2,5 a 4,0 m. O 
padrão de dominância e de valores de importância 
encontrados para os dois fragmentos foi àquele 
comum à vegetação dos cerrados, com poucas 
espécies de grande abundância, aproximadamente 
10 espécies representando 50% de IVI e muitos 
gêneros e famílias com apenas uma espécie (Felfili 
et al. 2004). Da mesma forma, as principais famílias 
botânicas encontradas confirmam o padrão comum 
para a composição de cerrados sensu stricto no 
Brasil (Ratter et al. 2003; Bridgewater et al. 2004).

Na composição de espécies, para os dois 
ambientes, foram identificadas espécies de 
ampla distribuição no domínio do Cerrado: 
Leptolobium dasycarpum Vogel, Annona 
coriácea Mart., Bowdichia virgilioides Kunth, 
Byrsonima coccolobifolia Kunth, Caryocar 
brasiliense Cambess., Dimorphandra mollis 
Benth., Erythroxylum suberosum A.St.-Hil., 
Qualea grandiflora Mart., Roupala montana Aubl., 
Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville e 
Xylopia aromatic (Lam.) Mart. (Ratter et al. 2003; 
Bridgewater et al. 2004). Entretanto, coletaram-
se também espécies raras, como Eremanthus 
elaeagnus (Mart. Ex DC.) Sch.Bip., Eremanthus 
mattogrossensis Kuntze e Miconia tristis Spring 
(Mendonça et al. 2008; Oliveira-Filho 2006). 

Valores significativos para os eixos da 
CCA superiores a 0,5 (eixo 1) apontam para um 
gradiente curto, com rápida substituição de espécies 
(Ter Braak 1987).  Essa diferença na distribuição 
da flora no ambiente indica que a explicação 
para a diversidade beta está correlacionada às 
características dos solos. Os Neossolos Litólicos 
são solos rasos, com baixa capacidade de retenção 
de água, associados a afloramentos de rocha e 
apresentam elevados teores de minerais primários 
(Reatto et al. 1998), daí a elevada e positiva 
correlação “intraset” entre areia e P (0,729). Já 
o Argissolo apresentou melhor fertilidade, com 
correlação positiva entre argila e os teores de K 

e Mg e também com a SB. Esta classe de solo 
apresenta profundidade variável, mas um evidente 
incremento de argila do horizonte B para baixo 
do perfil (EMBRAPA 1999). Nenhuma relação 
entre o teor de MO e argila foi encontrado, embora 
Goodland & Ferri (1979) acreditem que a MO 
seja mais importante que aquela em disponibilizar 
nutrientes para as plantas em comunidades de 
cerrado. Pinto et al. (2009) atribuíram a baixa 
densidade e área basal dos cerrados rupestres à 
pouca profundidade do solo, alta concentração de 
alumínio e baixos teores de fertilidade. Contudo, 
encontrou-se neste trabalho elevada biomassa, 
comparáveis às outras fisionomias de cerrados 
sensu stricto (Amaral et al. 2006; Pinto et al. 2009; 
Moura et al. 2010). 

Segundo Assis et al. (2011), o fósforo é 
um nutriente essencial às plantas, explicando a 
correlação positiva com elevada área basal. Neri et 
al. (2012) encontraram correlações positivas entre 
áreas de elevada área basal e teores de fósforo. 
Portanto, acredita-se que o que melhor explica 
e sustenta uma comunidade arbórea de cerrado 
rupestre sobre neossolos litólicos seja o elevado teor 
de minerais primários disponíveis. Não obstante, 
a associação desses minerais com áreas de menor 
drenagem e maior saturação hídrica resultam na 
ocorrência de espécies hidrófilas como na parcela 
três deste levantamento, destacando-se Protium 
heptaphyllum (Aubl.) Marchand e Calophyllum 
brasiliense Cambess.

Nas parcelas sobre Argissolo Vermelho, 
embora este tenha sido classificado como distrófico, 
a elevação do teor de argila comparado ao Neossolo 
e o incremento deste no gradiente textural, 
proporcionou um sítio de maior fertilidade e 
disponibilidade de água para a vegetação. Assis 
et al. (2011) sugerem que maiores teores de argila 
favorecem a retenção de água, pois aumentam 
a microporosidade do solo, criando condições 
favoráveis ao estabelecimento de um maior espectro 
de plantas. Além disso, em Argissolos, ao passo que 
o teor de argila cresce para o horizonte B (Reatto 
et al. 1998), a capacidade do solo de retenção de 
nutrientes aumenta, como observado pela correlação 
positiva entre K e Mg e SB. Oliveira-Filho & Ratter 
(2002), sugerem que a carência de magnésio é um 
fator limitante ao estabelecimento de vegetações 
mais densas. Portanto, tais atributos favoreceriam 
o surgimento de uma vegetação mais densa.

De fato, assim como Dantas & Batalha 
(2011) e Assis et al. (2011), acredita-se que é 
a disponibilidade de água no solo associada à 
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fertilidade do substrato, que melhor pode explicar a 
distribuição das plantas nos cerrados. Isso justifica 
a ocorrência de espécies de florestas ripárias no 
domínio do cerrado, como sugere Oliveira-Filho 
& Ratter (2002). Da mesma forma, espera-se 
que a dinâmica sucessional para os cerrado sobre 
Argissolos seja a mesma descrita para áreas de 
transição cerrado-floresta sobre solos arenosos da 
Amazônia (Oliveira-Filho & Ratter 2002), onde 
o estádio clímax da vegetação seja o Cerradão. 
Essa pesquisa indica que em áreas de ecótono 
cerrado-floresta da província florística sudeste, nos 
solos com maiores teores de argila, fertilidade e 
capacidade de retenção de água, o comportamento 
da vegetação climáxica seja o mesmo observado 
por Pinheiro & Durigan (2009), no qual o cerrado 
sensu stricto conservado tornou-se um Cerradão. 
Por fim, os cerrados do sul e sudoeste de Minas 
Gerais comprovam a afirmativa de Bridgewater et 
al. (2004), na qual os esforços para conservação do 
Cerrado devem considerar cada província florística 
em separado. 

Material Suplementar
O presente artigo tem como suplemento 

digital (disponível em <http://dx.doi.org/10.6084/
m9.figshare.4213800>) duas matrizes de dados 
brutos, sendo uma dos dados florísticos e 
fitossociológicos, e outra com os atributos de 
solo, bem como o mapa apresentado da área 
de estudo no formato TIF (Tagged Image File 
Format). Estão também disponíveis quatro tabelas 
de dados preparados quando da elaboração das 
representações gráficas apresentadas no artigo. 
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Resumo
Primulaceae é representada no Brasil por 12 gêneros e cerca de 140 espécies. As espécies apresentam hábitos 
de herbáceo a arbóreo e estão distribuídas nos gêneros Ardisia, Clavija, Ctenardisia, Cybianthus, Geissan-
thus, Gentlea, Jacquinia, Lysimachia, Myrsine, Parathesis, Samolus e Stylogyne. Esta família é amplamente 
distribuída no Brasil, sendo que espécies exclusivamente amazônicas pertencem aos gêneros Ctenardisia, 
Gentlea, e Parathesis. Este estudo apresenta o primeiro registro de Gentlea para o Brasil. É apresentada uma 
chave de identificação dos gêneros para o Brasil, descrições, ilustrações e comentários com referência dos 
materiais de herbário analisados.
Palavras-chave: Ericales, Myrsinaceae, taxonomia, Theophrastraceae.

Abstract 
Primulaceae is represented by 12 genera and about 140 species in Brazil. Species varies from herbs to trees 
and are grouped within the genus: Ardisia, Clavija, Ctenardisia, Cybianthus, Geissanthus, Gentlea, Jacquinia, 
Lysimachia, Myrsine, Parathesis, Samolus, and Stylogyne. The family is widely distributed, but Ctenardisia, 
Gentlea and Parathesis are exclusively from the Amazonian forests. This study presents the first record of 
Gentlea in Brazil. An identification key for the Brazilian genera, diagnostics descriptions, illustrations, and 
comments with reference to herbarium specimens are provided. 
Key words: Ericales, Myrsinaceae, taxonomy, Theophrastraceaes.
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Introdução
Primulaceae compreende atualmente as 

subfamílias Maesoideae, Theophrastoideae, 
Myrsinoideae e Primuloideae (Stevens 2001 
onwards). Em sistemas anteriores (Cronquist 
1988; APG II 2003) essas subfamílias foram 
tratadas como famílias independentes (Maesaceae, 
Theophrastaceae, Myrsinaceae e Primulaceae s.s.) 
e, por serem estreitamente relacionadas, eram 
designadas como o “grupo primulóide”. Este 
grupo é caracterizado pelas flores haplostêmones, 
com corola simpétala, estames opositipétalos, 
placentação central livre, óvulos bitegmáticos, 
tenuinucelados e endosperma de formação nuclear 
(Källersjö et al. 2000).

A significativa alteração, trazida pelas 
análises moleculares, foi a transferência de gêneros 
tradicionalmente subordinados à Primulaceae s.s. 
para Myrsinaceae e Theophrastaceae (Källersjö et al. 

2000; Stahl & Anderberg 2004). Estudos posteriores 
ampliaram a circunscrição de Primulaceae, que tem 
prioridade de nome, e subordinaram as demais 
famílias como subfamílias (APG IV 2016). Na atual 
fase do conhecimento, apesar das relações entre 
as subfamílias, cujos gêneros ainda necessitam de 
maiores esclarecimentos e estudos, Primulaceae 
s.l. é considerada monofilética (APG IV 2016).

Considerando a circunscrição atual de 
Primulaceae, são registrados para o Brasil 11 
gêneros e 140 espécies (BFG 2015), com ampla 
distribuição, sendo aqui registrada a primeira 
ocorrência do gênero Gentlea. Registram-se, 
portanto, 12 gêneros de Primulaceae para o 
Brasil. Este trabalho apresenta uma sinopse dos 
gêneros, com chave para identificação, descrições, 
comentários taxonômicos e distribuição geográfica, 
com o propósito de auxiliar na sua identificação e 
subsidiar projetos futuros.
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Material e Métodos
Este estudo segue as informações contidas 

na Lista de Espécies da Flora do Brasil (BFG 
2015). As descrições da família e dos gêneros 
foram elaboradas a partir das principais obras 
de referência para cada táxon, considerando 
a circunscrição da família configurada pelo 
APG III (2009), mantida em APG IV (2016), 
citadas após cada descrição e mencionadas 
nos comentários. Apresenta-se a descrição 
da família, e uma chave para os gêneros com 
espécies que ocorrem no território brasileiro. 
Para cada gênero é mencionada a obra original, 
espécie-tipo, descrição com os principais 
caracteres diagnósticos, ilustração, comentários 
gerais e um ou mais materiais de referência 
com a citação de sua localização em coleção de 
Herbário, cuja sigla segue o Index Herbariorum 
(Thiers continuamente atualizado). Nos gêneros 
com circunscrição mais complexa foram 
acrescidos maiores detalhes na apresentação 
de suas descrições. O material testemunho da 
ilustração está incluído na listagem do material 
selecionado.

Resultados e Discussão
Primulaceae Batsch ex Borkh., Bot. Wörterb. 
2: 240. 1797, nom. cons. Gênero-TIPO: Primula 
L. - Species Plantarum 1: 142-144. 1753.

Ervas perenes ou anuais, cespitosas 
a eretas, ou árvores, arbustos; cavidades 
secretoras presentes em folhas,  f lores e 
frutos, ou ausentes. Folhas simples, alternas, 
rosuladas, subverticiladas, verticiladas ou 
opostas, pecioladas, subsésseis ou sésseis, 
sem estípulas; folhas jovens involutas ou 
conduplicadas. Inflorescências terminais, 
subterminais ou laterais,paniculadas, racemosas, 
corimbosas, umbeladas, fasciculadas, ou flores 
isoladas. Brácteas presentes, precocemente 
caducas ou ausentes. Flores 3–4–5-meras 
meras; bissexuais ou unissexuais em plantas 
dióicas, androdióicas, polígamas ou monóicas; 
diclamídeas, heteroclamídeas, actinomorfas 
ou ligeiramente zigomorfas; cálice rotáceo, 
campanulado, hipocrateriforme; sépalas livres 
na base ou fusionadas; corola gamopétala, tubo 
curto ou longo; prefloração contorta, quincuncial 
ou imbricada; rotata, campanulada, urceolada, 
hipocrateriforme; lobos oblongos, lanceolados, 
elípticos ou suborbiculares. Androceu isostêmone 
ou diplostêmone; estames livres entre si unidos 

por um tubo estaminal; quando livres entre si 
são epipétalos ou fusionados à base das pétalas; 
opositissépalos em uma série, estaminódios, 
quando presentes, alternissépalos; anteras bitecas, 
basifixa, introrsa ou extrorsa, deiscentes por poros 
apicais, fendas longitudinais curtas com ápice 
alargado, fendas longas, livres entre si ou conadas. 
Gineceu gamocarpelar, 5 carpelar; ovário súpero ou 
semi-ínfero, unilocular, placentação central livre, 
pauciovilado a pluriovulado; óvulos dispostos em 
uma, duas ou muitas séries na placenta globosa, 
raramente imersos dentro da placenta, anátropos 
e bitegmáticos, tenuinucelados; estilete curto ou 
longo, cilíndrico; estigma punctado, capitado ou 
truncado. Frutos carnosos, drupas, indeiscentes 
e monospérmicos, ou frutos secos, cápsulas, 
deiscentes e polispérmicos; sementes ovóides e 
lisas, ou angulares e reticuladas ou papilosas; 
endosperma abundante; embrião reto ou curvo, 
com cotilédones foliáceos ou pouco diferenciados.

Primulaceae é cosmopolita e ocupa os 
mais variados ambientes. Possui cerca de 2.590 
espécies em 58 gêneros (Stevens 2001 onwards). 
A família está representada no Brasil por 12 
gêneros: Ardisia Sw., Clavija Ruiz & Pav., 
Ctenardisia Ducke, Cybianthus Mart. (sensu 
Agostini 1980), Gentlea Lundell, Geissanthus 
Hook. f., Lysimachia L. (= Anagallis L.), 
Jacquinia L., Myrsine L. (incluindo Rapanea 
Aubl.), Parathesis (A.DC.) Hook. f., Samolous 
L. e Stylogyne A.DC. (Ståhl 2004a; Ståhl 2004b; 
Anderberg 2004; Ståhl & Anderberg 2004), e 
cerca de 140 espécies (BFG 2015).

Algumas espécies de Ardisia, Primula 
L., Cyclamen L. e Lysimachia são utilizadas e 
cultivadas no Brasil como ornamentais (Souza 
& Lorenzi 2012). Ardisia compressa Kunth in 
H.B.K., A. humilis Vahl e A. solanacea Roxb. são 
arbustos de pequeno porte com frutos vermelhos 
ou arroxeados muito ornamentais, especialmente 
interessantes para arborização urbana (Freitas 
& Carrijo 2008). Ardisia solanacea, no entanto, 
ocorrem como subespontânea na Floresta da 
Tijuca, no estado do Rio de Janeiro (Freitas & 
Carrijo 2008), sendo seus frutos provavelmente 
dispersos por tucanos. Espécies de Jacquinia 
e  Clavi ja  compõem um pequeno grupo 
economicamente importante: Jacquinia sprucei 
Mez, ocorrente no Equador e Peru, apresenta 
raízes e frutos com importância farmacológica, 
enquanto Clavija nutans (Vell.) B. Ståhl possui 
flores ornamentais e frutos comestíveis (Stahl 
1991, 2004b).
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Chave para identificação dos gêneros de Primulaceae no Brasil
1. Ervas; fruto cápsula ............................................................................................................................... 2
1᾽.	 Arbustos	ou	árvores;	fruto	drupa .......................................................................................................... 3

2. Ervas cespitosas; folhas alternas simples ou opostas, ovadas; estaminódio ausente ....Lysimachia
2᾽.	 Ervas	eretas;	folhas	alternas	em	rosetas,	espatuladas;	estaminódios	presentes .................Samolus

3. Folhas pseudoverticiladas; subsésseis; panículas terminais; estaminódios ausentes ..............  
 .............................................................................................................................. Ctenardisia

3᾽.	 Folhas	alternas	congestas	no	ápice	dos	ramos	ou	distribuídas	ao	longo	dos	ramos,	pecioladas;	
racemos ou panículas, laterais ou terminais; estaminódios raramente presentes .................. 4
4. Folhas amplas, com margem inteira a geralmente serreada; estaminódios presentes; 

pericarpo	fino,	sem	cavidades	secretoras ............................................................ Clavija
4᾽.	 Folhas	 em	 diversos	 tamanhos,	margem	 inteira,	 raro	 serreada;	 estaminódios	 raros;	

pericarpo espesso, denso em cavidades secretoras visíveis .......................................... 5
5. Cálice com sépalas unidas no botão e lobos desiguais.........................Geissanthus
5᾽.	 Cálice	com	sépalas	livres	no	botão	e	lobos	iguais ................................................ 6

6.	 Gemas	e	partes	florais	com	tricomas	estrelados	e	dendróides;	corola	papiloso-
tomentosa na face interna do tubo da corola ..................................Parathesis

6᾽.	 Gemas	e	partes	florais	sem	tricomas	estrelados	e	dendróides,	ou	apenas	com	
tricomas glandulares e tectores unisseriados e plurisseriados; corola glabra ou 
papilosa na face interna do tubo da corola .................................................... 7
7. Flores bissexuais; corola campanulada; estaminódios petalóides ...........  

 ................................................................................................. Jacquinia
7᾽.	 Flores	unissexuais,	 raro	bissexuais;	corola	 rotácea,	 raro	campanulada;	

sem estaminódios petalóides ................................................................. 8
8.	 Lobos	da	corola	cobertos	por	tricomas	papilosos;	filetes	inseridos	

nos lobos da corola ........................................................Cybianthus
8᾽.	 Lobos	da	corola	glabros,	tricomas	papilosos	na	margem	ou	ausentes;	

filetes	livres	ou	inseridos	no	tubo	da	corola .................................. 9
9. Inflorescências umbeliformes; corola rotácea; estilete 

inconspícuo a ausente, estigma morcheliforme ..........Myrsine
9᾽.	 Inflorescências	em	panículas	ou	fascículos;	corola	campanulada;	

estilete longo e delgado; estigma puntiforme ou capitado ......  
 ............................................................................................. 10
10. Filetes livres entre si; ovário pauciovulado, com óvulos 

em uma série .................................................... Stylogyne
10᾽.	 Filetes	livres	ou	unidos	entre	si;	ovário	pluriovulado,	com	

óvulos em duas séries ou mais ..................................... 11
11. Corola com pétalas róseas ou alvas, contortas no 

botão, recurvadas na antese, unidas na base; anteras 
longas sagitadas; pericarpo liso ................... Ardisia

11᾽.	 Corola	com	pétalas	esverdeadas	a	rosadas,	imbricadas	
no botão, não recurvadas na antese, livres na base; 
anteras curtas ovada-cordadas; pericarpo costado ...  
 .................................................................... Gentlea

1. Ardisia Sw., Prodr. [O. P. Swartz] 3: 48. 1788, 
nom. cons. (Espécie tipo: A. tinifolia Sw., Prodr. 
3: 48. 1788, typ. cons.). Fig. 1a-c

Arbustos ou árvores, caule simpodial. Folhas 
alternas, margem inteira ou denteada, geralmente 
pontuadas. Inflorescências em panículas terminais, 

raramente laterais, glabras ou papilosas. Flores 
pediceladas, bissexuais, 5-meras, raro 4-meras, 
estivação contorta; cálice glabro ou papiloso, sépalas 
separadas no botão floral; corola campanulada, 
actinomorfa, pétalas recurvadas na antese, róseas 
ou alvas, unidas na base; estames livres entre si 
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Figura 1 – a-c. Ardisia weberbaueri – a. ramo com frutos; b. flor; c. fruto. d-h. Clavija spinosa – d. ramo com flores estaminadas; 
e. flor estaminada; f. flor pistilada; g. detalhe dos ramos com flores pistiladas; h. detalhe dos ramos com frutos. i-l. Ctenardisia 
speciosa – i. ramo com flores e botões; j. botão floral; k. flor; l. fruto. m-o. Cybianthus densicomus – m. ramo com flores; n-o. flores 
estaminadas. (a-c. Michelangeli 1319; d-e. Martinelli 9766; f-g. Fernandes 305; h. Sucre 4585; i-l. Ducke (RB 2524); m-o. Cesar 604) 
Figure 1 – a-c. Ardisia weberbaueri – a. branch with fruits; b. staminate flower; c. fruit. d-h. Clavija spinosa – d. branch with staminate 
flowers; e. staminate flower; f. pistillate flower; g. detail of branch with pistillate flower; h. detail of branches with fruits. i-l. Ctenardisia 
speciosa – i. branch with flowers and fruits;  j. flower bud; k. flower; l. fruit. Cybianthus densicomus – m. branch with flowers; n-o. 
staminate flowers. (a-c. Michelangeli 1319; d-e. Martinelli 9766; f-g. Fernandes 305; h. Sucre 4585; i-l. Ducke (RB 2524); m-o. Cesar 604)
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ou unidos por um tubo estaminal, equilongos 
ou menores que o pistilo, anteras sagitadas, 
deiscentes por fendas laterais longas ou poricidas; 
ovário globoso, pluriovulado, óvulos em muitas 
séries; estilete cilíndrico, estigma capitado. Frutos 
drupas, monospérmicos, pericarpo liso.

Ardisia é pantropical  e abarca 250 
espécies (Stahl & Anderberg 2004) distribuídas 
predominantemente nos trópicos. Das cinco 
espécies que ocorrem no Brasil, Ardisia vigoi 
Lundell, Ardisia guianensis (Aubl.) Mez, Ardisia 
weberbaueri Mez e Ardisia spruceana Carrijo, M.F. 
Freitas e Peixoto, são exclusivamente amazônicas, 
enquanto Ardisia semicrenata Mart. ocorre nas 
regiões Norte, Nordeste e Sudeste do Brasil. 

Compartilha maior similaridade morfológica 
com os gêneros Parathesis, Ctenardisia e 
Stylogyne, dos quais se diferencia pelas sépalas 
com margem glabra (não papilosa como 
Parathesis) e pelo ovário com óvulos em muitas 
séries (não pauciovulado como em Ctenardisia 
e Stylogyne). 

A última revisão mundial para Ardisia é a de 
Mez (1902). Espécies de Ardisia foram citadas e 
ilustradas em listagens regionais realizadas para 
os estados do Amazonas (Pipoly 1999) e Acre 
(Pipoly 2008). Ardisia spruceana foi transferida a 
partir de Stylogyne, descrita novamente e ilustrada 
pela primeira vez por Carrijo et al. (2009). Ardisia 
vigoi é citada na Flora do Acre (Pipoly 2008), cujo 
espécime tipo tem sua origem no Peru.

Apesar de não ser conhecido uso para as 
espécies nativas, algumas espécies exóticas 
são muito apreciadas por paisagistas. Ardisia 
compressa, A. humilis e A. solanacea são arbustos 
de pequeno porte com frutos vermelhos ou 
arroxeados muito ornamentais, especialmente 
interessantes para arborização urbana (Freitas & 
Carrijo 2008). Essas mesmas características são 
encontradas nas espécies nativas de Ardisia, o que 
reforça seu potencial de uso para este fim.
Material selecionado: Ardisia guianensis (Aubl.) 
Mez - BRASIL. BAHIA: Ilhéus, Área do Centro de 
Pesquisas do Cacau, 19.II.1992, fr., S.C. de Sant’Ana 
et al. 220 (RB, CEPEC). SÃO PAULO: Biritiba-Mirim, 
Estação Biológica de Boracéia, 14.IX.1984, fl. e fr., S. 
Romaniuc Neto et al. 235 (RB, SPSF).  A. semicrenata 
Mart. - BRASIL. BAHIA: Arataca Serra das Lontras, 
12.II.2005, fr., J.G. Jardim 4364 (RB, CEPEC). 
ESPÍRITO SANTO: Santa Teresa Aparecidinha, 
6.X.1998, fl., L. Kolmann et al. 702 (RB, MBML). 
A. weberbaueri Mez - BRASIL. ACRE: 3.XI.1991, 
fl., C.A.C. Ferreira 10552 (INPA, NY); Jordão, fr., 
5.II.2009, F.A. Michelangeli et al. 1319 (RB, NY).  

2. Clavija Ruiz & Pav., Fl. Peruv. Prodr. 142, tab. 
30. 1794. (Espécie-tipo: C. macrocarpa Ruiz & 
Pav., Fl. Peruv. 2: 284. 1799.) Fig. 1d-h

Arbustos, caule monopodial, não ramificado 
ou com poucos ramos próximos ao ápice. Folhas 
alternas, amplas, geralmente maiores que 15 cm 
de comprimento, margem inteira ou geralmente 
serrada, com ou sem lobos espinescentes, tricomas 
glandulares inconspícuos. Inflorescências em 
racemos laterais. Flores pediceladas, uni ou 
bissexuais, 5 ou 4-meras. Cálice amarelo-
esverdeado, ovados, margem membranosa, ciliada, 
lobos livres na base; corola laranja a avermelhadas, 
glabras, textura crassa, lobos fundidos na base, 
orbiculares. Estames epipétalos, livres ou unidos 
em um tubo; estaminódios alternos aos lobos da 
corola, petalóides, obovóides a oblongos. Ovário 
rudimentar ou ausente em flores estaminadas, 
ovóides em flores bissexuais e pistiladas, estilete 
curto. Frutos globosos, drupa, pericarpo fino e 
polpa amarela a laranja, polispérmico.

Clavija é um gênero da subfamília 
Theophrastoidea, tribo Theophrasteae, com 50 
espécies distribuídas da Nicarágua ao sul do 
Brasil e centro de diversidade na Colômbia e 
oeste da Amazônia (Stahl 2004). Das espécies 
citadas por Miquel (1856), na Flora Brasiliensis, 
somente C. caloneura Mart., C. lancifolia Desf. e 
C. macrophylla (Link ex Roem. & Schult.) Miq. 
são considerados táxons válidos; C. integrifolia 
Mart. ex Miq. e C. ornata D. Don considerada 
sinônimos, e C. sparsifolia Miq., um nome excluído 
na revisão realizada por Stahl (2004). Atualmente 
são consideradas 10 espécies ocorrentes no Brasil 
(BFG 2015), com maior diversidade no cerrado e 
amazônia.

Clavija foi descrito inicialmente sem a citação 
da espécie. A ilustração da obra original foi baseada 
em um material identificado por Pavón como C. 
macrocarpa. Esta designação foi apresentada por 
Stahl (1991), em uma revisão abrangente deste 
gênero, considerando a ilustração como o seu 
lectótipo. Posteriormente, Stahl (2004b) apresentou 
uma breve caracterização morfológica, uma chave 
e comentários sobre os gêneros de Theophrastaceae 
(hoje Theophrastoideae, em Primulaceae) como um 
todo, incluindo os gêneros Clavija e Jaquinia que 
ocorrem no Brasil.
Material selecionado: Clavija lancifolia (Standl.) B. 
Stahl - BRASIL. AMAZONAS: Retiro da Serra da Lua, 
VIII.1913, bt., Kuhlmann (RB 3562). PARÁ: Santarém, 
20.VI.2010, fl., M.P. Nascimento 454 (RB, IAN). C. 
nutans (Vell.) B. Stahl - BRASIL. GOIÁS: prox. Nova 



134 Freitas, M.F., Carrijo, T.T. & Luna, B.N.

Rodriguésia 68(1): 129-142. 2017

América, 16.III.1978, fl., J.G. Guimarães 13 (RB). 
SÃO PAULO: Ribeirão Preto Fazenda Olho D´Água, 
20.XII.2006, fr., M. Groppo et al. 1244 (RB, SPFR). 
C. spinosa (Vell.) Mez - BRASIL. ESPÍRITO SANTO: 
Vitória, Morro do Vigia, 2.II.1969, fr, D. Sucre et al. 
4585 (RB). RIO DE JANEIRO: Cabo Frio, Armação dos 
Búzios, 2.XI.1983, fl., G. Martinelli et al. 9766 (RB); 
Restinga de Manguinhos, 12.XI.1999, fl., D. Fernandes 
et al. 305 (RB).

3. Ctenardisia Ducke, Arch. Jard. Bot. Rio de 
Janeiro 5: 179. 1930. (Espécie tipo: C. speciosa 
Ducke. Arch. Jard. Bot. Rio de Janeiro 5: 179. 
1930.) Fig. 1i-l

Árvores,  caule monopodial .  Folhas 
subverticiladas, no ápice do caule, margem inteira 
ou denteada, pontuadas, subsésseis. Inflorescências 
em panículas terminais, glabras. Flores pediceladas, 
bissexuais, 5-meras, estivação contorta; cálice 
glabro, sépalas separadas no botão floral; corola 
campanulada, actinomorfa; estames livres entre 
si, pouco menores que o pistilo; estaminódios 
ausentes; anteras deiscentes por fendas laterais 
longas; ovário globoso, pauciovulado, óvulos em 
uma série; estilete cilíndrico, estigma puntiforme. 
Fruto drupa, monospérmico.

Ctenardisia é neotropical, com 5 espécies 
distribuídas da América Central ao norte da 
América do Sul. As duas espécies que ocorrem 
no Brasil, C. speciosa e C. stenobotrys (Standl.) 
Lundell & Pipoly são exclusivamente amazônicas, 
ocorrendo nos estados do Pará e Amazonas, 
respectivamente (BFG 2015). A presença de flores 
róseas e frutos arroxeados e lustrosos assemelham-
se àqueles de Ardisia humilis e A. solanacea, o 
que reforça o potencial dessas espécies ao uso no 
paisagismo.

Ctenardisia é afim à Ardisia, principalmente 
pelas flores campanuladas e róseas. No entanto, 
pode ser facilmente diferenciado pela disposição 
dos óvulos em uma série (em Ardisia os óvulos 
estão dispostos em várias séries). As duas espécies 
de Ctenardisia que ocorrem no Brasil apresentam 
inflorescências paniculadas bastante singulares, 
nas quais conjuntos de ramos florígenos umbelados 
estão dispostos em um pedúnculo alongado. Outra 
característica de Ctenardisia é que, o caule com 
crescimento monopodial e folhas adensadas no 
ápice, assemelha-se ao observado em Clavija e em 
algumas espécies de Cybianthus.

A bibliografia que trata de espécies deste 
gênero do Brasil está representada pela obra 
original do gênero (Ducke 1930), que descreve 
a espécie típica (C. speciosa) e a combinação C. 

stenobotrys, a partir de Ardisia (Lundell 1982). Não 
há revisão para Ctenardisia.
Material selecionado: Ctenardisia speciosa Ducke 
- BRASIL. PARÁ: Lago Salgado (Rio Trombetas), 
7.II.1927, fl., Ducke (RB 2524). C. stenobotrys (Standl.) 
Lundell & Pipoly - BRASIL. AMAZONAS: Rio 
Maturacá, abaixo do Salto de Huá, 10.XII.1930, S.F. 
Blake et al. 521 (MO, NHM).

4. Cybianthus Mart., Nov. Gen. Sp. Pl. 3: 87. 1831. 
(Espécie-tipo: C. penduliflorus Mart., Nov. Gen. 
Sp. Pl. 3: 87, t. 236, 1831). Fig. 1m-o; 2a-b

Arbustos a árvores, ramificados, caule 
monopodial em arbustos de menor porte. Folhas 
alternas a subverticiladas, ao longo dos ramos, 
margem inteira, densamente pontuadas, pilosidade 
densa a folhas glabras, geralmente discolores. 
Inflorescências em racemos e panículas laterais 
ou terminais, glabras a pilosas. Flores pediceladas 
a sésseis, dióicas, 4–5 meras; corola com lobos 
patentes a eretos, curtamente campanulada, 
actinomorfa, ovados, com densos tricomas 
glandulares na face interna; cálice glabro a piloso na 
margem, lobos em mesmo número que as pétalas; 
anteras globosas, deiscentes por fendas curtas a 
longas, filetes curtos, inseridos no lobo da corola; 
ovário globoso, estigma capitado a puntiforme. 
Frutos globosos, drupas, monospérmicos.

Cybianthus é um dos maiores gêneros 
de Primulaceae com cerca de 150 espécies de 
distribuição nos neotrópicos (Stahl & Anderberg, 
2004). No Brasil ocorrem cerca de 66 espécies 
(BFG 2015).

A maior contribuição na classificação geral 
de Cybianthus, após Mez (1902) foi realizada por 
Agostini (1980). Nesta revisão, baseada em Miquel 
(1856) e Mez (1902), as espécies foram distribuídas 
em 10 subgêneros. Pipoly (1987) restabeleceu 
posteriormente o gênero Grammadenia, incluído 
por Agostini (1980) em Cybianthus, como um 
subgênero deste, em virtude das espécies analisadas 
em seu tratamento taxonômico. Com isso, perfazem 
11 subgêneros. No Brasil, as espécies conhecidas 
estão distribuídas nos subgêneros: Conomorpha 
(A. DC.) G. Agostini, Cybianthus, Laxiflorus 
G. Agostini e Weilgetia (A.DC.) G. Agostini Os 
demais subgêneros são: Comomyrsine (Hook f.) 
G. Agostini, Cybianthopsis (Mez) G. Agostini, 
Grammadenia (Benth) Pipoly, Iteoides G. Agostini, 
Micronomorpha (Mez) G. Agostini , Stapfia 
G. Agostini e Triadophora (Mez) G. Agostini 
(Agostini, 1980).

O conhecimento deste gênero baseia-se 
no conhecimento de floras regionais de alguns 
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Figura 2 – a-b. Cybianthus oblongifolius – a. ramo com flores; b. flor estaminada. c-e. Geissanthus quindiensis – 
c. ramo com flores; d. flor; e. detalhe do ramo com flor. f. Gentlea venosissima – detalhe do fruto. g-i. Jacquinia 
armillaris – g. ramo com frutos; h. flor; i. fruto. j-k. Lysimachia arvensis – j. ramo com flores; k. flor. (a-b. Jardim 
2778; c-e. Farney 846; f. Ratter 5850; g-i. Oliveira 154; h. Bovini 1927; j-k. Barros 451)
Figure 2 – a-b. Cybianthus oblongifolius – a. branch with flowers; b. staminate flower. c-e. Geissanthus quindiensis – c. branch with 
flowers; d. flower; e. detail of branch with flower. f. Gentlea venosissima – fruit. g-i. Jacquinia armillaris – g. branch with fruits; h. 
flower; i. fruit. j-k. Lysimachia arvensis – j. branch with flowers; k. flower. (a-b. Jardim 2778; c-e. Farney 846; f. Ratter 5850; g-i. 
Oliveira 154; h. Bovini 1927; j-k. Barros 451)
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subgêneros, revisão de subgêneros com pequeno 
número de espécies e a publicação de espécies 
novas por Pipoly (1981, 1983a, 1983b, 1987, 1988, 
1991, 1992, 1993, 1994, 1996, 1998). Algumas 
espécies de Cybianthus que ocorrem no Brasil vêm 
sendo descritas em floras regionais, locais ou em 
outros países latino-americanos, que contribuem 
com o acréscimo de informações morfológicas 
e de distribuição (Harvey & Pipoly 1995; Jung-
Mendaçolli et al. 1997; Pipoly 1998; Freitas & 
Carrijo 2008; Freitas et al. 2009; Jung-Mendaçolli 
2009). Ocorre em formações de Mata Atlântica e 
Cerrado, especialmente em áreas de sub-bosque 
que estejam bem preservadas. Porém, a maior 
diversidade é destacada nas formações vegetais da 
Amazônia (BFG 2015), conhecidas especialmente 
pelas contribuições de Pipoly (1999, 2008) para a 
Flora da Reserva Ducke, estado do Amazonas, e Flora 
do Acre, respectivamente. A descrição mais recente 
de C. membranaceus Jung-Mend., Bernacci & M. 
F. Freitas na Floresta Atlântica (Jung-Mendaçolli 
et al. 2010) e a redescoberta de C. froelichii Mez 
(Freitas et al. 2016), demonstram o quanto ainda 
é preciso ser investigado, mesmo sendo este um 
gênero bem conhecido que apresenta tratamento 
taxonômico das espécies que ocorrem fora do Brasil. 
Apesar disso, importa destacar que a principal obra 
utilizada para identificação das espécies ainda se trata 
da monografia de Mez (1902), seguida das obras 
supra-citadas. 
Material selecionado: Cybianthus brasiliensis (Mez) 
G.Agostini - BRASIL. BAHIA: Arataca, Serra do Peito de 
Moça, 19.XI.2010, fr., L. Daneu et al. 448 (RB, CEPEC). 
MINAS GERAIS: Lima Duarte, Parque Estadual de 
Ibitipoca, 15.IV.2014, fl., R. Marquete et al. 4415 (RB). 
SANTA CATARINA: Benedito Novo, 29.III.2010, fr., 
J.L. Schmitt et al. 1780 (RB, FURB). C. densicomus 
Mart. - BRASIL. SÃO PAULO: Itirapina, 29.VIII.1985, 
fl., O. Cesar et al. 604 (IAC, RB). C. detergens Mart. - 
BRASIL. DISTRITO FEDERAL: Reserva Ecológica do 
IBGE, 2.X.1983, fl., R. C. Mendonça 250 (RB). MINAS 
GERAIS: Santa do Riacho, 27.IX.2002, fl., K. Yamamoto 
et al. 48 (RB). C. oblongifolius (A. DC.) G. Agostini - 
BRASIL. BAHIA: Nilo Peçanha, 23.II.2000, J.G. Jardim 
et al. 2778 (CEPEC). 

5. Geissanthus Hook. f. in Benth. & Hook. f., Gen. 
Pl. 2(2): 642. 1876. (Espécie-tipo: G. bolivianus 
Britton, Bull. Torrey Bot. Club 20(4): 140. 1893.
 Fig. 2c-e

Arbustos ou árvores, caule simpodial. Folhas 
alternas, margem inteira ou serreada, pontuadas ou 
não. Inflorescências em panículas terminais, glabras 
ou papilosas. Flores pediceladas, unissexuais (plantas 

dióicas ou polígamas), 5-meras, estivação imbricada; 
cálice glabro ou papiloso, sépalas completamente 
ou parcialmente unidas no botão floral; corola 
campanulada, actinomorfa; estames livres entre si, 
menores, equilongos ou maiores que o pistilo, nesse 
caso, excertos pelos filetes longos, anteras deiscentes 
por fendas laterais longas; ovário globoso, 3–5 
óvulos, em uma série; estilete cilíndrico, estigma 
capitado. Frutos drupa, monospérmicos.

Geissanthus é exclusivamente neotropical e 
abarca 30 espécies (Stahl & Anderberg 2004). Duas 
espécies ocorrem no Brasil, sendo que uma é restrita 
à Floresta Amazônica (Geissanthus quindiensis 
Mez), e a outra (Geissanthus ambiguus (Mart.) G. 
Agostini) distribui-se continuamente do Amazonas 
ao Pará, passando pela região Centro-Oeste do Brasil 
(Cerrado) até chegar à Floresta Atlântica dos estados 
de São Paulo e Minas Gerais. 

Este gênero compartilha maior similaridade 
morfológica com Stylogyne, do qual se diferencia 
facilmente pelas sépalas total ou parcialmente unidas 
no botão floral. 

Não há revisões recentes para Geissanthus, 
sendo aquela apresentada por Mez (1902) a última 
realizada para o gênero. Geissanthus ambiguus foi 
descrita como Ardisia ambigua Mart. em listagens 
regionais para o estado de São Paulo (Jung-
Mendaçolli et al. 2005) e sinopses taxonômicas 
para as espécies do Brasil (Bernacci & Jung-
Mendaçolli 2001).
Material selecionado:  Geissanthus ambiguus 
(Mart.) G. Agostini - BRASIL. GOIÁS: 6 km ao NE 
de Goiás, 12.II.1980, J.H. Kirkbride Junior 3432 
(UB). SÃO PAULO: Bauru, 2.XII.1996, M.H.O. 
Pinheiro 259 (FUEL). RONDÔNIA: 14.VI.1984, fl., 
C.A. Cid et al. 4509 (INPA). G. quindiensis Mez - 
BRASIL. AMAZONAS: 19.VIII.1985, fl., C. Farney 
et al. 846 (RB). 

6. Gentlea Lundell, Wrightia 3(6): 100. 1964. 
(Espécie-tipo: G. venosissima (Ruiz & Pav.) Lundell, 
Wrightia 3(6): 103. 1964) Fig. 2f

Arbustos a arvoretas, caule simpodial. Folhas 
alternas, margem inteira ou denteada, geralmente 
pontuadas. Inflorescências em panículas terminais 
ou umbelas. Flores pediceladas, bissexuais, 5-meras, 
estivação imbricada; campanulada ou rotácea, 
actinomorfa, pétalas não recurvadas, esverdeadas 
a rosadas; estames livres entre si ou unidos por um 
tubo estaminal, anteras ovadas-cordadas, deiscentes 
por fendas laterais; ovário globoso, plurivovulado, 
óvulos em duas ou muitas séries; estilete cilíndrico, 
estigma capitado. Frutos drupa, monospérmicos, 
pericarpo costado.
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Gentlea é exclusivamente neotropical, 
com 9 espécies ocorrentes do México ao Peru 
(Ricketson & Pipoly 1997a). O presente estudo 
aponta uma primeira ocorrência deste gênero no 
Brasil, a partir da análise das coleções do Herbário 
INPA. Apesar da circunscrição genérica na 
subfamília Myrsinoideae ser bastante complexa, 
especialmente em se tratando dos gêneros 
Ardisia e Stylogyne que são os mais próximos 
morfologicamente de Gentlea, foi possível 
identificar esta nova ocorrência considerando 
as descrições de Ricketson & Pipoly (1997a), 
principalmente quanto a morfologia dos frutos, 
cujo pericarpo costado o diferencia dos demais 
gêneros (figura 2F). A descrição das estruturas 
florais segue as obras de Ricketson & Pipoly 
(1997a) e Sthal & Anderberg (2004). A presente 
ocorrência atesta a necessidade dos estudos da 
família Primulaceae na flora amazônica. 
Material selecionado: Gentlea venosissima (Ruiz & 
Pavon) Lundell - BRASIL. RORAIMA: 27.III.1987, 
fr., J.A. Ratter et al. 5850 (INPA, RB) 

7. Jacquinia L., Fl. Jamaic. 27. 1759. (Espécie-
tipo: J. ruscifolia Jacq., Enum. Syst. Pl., 15. 
1760) Fig. 2g-i

Arbustos, caule ramificado. Folhas alternas, 
coriáceas, margem inteira e ápice geralmente 
apiculado, pontuadas. Inflorescências em racemos 
terminais, glabras. Flores longopediceladas, 
bissexuais, 5-meras; corola campanulada, com 
apêndices petalóides; estames unidos na base 
pelos filetes, excertos, anteras deiscentes por 
fendas laterais; ovário globoso, estilete curto, 
estigma capitado, persistentes no fruto. Fruto 
globoso, drupa, monospérmico.

Jacquinia apresenta 32 espécies distribuídas 
nas Antilhas, América Central e América do Sul 
(Stahl 2004). Na costa brasileira ocorre apenas 
Jacquinia armillaris Jacq. (Stahl 1992). Mez 
(1902) descreveu como Jacquinia brasiliensis 
Mez as espécies do leste brasileiro disjuntas das 
demais regiões da América do Sul. Baseado em 
caracteres morfológicos pouco distintos e na 
análise da distribuição geográfica, Stahl (1992) 
a tratou como J. armillaris.

Revisões taxonômicas do gênero, antes 
descrito na família Theophrastaceae, foram 
realizadas por Stahl (1989, 1995).
Material selecionado: Jacquinia armillaris Jacq. - 
BRASIL. BAHIA: Porto Seguro, 4.VI.1980, fr., L.A. 
Mattos Silva et al. 848 (RB, CEPEC). ESPÍRITO 
SANTO: Vila Velha, 21.XII.1980, fl., B. Weinberg 
128 (RB). PERNAMBUCO: Ilha de Santo Aleixo, 

28.III.2013, fr., L.R. Silva 370 (RB, HST). RIO DE 
JANEIRO: Armação dos Búzios, 28.V.2000, fr., A. 
Oliveira et al. 154 (RB); Rio das Ostras, 18.XII.2000, 
fl., M. Bovini et al. 1927 (RB).

8. Lysimachia L., Sp. Pl. 1: 146. 1753. (Espécie-
tipo: L. vulgaris L., Sp. Pl. 1: 146. 1753)
 Fig. 2j-k

Ervas cespitosas, anuais, bianuais ou 
perenes, folhas opostas, raro alternas, ovadas 
a lineares, inteiras. Flores solitárias ou em 
racemos terminais, bissexuais, 5-meras; corola 
rotácea ou campanulada; estames livres, filetes 
geralmente pilosos, estigma capitado, persistente 
no fruto. Fruto globoso, capsular, com numerosas 
sementes. 

Lysimachia apresenta cerca de 170 espécies 
(incluindo os sinônimos designados por Manns 
& Anderberg 2005), com ampla distribuição no 
mundo (Stahl & Anderberg 2004). No Brasil 
ocorrem 7 espécies, que originalmente foram 
descritas no gênero Anagallis L. (Taylor 1955; 
Garcia & Izumisawa2003; BFG 2015).

As similaridades morfológicas entre 
Anagallis e Lysimachia, diferenciados apenas 
pela forma de deiscência da cápsula e coloração 
da corola, foram alvo de muitas discussões sobre 
estes gêneros (Anderberg & Stahl 1995). As 
análises morfológicas e moleculares de genes de 
cloroplastos realizadas por Kallersjo et al. (2000) 
apontaram o parafiletimo do gênero Lysimachia.

Novos estudos, ampliados pelas análises 
morfológicas e por diferentes genomas, incluindo 
outros gêneros relacionados a Lysimachia 
(Anderberg et al. 2007; Manns & Anderberg 
2005, 2007), corroboraram para uma nova 
circunscrição e o estabelecimento de novas 
combinações e sinônimos. Estes incluem as 
espécies de Anagallis L., Centunculus L., Glaux 
L., Trientalis L., Asterolinon Hoffmanns & Link 
e Pelletiera A. St.-Hil. (Manns & Anderberg 
2009). Todos esses gêneros foram descritos 
originalmente em Primulaceae, e posteriormente 
foram inseridos em Myrsinaceae. (APG II 2003, 
Stahl & Anderberg 2004).
Material selecionado: Lysimachia arvensis (L.) 
U. Manns & Anderb. - BRASIL. MINAS GERAIS: 
Caldas, Área de Proteção Ambiental da Pedra 
Branca, 9.X.2013, fl., J.P.L. Braga 187 (RB, AFR). 
RIO GRANDE DO SUL: São Francisco de Paula, 
29.I.1985, fl., E. Guimarães 1541 (RB). SÃO PAULO: 
São Paulo, Jardim São Francisco, 22.IX.1990, fl., 
A.A.M. de Barros et al. 451 (RB). L. filiformis (Cham. 
& Schltdl.) U. Manns & Anderb. - BRASIL. RIO 
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DE JANEIRO: Itatiaia, 7.I.1947, Duarte 854 (RB). 
SANTA CATARINA: Santa Cecília, 2.I.1962, fl., R. 
Reitz 11373 (RB). L. minima (L.) U. Manns & Anderb. 
- BRASIL. PERNAMBUCO: Caruaru, Inselberg 
Pedra do Guariba, 23.IX.2007, fr., P. Gomes et al. 
574 (RB, UFP). L. tenella L. - BRASIL. PARANÁ: 
Ponta Grossa, 13.I.1886, fl., P. Schwacke 2809 (RB).

9. Myrsine L. Sp. Pl. 1 (1): 196. 1753. (Espécie-
tipo: M. africana L., Sp. Pl. 1 (1): 196. 1753)
 Fig. 3a-e

Arbustos ou árvores,  dióicos, caule 
monopodial.  Folhas alternas, pontuadas. 
Inflorescências umbeliformes ao longo dos 
ramos terminais, raro pequenos racemos. 
Flores pediceladas unissexuais, 4–5(6) meras; 
cálice glabro, margem geralmente piloso, lobos 
triangulares, com pontuações nigrescentes a 
amareladas, globosas, corola, rotácea, raro 
campanulada, actinomorfa, glabra com margem 
papilosa; estames, das flores estaminadas, e 
estaminódios, das flores pistiladas, unidos entre 
si por tubo estaminal aderido ou parcialmente 
livre do tubo da corola, filetes com porção livre na 
região de inserção com a antera ou inconspícuo; 
estames menores que as pétalas, oblongos, 
estaminódios sagitados, basifixos, deiscentes 
por fendas laterais; ovário e pistilódio globosos, 
placenta globosa, óvulos 3–4 unisseriados; 
estilete inconspícuo a ausente; estigma longo, 
cônico, fimbriado, reduzido no pistilódio. Frutos 
drupa, monospérmico, globosos a elípticos com 
cálice persistente.

Myrsine é um dos gêneros mais diversos 
da família no Brasil com 26 espécies (Freitas 
& Carrijo 2015; BFG 2015). Recentemente foi 
publicado um tratamento taxonômico para o 
gênero nas regiões sudeste e sul do Brasil, que 
apresenta chaves, descrições e ilustrações das 
espécies conhecidas (Freitas & Kinoshita 2015). 
Material selecionado: Myrsine congesta (Sw.) 
Pipoly - BRASIL. MINAS GERAIS: Santana do 
Riacho, 15.VIII.1979, fl., A.M. Giulietti CFSC 
5629 (RB, SPF). M. gardneriana A. DC. - BRASIL. 
RIO DE JANEIRO: Teresópolis, Parque Nacional 
da Serra dos Órgãos, 10.IV.2014, fl., M.F. Freitas 
415 (RB). M. parvifolia A.DC. - BRASIL. SANTA 
CATARINA: Laguna Praia da Teresa, 15.III.2005, 
fr., G. Hatschbach 79615 (RB, MBM). M. umbellata 
Mart. - BRASIL. MINAS GERAIS: Poços de 
Caldas, 11.XII.2001, fr., C.N. Fraga et al. 812 (RB). 
PARANÁ: Ibiporã Fazenda Doralice, 3.VIII.1994, 
fl., F.C. e Silva et al. 1724 (RB). SÃO PAULO: São 
Carlos, 10.VI.2008, fl., P. Novaes (RB 484476). M. 
villosissima Mart. - BRASIL. MINAS GERAIS: Ouro 

Preto, APA Andorinhas, Camarinhas, 1.VII.2014, fr., 
M.F. Freitas et al. 451 (RB).

10. Parathesis (A.DC.) Hook. f., Gen. Pl. 2(2): 
645. 1876. (Espécie-tipo: P. serrulata (Sw.) Mez, 
Symb. Antill. 2(3): 403-405. 1901) Fig. 3f-g

Arbustos ou árvores, caule simpodial, tricomas 
estrelados nos ramos jovens e gemas. Folhas 
alternas, geralmente pontuadas. Inflorescências 
em panículas terminais e laterais, coberta por 
indumento tomentoso. Flores pediceladas, 
bissexuais, 5 meras, prefloração contorta; cálice 
geralmente coberto por tricomas estrelados, sépalas 
separadas no botão floral; corola campanulada, 
actinomorfa; estames livres entre si, equilongos ou 
pouco menores que o pistilo; anteras deiscentes por 
fendas laterais longas; ovário globoso, 4–7 óvulos 
em uma série; estilete cilíndrico, estigma capitado. 
Fruto drupa, monospérmico.

Parathesis é exclusivamente neotropical e 
abarca 70 espécies (Ricketson & Pipoly 2010). 
Está representado no Brasil por P. amazonica Mez, 
de ocorrência nos estados do Acre e Amazonas, e 
por Parathesis palaciosii Pipoly, de ocorrência nos 
estados do Acre e Rondônia.

Compartilha maior similaridade morfológica 
com Ardisia, principalmente pelas diminutas flores 
róseas campanuladas, mas diferencia-se pela 
disposição dos óvulos no ovário em uma série. Esta 
espécie destaca-se em Parathesis por apresentar 
indumento tomentoso de coloração avermelhada 
que cobre as inflorescências. Este indumento, em 
material herborizado, assume coloração ferrugínea. 

Após Mez (1902), uma revisão completa para 
Parathesis foi apresentada por Lundell (1966). 
Outra citação para a espécie no Brasil consta na 
Flora do Acre (Daly & Silveira 2008). 
Material selecionado: Parathesis amazonica Mez - 
BRASIL. AMAZONAS: Humaitá, 14.IX.1934, fr, B.A. 
Krukoff 6293 (RB); P. palaciosi Pipoly - BRASIL. 
RONDÔNIA: 16.VI.1984, fr., C.A. Cid et al. 4592 
(INPA).

11. Samolus L. Sp. Pl. 1: 171. 1753. (Espécie-tipo: 
S. valerandi L., Sp. Pl. 1: 171-172. 1753.  
 Fig. 3h-j 

Ervas eretas, com folhas alternas em rosetas, 
cavidades secretoras raras, esparsas, com tricomas 
glandulares, subsésseis a sésseis, espatuladas. 
Inflorescências em racemos ou corimbos, uma 
bráctea presente ou ausente. Flores com pedicelos 
longos, bissexuais, 5 meras, prefloração imbricada; 
cálice persistente, parcialmente soldado no ovário; 
corola campanulada a urceolada; estamos inclusos, 
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Figura 3 – a-e. Myrsine umbellata – a. ramo com frutos; b-c. flor estaminada; d. flor pistilada; e. fruto. f-g. Parathesis 
amazonica – f. ramo com frutos; g. fruto. h-j. Samolus subnudicaulis – h. detalhe do ramo com flores; i. ramo com flores; 
j. flor. k-m. Stylogyne laevigata – k. ramo com botões; l. botão floral; m. flor. (a, e. Fraga 812, b, c. Novaes (RB 48476); d. 
Chagas e Silva 1724; f,g. Krukoff 6293; h-j. Sello (RB 135707); k-l. Giordano 2026; m. Occhioni 705).
Figure 3 – a-e. Myrsine umbellata – a. branch with fruits; b-c. staminate flower; d. pistillate flower; e. fruit. f-g. Parathesis amazonica 
– f. branch with fruits; g. fruit. h-j. Samolus subnudicaulis – h. detail of branch with flowers; i. branch with flowers; j. flower. k-m. 
Stylogyne laevigata – k. branch with flower buds; l. flower bud; m. flower. (a, e. Fraga 812, b,c. Novaes (RB 48476); d. Chagas e Silva 
1724; f,g. Krukoff 6293; h-j. Sello (RB 135707); k-l. Giordano 2026; m. Occhioni 705).
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raro excertos; filetes unidos ao tubo da corola, 
anteras sagitadas a oblongas, rimosas; estaminódios 
petalóides, alternos aos lobos da corola; ovário 
semi-ínfero; estilete longo, estigma capitado; 
óvulos em muitas séries. Fruto cápsula globosa, 
loculicida.

Samolus apresenta 12 espécies, sendo uma 
cosmopolita (S. valerandii L.) e as demais restritas 
ao Hemisfério Sul (Wanntorp & Anderberg 2011). 
As diversas controvérsias sobre o posicionamento 
dos gêneros de Primulaceae são evidentes em 
Samolus, que pelas diversas afinidades morfológicas 
é tradicionalmente tratado nesta família (Wanntorp 
& Anderberg 2011). Porém, as análises de filogenia 
molecular realizadas por Kallersjo et al. (2000) o 
inseriram em Theophrastaceae. Das espécies deste 
gênero, somente S. valerandii é conhecida por sua 
importância econômica, popularmente utilizada em 
aquários (Stahl 2004a). 
Material selecionado: Samolus valerandi L. - BRASIL. 
RIO GRANDE DO SUL: Uruguaiana, IX.1984, fl., 
M. Sobral 3354 (INPA). S. subnudicaulis A.St.-Hil. - 
BRASIL. RIO GRANDE DO SUL: s.d., fl., Sello (RB 
135707).

12. Stylogyne A.DC., Ann. Sci. Nat., Bot., sér. 2, 
16: 78,91. 1841. (Espécie-tipo: S. martiana A. DC., 
Ann. Sci. Nat., Bot., sér. 2, 16: 91. 1841)
 Fig. 3k-m

Arbustos ou árvores, caule simpodial. Folhas 
alternas, geralmente pontuadas. Inflorescências 
em panículas, corimbos ou fascículos, raramente 
racemos duplos, terminais, subterminais ou axilares, 
glabras ou papilosas. Flores pediceladas, bissexuais 
ou unissexuais (plantas dióicas, androdióicas ou 
polígamas), 4–5 meras, prefloração contorta; cálice 
glabro, raramente papiloso, sépalas separadas no 
botão floral; corola campanulada, actinomorfa; 
estames livres entre si, equilongos ou maiores que 
o pistilódio nas flores estaminadas, equilongos nas 
flores bissexuais e pistiladas; anteras deiscentes por 
fendas laterais longas, ou por fendas laterais curtas 
com ápice dilatado; ovário globoso, 3–5(6) óvulos 
em uma série; estilete cilíndrico, estigma capitado; 
pistilódio ausente, ou obturbinado, ou semelhante 
ao pistilo, porém com menor tamanho. Fruto drupa, 
monospérmico.

Stylogyne é exclusivamente neotropical e 
abarca 35 espécies (Ricketson & Pipoly 2010). Está 
representado por 18 espécies no Brasil, ocorrentes 
exclusivamente nas Florestas Amazônica e 
Atlântica (Carrijo et al. 2012). Além da revisão 
taxonômica realizada para Stylogyne no Brasil 

(Carrijo et al. 2012), outros estudos foram 
realizados especificamente para o gênero na 
Floresta Atlântica como a descrição de novas 
espécies (Carrijo & Freitas 2009; Carrijo et al. 
2011a), e para a Flora do estado do Rio de Janeiro 
(Carrijo & Freitas 2008).

Listagens regionais para a família Primulaceae 
que igualmente somaram informações para 
Stylogyne no Brasil foram realizadas para os 
estados do Amazonas (Ribeiro et al. 1999), Acre 
(Daly et al. 2008), Minas Gerais (Oliveira-Filho 
2006), Rio de Janeiro (Jung-Mendaçolli & Bernacci 
2001, Freitas & Carrijo 2008) e São Paulo (Jung-
Mendaçolli et al. 2005).
Material selecionado: Stylogyne atra Mez - BRASIL. 
AMAZONAS: Manaus, 23.XI.2007, fl., T.T. Carrijo 
et al.  1221 (RB). S. laevigata (Miq.) Mez - BRASIL.  
RIO DE JANEIRO: Paraty, Córrego dos Micos, 
23.VIII.1995, fl., L.C.S. Giordano et al. 2026 (RB); Rio 
de Janeiro, Mata da Gávea, 20.IX.1946, fl., P. Occhioni 
et al. 705 (RB).
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Resumo 
A Serra Negra está inserida na área do Complexo da Serra da Mantiqueira, no domínio da Mata Atlântica, 
com altitudes entre 800 e 1.650 m, com vegetação em mosaico representada, entre outros, por campos 
rupestres em afloramentos quartzíticos e floresta nebulares. A família Lamiaceae (Labiatae) está 
representada na Serra Negra por 10 gêneros e 17 espécies: Aegiphila integrifolia, Cantinoa carpinifolia, 
C. macrotera, C. muricata, Eriope macrostachya, Hoehnea scutellarioides, Hyptidendron asperrimum, 
Hyptis lanceolata, H. monticola, H. radicans, Mesosphaerum sidifolium, M. suaveolens, Rhabdocaulon 
coccineum, Salvia arenaria, S. viscida, Vitex polygama e V. sellowiana. São aqui apresentadas chave 
de identificação para todos os táxons, descrições para as espécies, ilustrações, distribuição geográfica e 
comentários taxonômicos.
Palavras-chave: florística, área de endemismo, Labiatae, Salvia viscida, serras quartizíticas.

Abstract 
The Serra Negra is part of the Mantiqueira mountain range in the Atlantic Florest. With altitudes between 
800 and 1,650 m and a vegetation mosaic composed primarily of “campo rupestre” on quartzitic rock 
outcrops and cloud forest assemblages. The Lamiaceae is represented in the Serra Negra by 10 genera and 
17 species: Aegiphila integrifolia, Cantinoa carpinifolia, C. macrotera, C. muricata, Eriope macrostachya, 
Hoehnea scutellarioides, Hyptidendron asperrimum, Hyptis lanceolata, H. monticola, H. radicans, 
Mesosphaerum sidifolium, M. suaveolens, Rhabdocaulon coccineum, Salvia arenaria, S. viscida, Vitex 
polygama and V. sellowiana. This study includes a identification key for all taxa, species descriptions, 
geographical and taxonomic notes. 
Key words: floristic, endemic, Labiatae, Salvia viscida, Serra da Mantiqueira.
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Introdução
A Serra Negra (SN) está inserida no Complexo 

Serrano da Mantiqueira, situada no sul da Zona da 
Mata de Minas Gerais, sob o Domínio Tropical 
Atlântico, com área de 83,86 km² e altitudes variando 
entre 800 e 1650 m. Mantém orientação geral E-W, 
e partilha de um conjunto de cristas quartzíticas 
tectonicamente deformadas posicionadas nos 
domínios setentrionais da Mantiqueira Meridional.

A vegetação da Serra Negra é formada por 
um mosaico de campos rupestres (associados aos 
afloramentos de quartzito e a solos imaturos e 
arenosos), arbustais e florestas nebulares, como 
também, Floresta Estacional Semidecidual a 
perenifólia (Menini Neto et al. 2009; Salimena et 
al. 2013). As formações florestais tendem a ocorrer 
de forma mais contínua em coberturas argilosas e 
rampas coluviais que capeiam o substrato quartzítico. 
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As vertentes da Serra Negra que se voltam para o 
Norte estão adstritas aos territórios municipais de 
Lima Duarte e Olaria, ao passo que seus flancos 
orientados para Sul pertencem aos municípios de 
Rio Preto e Santa Bárbara do Monte Verde. Seu 
setor central pode ser definido pelo cruzamento das 
coordenadas (UTM) 620000 (Long. W) e 7572000 
(Lat. S) (Fig. 1).

No começo do século XIX, ocorreram os 
primeiros esforços de coleta na região da Serra Negra, 
dentre os quais se destacam as coletas do naturalista 
francês Auguste de Saint-Hilaire que coletou duas 
vezes na região da Serra Negra, entre 11 e 13 de 
fevereiro 1819 e posteriormente em fevereiro de 
1822, fazendo várias referências importantes sobre 
a vegetação, solo e aspectos populacionais na região 
do Rio Preto. Além disso, acrescido posteriormente 
à sua coleção, houve material coletado pelo seu 
ajudante, Antonie Laruotte, que herborizou na Serra 
Negra, possivelmente em Setembro de 1822 (Pastore 
2014). Segundo os dados disponíveis pelo Herbário 
Virtual A. de Saint-Hilaire (Pignal et al. 2013) as 
coleções de Saint-Hilaire e Laruotte da região da 
Serra Negra, totalizam cerca de 200 espécimes, 
muitos destes utilizados como base para que o 
próprio Saint-Hilaire ou outros autores descrevessem 
novas espécies. A Serra Negra, entretanto, ficou 
esquecida do ponto de vista florístico por mais de 

150 anos, com pouquíssimas coletas nesta região 
até 2003, quando começaram os esforços de coleta 
de Salimena e colaboradores para o levantamento 
florístico da região, que resultaram no projeto da 
Flora da Serra Negra (veja Salimena et al. 2013).

A família Lamiaceae Martinov (ou Labiatae 
Juss., Lamiales segundo a APG IV 2016) possui 236 
gêneros e cerca de 7.000 espécies, com distribuição 
quase cosmopolita, ausente apenas nas regiões mais 
frias de alta latitude ou altitude (Harley et al. 2004). 
No Brasil está representada por 46 gêneros e 518 
espécies (BFG 2015).

Dentre os estudos recentes com a família no 
estado de Minas Gerais podemos citar Silva-Luz et 
al. (2012) para a Serra do Cipó, Vasquez & Harley 
(2004) para Grão Mogol, ambos para o domínio 
fitogeográfico do cerrado. Assim, este estudo é 
o primeiro estudo florístico de Lamiaceae para a 
Serra Negra e todo o Complexo da Mantiqueira. São 
incluídas aqui, chave de identificação, descrições para 
as espécies, ilustrações para as espécies endêmicas 
ou que ainda não se encontram representadas na 
literatura e comentários taxonômicos.

Metodologia
Foram analisadas as coleções de espécimes 

de Lamiaceae coletadas na Serra Negra depositadas 
nos Herbário BHCB, CEN, CESJ, CTBS, HUFU 

Figura 1 – Mapa de delimitação da Serra Negra, Minas Gerais, Brasil, evidenciando as divisas dos municípios na 
região e os principais topônimos.
Figure 1 – Map with the limits of Serra Negra, Minas Gerais, Brasil, including the boundary of counties and its main toponyms.
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e P (acrônimos segundo Thiers, continuamente 
atualizado), além de novas coletas em expedições 
à Serra Negra. Quando necessário, foram incluídos 
dados de espécimes adicionais procedentes de 
outras áreas para complementar as descrições das 
espécies.

Os documentos cartográficos foram gerados 
pelo programa ArcGIS 10.2.2, lançando-se mão 
da ferramenta ArcMAP. As folhas topográficas em 
escala de 1/50.000 (Lima Duarte SF-23-X-C-VI-3 
e Santa Bárbara do Monte Verde SF-23-X-C-VI-4) 
foram georreferenciadas no referido ambiente 
digital e, sobre estas bases planialtimétricas, a 
área da Serra Negra foi delimitada tomando como 
referência a configuração das isolinhas existentes 
nas bases planialtimétricas, atentando-se para as 
rupturas de declive e para configuração da rede de 
drenagem marcando os limites do compartimento 
de interesse e seu contato com os sistemas 
geomorfológicos adjacentes.

Resultados e Discussão
A Serra Negra, com orientação geral E-W, 

pode ser descrita como parte do conjunto das 
cristas quartzíticas tectonicamente deformadas, 
regionalmente posicionada nos domínios 
setentrionais da Mantiqueira Meridional, em 
uma área delimitada de 83,86 km². As vertentes 
da Serra Negra que se voltam para o Norte, estão 
adstritas aos territórios municipais de Lima Duarte 
e Olaria, ao passo que seus flancos orientados para 
Sul pertencem aos municípios de Rio Preto e Santa 
Bárbara do Monte Verde. Seu setor central pode ser 
definido pelo cruzamento das coordenadas (UTM) 
620000 (Long. W) e 7572000 (Lat. S) (Fig. 1). 

A análise do histórico de coletas na Serra 
mostra um hot-spot de coletas, nos pontos mais 
acessíveis da Serra com áreas ainda pouco 
exploradas e de acesso mais restrito, dentre os 
pontos mais coletados podemos citar a trilha do 
Burro de Ouro (21º58”11’S, 43º53”21’O) - Ninho 
da Égua (21º58’33”S, 43º53’29”O), no município 
de Rio Preto e RPPN da Fazenda Serra Negra entre 
outros topônimos. Reconhecemos na Serra Negra 
17 espécies em 10 gêneros em Lamiaceae (Fig. 2): 
Aegiphila integrifolia (Jacq.) B.D.Jacks, Cantinoa 
carpinifolia (Benth.) Harley & J.F.B.Pastore, 
C. macrotera (Briq.) Harley & J.F.B.Pastore, C. 
muricata (Schott ex Benth.) Harley & J.F.B.Pastore, 
Eriope macrostachya Mart. ex Benth., Hoehnea 
scutellarioides (Benth.) Epling, Hyptidendron 
asperrimum (Spreng.) Harley, Hyptis lanceolata 
Poir., H. monticola Mart. ex Benth., H. radicans 

(Pohl) Harley & J.F.B.Pastore, Mesosphaerum 
sidifolium (L’Hér.) Harley & J.F.B.Pastore, 
M. suaveolens (L.) Kuntze, Rhabdocaulon 
coccineum (Benth.) Epling, Salvia arenaria A.St-
Hil. ex Benth., S. viscida A.St-Hil. ex Benth., 
Vitex polygama Cham. e V. sellowiana Cham. 
Apesar de nenhuma das espécies citadas acima 
constarem na Lista Nacional Oficial de Espécies 
da Flora Ameaçadas de Extinção (Ministério 
do Meio Ambiente 2014), podemos citar Salvia 
víscida, que é endêmica das áreas quartizíticas do 
Parque Estadual de Ibitipoca e Serra Negra, como 
espécie de relevância para conservação local. 
Outra importante espécie, Hoehnea scutellarioides, 
foi originalmente coletada por Saint-Hilaire na 
Serra Negra em 1819 e após quase 200 anos não 
foi recoletada na região, coleções recentes desta 
espécie são conhecidas apenas para os estados de 
São Paulo e Paraná

Em comparação com os atuais levantamentos 
de Lamiaceae o presente estudo encontrou 17 
espécies, Silva-Luz et al. (2012) para a Serra do 
Cipó e Vasquez & Harley (2004) para Grão Mogol 
encontraram 44 e 18 spp. respectivamente.

Lamiaceae Martinov
Ervas, arbustos ou árvores frequentemente 

odoríferos pela presença de óleos voláteis; caule 
geralmente quadrangular em corte transversal. 
Folhas opostas,  geralmente decussadas, 
ocasionalmente verticiladas ou alternas, simples 
ou compostas, inteiras, dentadas, crenadas 
ou lobadas, às vezes compostas digitadas ou 
pinadas, pecioladas ou sésseis, sem estípulas. 
Cimeiras terminais ou axilares, dispostas em 
tirsos, tirsoides ou pseudorracemos (estes 
compostos de cimeiras unifloras), frequentemente 
congestifloros formando pseudoespigas ou 
verticilastros ou pseudoverticilastros. Flores 
bissexuadas, ou funcionalmente unissexuais, 
geralmente zigomorfas ou ± actinomorfas; cálice 
gamossépalo geralmente 5‒mero, actinomorfo 
ou zigomorfo, mais ou menos tubuloso ou 
campanulado, persistente e ocasionalmente 
acrescente no fruto; corola gamopétala, 5‒mera, 
zigomorfa ou raramente actinomorfa, geralmente 
2‒labiada, lobos imbricados; estames 4 ou 2, 
didínamos ou subiguais, exsertos ou inclusos na 
corola, paralelos, divergentes ou declinados; filetes 
adnatos à corola; anteras bitecas ou monotecas por 
redução; carpelos 2, conatos; ovário súpero, não 
lobado ou profundamente 4‒lobado, 2‒locular mas 
geralmente aparentando ser 4‒locular devido ao 
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Figura 2 – a-e. Espécies de Lamiaceae da Serra Negra (MG) – a. Salvia viscida A.St.-Hil. ex Benth.; b. Hyptis 
monticola Mart. ex Benth.; c. Vitex sellowiana Cham.; d. Hyptis radicans (Pohl) Harley & J.F.B.Pastore; e. Eriope 
macrostachya Mart. ex Benth.; f-h. Imagens da Serra Negra (MG).
Figure 2 – a-e. Species of  Lamiaceae in Serra Negra (MG) – a. Salvia viscida A.St.-Hil. ex Benth.; b. Hyptis monticola Mart. ex Benth.; 
c. Vitex sellowiana Cham.; d. Hyptis radicans (Pohl) Harley & J.F.B.Pastore; e. Eriope macrostachya Mart. ex Benth.; f-h. Images of 
the Serra Negra (MG).
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desenvolvimento de falsos septos; estilete terminal 
ou mais comumente ginobásico, geralmente dividido 
no ápice; estigmas 2, frequentemente bífidos; óvulos 
2 por carpelo (um em cada lóculo aparente), cada 
um preso lateralmente (ligado no falso‒septo muito 

próximo às margens conduplicadas do carpelo); 
disco nectarífero geralmente presente, adjacente 
ao gineceu. Fruto drupáceo ou esquizocarpo que 
se separa em 4 núculas unisseminadas; endosperma 
escasso ou ausente.

Chave de identificação para as espécies de Lamiaceae na Serra Negra

1. Lobo mediano do lábio anterior da corola modificado em forma de capuz.
2. Inflorescências tirsoides, pseudorracemos ou verticilastros.

3. Estilopódio presente.
4. Lâmina foliar com margem serrilhada, base atenuada, inflorescência em pseudorracemos, 

brácteas decíduas . ....................................................................  5. Eriope macrostachya
4’. Lâmina foliar com margem crenada, base arredondada, inflorescência tirsoide, brácteas 

persistentes  ...................................................................... 7. Hyptidendron asperrimum
3’. Estilopódio ausente.

5. Lobo posterior do cálice linear.
6. Núculas-2 ca. 3‒2 × 2 mm, complanadas e verruculosas, tubo da corola ca. 6 mm  ....  

 ...............................................................................  12. Mesosphaerum suaveolens
6’. Núculas-4 ca. 1 × 1 mm, obovadas e lisas, tubo da corola ca. 3 mm  .....................  

 ................................................................................. 11. Mesosphaerum sidifolium
5’. Lobo posterior do cálice triangular.

7. Folhas subsésseis, subcoriáceas, inflorescência séssil, margem do lobo modificado 
em forma de capuz crenada  ............................................  2. Cantinoa carpinifolia

7’. Folhas pecioladas, subcartáceas, inflorescência pedunculada, margem do lobo 
modificado em forma de capuz denteada.
8. Inflorescência tirsoide, bractéolas da base das cimeiras lanceoladas, corola 

glabra internamente  ................................................... 3. Cantinoa macrotera
8’. Inflorescência em verticilastros congestos, bractéolas da base das cimeiras 

ovadas, corola esparsamente hirsuta internamente ...... 4. Cantinoa muricata
2’. Inflorescências capituliformes e hemicapituliformes.

9. Ervas prostradas, radicante nos nós, ápice dos lobos do cálice expandido e complanado  ....  
 ................................................................................................................. 10. Hyptis radicans

9’. Arbustos ou ervas eretas, ápice dos lobos do cálice agudo.
10. Folhas lanceoladas, cartáceas, margem serreada, flores pediceladas, estilopódio ausente  

 ........................................................................................................ 8. Hyptis lanceolata
10’. Folhas obovadas a elípticas, coriáceas, margem crenada, flores sésseis, estilopódio 

presente  .......................................................................................... 9. Hyptis monticola
1’. Lobos da corola sem formação de capuz.

11. Estames 2, estilete ginobásico.
12. Anteras bitecas, folhas sésseis ou subsésseis.

13. Folhas sésseis, margem inteira, corola vermelha, estames exsertos  ..............................  
 ......................................................................................... 13. Rhabdocaulon coccineum

13’. Folhas subsésseis, margem crenada, corola roxa, estames incluso  ................................  
 .............................................................................................  6. Hoehnea scutellarioides 

12’. Anteras unitecas, folhas pecioladas.
14. Lâmina foliar com margem crenada a denteada, hirsutas, base arredondada ou cordada, 

corola azul  ......................................................................................... 15. Salvia viscida
14’. Lâmina foliar com margem serreada, glabras, base atenuada, corola roxa . ...................  

 .........................................................................................................  14. Salvia arenaria
11’. Estames 4, estilete terminal.
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1. Aegiphila integrifolia (Jacq.) Moldenke, Index 
Kew. 1(1): 46. 1893.

Árvore, ca. 7 m alt.; râmulos quadrangulares, 
tomentosos. Folhas simples; pecíolo 1‒1,6 cm 
compr., densamente tomentosos; lâmina 8,8‒15 
× 3,9‒5,4 cm, membranácea a cartácea, ápice 
agudo a acuminado, base atenuada, margem inteira 
a repanda, face adaxial hirsuta, densamente nas 
nervuras, face abaxial estrigosa. Cimeiras axilares 
congestas, pedúnculo 1,3‒1,5 cm; brácteas 2 × 1 mm, 
subuladas, tomentosas. Pedicelo 2 mm, tomentoso; 
cálice 4‒lobado, lobos 1 mm, ápice obtuso, tubo ca. 3 
mm, tomentoso externamente, glabro internamente; 
corola alva‒esverdeada a creme, tubo das flores 
pistiladas ca. 3 mm, das flores estaminadas ca. 4 
mm, glabra interna e externamente, lobos ca. 2 mm; 
estames‒4, exsertos nas estaminadas, inclusos nas 
pistiladas, filetes ca. 7 mm, glabros, inseridos na 
porção média da corola, anteras com tecas paralelas; 
ovário ca. 1 mm compr., globoso, glabro; estilete 
4‒6 mm, terminal, glabro, estilopódio ausente; 
estigma 2‒4 mm, glabro. Drupa, elíptica, 7‒9 × 5 
mm, epicarpo seco, alaranjado, glabros, lisos, cálice 
acrescente até a metade do fruto.

Aegiphila integrifolia pode ser facilmente 
identificada pela coloração creme da corola, flores 
actinomorfas, apresentando corola e cálice 4‒
lobados, cimeiras congestas axilares. Na região de 
estudo foi encontrada em campo rupestre. A espécie 
apresenta ampla distribuição geográfica, ocorrendo 
no Brasil desde o Pará até o Rio Grande do Sul 
(Salimena-Pires & Giulietti 1998).
Material examinado: Rio Preto, RPPN.; São Lourenço 
do Funil, 18º36’01”S, 43º57’04”O, 8.XII.2007, fl, L. 
Menini-Neto et al. 451 (CESJ).
Material adicional: Matozinhos, APA Carste de Lagoa 
Santa, fazenda Cauaia, 4.VIII.1995, fr., A.E. Brina & L.V. 
Costa 29827 (BHCB); Uberlândia, 9.II.1994, fl, R. Romero 
et al.746 (UFU); 8.XII.2007, fl., G.M. Araújo 773 (UFU). 

2. Cantinoa carpinifolia (Benth.) Harley & 
J.F.B.Pastore, Phytotaxa 58: 9. 2012

Arbusto, ca. 1,5 m alt.; râmulos cilíndricos, 
mais quadrangulares nas ramificações posteriores, 

tomentosos. Folhas simples: subsésseis, tomentoso, 
viscoso; lâmina 2,5‒2 × 1 cm, subcoriácea, oval, 
ápice cuneado, base cordada, margem serrilhada, face 
adaxial densamente tomentosa‒viscosa, face abaxial 
esparsamente tomentosa‒viscosa. Verticilastros 
congestos sésseis; brácteas da base do tirso, 2 × 1 cm, 
ovais, tomentosos, semelhantes às folhas; bractéolas 
5 mm compr., lanceoladas, involucrais. Flores 
sésseis: cálice 5-lobado, lobos ca. 1 mm compr., 
subiguais, lineares, com o lobo posterior triangular 
e maior, tubo ca. 2 mm compr., hirsuto externamente 
e nos lobos, glabro internamente; corola roxas, tubo 
ca. 7 mm compr., hirsuto na porção média e lobos 
externamente, glabra internamente, lábio posterior 
ca. 3 mm, lábio anterior ca. 3 mm, lobo mediano 
do lábio modificado em forma de capuz, margem 
crenada; estames‒4, exsertos, filetes ca. 3 mm cm 
compr., hirsuto próximo às anteras, inserido na fauce, 
anteras com tecas divergentes; ovário ca. 1 mm 
compr., oval, glabro; estilete ca. 1 cm, ginobásico, 
glabro, estilopódio ausente; estigma 0,5 mm, glabro. 
Núculas obovadas, castanhas, glabras,

Cantinoa carpinifolia se destaca das demais 
espécies do gênero por apresentar folhas subsésseis, 
lâmina subcoriácea, apresentando a base cordada e 
inflorescência séssil. Na Serra Negra foi encontrada 
em beira de estrada, concentrada na região central 
do Brasil, ocorre em todas as regiões, exceto Sul 
(BFG 2015).
Material examinado: Rio Preto, estrada para Taboão, 
próximo à Fazenda Tiririca, 4.V.2014, fl., F.R.G. Salimena 
& P.H. Nobre 3725 (CESJ).
Material adicional: São João Del Rey, 1.VII.1983, fl. e 
fr., L. Krieger 19708 (CESJ).

3. Cantinoa macrotera (Briq.) Harley & 
J.F.B.Pastore, Phytotaxa 58: 10. 2012

Arbusto, ca. 1 m alt.; râmulos quadrangulares, 
tomentosos. Folhas simples: pecíolo 0,5‒2 cm 
compr., densamente tomentoso; lâmina 8,5‒7,5 × 
4‒2,5 cm, subcartácea, lanceolada, ápice agudo, 
base atenuada, margem serrilhada, face adaxial 
densamente tomentosa, face abaxial estrigosa. 
Inflorescência tirsoide, pedúnculo 3‒5 cm compr.; 

15. Folhas simples, corola 4‒lobada, actinomorfas, anteras com tecas paralelas .........................................  
 ...........................................................................................................................1. Aegiphila integrifolia

15’. Folhas compostas, corola 5-lobada, zigomorfas, anteras com tecas divergentes.
16. Râmulos quadrangulares, lâmina foliolar subcoriácea, face adaxial velutina, face abaxial densamente 

hirsuta ovário tomentoso  ................................................................................  16. Vitex polygama
16’. Râmulos cilíndricos, lâmina foliolar subcartácea, face adaxial glabra, face abaxial glabra, exceto 

pela nervura central hirsuta ovário glabro  ..................................................... 17. Vitex sellowiana
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brácteas da base do tirso 2,5‒2 × 1 cm, semelhante 
às folhas, ovais, tomentosas, brácteas da base 
das cimeiras ca. 7‒5 × 3 mm, lanceoladas, ovais, 
tomentosas. Pedicelo 1‒1,5 cm; bractéolas ca. 4 mm, 
predominantemente lineares, ocorrendo também 
lanceoladas, tomentosas; cálice 5-lobado, lobos ca. 3 
mm compr., subiguais, lineares, com o lobo posterior 
triangular e maior, tubo 1 mm compr., hirsuto 
externamente e nos lobos, glabro internamente,; 
corola lilás, tubo 5 mm compr., hirsuto externamente 
e nos lábios, glabro internamente, lábio posterior ca. 
2 mm compr., lobo anterior ca. 2 mm compr., lobo 
mediano do lábio modificado em forma de capuz 
com margem denteada; estames‒4, exsertos, filetes 
ca. 2 mm, hirsutos próximo as anteras, inserção na 
fauce, anteras com tecas divergentes; ovário ca. 1 
mm compr., oblongo, glabro; estilete ca. 6 mm, 
glabro, ginobásico, estilopódio ausente; estigma ca. 
0,5 mm, glabro. Fruto não observado.

Cantinoa macrotera pode ser reconhecida 
pela  inf lorescência  t i rsoide,  bractéolas 
predominantemente lineares e corola lilás. Na 
região de estudo foi encontrada em beira de estrada. 
A espécie possui poucas coletas recentes e sua 
distribuição se encontra restrita ao estado de Minas 
Gerais (BFG 2015). 
Material examinado: Rio Preto, estrada para Taboão, 
próximo à Fazenda Tiririca, 4.V.2014, fl., F.R.G. 
Salimena & P.H. Nobre 3726 (CESJ).
Material adicional: Santa Rita de Ibitipoca, 16.IV.1987, 
fl., L. Krieger 21425 (CESJ). 

4. Cantinoa muricata (Schott ex Benth.) Harley & 
J.F.B.Pastore, Phytotaxa 58: 10. 2012.

Arbusto, ca. 1m alt.; râmulos quadrangulares, 
tomentosos. Folhas simples: pecíolo 1,2 cm, 
tomentoso a esparsamente tomentoso; lâmina 
4‒2,5 × 1,5‒3,5 cm compr., subcartácea, oval, 
obtuso, atenuado a acuminado, base aguda, margem 
serrilhada, face adaxial estrigosa, face abaxial 
tomentosa. Verticilastros congestos, pedúnculo 2 
cm; brácteas da base do tirso 1,5 × 0,5 cm, ovais, 
tomentosa. Flores sésseis: bractéolas da base das 
címulas ca. 5 mm compr., lanceoladas a ovais, 
involucrais; cálice 5-lobado, lobos ca. 1 mm 
compr., subiguais, lineares, com o lobo posterior 
triangular e maior, tubo ca. 2 mm, arqueado, 
esparsamente hirsuto externamente e nos lobos, 
glabro internamente,; corola lilases a roxas, tubo 
5 mm compr., hirsuta na porção média e lábios 
externamente, glabra internamente, lobo posterior 
ca. 3 mm, lábio anterior ca. 2 mm, lobo mediano do 
lábio modificado em forma de capuz com margem 
denteada; estames‒4, exsertos, filetes ca. 2 mm 

compr., hirsuto próximo às anteras, inseridos na 
fauce, anteras com tecas divergentes; ovário ca. 1 
mm, oblongo, glabro; estilete ca. 4 mm, ginobásico, 
glabro, estilopódio ausente; estigma 0,5 mm. Fruto 
não observado. Núculas obovadas. 1 × 1,5 mm, 
glabras, lisas, coloração castanha.

Cantinoa muricata se diferencia de C. 
carpinifolia por apresentar folhas pecioladas, 
com a base aguda e a margem do capuz denteada, 
enquanto esta apresenta folhas subsésseis, base 
cordada e margem do capuz crenada. A espécie, que 
pode ser encontrada em beira de estrada e próxima 
à curso d’água, é endêmica da região sudeste. 
Material examinado: Rio Preto, Funil, Estrada para 
Taboão, próximo à Fazenda Tiririca, 4.V.2014, fl., F.R.G. 
Salimena & P.H. Nobre 3727 (CESJ); Santa Bárbara 
do Monte Verde, Cachoeira Alta, 15.V.2014, fl., F.R.G. 
Salimena & P.H. Nobre 3735 (CESJ).
Material adicional: Serra do Caparaó, 30.IV.1988, fl. e 
fr., L. Krieger et al 22404 (CESJ).

5. Eriope macrostachya Mart. ex Benth., Labiat. 
Gen. Spec. 145. 1833.

Erva a arbusto 0,3‒1,5 m alt.; ramos 
cilíndricos, densamente hirsutos. Folhas simples, 
pecíolo 1‒2,5 cm; lâmina 2,4‒6 × 1‒2,7 cm, 
cartácea, lanceolada, ápice cuneado a acuminado, 
base atenuada, margem serrilhada, face adaxial 
esparsamente hirsuta, densamente na nervura 
principal, face abaxial densamente hirsuta. 
Pseudorracemo duplo, pedúnculo 2‒5 cm; brácteas 
da base do pseudo pedicelo ca. 3 mm, decíduas, 
tomentosas. Flores pseudopediceladas, 1‒2 mm, 
tomentoso; bractéolas-2 ca. 1 mm, lineares, na base 
do cálice; cálice 5-lobado, lobos 1 mm, subiguais, 
ápice acuminado, tubo 2‒3 mm, tomentoso 
externamente, densamente tomentoso na fauce 
internamente,; corola violácea, tubo 3‒4 × 2‒3 
mm, tomentosa externamente, glabra internamente, 
lábio posterior 5 mm compr., lábio anterior 3‒5 
mm compr., lobo mediano do lábio modificado 
em forma de capuz; estames‒4, didínamos, filetes, 
par posterior 3‒4 mm, glabro, inseridos na fauce, 
par anterior 4‒7 mm, glabros na base, tomentoso 
na porção superior, inseridos na porção inferior 
da corola, anteras com tecas divergentes; ovário, 
1 mm compr., oblongo, glabro; estilete 3,2 mm, 
ginobásico, glabro, estilopódio presente; estigma 
1 mm, glabro. Núculas obovadas. 2‒3 × 2 mm, 
glabras, verruculosas, coloração castanha. 
Material examinado: Lima Duarte, trilha para o Ninho 
da Égua, 20.I.2006, fl., V. Belchior et al. 09 (CESJ); 
RPPN Serra Negra, 25.X.2008, fl., J.A. Oliveira et 
al. 07 (CESJ). Rio Preto, frontière des provinces de 
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Minas Geraes et Rio de Janeiro, 10‒20.II.1819, A. 
Saint-Hilaire C1 71 (P00737484); Cânion do Funil, 
19.IV.2009, J.H.C. Ribeiro et al. 91 (CESJ); Fazenda da 
Tiririca, 21º58’53”S, 43º56’08”O, 23.II.2004, fl., F.R.G. 
Salimena et al. 1219 (CESJ); RPPN São Lourenço do 
Funil, 22º01’32,7”S, 43º54’14,2”O, 19.VII.2013, F.R.G. 
Salimena et al. 3582 (CESJ); RPPN São Lourenço do 
Funil, 18.IV.2014, fl., M.C.A. Mota et al. 01 (CESJ); 
trilha para o Ninho da Égua, 25.II.2015, fl., Mota et al. 
09 (CESJ, CTBS). 
Material adicional: Juiz de Fora, Rio do Peixe, 
11.I.1979, fr., L. Krieger16789 (CESJ).

Eriope macrostachya pode ser identificada 
pelas folhas lanceoladas, corola lilás. Na Serra 
Negra pode ser encontrada em solo quartizítico e 
arenoso, em campo rupestre e no interior de floresta 
de grota, com abundância entre 800 e 1200m alt., 
sendo mais ocasional em maiores altitudes. Ocorre 
desde o Ceará até o Paraná (BFG 2015).

6. Hoehnea scutellarioides (Benth.) Epling, 
Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 115: 9. 
1939.  Fig. 3a-b

Erva, ca. 30 cm compr., ereta ou decumbente; 
ramos quadrangulares, hirsuto nas extremidades. 
Folhas simples: pecíolo 1‒2 mm, hirsuto; lâmina 
1,6‒2,5 × 0,6–1, subséssil, cartácea, ovada, 
ápice atenuado, base cordada, margem crenada. 
Verticilastros com cimeiras laxas; brácteas ca. 0,5 
× 1,4 cm, semelhante às folhas. Pedicelo ca. 4 mm, 
hirsuto; bractéolas ca. 0,5 × 1 cm, lanceoladas, 
hirsutas; cálice 5–lobado, lobos ca 3 mm, hirsutos, 
tubo ca. 5 mm, arqueado, nervura principal 
que segue para os lobos hirsuta externamente, 
glabro internamente,; corola roxas, tubo ca. 1,1 
cm compr., tomentosa externamente, exceto 
pela porção inferior, glabra internamente, lábio 
posterior ca. 0,5 cm compr., lábio anterior ca. 5 
mm compr.; estames‒2, inclusos, filetes ca. 8 mm, 
inseridos na porção média da corola, anteras com 
tecas divergentes; ovário ca. 1 mm, oval, glabro; 
estilete ca. 1,5 cm compr., ginobásico, glabro, 
estilopódio ausente; estigma ca. 1 mm, ramos 
desiguais. Núculas, ca. 1 × 1 mm, ovoides, glabra, 
lisa, castanha. 
Material examinado: Rio Preto, Dans un paturage 
marécageux près Sitio, 10-20.II.1819, A. Saint-Hilaire 
C1 121 (P00714587).
Material adicional: BRASIL. PARANÁ: Lapa, 
Assentamento Contestado, 7.III.2002, fl. e fr., O.S. Ribas 
et al. 4512 (CESJ, MBM).

A espécie pode ser encontrada em solos 
turfosos e úmidos. Hoehnea scutellarioides está 
restrita aos estados de Minas Gerais, São Paulo e 
Paraná (BFG 2015).

7. Hyptidendron asperrimum (Spreng.) Harley, 
Bot. J. Linn. Soc. 98: 93. 1988.

Árvores, ca. 10 m alt.; râmulos quadrangulares, 
estrigosos. Folhas simples: pecíolo 1,5‒3 cm, 
tomentoso, tricomas dendríticos; lâmina 6‒12,5 
× 2,5‒3,5 cm, subcoriácea, estreito elípticas a 
lanceoladas, ápice agudo, base arredondada, 
margem crenada, face adaxial tomentosa, face 
abaxial estrigosa. Inflorescências tirsoide, 
cimeiras congestas terminas, pedúnculo 3‒6 
cm; brácteas 1‒2,5 × 0,6‒1,1 cm, oblongas a 
lanceoladas, densamente tomentosas. Pedicelo ca. 
1 mm, tomentoso; bractéolas 1‒3 mm, lineares, 
densamente tomentosas, tricomas dendríticos; 
cálice 5–lobado, lobos ca. 1 mm, ápice atenuado, 
tubo ca. 3 mm, tomentoso externamente, glabro 
internamente,; corola roxa, tubo 8‒9 mm compr., 
tomentoso‒glanduloso externamente, glabro 
internamente, lábio posterior ca. 4 mm compr., 
lábio anterior 2 mm compr., lobo mediano do 
lábio modificado em forma de capuz; estames‒4, 
didínamos, exsertos, filetes 2‒3 mm, par posterior 
tomentoso, par anterior glabro, inseridos na 
fauce, próximo ao lábio anterior, anteras com 
tecas divergentes; ovário ca. 1 mm, oblongo, 
glabro, exceto pelo ápice hirsuto; estilete 8 mm, 
ginobásico, glabro, estilopódio presente; estigma 
ca. 1 mm, glabro. Núculas‒4 complanadas, ca. 3 × 
2 mm, aladas, ápice truncado, coloração castanha, 
glabras, lisas.
Material examinado: Rio Preto, RPPN São Lourenço 
do Funil, 15.VIII.2013, fl., F.R.G. Salimena et al. 3024 
(CESJ).
Material adicional: Rio Preto, 7.IX.1988, fr., L. Krieger 
et al. 22551 (CESJ).

Hyptidendron asperrimum  pode ser 
identificado pelas folhas linear‒lanceoladas, corola 
roxa, inflorescência tirsoide. Na Serra Negra foi 
encontrada em borda de mata. Sua distribuição 
abrange os estados da Bahia, Mato Grosso, Minas 
Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro (BFG 2015).

8. Hyptis lanceolata Poir, Encycl. Suppl. 3. 114. 
1813.

Arbusto ou ervas eretas, ca. 1 m alt.; ramos 
quadrangulares, hirsuto nas extremidades. Folhas 
simples, pecíolo 5‒15 mm, estrigoso; lâmina 8‒13,5 
× 2,5‒3,5 cm, cartácea, lanceolada, ápice atenuado, 
base atenuada, margem serreada, face adaxial 
glabra, exceto pela nervura principal esparsamente 
estrigosa. Inflorescência capituliforme, cimeira 
multiflora, pedúnculo 1,4‒1,6 cm compr.; 
bractéolas 1 × 2 mm, involucrais, lanceoladas, 
hirsutas nas nervuras. Pedicelo 1‒2 mm, hirsuto; 
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Figura 3 – a-b. Hoehnea scutellarioides (O.S. Ribas et al. 4512) – a. hábito; b. flor, vista lateral. c-d. Hyptis monticola 
(C.N. Matozinhos et al. 229) – c. ramo com inflorescência; d. flor vista lateral.
Figure 3 – a-b. Hoehnea scutellarioides (O.S. Ribas et al. 4512) – a. habit; b. flower, lateral view. c-d. Hyptis monticola (C.N. Matozinhos 
et al. 229) – c. branch with infloresce; d. flower, lateral view.
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cálice 5–lobado, lobos ca. 2 mm compr., ápice 
agudo,tubo 1‒2 mm, hirsuto a esparsamente 
hirsuto na base do cálice externamente, glabro 
internamente,; corola alva, tubo ca. 3 mm, 
glabra externamente, esparsamente hirsuta, mais 
densamente sobre as nervuras dos filetes adnatos ao 
cálice, lábio posterior ca. 1 mm, lábio anterior ca. 1 
mm compr., lobo mediano do lábio modificado em 
forma de capuz; estames‒4, exsertos, filetes ca. 2 
mm, glabros, inseridos na fauce, próximo ao lábio 
anterior, anteras com tecas divergentes; ovário ca. 
1 mm compr., oblongo, glabro; estilete ca. 4 mm 
compr., ginobásico, glabro, estilopódio ausente; 
estigma ca. 5 mm, glabro. Núculas‒4, ca. 1 × 1 
mm, oblongas, glabras, verruculosas. 
Material examinado: Rio Preto, Serra do Funil, 
22.I.2006, fl. e fr., F.S. Souza et al. 171 (CESJ).

Hyptis lanceolata se caracteriza além das 
inflorescências hemicapituliformes, por apresentar 
folhas lanceoladas, margem serreada e brácteas 
involucrais. Na Serra Negra foi encontrada em beira 
de rio. Com ampla distribuição, ocorre em quase as 
regiões do Brasil (BFG 2015).

9. Hyptis monticola Mart. ex Benth., Labiat. Gen. 
Spec. 111. 1833. Fig. 3c-b

Arbusto, ca. 1,5 m alt.; ramos levemente 
quadrangulares, estrigoso. Folhas simples pecíolo 
3‒5 mm compr., densamente estrigoso; lâmina 
2‒3,5 × 0,6‒1,2 cm, coriácea, obovada a elíptica, 
ápice obtuso a agudo, base atenuada, margem 
crenada, levemente revoluta, face adaxial glabra, 
hirsuta apenas na nervura principal, tomentosa 
na face abaxial, exceto pela nervura central 
estrigosa. Inflorescência capituliforme, cimeiras 
multifloras, pedúnculo 1,1‒2 cm; bractéolas 
5 × 2 mm, involucrais, lanceoladas a lineares, 
densamente tomentosas. Flores sésseis; cálice 
5–lobado, lobos ca. 2 mm, ápice agudo, tubo 2‒4 
mm, tomentoso externamente, glabro internamente; 
corola alva, tubo 5‒7 mm, tomentosa externamente, 
esparsamente tomentosa internamente, lábio 
posterior ca. 1 mm compr., lábio anterior ca. 1 mm 
compr., lobo mediano do lábio modificado em 
forma de capuz; estames‒4, exsertos, filetes 2‒3 
mm, glabros, inseridos na fauce, próximo ao lábio 
anterior, anteras com tecas divergentes; ovário 1 
mm compr., oblongo, glabro; estilete ca. 7 mm, 
ginobásico, glabro, estilopódio presente estigma 1 
mm compr., glabro. Núculas‒4, ca. 1,5 mm, lisas, 
castanhas, oblongas e glabras. 
Material examinado: Olaria, Serrinha, Sítio do Rinaldo 
Degredo, 22.VIII.2009, fl., J.H.C. Ribeiro et al. 202 

(CEN, CESJ). Rio Preto, 10‒20.II.1819, A. Saint-Hilaire 
C1 86 (P03000913); Burro de Ouro, 26.II.2006, fl., P.L. 
Viana & N.F.O. Mota 1937 (CEN, CESJ); trilha para o 
Ninho da Égua, 2.VI.2012, fl., J.H.C. Ribeiro et al. 228 
(CESJ); Sítio do Neném Roque, trilha para a Antena, 
22.XI.2014, fl., M.C.A. Mota et al. 04 (CESJ); Sítio 
do Neném Roque, trilha para a antena, 22.XI.2014, fl., 
M.C.A. Mota et al. 08 (CESJ); trilha para o Ninho da 
Égua, 22.04.2005, fl., C.N. Matozinhos et al. 229 (CESJ);
Material adicional: Lima Duarte, Parque Estadual do 
Ibitipoca, 24.III.2002, fl. e fr., A.S.M. Valente & F.S. 
Araújo 175 (CESJ).

Hyptis monticola apresenta inflorescência 
capituliforme e brácteas involucrais, difere de 
H. lanceolata por apresentar folhas obovada a 
elíptica e margem crenada, enquanto H. lanceolata 
apresenta folhas lanceoladas e margem serreada. Na 
Serra Negra encontra‒se acima de 1300 m altitude 
em solo quartizítico, em campo rupestre e campo 
de altitude. Ocorre nos estados de Minas Gerais, 
Rio de Janeiro e Goiás (BFG 2015).

10. Hyptis radicans (Pohl) Harley & J.F.B.Pastore, 
Phytotaxa 58: 26. 2012. 

Erva prostrada, radicante nos nós, ca. 20 cm 
alt; ramos quadrangulares, hirsuto, mais densamente 
nas extremidades. Folhas simples: pecíolo 1‒2 cm, 
hirsuto; lâmina 8‒6 × 3,8‒4 cm, membranácea, 
ovais, ápice obtuso, base cordada, decorrente, 
margem crenada, face adaxial glabra, exceto pelas 
nervuras esparsamente hirsutas, face abaxial hirsuta. 
Inflorescência hemicapituliforme, pedúnculo 3‒7 
cm; brácteas 5‒5,5 × 4 cm, semelhantes às folhas. 
Pedicelo ca. 1 mm, tomentoso; bractéolas 1 × 5‒12 
mm, ovais, involucrais, esparsamente hirsuto; 
cálice 5–lobado, lobos ca. 2 mm, ápice expandido 
e complanado, ca. 5 mm, coroa de tricomas 
hirsutos na porção média e lobos externamente, 
glabro internamente; corola creme com lobo 
mediano do lábio anterior vináceo, tubo a. 5 mm, 
glabra em ambas as faces, lábio posterior ca. 1 
mm compr., lábio anterior, ca. 3 mm compr., lobo 
mediano do lábio modificado em forma de capuz; 
estames‒4, exsertos, filetes ca. 1 mm, inseridos na 
fauce, anteras com tecas divergentes; ovário ca. 1 
mm compr., oblongo, glabro; estilete ca. 6 mm, 
ginobásico, glabro, estilopódio ausente; estigma ca. 
5 mm. Núculas‒3, ca. 1 × 1 mm, obovada, glabras, 
verruculosas, coloração castanha‒escura.
Material examinado: Rio Preto, próximo ao Ninho da 
Égua, 21º58’33”S, 43º53’29”O, 25.II.2015, fl., Mota et 
al. 11 (CESJ, CTBS);
Material adicional: Entre Rios de Minas, IV.1997, fr., 
L. Krieger 8240 (CESJ). 
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Hyptis radicans ocorre nas regiões Sul, Sudeste 
e Centro‒Oeste. Foi encontrado na Serra Negra, 
em interior de mata nebular, em aprox. 1300 m alt. 
Estolonífera, pode ser facilmente diferenciada das 
demais espécies pelo cálice apresentar lobos com 
ápice expandido, complanado e fimbriado. Após os 
trabalhos Harley & Pastore (2012), o gênero Peltodon 
Pohl (onde a espécie estava inserida) foi incorporado 
ao gênero Hyptis como seção Peltodon (Pohl) Harley 
& J.F.B.Pastore. Ocorre desde o Paraná, Santa 
Catarina, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de 
Janeiro e São Paulo (BFG 2015).

11. Mesosphaerum sidifolium (L'Hér.) Harley & 
J.F.B.Pastore, Phytotaxa 58: 32. 2012.

Arbusto, ca. 50 cm alt; ramos quadrangulares, 
tomentosos. Folhas simples: pecíolo 5‒15 mm, 
tomentoso; lâmina 1,7‒3 × 0,8‒2,2 cm compr., 
membranácea, oval, ápice acuminado a cuneado, base 
subcordada a cuneada, margem serreada, face adaxial 
tomentosa glandulosa, face abaxial esparsamente 
tomentosa. Inflorescência tirsoide, címulas terminais 
e axilares, pedúnculo 1‒2 cm; brácteas na base do 
tirso 8‒9 × 5 mm, ovais, hirsuta‒glandulares, brácteas 
da base das címulas ca. 2 × 1 mm, lanceoladas, 
hirsutas; pedicelo ca. 1 mm, hirsuto; cálice 5–lobado, 
lobos ca. 1 mm, ápice linear, tubo 3‒4 mm, tomentoso 
externamente, mais densamente no contorno do 
ápice, glabro internamente; corola azul, tubo ca. 3 
mm, glabra externamente, tomentosa internamente, 
lábio posterior ca. 1 mm compr., lábio anterior ca. 2 
mm compr., lobo mediano do lábio modificado em 
forma de capuz; estames‒4, exsertos, filetes ca. 3 
mm, hirsuto, inseridos na fauce, anteras com tecas 
divergentes; ovário ca. 1 mm compr., oval, glabro; 
estilete ca. 5 mm, ginobásico, glabro, estilopódio 
ausente; estigma ca. 5 mm, glabro. Núcula‒4 ca. 1 
× 1 mm, obovada, coloração castanha, glabra, lisa.
Material examinado: Rio Preto, Gruta do Funil, 
29.IV.2012, fl, F.R.G. Salimena et al. 3475 (CESJ).
Material adicional: BRASIL. SÃO PAULO: São Paulo, 
27.IV.1944, fr., L. Roth 895 (CESJ).

Mesosphaerum sidifolium pode ser reconhecida 
pelas folhas ovais e membranáceas, cálice com lobos 
lineares. Na Serra Negra pode ser encontrado em 
local sombreado. Sua distribuição abrange os estados 
desde Pernambuco, Minas Gerais até o Paraná (BFG 
2015).

12. Mesosphaerum suaveolens (L.) Kuntze, Revis. 
Gen. Pl. 2: 525. 1891.

Arbusto, ca. 70 cm alt.; ramos quadrangulares, 
tomentosos. Folhas simples: pecíolo ca. 1 cm, 

tomentoso; lâmina 3,2‒2,5 × 1,2‒1,7 cm, cartácea, 
lanceolada, ápice atenuado, base arredondada 
a subcordada, margem serreada, face adaxial 
tomentosa, face abaxial densamente tomentosa. 
Inflorescência tirsoide, em cimeiras axilares; 
brácteas da base do tirso 3–1,5 cm, lanceoladas, 
tomentosas; brácteas da base das címulas 2‒1 × 
1‒0,5 cm, lanceoladas, tomentosas. Pedicelo 0,5‒2 
cm; bractéolas ca. 2 mm, lineares, tomentosas; 
cálice lobos ca. 2 mm, ápice linear, 5-6 mm, 
tomentoso externamente, densamente no contorno 
do ápice, glabra internamente; corola lilás, tubo ca. 
6 mm compr., esparsamente hirsuta externamente, 
glabra internamente, lábio posterior ca. 1 mm 
compr., lábio anterior ca. 2 mm, lobo mediano do 
lábio modificado em forma de capuz; estames‒4, 
exsertos, filetes ca. 2 mm, anteras com tecas 
divergentes; ovário ca. 1 mm compr., oval, glabro; 
estilopódio ausente; estigma ca. 5 mm, glabro. 
Núcula‒2 ca. 3‒2 × 2 mm, complanada, glabra, 
verruculosa.
Material examinado: Santa Bárbara do Monte Verde, 
Cachoeira Alta, 15.V.2014, fr., F.R.G. Salimena & P.H. 
Nobre 3734 (CESJ).
Material adicional: Diamantina, Parque Estadual do 
Biribi, 18º09’25”S, 43º36’57”O, 25.III.2009, fl., J.F.B. 
Pastore et al. 2653 (CESJ, HUEFS).

Mesosphaerum suavolens  apresenta 
folhas lanceoladas, núculas‒2, complanadas e 
verruculosas diferindo de M. sidifolium que possui 
folhas ovadas, núculas‒4, obovadas e lisas. Com 
ampla distribuição, M. suaveolens ocorre em todos 
os estados, exceto Santa Catarina e Rio Grande do 
Sul (BFG 2015).

13. Rhabdocaulon coccineum (Benth.) Epling, 
Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 85: 135. 
1936. Fig. 4a

Erva a arbusto, ca. 60 cm alt.; ramos 
fortemente quadrangulares, glabros exceto pelas 
extremidades estrigosas. Folhas simples, sésseis: 
lâmina 1,5‒2,5 × 0,2‒0,5 cm, cartácea, linear‒
lanceolada a estreito‒elíptica, ápice reto, base 
atenuada, margem inteira, levemente revoluta, 
face e abaxial glabra. Inflorescência tirsoide, 
pedúnculo 4‒6 cm; brácteas sésseis ca. 5 × 2 
mm, linear‒lanceolada, glabra. Pedicelo 4‒7 mm, 
esparsamente hirsuta; cálice bilabiado, 5-lobado, 
lobos posteriores com ápice arredondado e lobos 
inferiores com ápice agudo, ca. 3 mm, tubo ca. 8 
mm, tomentoso externamente, glabro internamente; 
corola vermelha, tubo ca. 3 cm, esparsamente 
tomentosa externamente, glabra internamente, 
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lábio posterior ca. 4 mm compr., lábio anterior ca. 
4 mm compr.; estames‒2, exsertos, filetes ca. 2,3 
cm, glabros, inseridos na base da corola, anteras 
com tecas divergentes; ovário ca. 1 mm compr., 
oval, glabro; estilete ca. 3,2 mm, ginobásico, 
glabro, estilopódio ausente; estigma ca. 1 mm, 
glabro.
Material examinado: Rio Preto, Burro de Ouro, 
20.IV.2006, fl., P.L. Viana et al. 2049 (CESJ); Burro de 
ouro, 10.XII.2008, fl., C.N. Matozinhos & N.L. Abreu 
427 (CESJ); Sítio Neném Roque, trilha para a Antena, 
23.IV.2013, fl., K. Antunes & R.J.V. Alves 441 (CESJ).

Rhabdocaulon coccineum  pode ser 
facilmente reconhecida pelos ramos fortemente 
quadrangulares e estrigosos nas extremidades, 
folhas sésseis e corola vermelha. Pode ser 
encontrada acima de 1.600 m de altitude, em 
campos de altitude e solos quartizíticos. A espécie 
não foi encontrada com fruto.

14. Salvia arenaria A.St.-Hil. ex Benth. Labiat. 
Gen. Spec. 257. 1833. Fig. 4b-c

Arbustos a subarbustos, 1,4‒2 m alt., ramos 
quadrangulares, esparsamente tomentosos, mais 
densamente nas ramificações. Folhas simples, 
pecíolo 1‒1,7 cm, tomentoso; lâmina 3,5‒5,8 × 
1,7‒2,2 cm, cartácea, lanceolada, ápice agudo, 
base atenuada, margem serreada, ambas as faces 
glabras. Inflorescência tirsoide em cimeiras laxas, 
pedúnculo 3‒6 cm. Pedicelo ca. 5 mm, tomentoso; 
bractéolas 1 × 3 mm, glabras, sésseis, decíduas, 
cálice glabro externamente, escabro internamente, 
tubo ca. 6 mm compr., lobos ca. 3 mm, ápice 
obtuso; corola roxa, 1 cm compr., externamente 
glabro, exceto pelo lábio posterior esparsamente 
hirsuto, lábio posterior ca. 5 mm, galeado, lábio 
anterior ca. 6 mm; estames‒2, inclusos, conectivos 
ca. 6 mm, hirsuto na porção média, filetes ca. 2 
mm compr., inseridos na fauce, próximo ao lábio 
anterior, glabros, anteras paralelas monotecas, 
tecas estéreis fundidas; ovário ca. 1 mm compr., 
oblongo, glabro; estilete ca. 1,4 cm, ginobásico, 
glabro, exceto pela porção superior, anterior ao 
estigma hirsuto, estilopódio ausente; estigma 1‒2 
mm, glabro, ramos desiguais. Núculas ca. 2 × 1 
mm, ovoide, glabra, castanha, lisa. 
Material examinado: Rio Preto, 13.II.1819, A. Saint-
Hilaire D 158 (P00714995); Burro de Ouro, 26.II.2006, 
fl., P.L. Viana & N.F.O. Mota 1983 (CESJ).
Material adicional: Serra do Caparaó, 19.03.1998, fl. 
R.F.N. Camargo et al. (CESJ 22222); Campos Altos, 
1.IV.1989, fl. e fr., L. Krieger et al. 23653 (CESJ).

Salvia arenaria possui distribuição restrita 
aos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio 

de Janeiro. Na Serra Negra foi recoletada, após 
Saint‒Hilaire, apenas uma vez em borda de mata 
nebular, em altitudes próximas a 1600 m.

15. Salvia viscida A.St.-Hil. ex Benth., Labiat. Gen. 
Spec. 268. 1833. Fig. 4d-f

Arbusto, ca. 1,5m alt.; ramos quadrangulares, 
tomentosos, viscoso. Folhas simples, pecíolo 25‒50 
mm, tomentoso, viscoso; lâmina 4‒5 × 1,5 cm, 
cartácea, lanceolada, ápice agudo, base arredondada 
a subcordada, margem crenada a denteada, face 
adaxial e abaxial hirsuta, viscosa. Inflorescência 
tirsoide com cimeiras laxas, pedúnculo ca. 4 cm. 
Pedicelo ca. 3 mm, tomentoso; bractéolas 1‒1,5 × 
0,5 cm, ovadas, hirsutas, sésseis, decíduas; cálice 
hirsuto externamente, escabro internamente, tubo 
6 mm compr., lobos 1‒2 mm, subiguais, ápice 
obtuso; corola azul, tubo 1‒1,2 cm compr., glabra 
internamente, lábio posterior ca. 5 mm compr., 
ereto, lábio anterior ca. 7 mm compr., emarginado, 
deflexo; estames‒2, inclusos, conectivos ca. 6 
mm, filetes ca. 2 mm, glabros, inseridos na fauce 
próximo ao lábio posterior, anteras paralelas 
monotecas, tecas estéreis fundidas; ovários ca. 2 
mm compr., oblongo, glabro; estilete ca. 1,3 cm 
compr., ginobásico, hirsuto na porção superior, 
anterior ao estigma, estilopódio ausente; estigma 
1‒3 mm compr., glabro, ramos desiguais. Núcula 
ca. 2 × 1 mm, ovoide, glabra, castanha, lisa. 
Material examinado: Rio Preto, frontière de la province 
de Minas Geraes et Rio de Janeiro, 10-20.II.1819, A. 
Saint-Hilaire C1 34 (P00715136); Lima Duarte, Monte 
Verde de Cima, estrada para a Cachoeira do Arco 
Íris, final da estrada para a Cachoeira da Garganta, 
25.II.2012, fl. e fr., F.R.G. Salimena & P.H. Nobre 
3375 (CESJ). Rio Preto, Vila do Funil, Cânion do funil, 
19.IV.2009, L. Menini Neto et al. 661 (CESJ). Vila do 
Funil, 27.XII.2011, fl., F.R.G. Salimena et al.3358 (CEN, 
CESJ); trilha para o Ninho da Égua, 16.VII.2014, fl., 
L.L. Justino et al. 71 (CESJ); Sítio do Neném Roque, 
Trilha para a Antena, 22.XI.2014, fl., M.C.A. Mota et 
al. 07 (CESJ); trilha para o Ninho da Égua, 25.II.2015, 
fl., Mota et al. 10 (CESJ, CTBS).

Originalmente coletada na Serra Negra por 
Saint-Hilaire em 1822, Salvia viscida é endêmica 
da região das Serras quartizíticas de Ibitipoca e 
Serra Negra (MG). Na região de estudo pode ser 
encontrada acima de 1200 m altitude em borda de 
mata nebular, em transição de floresta de grota com 
o campo rupestre e em arbustais. Difere-se de S. 
arenaria por apresentar ramos e folhas fortemente 
viscosos, corola azulada e folhas crenada a 
denteada, enquanto S. arenaria apresenta folhas 
serreadas e corola roxa. 
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Figura 4  – a. Rhabdocaulon coccineum  (C.N. Matozinhos & N.L. Abreu 427) – a. flor. b-c. Salvia arenaria 
(R.F.N. Camargo et al .  s/n) –  b. ramo com inflorescencia; c. flor, vista lateral. d-f. Salvia viscida  (F.R.G. 
Salimena et al. 3558) – d. ramo com inflorescência; e. flor, vista lateral; f. vista interior da corola, estames. 
Figure 4 – a. Rhabdocaulon coccineum (C.N. Matozinhos & N.L. Abreu 427) – a. flower. b-c. Salvia arenaria (R.F.N. Camargo et al. s/n) – b. branch 
with inflorescence; c. flower, lateral view. d-f. Salvia viscida (F.R.G. Salimena et al. 3558) – d. branch with inflorescence; e. flower, lateral view; f.  
Inner view of the corolla, stamens.
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16. Vitex polygama Cham., Linnaea 7: 371. 1832.
Árvore 3‒10 m alt.; râmulos quadrangulares, 

achatados nos nós, densamente tomentosos. Folhas 
compostas: pecíolo 9,5‒15,7 cm, tomentosas, 
peciólulos 1‒3 mm; lâmina digitada, 5-folioladas, 
folíolo central 15‒22 × 6,5‒9 cm, laterais 5‒2 × 6‒9 
cm, inferiores 4‒5 × 2,6‒3 cm, subcoriáceo, obovado 
a elíptico, ápice agudo, obtuso e até acuminado, 
base aguda ou cuneada, margem inteira, face adaxial 
velutina, face abaxial densamente hirsuta. Cimeiras 
axilares, pedúnculo 5‒6,5 cm compr.; brácteas 2‒5 
mm compr., lanceoladas, tomentosas. Pedicelo ca. 
5 mm, densamente tomentoso; cálice lobos 4‒5 mm 
compr., ápice atenuado, tubo 2‒5 mm, tomentoso 
externamente, densamente tomentoso nos lobos; 
corola lilás, violeta na fauce e lábio anterior, tubo 
ca. 1,5 mm, velutina na porção média e superior 
externamente, incano nos lobos internamente, lábio 
posterior ca. 4 mm compr., sub‒ereto a patente, 
lábio anterior 5‒9 mm compr.; estames‒4, exsertos, 
filetes posteriores ca. 1,1 cm compr., hirsuto na base, 
viscoso, filetes anteriores 9‒10 mm, inseridos na base 
da corola, anteras com tecas divergentes; ovário 2 
mm compr., globoso, tomentoso; estilete ca. 2 mm, 
terminal, glabro, estilopódio ausente; estigma ca. 
1 mm, glabro. Fruto ca. 2 cm compr., subgloboso, 
nigrescente, pubescente.
Material examinado: Lima Duarte, Fazenda Serra Negra, 
Cachoeira da Borboleta Azul, 21º56’24”S, 43º49’27”O, 
1.III.2008, fr., F.R.G. Salimena et al. 2666 (CESJ); Rio Preto, 
Serra da Caveira D’anta, Fazenda Tiririca, 15.XI.2003, fl., 
F.R.G. Salimena et al. 1195 (CESJ); Trilha para a Cachoeira 
do Marciano, 21.IV.2005, fr., K. Antunes et al.154 (CESJ). 

Vitex polygama se destaca pelas folhas 
compostas, lâmina subcoriácea, râmulos 
quadrangulares achatados nos nós, flores em 
cimeiras axilares e corola lilás‒azulada. Difere-se de 
V. sellowiana pela coloração da corola, pilosidade das 
folhas e ovário. Pode ser encontrada na Serra Negra 
em borda de mata e paredão.

17. Vitex sellowiana Cham. Linnaea 7: 108. 1832.
Árvore, ca. 6m alt.; râmulos cilíndricos, 

tomentosos. Folhas compostas, pecíolo 3‒7,5 cm, 
setosos, peciólulos 4‒10 mm; lâmina digitada, 
5-folioladas, folíolo central 1,5‒10,5 × 2‒2,5 cm, 
laterais 6‒8,5 × 2‒2,8 cm, inferiores 4‒5,5 × 2‒2,8 cm, 
subcartáceo, lanceolado a elíptico, ápice cuspidado, 
base aguda, margem inteira, face adaxial glabra, face 
abaxial glabra, exceto pela nervura central hirsuta. 
Cimeiras axilares, pedúnculo 3‒5 cm; brácteas 9‒14 
mm compr., oblanceoladas, hirsutas. Pedicelo ca. 5 
mm, hirsuto; bractéolas 3‒5 mm compr., lanceoladas, 
hirsutas; cálice hirsuto externa e internamente, tubo 

ca. 5 mm, lobos 1 mm, ápice acuminado; corola lilás, 
violeta na fauce, tubo ca. 1,1 cm compr., tomentoso 
externamente, glabra internamente, exceto na porção 
de inserção dos filetes e no lábio posterior, como 
guia de néctar, lábio posterior ca. 5 mm compr., lábio 
anterior ca. 4 mm compr.; estames‒4, exsertos, filetes 
ca. 5 mm, viscoso, inserido na porção média da corola, 
anteras com tecas divergentes; ovário ca. 1 mm compr., 
globoso, glabro, exceto pelo ápice viscoso; estilete 6‒7 
mm, terminal, glabro, estilopódio ausente; estigma 
ca. 1 mm, glabro. Fruto 1,2‒1,4 cm compr., oval a 
subgloboso, nigrescente, glabro.

Material examinado: Lima Duarte, RPPN Serra Negra, 
21º56’38”S, 43º50’20”O, 22.II.2008, fr., F.R.G. Salimena et 
al. 2624 (CESJ); RPPN Serra Negra, 5.IV.2009, fr., J.H.C. 
Ribeiro et al. 87 (CESJ); RPPN Serra Negra, Cachoeira da 
Mamãe Oxum, 21º56’06”S, 43º50’12”O, 2.III.2008, fr., 
F.R.G. Salimena et al. 2694 (CESJ). Rio Preto, Serra Caveira 
D’anta, Fazenda Tiririca, 15.XI.2003, fl., F.R.G. Salimena et 
al. 1195 (CESJ); Serra da Caveira D’Anta, Fazenda Tiririca, 
24.III.2004, fr., K. Antunes et al. 45 (CESJ); Serra do Funil, 
Fazenda Tiririca, 12.XI.2004, fr., C.N. Matozinhos et al. 
145 (CESJ); RPPN São Lourenço do Funil, 22º01’08”S, 
43º54’12”O, 9.XII.2007, fr., L. Menini Neto 468 (CESJ).

Vitex sellowiana pode ser reconhecida pelas 
folhas compostas, râmulos cilíndricos, lâmina 
subcartácea com as duas faces glabras, exceto pela 
nervura principal hirsuta na face abaxial, inflorescência 
em cimeiras axilares e corola alva‒amarelada. Na 
Serra Negra pode ser encontrada em interior e borda 
de mata, no campo rupestre e na transição da mata com 
o campo rupestre. Ocorre no Amazonas, Goiás, Minas 
Gerais, São Paulo e Paraná (BFG 2015).
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Resumo 
Vochysiaceae está representada no Brasil por ca. 160 espécies distribuídas principalmente na Floresta 
Amazônica, na Floresta Atlântica e no Cerrado. O Planalto de Diamantina localiza-se ao norte da Serra do Cipó 
e ao sul de Grão Mogol, na porção centro-sul da Cadeia do Espinhaço. Na área de estudo foram inventariadas 
22 espécies pertencentes à família Vochysiaceae, distribuídas nos gêneros Vochysia (13 spp.), Qualea (5 spp.), 
Callisthene (3 spp.) e Salvertia (1 sp.). São apresentadas chaves para identificação e descrições morfológicas 
de gêneros e espécies, além de informações sobre a distribuição geográfica, comentários taxonômicos, 
ecológicos e ilustrações de caracteres diagnósticos.  
Palavras-chave: Cadeia do Espinhaço, campos rupestres, Cerrado, florística, taxonomia.

Abstract 
Vochysiaceae is represented in Brazil by ca. 160 species, distributed mainly the in Amazon Forest, Atlantic 
Forest, and Cerrado. The Diamantina Plateau is located between the north of Serra do Cipó and the south of 
Grão Mogol, in the Espinhaço Range central southern region. We have found 22 species of Vochysiaceae in 
the studied area, distributed among the genera Vochysia (13 spp.), Qualea (5 spp.), Callisthene (3 spp.), and 
Salvertia (1 sp.). We present identification keys and morphological descriptions of genera and species, as 
well as information about the geographical distribution, taxonomic and ecological remarks, and illustrations 
of diagnostic features. 
Key words: Espinhaço Range, campos rupestres, Cerrado, floristics, taxonomy.
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Introdução
Vochysiaceae A.St.-Hil. compreende cerca 

de 240 espécies distribuídas do sul da América do 
Norte ao centro-sul da América do Sul, e em uma 
região no oeste do continente africano (Senterre 
& Obiang 2005; Shimizu & Yamamoto 2012b). A 
família compreende oito gêneros, dos quais dois 
(Erismadelphus Mildbr. e Korupodendron Litt 
& Cheek) ocorrem apenas na África e os demais 
(Callisthene Mart., Erisma Rudge, Qualea Aubl., 
Ruizterania Marc.-Berti, Salvertia A.St.-Hil. 
e Vochysia Aubl.) ocorrem exclusivamente no 
continente americano, principalmente no Brasil, 
onde há registro de cerca de 160 espécies da 
família (Souza & Lorenzi 2012; BFG 2015). Os 
representantes da família possuem hábito arbóreo, 

arbustivo ou subarbustivo, folhas simples com 
filotaxia oposta ou verticilada, flores zigomorfas, 
cálice geralmente calcarado e apenas um estame 
fértil (Kawasaki 2006). A morfologia da flor, do 
fruto e da semente tradicionalmente divide a família 
nas tribos Vochysieae Dumort. e Erismeae Dumort. 
(Kawasaki 2006). Vochysiaceae, em especial a 
tribo Vochysieae, é importante na caracterização 
de fitofisionomias do domínio dos Cerrados, 
sendo considerada um componente típico destas 
formações vegetais (Sarmiento 1983). Estudos 
filogenéticos preliminares sugerem a existência 
dos clados Erismeae, Vochysia s.l. (Salvertia e 
Vochysia) e Qualea s.l. (Callisthene, Qualea e 
Ruizterania), apresentando Erismeae ora como 
grupo-irmão de Vochysia s.l., ora de Qualea s.l. 
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(Litt 1999). Apesar dessa indicação, como ainda 
não foi realizada uma revisão formal propondo 
um novo rearranjo dentro da família, a atual 
divisão entre as duas tribos e os seus gêneros 
tem sido adotada em estudos taxonômicos (p. ex. 
Yamamoto 2009; Shimizu & Yamamoto 2012a; 
Gonçalves et al. 2013).

O Planalto de Diamantina (PD), localizado 
na porção centro-sul da Cadeia do Espinhaço 
(CE), está situado ao norte da Serra do Cipó e 
ao sul de Grão Mogol. A região constitui o teto 
orográfico regional, sendo o centro irradiador de 
drenagem dos rios São Francisco na face oeste e, 
na face leste, dos Rios Jequitinhonha, Araçuaí e dos 
afluentes da margem direita do Rio Doce (Saadi 
1995). O Planalto de Diamantina foi considerado 
um dos centros de maior diversidade e endemismo 
de plantas na Cadeia do Espinhaço (Giulietti et 
al. 1997; Echternacht et al. 2011). Semir (1991) 
e Rapini et al. (2002) concluíram que o PD, 
juntamente com a Serra do Cipó, constituem as 
áreas de maior taxa de endemismo e de maior 
riqueza em número de espécies para Lychnophora 
(Asteraceae) e Asclepiadoideae (Apocynaceae), 
respectivamente.

A família Vochysiaceae foi objeto de estudo 
em regiões ao longo da Cadeia do Espinhaço. 
Passos & França (2003), Yamamoto (2009) e 
Shimizu & Yamamoto (2012a) realizaram o estudo 
taxonômico da família na Chapada Diamantina, em 
Grão Mogol e na Serra do Cipó, respectivamente. 
O presente trabalho apresenta os resultados do 
estudo taxonômico das espécies de Vochysiaceae 
ocorrentes na região do Planalto de Diamantina, 
Minas Gerais. O tratamento taxonômico é 
composto por chaves de identificação para gêneros 
e espécies, descrições morfológicas, comentários 
sobre características diagnósticas, comentários 
taxonômicos e ecológicos, dados sobre distribuição 
geográfica, hábitat, períodos de floração e 
frutificação e ilustrações dos táxons.

Material e Métodos
O Planalto de Diamantina localiza-se na 

porção centro-sul da Cadeia do Espinhaço, que se 
estende do estado da Bahia a Minas Gerais, entre 
as latitudes 10ºS e 20º35’S e as longitudes 40º10’O 
e 44°30’O, em uma faixa de cerca de 1200 km em 
direção N-S com larguras de 50 a 100 km (Giulietti 
et al. 1997; Abreu et al. 2005). O clima na porção 
mineira da CE é do tipo mesotérmico Cwb (Köppen 
1931). A temperatura média anual situa-se na faixa 
de 18° a 19°C e a precipitação média anual varia 

de 1250 a 1550 mm (Neves et al. 2005). Os solos 
da região são normalmente rasos, arenosos, ácidos, 
extremamente pobres em nutrientes e rochas 
quartzíticas e areníticas afloram por toda a parte 
(Joly 1970; Giulietti et al. 1997; Abreu et al. 2005). 

A fim de realizar comparações florísticas 
entre diferentes localidades da porção mineira 
da CE, Rapini et al. (2002) dividiram a região 
em quatro faixas latidudinais: Sul (de Ouro 
Preto a Caeté); Serra do Cipó (de Santa Luzia a 
Congonhas do Norte); Planalto de Diamantina (de 
Presidente Kubitschek a Itamarandiba, incluindo 
a Serra do Cabral); e Norte (de Itacambira a 
Espinosa). Neste trabalho adotamos a delimitação 
de Rapini et al. (2002) para o Planalto de 
Diamantina, mas excluindo a Serra do Cabral, 
pois esta é uma serra disjunta do restante da CE 
devido à depressão drenada pelos rios Jequitaí 
e Curimataí (Saadi 1995). Foram considerados 
os seguintes limites para o PD: limites norte e 
leste no município de Itamarandiba (18°17’38’’S, 
44º03’13’’O), limite sul no município de Presidente 
Kubitschek (18°36’53’’S, 43°33’43’’O) e limite 
oeste no município de Monjolos (18°19’31’’S, 
44°07’09’’O). Além destes, o PD compreende 
Diamantina, Gouveia, Datas, Conselheiro Mata, 
Guinda, Santo Antônio do Itambé, São Gonçalo do 
Rio Preto e Senador Modestino Gonçalves. 

Foram realizadas oito expedições a campo 
nos anos de 2010, 2011 e 2012, em diferentes 
épocas do ano, de modo a realizar coletas em 
todos os municípios que compõem o PD durante as 
estações seca e chuvosa. Uma expedição adicional 
foi realizada em 2014, em busca de novas amostras 
de provável espécie nova de Vochysia. Na área de 
estudo existem as seguintes reservas naturais: APA 
Pau de Frutas, Parque Estadual do Biribiri, Parque 
Estadual do Pico do Itambé, Parque Estadual do 
Rio Preto, Estação Ecológica Mata dos Ausentes 
e Parque Nacional das Sempre Vivas. Todas foram 
visitadas pelo menos uma vez e os representantes 
da família Vochysiaceae foram fotografados e 
coletados.

Os seguintes herbários foram consultados: 
BHCB, DIAM, ESA, F, GUA, HUFU, MBM, MO, 
NY, SP, SPF, TEX, UEC, UPCB, US e VIC (siglas 
segundo Thiers [continuamente atualizado]). O 
material coletado foi depositado no herbário UEC 
e duplicatas foram doadas ao herbário DIAM. As 
identificações das espécies são apoiadas na revisão 
de Stafleu (1948, 1952, 1953) e nos trabalhos 
de Yamamoto (2009) e Shimizu & Yamamoto 
(2012a). As descrições da família, dos gêneros e das 
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espécies foram baseadas no material examinado, e 
também nos trabalhos de Warming (1875) e Stafleu 
(1948, 1952, 1953). A terminologia morfológica 
segue Radford et al. (1974). O termo âmbito foi 
utilizado para caracterizar o contorno dos râmulos 
filomórficos de Callisthene. Os termos incurvo 
(curvado para cima, em direção à sépala) e recurvo 
(curvado para baixo, em direção ao pedicelo), 
referentes à curvatura do cálcar, seguem Stearn 
(2004). Para as medidas de elementos florais 
foram utilizadas flores abertas ou começando a 
abrir e as medidas dos frutos foram tomadas de 
frutos presentes no material examinado ou, quando 
necessário, foram utilizados dados da literatura. 
As medidas do comprimento dos botões florais 
foram tomadas da base do cálice ao ápice da sépala 
calcarada, excluindo-se o cálcar. Comentários 
sobre floração e frutificação foram baseados em 
informações contidas no material examinado. 
Comentários sobre a distribuição geográfica são 
baseados no material examinado, em Stafleu (1948, 
1952, 1953) e demais trabalhos com a família. 
Quando necessário, material de outras áreas foi 
incluído como “material adicional examinado” 
para complementar ou melhorar a caracterização 
das espécies. As abreviações dos nomes dos autores 
seguem Brummitt & Powell (1992). 

Resultados e Discussão
No PD a flora de Vochysiaceae é composta 

por 22 espécies incluídas em quatro gêneros. O 
gênero com maior número de espécies é Vochysia 
(13), seguido de Qualea (5), Callisthene (3) e 
Salvertia, gênero monotípico representado por 
Salvertia convallariodora A.St.-Hil. Dentre 
estas, nove espécies apresentam distribuição mais 
restrita: Q. elegans Taub. ex Benoist e Vochysia 
sp., endêmicas do município de Diamantina; C. 
erythroclada Warm., endêmica da região do PD 
e norte da Serra do Cipó; V. pygmaea Bong. e V.  
rotundifolia Mart., endêmicas da Serra do Cipó 
e do PD, sendo pouco frequentes nesta última 
localidade; V. discolor Warm., endêmica do PD, 
Serra do Cabral e Serra do Cipó; V. acuminata 
Bong. e V. emarginata (Vahl) Poir., sendo a primeira 
endêmica da Cadeia do Espinhaço e a segunda 
predominantemente distribuída na região; V. 
dasyantha Warm., encontrada em Minas Gerais e 
Rio de Janeiro. As outras 13 espécies apresentam 
distribuição mais ampla, ocorrendo entre 2°N e 
27°S, predominantemente em áreas de Cerrado 
e, às vezes, de Floresta Atlântica. São elas: C. 
major Mart., C. microphylla Warm., Q. cordata 

Spreng., Q. grandiflora Mart., Q. multiflora 
Mart., Q. parviflora Mart., S. convallariodora, V. 
elliptica Mart., V. gardneri Warm., V. oppugnata 
(Vell.) Warm., V. rufa Mart., V. thyrsoidea Pohl e 
V. tucanorum Mart.

Dentre as 22 espécies encontradas no PD, 
quatro estão citadas no livro “Plantas Raras 
do Brasil” (França 2009) e tiveram o risco de 
extinção avaliado (Shimizu et al. 2014). São 
elas: Callisthene erythroclada, Qualea elegans, 
Vochysia pygmaea e V. rotundifolia. Uma nova 
espécie de Vochysia, chamada aqui de Vochysia 
sp., foi encontrada apenas próximo a Mendanha 
(Diamantina) e se soma a essa lista, já que até o 
momento foi coletado apenas um indivíduo.

Tratamento taxonômico
Vochysiaceae A.St.-Hil.

Árvores, arbustos, raramente subarbustos; 
ramos cilíndricos a quadrangulares, casca 
descamante em placas ou não. Folhas simples, 
inteiras, pecioladas ou subsésseis, de filotaxia 
oposta ou verticilada; estípulas decíduas ou 
persistentes, às vezes associadas a glândulas; 
venação broquidódroma ou reticulada; lâmina 
glabra ou com indumento variado. Inflorescências 
tirsos, terminais e/ou subterminais, eventualmente 
cíncinos unifloros ou sinflorescências complexas 
de arquitetura predominantemente tirsoide; eixos, 
pedúnculos, pedicelos, brácteas e bractéolas glabros 
ou indumentados; brácteas e bractéolas decíduas 
ou persistentes. Flores vistosas, diclamídeas, 
zigomorfas; cálice gamossépalo, pentâmero, 
com cálcar reto, incurvo ou recurvo, e quando 
não se desenvolve é representado apenas por 
uma protuberância bursiforme (Qualea subg. 
Amphilochia); corola dialipétala com uma, três 
ou cinco pétalas, de coloração branca, amarela ou 
lilás, com máculas presentes ou não, glabras ou 
indumentadas. Estame 1, persistente ou caduco na 
antese; antera biteca, oblonga ou deltoide, dorsifixa 
ou basifixa; estaminódios comumente presentes, 
petaloides. Ovário súpero, piramidal, globoso ou 
subgloboso, tricarpelar, trilocular, placentação 
axilar; estilete único, clavado ou cilíndrico, estigma 
simples, terminal, subterminal ou lateral. Fruto 
capsular loculicida, globoso, subgloboso, elipsoide, 
ovoide ou oblongo, com exocarpo íntegro ou 
quebradiço, columela central engrossada ou fina e 
quebrável durante a deiscência do fruto, às vezes 
ausente, região central das valvas livre ou fundida 
após a deiscência do fruto; semente circular ou 
unilateralmente alada.
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1. Callisthene Mart.
Árvores ou arbustos; ramos cilíndricos; 

casca não descamante em placas. Folhas opostas 
dísticas, dispostas em râmulos filomórficos (que 
se assemelham a uma folha pinada), râmulos com 
âmbito linear a estreito-oblongo ou obovado-
oblongo, catáfilos presentes na base dos râmulos, 
estípulas decíduas e sem glândulas associadas; 
pecioladas. Flores isoladas, axilares; brácteas 
decíduas, glabras ou indumentadas; botões florais 
retos, estreito-elípticos a elípticos, ápice agudo, 
subacuminado ou acuminado; flores com cálice 
calcarado, cálcar desenvolvido, reto, cilíndrico, 
aparente no botão floral, indumentado; pétala 
1, oposta ao lobo do cálice calcarado, branca 
com mácula amarela na região central, glabra, 
margem inteira, não ondulada, persistente na 
antese. Estame fora do plano de simetria da flor, 
persistente na antese, estaminódios ausentes, 
antera oblonga, basifixa. Ovário com muitos 
óvulos por lóculo, ovoide a globoso, estilete 
cilíndrico, levemente incurvo, estigma terminal, 
não ligulado. Cápsula globosa, com exocarpo 
corticoso, frágil, quebradiço em fragmentos 
irregulares; columela central engrossada, 
persistente após a deiscência; região central das 
valvas livre após a deiscência. Sementes 1 a 2 por 
lóculo, circularmente aladas.

O gênero compreende 11 espécies distribuídas 
em áreas de cerrado e floresta, no Paraguai, Bolívia 
e, principalmente, no Brasil, onde há representantes 
de todas as entidades taxonômicas, sendo o Planalto 

Central brasileiro a região que abriga o maior 
número de espécies (Stafleu 1952; Martins 1981, 
1988; França 1996; Bueno et al. 2000). Stafleu 
(1952) reconheceu duas seções: Callisthene sect. 
Callisthene e C. sect. Cataphyllantha Stafleu, 
que se diferenciam principalmente porque esta 
apresenta râmulos com 2‒5 pares de folhas de 3‒17 
cm de comprimento, enquanto os representantes da 
seção autonímica apresentam râmulos com 5‒15 
pares de folhas com 0,3‒3(5) cm de comprimento. 
As três espécies encontradas no PD são incluídas 
em C. sect. Callisthene.  

Callisthene e Qualea apresentam apenas uma 
pétala, o que os torna os gêneros mais semelhantes 
dentre aqueles que ocorrem no PD. As espécies de 
Callisthene podem ser distinguidas das de Qualea 
por apresentarem râmulos filomórficos e por 
não apresentarem glândulas axilares associadas 
às estípulas. Além disso, na área de estudo, as 
espécies de Callisthene têm pétala branca com 
mácula central amarela. As espécies de Qualea 
têm pétala lilás, às vezes com máculas brancas 
(Q. parviflora); amarela (Q. grandiflora); branca 
com nervuras amarelas (Q. elegans); branca com 
máculas magenta a púrpura e faixa amarela na 
porção central da pétala (Q. cordata); e branca 
com máculas magenta ou amarela com máculas 
púrpura (Q. multiflora). Assim como as espécies de 
Callisthene do PD, Q. elegans também apresenta 
pétalas brancas, mas estas medem ca. 7 × 6 cm, 
enquanto as pétalas de Callisthene são diminutas, 
medindo no máximo ca. 1,5 × 1,6 cm. 

Chave para identificação dos gêneros de Vochysiaceae no Planalto de Diamantina
1.	 Folhas	opostas	dísticas,	dispostas	em	râmulos	filomórficos,	catáfilos	presentes	na	base	dos	râmulos;	

fruto maduro com exocarpo corticoso e quebradiço com columela central engrossada e persistente após 
a deiscência; sementes circularmente aladas ....................................................................1. Callisthene

1’.	 Folhas	opostas	cruzadas,	verticiladas,	raro	sub-alternas,	não	dispostas	em	râmulos	filomórficos,	catáfilos	
ausentes na base dos râmulos; fruto maduro com exocarpo lenhoso e não quebradiço, columela central 
ausente ou, se presente, delgada, podendo quebrar-se durante a deiscência; sementes unilateralmente 
aladas ..................................................................................................................................................... 2
2.	 Estípulas	com	glândulas	axilares	associadas;	flores	com	uma	pétala;	no	fruto	aberto,	valvas	livres,	

não fundidas na região central ........................................................................................ 2. Qualea
2’.	 Estípulas	sem	glândulas	axilares	associadas;	flores	com	três	ou	cinco	pétalas;	no	fruto	aberto,	

valvas parcial ou totalmente fundidas na região central ............................................................... 3
3.	 Filotaxia	verticilada,	folhas	em	verticilos	7‒9-meros;	flores	com	cinco	pétalas	brancas;	durante	

a deiscência o fruto permanece com as valvas parcialmente fundidas (no terço basal) .........  
 ...............................................................................................................................3. Salvertia

3’.	 Filotaxia	oposta	ou	verticilada,	neste	caso,	folhas	em	verticilos	3‒5-meros;	flores	com	três	
pétalas amarelas; durante a deiscência o fruto permanece com as valvas fundidas ou um pouco 
afastadas apenas na região apical ..........................................................................4. Vochysia
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1.1. Callisthene erythroclada Warm. in Mart. & 
Eichler, Fl. bras. 13(2): 28. 1875. Fig. 1a-g

Ilustração: Shimizu & Yamamoto (2012a).
Nome popular: tapicuru (D.J.P. Gonçalves et 

al. 438, UEC 165965)
Árvores	ou	arbustos,	2‒6	m	alt.	Râmulos	com	

6‒13	pares	de	folhas,	com	âmbito	obovado-oblongo,	
ferrugíneo-tomentosos a raro subglabrescentes; 
pecíolo	0,5‒1	mm	compr.,	ferrugíneo-tomentoso;	
lâmina	 foliar	 0,8‒2,5	 ×	 0,4‒0,9	 cm,	 cartácea,	
variando de orbicular na região proximal dos 
râmulos, a elíptica, ovada até lanceolada na região 
distal dos râmulos, ápice agudo, arredondado, até 
ligeiramente emarginado, com múcron presente 
ou não, base arredondada a subcordada, margem 
plana, ciliada, face adaxial glabra, raramente 
tomentosa a glabrescente, nervura primária 
plana ou promínula, face abaxial tomentosa a 
glabrescente, nervuras secundárias evidentes, 
nervura marginal presente. Pedúnculo e brácteas 
pilosos; botões florais ca. 7,5 × 2,5 mm, ápice 
agudo	 a	 subacuminado;	 sépala	 calcarada	 5‒6,8	
mm compr., ápice longo-acuminado, pubérula a 
glabrescente,	sépalas	laterais	2,7‒3,7	×	0,7‒2	mm,	
lanceoladas a subuladas, ápice longo-acuminado, 
pubérulas	a	glabrescentes;	cálcar	0,5‒1	mm	compr.,	
reto, pubérulo; pétala ca. 0,7 × 1 cm, obcordada, 
ápice emarginado, base atenuada, glabra. Estame 
3‒4,2	mm	compr.,	filete	1,5‒2,2	mm	compr.,	antera	
1,5‒2	mm	compr.,	glabra.	Ovário	0,5‒0,7	×	0,5‒0,7	
mm,	glabro;	estilete	2,7‒2,9	mm	compr.,	glabro.	
Cápsula	0,7‒1,3	×	0,7‒1,1	cm,	globosa,	superfície	
lisa, glabra.
Material selecionado: Diamantina, próximo ao distrito 
de Mendanha, 18.XII.2003, fr., V.C. Souza et al. 29639 
(ESA); 15.III.1970, fr., H.S. Irwin et al. 27557 (MO, 
NY, US); Boa Vista, 9.XI.1937, fl., H.L. Mello Barreto 
9677 (BHCB, F, NY, SPF); Ponte do Acaba Mundo, 
14.XII.2011, fr., D.J.P. Gonçalves et al. 321 (UEC); 
21.XI.2011, fl. e fr., D.J.P. Gonçalves & M.M.T. Cota 226 
(UEC); Itamarandiba, Parque Estadual de Serra Negra, 
27.II.2012, veg., D.J.P. Gonçalves et al. 479 (UEC); São 
Gonçalo do Rio Preto, Parque Estadual do Rio Preto, 

8.IV.2000, fr., J.A. Lombardi et al. 3853 (SP);  trilha para 
Cachoeira do Crioulo, 19.XI.2011, fl., D.J.P. Gonçalves 
et al. 202 (DIAM, UEC); próximo ao Parque Estadual 
do Rio Preto, 1.V.2012, fl. e fr., D.J.P. Gonçalves et al. 
539 (UEC); Senador Modestino Gonçalves, 27.I.2012, 
fr., D.J.P. Gonçalves et al. 439 (DIAM, UEC); Serra 
do Ambrósio, 28.II.2011, veg., D.J.P. Gonçalves et al. 
483 (UEC).
Material adicional examinado: Jaboticatubas, Km 
117, 3.XI.1978, fl., J. Semir (UEC 52323, VIC 6281); 
Santa Luzia, Km 127, Palácio, 3.IX.1933, fr., H.L. 
Mello Barreto 8324 (BHCB, GUA); Santana do Riacho,  
Estrada da Usina, 10.XI.1980, fl. e fr., I. Cordeiro et al. 
CFSC 6777 (SP, SPF, UEC); Km 125, Córrego Três 
Pontinhas, 7.III.1992, fl., J.R. Pirani et al. CFSC 12902 
(SPF, UEC).

Call is thene erythroclada  apresenta 
distribuição restrita, ocorrendo no Planalto de 
Diamantina e na Serra do Cipó, sendo menos 
frequente nesta última localidade. Encontrada em 
cerrado rupestre, campo rupestre, floresta ciliar e 
raramente em cerrado s.s., geralmente em locais 
próximos à água ou entre rochas. Ocorre entre 690 
e 1260 m de altitude. Na área de estudo foi coletada 
com flor em abril, maio e novembro, e com frutos 
de março a maio e de novembro a janeiro. 

Dentre as espécies encontradas no PD, C. 
erythroclada pode ser reconhecida por ser a única 
a apresentar indumento de coloração ferrugínea 
nos râmulos filomórficos. No PD as dimensões 
das folhas de C. erythroclada variam de acordo 
com o hábitat. Indivíduos coletados em florestas 
apresentam folhas com dimensões maiores quando 
comparados às folhas de indivíduos coletados em 
áreas de campo ou cerrado. Os indivíduos de áreas 
florestais se assemelham a C. major, da qual se 
diferenciam por apresentarem folhas cartáceas, 
enquanto as folhas de C. major são coriáceas, 
principalmente as mais velhas. Além disso, as 
dimensões da pétala, do estame e do estilete 
são menores em C. erythroclada. Indivíduos 
provenientes de áreas abertas se assemelham 
a C. microphylla, da qual pode ser distinta por 

Chave para identificação das espécies de Callisthene no Planalto de Diamantina
1.	 Râmulos	filomórficos	ferrugíneo-tomentosos,	raramente	subglabrescentes ........1. Callisthene erythroclada
1’.	 Râmulos	filomórficos	glabros,	pubérulos	a	raramente	pubérulos	ou	glabrescentes,	neste	caso	gríseos .....2

2.	 Râmulos	em	geral	com	8‒13	pares	de	folhas,	com	âmbito	linear	a	estreito-oblongo;	lâmina	foliar	
0,35‒0,5	×	0,25‒0,3	cm,	nervuras	secundárias	não	evidentes,	nervura	marginal	ausente;	pétala	ca.	
0,8 × 0,6 cm...........................................................................................3. Callisthene microphylla

2’.	 Râmulos	 em	geral	 com	3‒8(12)	pares	de	 folhas,	 com	âmbito	obovado-oblongo;	 lâmina	 foliar	
1,5‒4,5	×	1‒1,5	cm,	nervuras	secundárias	evidentes,	nervura	marginal	presente;	pétala	ca.	1,5	×	
1,6 cm ............................................................................................................. 2. Callisthene major
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apresentar folhas com nervuras secundárias 
conspícuas e nervura marginal presente, enquanto 
C. microphylla apresenta nervuras secundárias 
inconspícuas ou subconspícuas e nervura marginal 
ausente. A coloração dos ramos mais jovens 
também pode ajudar no reconhecimento das duas 
espécies, sendo que em C. erythroclada esses ramos 
têm coloração avermelhada e em C. microphylla 
os ramos jovens possuem coloração acinzentada.

1.2. Callisthene major Mart., Nov. Gen. Sp. Pl. 1: 
124, t. 75. 1826. Fig. 1h-n

Ilustração: Yamamoto (2009), Shimizu & 
Yamamoto (2012a), Gonçalves et al. (2013).

Nome popular: pau-terra (Stafleu 1952).
Árvores	ou	arbustos,	1,5‒4	m	alt.	Râmulos	

com	3‒8(‒12)	pares	de	folhas,	com	âmbito	obovado-
oblongo, glabros, raramente gríseo-pubérulos a 
glabrescentes;	pecíolo	0,6‒2	mm	compr.,	glabro,	
raro gríseo-pubérulo a glabrescente; lâmina 
foliar	1,5‒4,5	×	1‒1,5	cm,	coriácea,	variando	de	
oblonga na região proximal a lanceolada na região 
distal dos râmulos, ápice agudo, arredondado ou 
emarginado, com múcron presente ou não, base 
arredondada a subcordada, margem plana, ciliada, 
face adaxial glabra, nervura primária plana, face 
abaxial glabra, nervuras secundárias evidentes, 
nervura marginal presente. Pedúnculo e brácteas 
glabros;	botões	florais	7‒8	×	2‒3	mm,	ápice	agudo;	
sépala	calcarada	7‒11	mm	compr.,	ápice	obtuso	a	
arredondado, pubescente a glabrescente, sépalas 
laterais	3,8‒5,4	×	1,7‒2,3	mm,	lanceoladas,	ápice	
agudo	 a	 acuminado,	 tomentosas;	 cálcar	 1,3‒1,7	
mm compr., reto, pubérulo; pétala ca. 1,5 × 1,6 
cm, obcordada, ápice emarginado, base atenuada, 
glabra.	Estame	8‒9	mm	compr.,	filete	5–5,5	mm	
compr.,	antera	3‒3,6	mm	compr.,	glabra.	Ovário	
ca. 0,7 × 0,7 mm, glabro; estilete ca. 7 mm compr., 
glabro.	 Cápsula	 0,8‒1,3	 ×	 0,7‒1	 cm,	 globosa,	
superfície lisa, glabra.
Material examinado: Datas, Rodovia Guinda - Conceição 
do Mato Dentro, 18.III.1985, veg., G. Hatschbach et al. 
51100 (US); Diamantina, 10 km da rodovia Curvelo - 
Diamantina, 10.IV.1995, fr., R. Mello-Silva et al. 1047 
(SP); estrada para Biri-Biri, 8.XII.1992, veg., H.F. Leitão 
Filho et al. 27377 (UEC); Costa Sena, 15.IX.1985, fl., 
G. Hatschbach & R. Kummrow 49720 (MBM, US); 
Mendanha, 13.IV.1973, fr., W.R. Anderson 8817 (MO, 
NY); Estrada Guinda - Conselheiro Mata, 4.VI.1985, 
fr., F.R. Martins et al. 17139 (UEC); 4.VI.1985, fr., H.F. 
Leitão Filho et al. 17343 (UEC); Gouveia, 10.XII.2011, 
fr., D.J.P. Gonçalves & M.M.T. Cota 249 (DIAM, UEC); 
10.XII.2011, fr., D.J.P. Gonçalves & M.M.T. Cota 250 
(DIAM, UEC); São Gonçalo do Rio Preto, Parque 

Estadual do Rio Preto, 17.XI.1999, fr., J.A. Lombardi 
3440 (SP); 18.XI.2011, fr., D.J.P. Gonçalves et al. 186 
(DIAM, UEC); 18.XI.2011, fr., D.J.P. Gonçalves et al. 
187 (DIAM, UEC).
Material adicional examinado: Araguari, 26.IX.2012, 
fl., A.F.A. Versiane et al. 260 (HUFU, UEC); Francisco 
Dumont, 23.VIII.2002, fl., G. Hatschbach et al. 73781 
(UEC); Grão Mogol, 26.II.2011, fr., D.J.P. Gonçalves 
et al. 464 (UEC).

Callisthene major é uma espécie amplamente 
distribuída no cerrado brasileiro, ocorrendo na BA, 
GO, MG, MS, MT, PR, TO e DF. No Planalto de 
Diamantina, ocorre entre 698 e 1029 m de altitude 
e é encontrada em floresta ciliar, cerrado rupestre 
e cerrado, geralmente em locais próximos a cursos 
d’água. Coletada com flores em agosto e setembro 
e com frutos em fevereiro, abril, junho, novembro 
e dezembro. Dentre as espécies do gênero na área 
de estudo, esta é a que apresenta, em geral, menor 
número de folhas por râmulo e maior dimensão de 
folhas, flores e frutos. Além disso, folhas coriáceas 
a distinguem de C. erythoclada, que possui folhas 
cartáceas, e a presença de nervura marginal nas 
folhas a distingue de C. microphylla, que não 
possui essa nervura. Callisthene major possui 
duas variedades, a variedade típica e C. major var. 
pilosa Warm., esta caracterizada pela presença de 
indumento, principalmente na face abaxial das 
folhas. A presença/ausência de indumento pode 
variar bastante dentro da mesma espécie, e sob 
este ponto de vista, não consideramos categorias 
infra-específicas. Embora seja possível encontrar 
espécimes com indumento presente ou ausente em 
uma mesma localicade, no PD foram encontrados 
apenas indivíduos glabros.

1.3. Callisthene microphylla Warm. in Mart. & 
Eichler, Fl. bras. 13(2): 28, t. 3, fig. 1. 1875. 
 Fig. 2a-i

Ilustração: Shimizu & Yamamoto (2012a).
Nome popular: vassourinha (BFG 2015).
Árvores	ou	arbustos,	 1,5‒3	m	alt.	Râmulos	

com	(4‒)8‒13	pares	de	 folhas,	com	âmbito	 linear	
a estreito-oblongo, glabros ou gríseo-pubérulos a 
glabrescentes;	pecíolo	0,6‒0,8	mm	compr.,	gríseo-
pubérulo;	 lâmina	 foliar	 0,35‒0,5	×	0,25‒0,3	 cm,	
cartácea, variando de orbicular na região proximal 
dos râmulos, a oblonga, até lanceolada na região distal 
dos râmulos, ápice retuso, truncado, obtuso ou agudo, 
com múcron presente ou não, base arredondada, 
margem plana, minutamente ciliada, face adaxial 
glabra, raramente pubérula, nervura primária plana ou 
promínula, face abaxial glabra, nervuras secundárias 
não evidentes, nervura marginal ausente. Pedúnculo 
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Figura 1 – a-g. Callisthene erythroclada Warm. – a. ramo; b. râmulo; c. face abaxial da folha; d. detalhe do múcron 
no ápice da folha; e. botão floral; f. flor; g. fruto. h-n. Callisthene major Mart. – h. râmulo; i. face abaxial da folha; 
j. detalhe do múcron no ápice da folha; k. botão floral; l. flor; m. fruto; n. sementes.
Figure 1 – a-g. Callisthene erythroclada Warm. – a. branch; b. branchlet; c. abaxial surface of leaf; d. detail of the mucron on the leaf 
apex; e. flower bud; f. flower; g. fruit. h-n. Callisthene major Mart. – h. branchlet; i. abaxial surface of leaf; j. detail of the mucron on 
the leaf apex; k. flower bud; l. flower; m. fruit; n. seeds.
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Figura 2 – a-i. Callisthene microphylla Warm. – a. ramo; b. râmulo; c. face abaxial da folha; d. detalhe do múcron no 
ápice da folha; e. botão floral; f. flor; g. gineceu; h. estame em algumas vistas; i. fruto. j-n. Qualea cordata Spreng. 
– j. ramo; k. face abaxial da folha; l. botão floral; m. flor; n. fruto.
Figure 2 – a-i. Callisthene microphylla Warm. – a. branch; b. branchlet; c. abaxial surface of leaf; d. detail of the mucron on the leaf 
apex; e. flower bud; f. flower; g. gynoecium; h. stamen in some views; i. fruit. j-n. Qualea cordata Spreng. – j. branch; k. abaxial surface 
of leaf; l. flower bud; m. flower; n. fruit.
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e	 brácteas	 pilosos;	 botões	 florais	 3,5‒5	×	 1,5‒2	
mm, ápice agudo a acuminado; sépala calcarada 
4,5‒6,5	mm	compr.,	 ápice	 apiculado,	 pubérulo,	
sépalas	laterais	1,6‒2	×	0,4‒0,6	mm,	lanceoladas	a	
largo-lanceoladas, ápice agudo a longo-acuminado, 
pubérulas;	 cálcar	 0,5‒0,6	 mm	 compr.,	 reto,	
pubérulo; pétala ca. 0,8 × 0,6 cm, obcordada, ápice 
emarginado,	base	atenuada,	glabra.	Estame	2,5‒3	
mm	compr.,	filete	1,5‒2	mm	compr.,	antera	1‒1,3	
mm	compr.,	glabra.	Ovário	0,5‒0,8	×	0,5‒0,8	mm,	
glabro;	estilete	1,8‒2,9	mm	compr.,	glabro.	Cápsula	
0,8‒1	×	0,7‒0,9	cm,	globosa,	superfície	lisa,	glabra.
Material examinado: São Gonçalo do Rio Preto, Parque 
Estadual do Rio Preto, 17.XI.1999, fl., J.A. Lombardi 
3366 (SPF); 18.XI.2011, fl. e fr., D.J.P. Gonçalves et al. 
199 (DIAM, UEC); heliporto, 18.XI.2011, fl. e fr., D.J.P. 
Gonçalves et al. 200 (DIAM, UEC); trilha para Cachoeira 
do Crioulo, 19.XI.2011, fl., D.J.P. Gonçalves et al. 210 
(DIAM, UEC); 19.XI.2011, fl., D.J.P. Gonçalves et al. 
218 (DIAM, UEC); 1.V.2012, fr., D.J.P. Gonçalves et 
al. 546 (UEC).

Callisthene microphylla é amplamente 
distribuída no Brasil Central, tendo registros na 
BA, CE, GO, MA, MG, PA, PI e TO, encontrada 
em cerrados, campos e carrascos (Stafleu 1952; 
Martins 1981). No PD é encontrada principalmente 
em campo e cerrado rupestres, mas também pode 
ser encontrada em capão e em cerrado s.s., em 
locais associados a cursos d’água ou entre rochas. 
Na área de estudo ocorre entre 693 e 938 m de 
altitude, onde foi coletada com flores em novembro 
e com frutos em maio e novembro.

Além das características apresentadas nos 
comentários de C. erythroclada e de C. major, C. 
microphylla também pode ser reconhecida pelo 
âmbito dos râmulos linear a estreito-oblongo (Fig. 
2b), que geralmente possuem a mesma largura na 
região proximal, na região mediana e na região 
distal. Isto ocorre devido à relativa uniformidade 
do tamanho das folhas ao longo dos râmulos. Em 
C. erythroclada (Fig. 1b) e C. major (Fig. 1h) 
as folhas têm uma maior variação de tamanho, 
apresentando râmulo de âmbito obovado-oblongo, 
ou seja, a porção distal do râmulo é mais larga, a 
porção mediana é um pouco mais estreita e a porção 
proximal é ainda um pouco mais estreita.

2. Qualea Aubl.
Árvores ou arbustos; ramos cilíndricos 

ou subquadrangulares, estes geralmente em 
partes jovens, casca descamante em placas ou 
não. Folhas opostas cruzadas, raramente em 
verticilos 3-meros ou sub-alternas, não dispostas 
em râmulos filomórficos, catáfilos ausentes, 

estípulas decíduas e com glândulas crateriformes 
associadas; pecioladas. Inflorescências tirsos 
terminais e subterminais ou sinflorescências 
complexas de arquitetura predominantemente 
tirsoide, compostos por cíncinos opostos, alternos, 
sub-alternos ou verticilados na porção distal 
do eixo da inflorescência; brácteas e bractéolas 
decíduas; botões florais retos, ovoides, ápice agudo, 
acuminado ou longo-acuminado; flores com cálice 
calcarado ou não, cálcar representado por uma 
protuberância bursiforme, pouco desenvolvido ou 
desenvolvido, reto, incurvo ou recurvo, cilíndrico 
ou clavado, aparente ou escondido entre as sépalas 
não calcaradas no botão floral, indumentado; pétala 
1, oposta ao lobo do cálice calcarado, branca, 
amarela ou lilás, com máculas presentes ou não, 
glabra a tomentosa, margem inteira, ondulada, 
persistente na antese. Estame fora do plano de 
simetria da flor, persistente na antese; estaminódios 
ausentes, antera deltoide ou oblonga, dorsifixa ou 
basifixa. Ovário com 2 a 12 óvulos por lóculo, 
ovoide, estilete cilíndrico, raramente clavado, 
levemente incurvo, estigma terminal, não ligulado. 
Cápsula ovoide ou oblonga, com exocarpo lenhoso, 
não quebradiço; columela central, se presente, livre 
e delgada, podendo quebrar-se durante a deiscência; 
região central das valvas livre após a deiscência. 
Sementes 2 a 12 por lóculo, unilateralmente aladas.

O gênero compreende 50 espécies distribuídas 
nas Américas Central e do Sul, dentre as quais 37 
possuem registros em florestas tropicais e savanas 
do Brasil (BFG 2015). Stafleu (1953) reconheceu 
os subgêneros Qualea (seções Trichanthera 
Stafleu, Qualea, Costatifolium Stafleu e Polytrias 
Stafleu) e Amphilochia (Mart.) Stafleu. Qualea 
seção Trichanthera foi elevada a gênero por 
Marcano-Berti (1969), que o chamou Ruizterania 
Marc.-Berti, mas estudos moleculares e anatômicos 
não sustentam esta classificação (p. ex. Litt 1996; 
Sajo & Rudall 2002). Como o gênero Ruizterania 
ainda não foi sinonimizado optamos por não 
contabilizar as espécies da seção Trichanthera (14 
spp.) no gênero Qualea.

No PD foram encontradas cinco espécies 
de Qualea subg. Qualea incluídas em Q. sect. 
Qualea (1 sp.) e Q. sect. Costatifolium (3 spp.) e 
uma espécie de Q. subg. Amphilochia. As espécies 
de Qualea podem ser distinguidas das outras 
Vochysiaceae principalmente pelas glândulas nas 
axilas das estípulas decíduas, pelas folhas não 
dispostas em râmulos filomórficos, pela filotaxia 
quase sempre oposta cruzada, pelos botões florais 
ovoides, e pelos frutos que após a deiscência ficam 
com as valvas livres, não fundidas na região central.
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Chave para identificação das espécies de Qualea no Planalto de Diamantina
1. Nervuras secundárias que terminam em arcos próximo à margem da lâmina, sem formar a nervura 

marginal contínua; cálice sem cálcar desenvolvido, representado apenas por uma protuberância 
bursiforme .................................................................................................................. 1. Qualea cordata

1’. Nervuras secundárias dispostas paralelamente formando uma nervura marginal contínua; cálice com 
cálcar desenvolvido ............................................................................................................................... 2
2.	 Cálcar	escondido	pelas	sépalas	não	calcaradas	no	botão	floral;	pétala	3,9‒7	×	4,7‒6	cm ............ 3
2’.	 Cálcar	aparente	no	botão	floral,	não	escondido	pelas	sépalas	não	calcaradas;	pétalas	1‒3,5	×	

0,7‒2,6	cm .................................................................................................................................... 4
3.	 Ramos	com	casca	não	descamante	em	placas;	pecíolo	4‒5,5	mm	compr.;	folhas	com	14‒15	

nervuras secundárias por centímetro de comprimento, nervura primária com alas laterais na 
face	abaxial;	ápice	dos	botões	florais	longo-acuminados	e	apiculados;	cálcar	ca.	6	mm	compr.,	
reto.............................................................................................................. 2. Qualea elegans

3’.	 Ramos	com	casca	descamante	em	placas;	pecíolo	5‒15	mm	compr.;	folhas	com	3‒5	nervuras	
secundárias por centímetro de comprimento, nervura primária sem alas laterais na face abaxial; 
ápice	dos	botões	florais	agudos,	mas	nunca	apiculados;	cálcar	1,9‒2,3	cm	compr.,	incurvo .....  
 ...................................................................................................................3. Qualea grandiflora
4.	 Inflorescências	com	indumento	ferrugíneo	a	ocráceo;	pétala	branca	com	máculas	magenta	

ou amarela com máculas púrpura; cápsula com superfície não descamante...................  
 .........................................................................................................4. Qualea multiflora

4’.	 Inflorescências	com	indumento	pubescente	a	canescente;	pétala	lilás,	às	vezes	com	linha	
central ou máculas alvas; cápsula com superfície descamante ...... 5. Qualea parviflora

2.1. Qualea cordata Spreng., Syst. Veg. (ed. 16) 1: 
17. 1824. Fig. 2j-n

Ilustração: Yamamoto (2009), Shimizu & 
Yamamoto (2012a), Gonçalves et al. (2013).

Nomes populares: dedaleira-preta, pau-terra 
(Brasil), quebracho-falso, burro-caá (Paraguai) 
(Stafleu 1953).

Árvores ou arbustos, 1,5‒4 m alt. Ramos 
cilíndricos ou subquadrangulares, glabros, casca 
não descamante em placas. Folhas opostas cruzadas, 
pecíolo 3‒9 mm compr., glabro, raro glabrescente; 
lâmina foliar 2,5‒10 × 2‒4,5 cm, cartácea a 
coriácea, ovada, elíptica até suboblonga, raramente 
estreito-elíptica, ápice obtuso, arredondado ou 
agudo, base cordada ou subcordada, margem 
plana, face adaxial glabra, raramente pubérula 
ou glabrescente, nervura primária impressa, 
face abaxial glabra, raramente tomentosa a 
glabrescente, nervura primária proeminente, 
não alada, nervuras secundárias que terminam 
em arcos próximos à margem, proeminentes, 
ca. 2 por cm compr., nervura marginal ausente. 
Inflorescências 4,5‒18 cm compr., tirsos terminais 
e subterminais, com cíncinos 1‒3-floros, opostos 
cruzados, eixo glabro, pedúnculos, pedicelos, 
brácteas e bractéolas ferrugíneo-tomentosos; 
brácteas e bractéolas decíduas. Botões florais 
5‒7 × 3,3‒5 mm, ápice agudo; sépalas externa e 
internamente creme esverdeadas a avermelhadas, 

sépala com protuberância bursiforme 7‒13 mm 
compr., ápice agudo a arredondado, pubescente, 
sépalas não calcaradas 4‒6 × 3‒4 cm, ovadas, ápice 
arredondado a obtuso, pubescentes; cálcar não 
desenvolvido, representado por uma protuberância 
bursiforme, no botão floral fica escondido entre as 
sépalas não calcaradas, pubescente; pétala 0,9‒1,5 
× 1,1‒1,4 cm, branca com máculas magenta a 
púrpura, obcordada, ápice emarginado, base 
atenuada, tomentosa na face adaxial, margem 
inteira, ondulada. Estame 8‒9 mm compr., filete 
4,5‒7 mm compr., antera 3,5‒4,6 mm compr., 
basifixa, oblonga, reta, glabra. Ovário 4‒5 × 2‒3 
mm, seríceo; estilete 4‒8 mm compr., cilíndrico, 
seríceo na base. Cápsula 2‒3 × 1‒1,5 cm, ovoide, 
superfície levemente verruculosa, não descamante, 
tomentosa.
Material selecionado: Couto de Magalhães de Minas,  
22.VI.2002, fl., F.N. Costa et al. 590 (SPF); Datas, entre 
o trevo e Datas, 12.XII.2011, fr., D.J.P. Gonçalves et al. 
281 (UEC); 12.XII.2011, fl., D.J.P. Gonçalves et al. 283 
(UEC); Diamantina, Barão do Guaicuí, 24.X.1999, fl., 
G. Hatschbach et al. 69666 (SP); próximo ao distrito 
de Mendanha, 18.XII.2003, fr., V.C. Souza et al. 29633 
(ESA); Mendanha, 17.IX.1985, fl., G. Hatschbach & 
F.J. Zelma 49820 (US); Estrada Diamantina - Biribiri, 
15.X.1984, fl., E. Isejima et al. CFCR 5533 (NY, SP, 
SPF, US); 25.IX.2008, fl., F.N.A. Mello et al. 472 (UEC); 
31.X.1981, fl., A.M. Giulietti et al. CFCR 2470 (SPF, 
UEC); 18.XI.1984, fl., R.M. Harley et al. CFCR 6155 
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(NY, SP, SPF, UEC); 19.X.2007, fl., F.N.A. Mello et al. 
38 (HUFU, UEC); 27.VI.2011; fr., D.J.P. Gonçalves et 
al. 112 (DIAM); 14.III.1970, fr., H.S. Irwin et al. 27496 
(NY, US); 27.IX.1995, fl. e fr.; A. Salatino et al. 85 (SPF); 
27.VI.1995, fr., A. Salatino et al. 36 (SPF); Estrada 
Diamantina - Extração, 29.X.1981, fl., A.M. Giulietti 
et al. (SPF 21054, UEC 152906); Estrada Gouveia - 
Curvelo, 23.IX.2008, fl., R. Romero et al. 8114 (HUFU, 
UEC); Estrada Sopa - São João da Chapada, 15.XI.2011, 
fl., D.J.P. Gonçalves & M.M.T. Cota 147 (UEC); 
Estrada Mendanha, 16.XI.2011, fl., D.J.P. Gonçalves 
& M.M.T. Cota 153 (UEC); Estrada Mendanha - Inhaí, 
16.XI.2011, fr., D.J.P. Gonçalves & M.M.T. Cota 159 
(UEC); 28.IV.2012, fr., D.J.P. Gonçalves et al. 512 
(UEC); Estrada Diamantina - São Gonçalo do Rio das 
Pedras, 21.XI.2011, fl., D.J.P. Gonçalves & M.M.T. Cota 
221 (UEC); Estrada Curralinho, 23.XI.2011, fl., D.J.P. 
Gonçalves 236 (UEC); Estrada Curralinho - Acaba 
Mundo, 24.XI.2011, fr., D.J.P. Gonçalves & M.M.T. Cota 
242 (UEC); 14.XII.2011, fr., D.J.P. Gonçalves et al. 319 
(UEC); Parque Nacional das Sempre Vivas, 16.XII.2011, 
fr., D.J.P. Gonçalves et al. 349 (UEC). Conselheiro Mata, 
22.I.2012, fr., D.J.P. Gonçalves et al. 380 (UEC); Estrada 
Rodeador - Conselheiro Mata, 24.I.2012, fr., D.J.P. 
Gonçalves et al. 410 (DIAM, UEC); Estrada Diamantina 
- Milho Verde, 30.IV.2012, fr., D.J.P. Gonçalves et al. 
532 (UEC); Estrada Conselheiro Mata - Diamantina, 
20.X.2007, fl., J.N. Nakajima et al. 4665 (HUFU, 
UEC); 20.X.2007, fl., J.N. Nakajima et al. 4671 (UEC, 
HUFU); Estrada Telésforo, 21.X.2007, fl., P.O. Rosa 
et al. 946 (HUFU, UEC); Estrada Gouveia - Curvelo, 
23.IX.2008, fl., J.N. Nakajima et al. 4968 (HUFU, 
UEC); Estrada Diamantina - Curvelo, 23.X.2008, fl., 
P.O. Rosa et al. 1150 (UEC); Gouveia, Hotel Chapéu do 
Sol, 19.XII.1959, fr., B. Maguire et al. 44687 (NY, US).
Engenho do Bilia, 23.IX.1998, fl., M.M.N. Braga et al. 
(BHCB 47139, ESA 65994, SP 340266, SPF 140598); 
estrada entre Gouveia - Cuiabá, 10.XII.2011, fr., D.J.P. 
Gonçalves & M.M.T. Cota 257 (UEC); Estrada Barão 
de Guaicuí, 13.XII.2011, fr., D.J.P. Gonçalves et al. 
307 (UEC); São Gonçalo do Rio Preto, Parque Estadual 
do Rio Preto, 10.VI.1999, fr., A. Salino 4762 (SP); 
17.XI.1999, fr., J.A. Lombardi 3394 (SP); 18.XI.1999, 
fl., J.A. Lombardi 3480 (SP); estrada para o sanitário, 
23.VI.2011, fr., D.J.P. Gonçalves et al. 102 (DIAM, 
UEC); próximo à casa dos vigilantes, 17.XI.2011, fr., 
D.J.P. Gonçalves et al. 169 (UEC); trilha para Cachoeira 
do Crioulo, 19.XI.2011, fr., D.J.P. Gonçalves et al. 208 
(UEC); 19.XI.2011, fl., D.J.P. Gonçalves et al. 220 
(UEC); 1.V.2012, fr., D.J.P. Gonçalves et al. 540 (UEC).

Qualea cordata é amplamente distribuída 
em cerrado s.s. e outras formações savânicas 
adjacentes, ocorrendo na Argentina, Bolívia, 
Paraguai e no Brasil, onde possui registros nos 
estados de BA, ES, GO, MG, MT, PR, SC, SP e 
no DF (Yamamoto 2009; Gonçalves et al. 2013). 
No PD ocorre entre 600 e 1448 m de altitude, em 

campos e cerrados rupestres, cerrados e raramente 
em capões, geralmente em locais próximos a 
cursos d’água. Coletada com flores em junho e 
de setembro a novembro e com frutos em janeiro, 
fevereiro, de abril a junho e de outubro a dezembro.

Qualea cordata é a única espécie do gênero 
que ocorre no PD cujo cálcar não é desenvolvido, 
sendo representado apenas por uma protuberância 
bursiforme. Dentre as espécies de Qualea, esta 
pode ser reconhecida por apresentar folhas com 
nervuras secundárias que formam arcos que 
terminam próximo à margem da folha sem formar 
nervura marginal. As outras quatro espécies 
do gênero que ocorrem na área, Q. elegans, Q. 
grandiflora, Q. multiflora e Q. parviflora, possuem 
nervuras costadas que se anastomosam em uma 
nervura marginal localizada próximo à margem da 
folha. Além disso, Q. cordata é a única a apresentar 
pétala tomentosa na face adaxial.

Devido à significativa variação morfológica 
e à sobreposição de caracteres diagnósticos, 
Q. cordata e Q. dichotoma (Mart.) Warm. 
formam um complexo e a classificação destas 
entidades tem sofrido várias alterações desde 
a publicação das descrições originais. No PD 
ocorre apenas Q. cordata var. cordata, segundo 
a delimitação proposta por Yamamoto (2009), 
contudo, encontramos indivíduos que apresentam 
pecíolos maiores que 5 mm, tamanho máximo 
considerado pela autora para variedade típica.

2.2. Qualea elegans Taub. ex Benoist, Notul. Syst. 
(Paris) 3: 177. 1915. Fig. 3a-h

Árvores, ca. 5 m alt. Ramos cilíndricos ou 
quadrangulares, pubescentes a glabrescentes, 
casca dos ramos não descamante em placas. Folhas 
opostas cruzadas, pecíolo 4‒5,5 mm compr., 
pubescente a glabrescente; lâmina foliar 6‒7,8 
× 5,5‒6 cm, cartácea a coriácea, oblonga, ovada 
ou largo elíptica, ápice curto-acuminado, base 
cordada ou subcordada, margem plana, face adaxial 
glabra, nervura primária subimpressa ou plana, face 
abaxial pubescente, nervura primária proeminente, 
lateralmente alada, com alas tomentosas, nervuras 
secundárias paralelas, promínulas, 14‒15 por cm de 
compr., nervura marginal presente. Inflorescências 
ca. 12,5 cm compr., tirsos terminais, com cíncinos 
unifloros opostos, eixo, pedúnculos, pedicelos e 
brácteas ferrugíneo-tomentosos. Botões florais 
2,5‒4,2 × 1,2‒1,5 cm, ápice longo-acuminado, 
apiculado; sépala calcarada ca. 3 cm compr., ápice 
profundamente emarginado, seríceo, sépalas não 
calcaradas 8‒12 × 7‒13 mm, ovadas, ápice obtuso 
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a arredondado, seríceo; cálcar ca. 6 mm compr., 
pouco desenvolvido, clavado, reto, no botão floral 
fica escondido entre as sépalas não calcaradas, 
seríceo; pétala ca. 7 × 6 cm, branca com nervuras 
amarelas, obcordada, ápice emarginado, base 
atenuada, glabra, margem inteira, ondulada. Estame 
ca. 2,5 cm compr., filete ca. 1,3 mm compr., antera 
ca. 1,2 mm compr., basifixa, deltoide, curvada, 
glabra. Ovário ca. 5 × 4 mm, tomentoso; estilete 
ca. 1,6 cm compr., clavado, glabro, seríceo na base. 
Frutos desconhecidos.
Material examinado: Diamantina, 8.IX.1971, fl., 
G. Hatschbach 27434 (MBM); 16.II.1973, fl., G. 
Hatschbach & Z. Ahumada 31642 (MBM, NY, UEC); 
14.IV.1973, fl., W.R. Anderson et al. 8853 (MBM, NY); 
19.III.1987, fl., G. Hatschbach et al. 51115 (MBM, 
NY, UPCB).

Qualea elegans foi descrita no início do 
século XX e até hoje é uma espécie pouco 
conhecida, sendo seus frutos desconhecidos 
(Stafleu 1953). O material-tipo é proveniente do 
Parque Estadual do Biribiri e, além deste, existem 
poucas coletas provenientes apenas da região 
da cidade de Diamantina, quase sempre sem 
precisão quanto à localidade da coleta. Durante 
as expedições realizadas neste trabalho, foram 
feitas buscas às localidades descritas nas etiquetas 
e não foram encontrados indivíduos pertencentes 
a esta espécie em nenhum local do PD. Antigos 
moradores informaram que na região havia uma 
serra chamada Serra dos Cristais, nome similar 
à “Salto Cristal” (encontrado como localidade 
de coleta em Hatschbach et al. 51115), mas esta 
serra foi destruída alguns anos atrás pelo avanço 
da cidade. 

Qualea elegans assemelha-se às espécies 
amazônicas do gênero principalmente pelas 
nervuras secundárias paralelas e numerosas. No PD 
é a única espécie de Qualea seção Qualea, grupo 
de ocorrência predominantemente amazônica. 
Coletada com flores em fevereiro, março, abril e 
setembro e, como apresentado acima, ainda não 
foi coletada com frutos. Ocorre em áreas de campo 
rupestre, capão e mata ciliar. 

2.3. Qualea grandiflora Mart., Nov. Gen. Sp. Pl. 
1: 133. 1826. Fig. 4a-e

Ilustração: Yamamoto (2009), Shimizu & 
Yamamoto (2012a), Gonçalves et al. (2013).

Nomes populares: pau-terra, pau-terra-uassú, 
pau-terra-do-campo, pau-terra-de-folha-larga, pau-
santo, árvore-da-terra, uva-puva-do-campo, ariuaú 
(PA) (Stafleu 1953).

Árvores,	 1,5‒6,5	m	 alt.	Ramos	 cilíndricos	
ou quadrangulares em partes jovens, pubescentes 
a glabrescentes, casca dos ramos descamante em 
placas.	Folhas	opostas	cruzadas,	pecíolo	5‒15	mm	
compr.,	tomentoso;	lâmina	foliar	7,5‒20	×	3,5‒7,5	
cm, cartácea a coriácea, oblongo-elíptica, oblonga, 
às vezes lanceolada, ápice curto a longamente 
acuminado, obtuso ou agudo, base arredondada, 
sub-cordada ou cordada, margem plana, face 
adaxial glabra, nervura primária impressa, face 
abaxial tomentúlea a tomentosa, nervura primária 
proeminente, não alada, nervuras secundárias 
paralelas,	 proeminentes,	 3‒5	por	 cm	de	 compr.,	
nervura	marginal	 presente.	 Inflorescências	 8‒23	
cm compr., tirsos terminais e subterminais, 
com	cíncinos	 1‒3-floros,	 opostos	 dísticos,	 eixo,	
pedúnculos, pedicelos, brácteas e bractéolas 
densamente ocráceo a ferrugíneos-tomentosos. 
Botões	 florais	 1,3‒2,3	 ×	 0,3‒1,3	 cm,	 ápice	
agudo; sépalas externa e internamente ocráceas a 
esverdeadas,	sépala	calcarada	1,7‒2,6	cm	compr.,	
ápice obtuso a arredondado, tomentosa, sépalas 
não	 calcaradas	 1‒1,4	×	 0,8‒1	 cm,	 largo-ovadas	
a ovadas, ápice arredondado, tomentosas; cálcar 
1,9‒2,3	 cm	 compr.,	 desenvolvido,	 cilíndrico,	
incurvo, no botão floral fica escondido entre as 
sépalas	não	calcaradas,	tomentoso;	pétala	3,9‒4,7	
×	4,7‒6	cm,	amarela,	obcordada,	ápice	emarginado	
a obtuso, base atenuada, glabra, margem inteira, 
ondulada. Estame ca. 2,5 cm compr., filete ca. 
1,3 cm compr., antera ca. 1,2 cm compr., basifixa, 
deltoide, reta a subcurvada, glabra. Ovário 4,4 × 4,2 
mm,	seríceo;	estilete	1,6‒2	cm	compr.,	cilíndrico,	
glabro.	Cápsula	 9‒10,5	 x	 3,4‒3,6	 cm,	 oblonga,	
superfície lisa, não descamante, glabra.
Material selecionado: Datas, Distrito de Tombadouro, 
11.XII.2011, fl., D.J.P. Gonçalves et al. 285 (UEC); 
Diamantina, próximo a Curvelo, 28.XI.2010, fl., 
D.J.P. Gonçalves et al. 92 (UEC); Estrada Mendanha, 
16.XI.2011, fl., D.J.P. Gonçalves & M.M.T. Cota 151 
(UEC); Estrada Mendanha - Inhaí, 16.XI.2011, fl., 
D.J.P. Gonçalves & M.M.T. Cota 161 (DIAM, UEC); 
Estrada Curralinho, 23.XI.2011, fl., D.J.P. Gonçalves 
235 (DIA, UEC); Estrada Curralinho - Acaba Mundo, 
24.XI.2011, fl., D.J.P. Gonçalves & M.M.T. Cota 238 
(DIAM, UEC); Estrada Conselheiro Mata - Rodeador, 
12.XII.2011, fl., D.J.P. Gonçalves & C.C. Mattioli 
292 (UEC); Conselheiro Mata, 22.I.2012, fl., D.J.P. 
Gonçalves et al. 382 (DIAM, UEC); estrada entre 
Espinho e Rodeador, 24.I.2012, fr., D.J.P. Gonçalves et 
al. 407 (DIAM, UEC); 24.I.2012, fl., D.J.P. Gonçalves 
et al. 408 (DIAM, UEC); Gouveia, 28.II.1998, fl., J.P. 
Lemos Filho (BHCB 41138, SP 330120); 19.I.1969, 
fl., H.S. Irwin et al. 22292 (MO, NY, SPF, US); entre 
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Figura 3 – a-h. Qualea elegans Taub. ex Benoist. – a. ramo florífero; b. face abaxial da folha; c. detalhe da nervura 
principal; d. detalhe do nó; e. botão floral; f. flor; g. Gineceu; h. estame em algumas vistas.
Figure 3 – a-h. Qualea elegans Taub. ex Benoist. – a. flowering branch; b. abaxial surface of leaf; c. midrib detail; d. node detail; e. 
flower bud; f. flower; g. gynoecium; h. stamen in some views.
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Figura 4 – a-e. Qualea grandiflora Mart. – a. ramo; b. face abaxial da folha; c. botão floral; d. flor; e. fruto. f-j. Qualea 
multiflora Mart. – f. ramo; g. face abaxial da folha; h. botão floral; i. flor; j. fruto. k-r. Qualea parviflora Mart. – k. 
ramo; l. face abaxial da folha; m. botão floral; n. flor; o. gineceu; p. estame em algumas vistas; q. fruto; r. semente.
Figure 4 – a-e. Qualea grandiflora Mart. – a. branch; b. abaxial surface of leaf; c. flower bud; d. flower; e. fruit; f-j. Qualea multiflora 
Mart. – f. branch; g. abaxial surface of leaf; h. flower bud; i. flower; j. fruit. k-r. Qualea parviflora Mart. – k. branch; l. abaxial surface 
of leaf; m. flower bud; n. flower; o. gynoecium; p. stamen in some views; q. fruit; r. seed.
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Gouveia e Cuiabá, 10.XII.2011, fl. e fr., D.J.P. Gonçalves 
& M.M.T. Cota 251 (UEC); São Gonçalo do Rio Preto, 
Parque Estadual do Rio Preto, estrada para o sanitário, 
23.VI.2011, fr., D.J.P. Gonçalves et al. 100 (UEC); trilha 
para a Forquilha, 17.XI.2011, fl. e fr., D.J.P. Gonçalves 
et al. 172 (DIAM, UEC); Senador Modestino Gonçalves. 
Estação Ecológica Mata dos Ausentes, 26.I.2012, fl., 
D.J.P. Gonçalves et al. 437 (UEC).

Ocorre na Bolívia, Paraguai, Peru, Suriname 
e no Brasil ocorre nos estados AC, AM, BA, CE, 
GO, MA, MG, MS, MT, PA, PI, PR, RO, SP, TO e 
no DF (Gonçalves et al. 2013). Coletada com flores 
de novembro a janeiro e com frutos de novembro a 
janeiro e em junho. Na área de estudo ocorre entre 
606 e 1109 m de altitude. 

Dentre as espécies encontradas no PD, Qualea 
grandiflora é facilmente reconhecida por ser a 
única a apresentar ramos com casca descamante 
em placas. Qualea grandiflora se assemelha a 
Q. multiflora, da qual pode ser distinguida por 
apresentar inflorescências com um menor número 
de flores com pétalas amarelas (Fig. 4a), botões 
florais	 de	1,3‒2,3	 cm	compr.	 e	 cálcar	 cilíndrico,	
com	1,9‒2,3	cm	compr.	Qualea multiflora apresenta 
inflorescências com um maior número de flores e 
pétalas brancas com máculas magenta a amarelas 
com máculas púrpura (Fig. 4f), botões florais de 
7‒12	mm	compr.	e	cálcar	clavado,	com	5‒10	mm	
compr.

2.4. Qualea multiflora Mart., Nov. Gen. Sp. Pl. 1: 
134. 1826. Fig. 4f-j

Ilustração: Shimizu & Yamamoto (2012a), 
Gonçalves et al. (2013).

Nomes populares: uva-puva-do-campo (MG, 
SP), pau-terra (MG, SP), louro-tinga (RJ), pau-
terra-do-campo, pau-de-tucano e cinzeiro (Stafleu 
1953). 

Árvores,	 2‒12	m	alt.	Ramos	cilíndricos	ou	
subquadrangulares, pubescentes a glabrescentes, 
casca dos ramos não descamante em placas. Folhas 
opostas cruzadas, raramente em verticilos 3-meros, 
alternas	ou	sub-alternas,	pecíolo	4‒7	mm	compr.,	
tomentoso;	 lâmina	 foliar	 5‒11	 ×	 2,7‒5,3	 cm,	
cartácea a coriácea, elíptica, largo elíptica e às vezes 
lanceolada, ápice agudo, acuminado, abruptamente 
acuminado ou obtuso, base arredondada, subcordada 
ou cordada, margem plana, face adaxial tomentosa 
a glabrescente, nervura primária subimpressa ou 
impressa, face abaxial tomentosa, nervura primária 
proeminente, não alada, nervuras secundárias 
paralelas,	 proeminentes,	 3‒5	por	 cm	de	 compr.,	
nervura	marginal	presente.	Inflorescências	8‒22	cm	

compr., tirsos terminais e subterminais, com cíncinos 
1‒3-floros, opostos, verticilados ou sub-alternos, 
eixo, pedúnculo, pedicelos, brácteas e bractéolas 
ferrugíneos a ocráceo-tomentosos. Botões florais 
7‒12 × 4‒8 mm, ápice agudo a acuminado; sépalas 
externa e internamente avermelhadas a esverdeadas, 
sépala calcarada 7‒9 mm compr., pubescente, ápice 
arredondado a obtuso, sépalas não calcaradas 5‒6 × 
4‒5 mm, ovadas, pubescentes, ápice arredondado 
a obtuso; cálcar 0,5‒1 cm compr., desenvolvido, 
fortemente incurvo, clavado, aparente no botão 
floral, tomentoso; pétala 1,6‒3,5 × 2‒2,6 cm, branca 
com máculas magenta ou amarela com máculas 
púrpura, obcordada, ápice emarginado, base 
atenuada, glabra, margem inteira, ondulada. Estame 
1,1‒1,9 cm compr., filete 8‒14 mm compr., antera 
3‒5 mm compr., basifixa, deltoide, reta, glabra. 
Ovário 2‒5 × 2 mm, seríceo; estilete 6‒14 mm 
compr., cilíndrico, glabro, seríceo na base. Cápsula 
2‒2,5 × 1,3‒1,9 cm, oblonga a ovoide, superfície 
lisa, não descamante, glabra.
Material selecionado: Datas, Distrito de Tombadouro, 
11.XII.2011, fl., D.J.P. Gonçalves et al. 284 (DIAM, 
UEC); Diamantina, 10km de Mendanha, 10.IV.1995, 
R. Mello-Silva et al. 1053 (SP); Estrada Diamantina - 
Curvelo, 23.X.2008, fl., P.O. Rosa et al. 1150 (HUFU); 
Estrada Diamantina - Mendanha, 10.XII.1992, fl., H.F. 
Leitão Filho et al. 27663 (HUFU); próximo a Curvelo, 
28.XI.2010, fl., D.J.P. Gonçalves et al. 93 (UEC); Estrada 
Mendanha - Inhaí, 16.XI.2011, fl., D.J.P. Gonçalves & 
M.M.T. Cota 164 (DIAM, UEC); Estrada Conselheiro 
Mata - Rodeador, 12.XII.2011, fl., D.J.P. Gonçalves 
& C.C. Mattioli 293 (UEC); Estrada Rodeador - Santo 
Hipólito, 22.I.2012, fl., D.J.P. Gonçalves et al. 383 
(DIAM, UEC); entre Espinho e Rodeador, 24.I.2012, fr., 
D.J.P. Gonçalves et al. 407 (UEC); Estrada Rodeador - 
Conselheiro Mata, 24.I.2012, fl. e fr., D.J.P. Gonçalves 
et al. 409 (DIAM, UEC); primeira entrada de terra 
para Mendanha, 28.IV.2012, fr., D.J.P. Gonçalves et al. 
503 (UEC); Gouveia. 28.II.1998, fl., J.P. Lemos Filho 
(BHCB 41139, SP 330119); entre Gouveia e Cuiabá, 
10.XII.2011, fl., D.J.P Gonçalves & M.M.T. Cota 254 
(DIAM, UEC); entre Gouveia e Cuiabá, 10.XII.2011, 
fl., D.J.P Gonçalves & M.M.T. Cota 256 (DIAM, UEC); 
Itamarandiba, Parque Estadual de Serra Negra, 26.I.2012, 
fl., D.J.P. Gonçalves et al. 436 (UEC); São Gonçalo do 
Rio Preto, Parque Estadual do Rio Preto, estrada para 
o sanitário, 23.VI.2011, fr., D.J.P. Gonçalves et al. 101 
(DIAM, UEC); trilha para Forquilha, 17.XI.2011, fl., 
D.J.P. Gonçalves et al. 173 (DIAM, UEC); trilha entre 
Vau da Tropa e Lapa do Veado, 18.XI.2011, fl., D.J.P. 
Gonçalves et al. 188 (DIAM, UEC); Senador Modestino 
Gonçalves, estrada para Estação Ecológica Mata dos 
Ausentes, 25.I.2012, fl., D.J.P. Gonçalves et al. 419 
(UEC); estrada entre a Estação Ecológica Mata dos 
Ausentes e a cidade, 25.I.2012, fl., D.J.P. Gonçalves et 
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al. 420 (UEC); Serro, Estrada São Gonçalo do Rio das 
Pedras - Milho Verde, 21.II.2011, fl., D.J.P. Gonçalves 
& M.M.T. Cota 229 (DIAM, UEC).

Ocorre na Bolívia, no Paraguai, no Peru e, 
no Brasil ocorre em AM, BA, ES, GO, MA, MG, 
MS, MT, PA, PI, PR, RJ, RO, RR, SP, TO e no 
DF (Gonçalves et al. 2013). Na área de estudo 
foi coletada com flores de outubro a janeiro, com 
frutos em janeiro, abril e junho, ocorrendo entre 
as altitudes 639 e 1203 m. Ocorre principalmente 
em cerrado, mas também foi coletada em floresta 
ciliar, em campo rupestre e em áreas antropizadas. 

Qualea multiflora pode ser reconhecida 
pelas flores com pétalas jovens brancas com 
máculas magenta e, quando velhas, amarelas 
com máculas púrpura. Dentre as espécies que 
ocorrem na área de estudo, assemelha-se a Q. 
grandiflora (vide comentários sob esta última) e 
a Q. parviflora. Além da cor da pétala, diferencia-
se de Q. parviflora por ter frutos com casca lisa, 
não descamante. Stafleu (1953) considerou duas 
subespécies, Q. multiflora subsp. multiflora, 
glabra, e Q. multiflora subsp. pubescens (Mart.) 
Stafleu, caracterizada pela presença de indumento 
na face abaxial das folhas, ramos jovens e gemas. 
No PD ocorrem as duas subespécies, mas como na 
área o indumento ocorre em gradiente, optamos por 
não considerar a divisão infraespecífica.

2.5. Qualea parviflora Mart., Nov. Gen. Sp. Pl. 1: 
135. 1826. Fig. 4k-r

Ilustração: Yamamoto (2009), Shimizu & 
Yamamoto (2012a), Gonçalves et al. (2013).

Nomes populares: pau-terra (MG), pau-
terra-com-folhas-miúdas, pau-terra-do-campo, 
pau-terra-miúda, pau-de-judeu (MA), craiba (CE).

Árvores, 1,5‒4 m alt. Ramos cilíndricos ou 
subquadrangulares em partes jovens, pubescentes 
a glabrescentes, casca dos ramos não descamante 
em placas. Folhas opostas cruzadas, raramente 
em verticilos 3-meros; pecíolo 3‒4,5 mm compr., 
pubescente a glabrescente; lâmina foliar 5‒11 
× 2,5‒5 cm, cartácea, oblongo-elíptica, ápice 
arredondado, obtuso ou agudo, base arredondada, 
raramente sub-cordada, margem plana, face 
adaxial glabra ou tomentosa, nervura primária 
impressa, face abaxial glabra ou densamente 
tomentosa, nervura primária proeminente, não 
alada, nervuras secundárias paralelas, promínulas, 
ca. 5 por cm de compr., nervura marginal presente. 
Inflorescências 6‒24 cm compr., tirsos terminais 
ou sinflorescências complexas de arquitetura 
predominantemente tirsoide, com cíncinos 

1‒4-floros,	 opostos	 cruzados	 ou	 alternos	 na	
porção distal do eixo da inflorescência, eixo, 
pedúnculo, pedicelos, brácteas e bractéolas 
pubescentes	 a	 canescentes.	 Botão	 floral	 6‒7	
×	 3,5‒4,5	mm,	 ápice	 agudo;	 flores	 com	 cálice	
calcarado, sépalas externa e internamente cinéreas 
a	 violáceas,	 sépala	 calcarada	 6‒8	mm	 compr.,	
ápice agudo, pubescente, sépalas não calcaradas 
4‒5	×	2‒3	cm,	ovadas,	ápice	agudo,	 tomentoso;	
cálcar	 4,5‒7,8	mm	compr.,	 desenvolvido,	 reto	 a	
incurvo, raramente recurvo, cilíndrico, aparente 
no	botão	floral,	tomentoso;	pétala	1‒1,6	×	0,7‒1,8	
cm, lilás, às vezes com linha central ou máculas 
alvas, obcordada, ápice emarginado a obtuso, base 
atenuada, glabra, margem inteira, ondulada. Estame 
5‒6,5	mm	compr.,	filete	4,4‒5,4	mm	compr.,	antera	
0,9‒1,2	mm	compr.,	dorsifixa,	oblonga,	curvada,	
glabra.	Ovário	2‒3	×	1,8‒2,	seríceo;	estilete	3‒4,5	
mm compr., cilíndrico, glabro, seríceo na base. 
Cápsula	2‒3	×	1,3‒1,6	cm,	ovoide,	superfície	lisa,	
descamante, glabra.
Material selecionado: Datas, Córrego Água Limpa, 
18.III.1987, veg., G. Hatschbach et al. 51094 (NY); 
Diamantina, 15.XI.1937, fl., M. Barreto 9750 (F); 
17.IX.1985, fl., C.A. Cid Ferreira et al. 6043 (F); 
estrada para Biri-Biri, 8.XII.1992, fl., H.F. Leitão Filho 
et al. 27454 (UEC); Estrada Diamantina - Mendanha, 
10.XII.1992, fl., H.F. Leitão Filho et al. 27795 (UEC); 
Mineração Tejucana, X.1989, fr., L.V. Costa et al. 477 
(UEC); Estrada Mendanha, 16.XI.2011, fl. e fr., D.J.P. 
Gonçalves & M.M.T. Cota 155 (DIAM, UEC); Estrada 
Mendanha - Inhaí, 16.XI.2011, fl., D.J.P. Gonçalves & 
M.M.T. Cota 166 (DIAM, UEC); 28.IV.2012, fr., D.J.P. 
Gonçalves et al. 508 (UEC); Curralinho - Acaba Mundo, 
24.XI.2011, fl., D.J.P. Gonçalves & M.M.T. Cota 237 
(DIAM, UEC); Estrada Conselheiro Mata - Rodeador, 
12.XII.2012, fl., D.J.P. Gonçalves & C.C. Mattioli  294 
(UEC); Estrada Ponte do Acaba Mundo - Chapada do 
Couto; 14.XII.2011, fl., D.J.P. Gonçalves et al. 322 
(UEC); Estrada Diamantina - Milho Verde, 30.IV.2012, 
fr., D.J.P. Gonçalves et al. 533 (UEC); trilha para o 
Telésforo, 21.X.2007, fl., P.O. Rosa et al. 923 (HUFU, 
UEC); Gouveia, entre Gouveia e Cuiabá, 10.XII.2011, 
fl., D.J.P Gonçalves & M.M.T. Cota 253 (DIAM, 
UEC); São Gonçalo do Rio Preto, Parque Estadual do 
Rio Preto, 18.XI.2005, fl., F.N. Costa & L.G. Lessa 
928 (ESA); estrada para o sanitário, 23.VI.2011, fr., 
D.J.P. Gonçalves et al. 104 (DIAM, UEC); 17.XI.2011, 
fl., D.J.P. Gonçalves et al. 171 (DIAM, UEC); trilha 
para Forquilha, 17.XI.2011, fl., D.J.P. Gonçalves et al. 
174 (DIAM, UEC); heliporto em direção ao Rio Preto, 
18.XI.2011, fl., D.J.P. Gonçalves et al. 183 (DIAM, 
UEC); trilha entre Vau da Tropa e Lapa do Veado, 
18.XI.2011, fl., D.J.P. Gonçalves et al. 189 (DIAM, 
UEC); 1.V.2012, fr., D.J.P. Gonçalves et al. 542 (UEC).
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Qualea parviflora é uma espécie amplamente 
distribuída em áreas de cerrado s.s. e outras 
formações savânicas adjacentes, tendo registros na 
Bolívia, Paraguai e no Brasil, onde ocorre no AM, 
BA, CE, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PI, RO, SP, 
TO e no DF (Gonçalves et al. 2013). No PD foi 
coletada em cerrado e capão de mata e raramente 
em campos e cerrados rupestres. Encontrada 
com flores de setembro a dezembro e frutos em 
fevereiro, de abril a junho e em outubro. Na área 
de estudo ocorre entre 710 e 1053 m de altitude.

Qualea parviflora pode ser reconhecida 
pelas pétalas lilases às vezes com máculas 
alvas, pela cápsula de superfície descamante e 
pelas inflorescências canescentes, enquanto as 
outras espécies de Qualea que ocorrem no PD 
apresentam cápsula com superfície não descamante 
e inflorescências ferrugíneas a ocráceas (vide 
comentários sobre Q. multiflora).

3. Salvertia A.St.-Hil.
Árvores ou arbustos; ramos cilíndricos; casca 

não descamante em placas. Folhas em verticilos 
7‒9-meros, não dispostas em râmulos filomórficos, 
catáfilos ausentes, estípulas decíduas e sem 
glândulas associadas; pecioladas. Inflorescências 
tirsos terminais, compostos por cíncinos verticilados 
na região proximal e alternos na região distal da 
inflorescência; brácteas e bractéolas decíduas; 
botões florais retos, oblongos, ápice agudo a 
arredondado; flores com cálice calcarado, cálcar 
desenvolvido, incurvo, cilíndrico, aparente no botão 
floral, indumentado; pétalas 5, subiguais, alvas, 
glabras, margem inteira, ondulada, persistentes 
na antese. Estame no plano de simetria da flor, 
persistente na antese; estaminódios 2, antera 
deltoide, basifixa. Ovário com 2 óvulos por lóculo, 
piramidal, estilete clavado, curvado, estigma lateral, 
ligulado. Cápsula oblonga; exocarpo lenhoso, não 
quebradiço; columela central ausente; região central 
das valvas fundidas no terço basal, após a deiscência. 
Sementes 1 por lóculo, unilateralmente aladas.

3.1. Salvertia convallariodora A. St.-Hil., Mém. 
Mus. Hist. Nat. 6: 259. 1820. Fig. 5a-g

Ilustração: Shimizu & Yamamoto (2012a), 
Gonçalves et al. (2013).

Nome popular: bananeira-do-campo, colher-
de-vaqueiro, moliana (MG), folha-larga (MA, MT, 
PI), pau-de-arara (AM) (Stafleu 1948; BFG 2015).

Árvores, 2‒3,5(‒5) m alt. Ramos cilíndricos, 
pubescentes, casca não descamante em placas, 
glândulas ausentes na região dos nós, associadas às 

estípulas.	Folhas	em	verticilos	7‒9-meros,	pecíolo	
ca. 2 cm compr., tomentoso a glabrescente; lâmina 
20‒24	×	10,5‒18,5	 cm,	 coriácea,	 largo-obovada	
a obovada, ápice emarginado, base decurrente 
ou cuneada, margem plana, face adaxial glabra, 
nervura primária impressa, face abaxial glabra, 
nervura primária proeminente, não alada, nervuras 
secundárias proeminentes, venação broquidódroma, 
nervura marginal ausente. Inflorescências ca. 50 cm 
compr.,	tirsos	terminais,	com	cíncinos	1‒4-floros,	
em	 verticilos	 6‒8-meros	 na	 região	 proximal,	
tendendo a subalterno ou alterno na região distal, 
eixo, pedúnculos, brácteas e bractéolas ferrugíneo-
pubescentes.	Botões	florais	2‒2,5	×	0,5‒1	cm,	ápice	
agudo a arredondado; flores com cálice calcarado, 
sépala	calcarada	1,8‒2	cm	compr.,	ápice	agudo	a	
arredondado,	pubescente,	sépalas	laterais	1,8‒2	×	
0,5‒0,7	cm,	oblongas,	ápice	agudo	a	arredondado,	
pubescente;	 cálcar	 5‒6,8	mm,	 desenvolvido,	
incurvo,	cilíndrico,	pubescente;	pétalas	1,9‒2,1	×	
1,2‒1,4	 cm,	 alvas,	 oblongas,	 ápice	 arredondado	
a obtuso, base truncada, glabras, margem inteira, 
plana. Estame ca. 1,9 cm compr., filete 0,3 cm 
compr., antera 1,9 cm compr., glabra. Ovário ca. 
3 × 3 mm, tomentoso; estilete ca. 1,7 cm compr., 
clavado, estigma lateral, ligulado, glabro. Cápsula 
3‒4,5	×	1,5‒2	cm,	oblonga,	superfície	verrucosa,	
não descamante, pubérula.
Material examinado: Diamantina, Estrada Conselheiro 
Mata - Rodeador, 12.XII.2011, fr., D.J.P. Gonçalves & 
C.C. Mattioli 291 (UEC).
Material adicional examinado: Curvelo, 2.V.2012, fl., 
D.J.P. Gonçalves et al. 547 (UEC). 

Salvertia convallariodora ocorre em 
ambientes savânicos na Bolívia, Suriname e em 
cerrado s.s. do Brasil, nos seguintes estados: AM, 
AP, BA, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PI, RO, SP, 
TO e DF (Shimizu & Yamamoto 2012a). Coletada 
com flores em abril, maio e dezembro e com frutos 
em dezembro. No PD foi encontrada próxima a 
Rodeador (município de Monjolos) em uma área 
de menor elevação (724 m de altitude), onde há 
predomínio de cerrado s.s. Pode ser facilmente 
distinguida das  outras Vochysiaceae  que  ocorrem  
no  PD por apresentar folhas com pelo menos 20 cm 
de comprimento, dispostas em verticilos 7‒9-meros, 
e flores vistosas com cinco pétalas brancas.

4. Vochysia Aubl.
Árvores de grande porte a pequenos 

arbustos ramificados ou pouco ramificados; 
eretos ou decumbentes; ramos cilíndricos ou 
quadrangulares, estes em geral quando jovens; 
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Figura 5 – a-g. Salvertia convallariodora A.St.-Hil. – a. ramo; b. face abaxial da folha; c. detalhe de um nó da 
inflorescência; d. botão floral; e. flor; f. gineceu; g. estame em duas vistas. h-l. Vochysia acuminata Bong. – h. ramo; 
i. face abaxial da folha; j. botão floral; k. flor; l. fruto. m-p. Vochysia dasyantha Warm. – m. ramo; n. face abaxial 
da folha; o. botão floral; p. flor.
Figure 5 – a-g. Salvertia convallariodora A.St.-Hil. – a. branch; b. abaxial surface of leaf; c. detail of an inflorescence node; d. flower 
bud; e. flower; f. gynoecium; g. stamen in two views. h-l. Vochysia acuminata Bong. – h. branch; i. abaxial surface of leaf; j. flower 
bud; k. flower; l. fruit. m-p. Vochysia dasyantha Warm. – m. branch; n. abaxial surface of leaf; o. flower bud; p. flower.
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casca descamante em placas ou não. Folhas 
opostas cruzadas ou em verticilos 3‒5-meros, 
não dispostas em râmulos filomórficos, catáfilos 
ausentes, estípulas decíduas ou persistentes, sem 
glândulas associadas; pecioladas a subsésseis. 
Inflorescências tirsos terminais ou subterminais, 
compostos por cíncinos alternos espiralados a 
subespiralados ao longo do eixo da inflorescência; 
brácteas decíduas, raramente persistentes; botões 
florais retos ou incurvos, oblongos, ápice agudo 
ou arredondado, apiculado ou não; flores com 
cálice calcarado, cálcar fortemente incurvo, 
reto, recurvo a fortemente recurvo, cilíndrico 
ou cônico, aparente no botão floral, glabro ou 
indumentado; pétalas 3, desiguais, pétala central 
maior que as laterais e oposta ao lobo calcarado do 
cálice, amarelas, decíduas após a antese. Estame 
no plano de simetria da flor, decíduo no início da 
antese; estaminódios 2; antera oblonga, basifixa. 
Ovário com 2 óvulos por lóculo, piramidal ou 
subgloboso, estilete clavado, curvado, estigma 
terminal ou subterminal, não ligulado. Cápsula 
oblonga, oblongo-ovoide ou ovoide, com 
exocarpo lenhoso, não quebradiço; columela 
central ausente; região central das valvas 
geralmente fundidas ou um pouco afastadas 

apenas na região apical, após a deiscência. 
Sementes 1 por lóculo, unilateralmente aladas.

Vochysia é o maior gênero da família 
compreendendo 142 espécies distribuídas na região 
Neotropical, dentre as quais 86 espécies possuem 
registro no Brasil. Stafleu (1948) classificou o 
gênero em três seções e 8 subseções. No PD foram 
inventariadas 13 espécies incluídas em V. sect. 
Vochysiella subsect. Decorticantes (Warm.) Stafleu 
(4 spp.) e V. sect. Ciliantha subsect. Lutescentes 
(Warm.) Stafleu (6 spp.), V. subsect. Discolores 
Stafleu (1 sp.) e V. subsect. Ferrugineae (Warm.) 
Stafleu (2 spp.). Estas podem ser distinguidas das 
demais espécies de Vochysiaceae ocorrentes no PD 
pela combinação dos seguintes caracteres: folhas 
não dispostas em râmulos filomórficos, ausência 
de glândulas na região das estípulas, corola com 
três pétalas amarelas e estame cedo decíduo, flores 
dispostas em inflorescências vistosas amarelo-
esverdeadas em botão e amarelas na antese. 
Além das espécies de Vochysiaceae usualmente 
encontradas no Cerrado, foram encontradas uma 
espécie ainda não descrita e duas espécies que até 
recentemente só haviam sido registradas em regiões 
situadas a leste da Cadeia do Espinhaço, onde há 
predomínio de Floresta Atlântica. 

Chave para identificação das espécies de Vochysia no Planalto de Diamantina
1. Folhas opostas  ......................................................................................................................................  2
1’. Folhas verticiladas  ...............................................................................................................................  4

2. Nervuras secundárias proeminentes na face abaxial das folhas; brácteas persistentes; cálcar 
fortemente	incurvo	no	botão	e	na	flor	aberta,	enrolando-se	e	tocando	a	região	dorsal	da	sépala	
calcarada  ....................................................................................................  2. Vochysia dasyantha

2’. Nervuras secundárias planas ou promínulas na face abaxial das folhas; brácteas decíduas; cálcar 
reto a levemente incurvo (não toca a região dorsal da sépala) ou fortemente recurvo (podendo 
tocar	o	pedicelo)	no	botão	floral	ou	na	flor	aberta	 ......................................................................  3
3. Folhas lanceoladas, às vezes oblongo-lanceoladas ou oblongo-elípticas, ápice gradualmente 

acuminado;	cálcar	reto	a	levemente	incurvo	no	botão	floral	 .............  1. Vochysia acuminata
3’. Folhas oblongas, elípticas ou obovadas, ápice emarginado; cálcar reto a recurvo no botão 

floral	 ................................................................................................  5. Vochysia emarginata
4. Casca dos ramos descamante em placas; ovário indumentado  ...................................  5
4’. Casca dos ramos não descamante em placas; ovário glabro  .......................................  8

5.	 Pecíolo	15‒30	mm	compr.;	folhas	conduplicadas;	inflorescência	27‒48	cm	compr. 
 ..................................................................................................... 10. Vochysia rufa

5’.	 Pecíolo	1‒13	mm	compr.;	folhas	planas;	inflorescência	(5)10‒26	cm	compr.	 ....  6
6.	 Folhas	pecioladas,	pecíolo	10‒13	mm	compr.	 .............  6. Vochysia gardneri 
6’. Folhas curto-pecioladas ou subsséseis, pecíolo 1-6 mm compr.  .................. 7

7. Arbusto decumbente; folhas não glauco-pruinosas, margem revoluta; 
inflorescências	ca.	8	cm	compr.	 .................................... 13. Vochysia sp.

7’. Arbusto ereto ou árvore; folhas glauco-pruinosas, margem plana; 
inflorescências	(5)10‒22	cm	compr. ....................... 4. Vochysia elliptica
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4.1. Vochysia acuminata Bong., Mém. Acad. Imp. 
Sci. Saint-Pétersbourg, Sér. 6, Sci. Math., Seconde 
Pt. Sci. Nat. 3(2): 5, t. 3. 1840. Fig. 5h-l

Ilustração: Yamamoto (2009), Shimizu & 
Yamamoto (2012a).

Nome popular: canela-ruiva (Stafleu 1948).
Árvores	de	pequeno	a	médio	porte,	3‒8	m	alt.	

Ramos cilíndricos, quadrangulares quando jovens, 
casca não descamante em placas. Folhas opostas 
cruzadas,	pecioladas,	pecíolo	13‒26	mm	compr.,	
pubescente;	 lâmina	 foliar	 6‒17,5	×	 1,5‒4,5	 cm,	
cartácea, plana, não glauca, lanceolada, às vezes 
oblongo-lanceolada ou oblongo-elíptica, ápice 
gradualmente acuminado, base cuneada, margem 
plana, face adaxial glabra, nervura primária 
impressa, glabra, nervuras secundárias e terciárias 
planas, face abaxial gríseo-pubérula a glabrescente, 
nervura primária proeminente, nervuras secundárias 
e terciárias planas a promínulas. Inflorescências 
4‒10	 cm	 compr.,	 tirsos	 terminais	 ou	 terminais	
e	 subterminais,	 com	 cíncinos	 2‒3-floros,	 eixo,	
pedúnculos, pedicelos, brácteas e bractéolas 
tomentosos; brácteas decíduas. Botões florais 
10‒18	×	2	mm,	retos	a	levemente	incurvos,	ápice	
agudo ou acuminado, apiculado; sépala calcarada 
5‒6,8	mm	compr.,	tomentosa,	ápice	agudo,	sépalas	
não	calcaradas	1,5‒2,8	×	1,7‒2	mm,	tomentosas,	
deltoides,	 ápice	 agudo;	 cálcar	 4‒8	mm	 compr.,	
cilíndrico, reto a levemente incurvo no botão floral, 
tornando-se recurvo e paralelo ao pedicelo na flor 
aberta,	tomentoso;	pétala	central	10‒21	×	3‒5	mm,	
pubescente, com adensamento na região da nervura 

primária, amarela, oblonga, ápice arredondado, 
base	 truncada;	 pétalas	 laterais	 0,4‒1	×	 0,1‒0,4	
cm, glabras, amarelas, oblongas, ápice agudo a 
arredondado,	 base	 truncada.	Estame	1,2‒1,4	 cm	
compr.,	 filete	 3‒4	mm	compr.,	 antera	 9‒10	mm	
compr.,	 tomentosa.	Ovário	 1,1‒1,3	 ×	 1,5	mm,	
piramidal,	glabro;	estilete	9‒21	mm	compr.,	glabro.	
Cápsula	 1,5‒1,9	 ×	 0,7	 cm,	 oblonga,	 superfície	
verrucosa, glabra. 
Material selecionado: Datas, depois do trevo, 
11.XII.2011, fl. e fr., D.J.P. Gonçalves et al. 279 (DIAM, 
UEC); Diamantina, road to Mendanha, 26.I.1969, fr., 
H.S. Irwin et al. 22637 (NY); Estrada Diamantina - 
Biri-Biri, 31.X.1981, fl., A.M. Giulietti et al. CFCR 
2536 (UEC); Rodovia Diamantina - São Gonçalo do 
Rio Preto, 24.XI.2011, fl., D.J.P. Gonçalves & M.M.T. 
Cota 244 (DIAM, UEC); Parque Nacional das Sempre 
Vivas, 16.XII.2012, fl. e fr., D.J.P. Gonçalves et al. 336 
(UEC); Couto Magalhães, 22.XI.1964, A.P. Duarte 
8544 (UEC); 25.V.1955, fl., E. Pereira 1503 (UEC); 
Estrada Telésforo, 21.X.2007, fl., P.O. Rosa et al. 960 
(HUFU, UEC); Gouveia, Córrego do Tigre, 5.IX.1971, 
fl., G. Hatschbach 27028 (UEC, US); São Gonçalo do 
Rio Preto, Parque Estadual do Rio Preto, do alojamento 
ao Ribeirão das Éguas, 18.XI.1999, fl., J.A. Lombardi 
3490 (ESA); 20.VIII.2005, fl., E.B. Foresto et al. 56 
(NY); 31.X.2005, fl., E.B. Foresto et al. 105 (UEC); 
heliporto, 18.XI.2011, fl. e fr., D.J.P. Gonçalves et al. 182 
(DIAM, UEC); margem do Rio Preto, 18.XI.2011, fl., 
D.J.P. Gonçalves et al. 190 (UEC); próximo a Cachoeira 
do Crioulo, 19.XI.2011, fr., D.J.P. Gonçalves et al. 
213 (DIAM, UEC); próximo a Cachoeira do Crioulo, 
19.XI.2011, fl., D.J.P. Gonçalves et al. 215 (DIAM, 
UEC); 1.V.2012, fl., D.J.P. Gonçalves et al. 545 (UEC).

8.	 Subarbustos	ou	arbustos	eretos;	folhas	em	verticilos	3-meros,	raro	4‒5-meros	no	mesmo	indivíduo;	
subsésseis ou pecioladas, pecíolos até ca. 2 mm compr. .....................................................................  9

8’. Árvores de pequeno a grande porte; folhas em verticilos 4-meros; pecioladas, pecíolos maiores que 
3 mm compr.  .....................................................................................................................................  10
9.	 Folhas	 obovadas	 a	 elípticas,	 base	 cuneda	 inflorescência	 11‒12	 cm	 compr.,	 esparsamente	

pubescente  ...................................................................................................  8. Vochysia pygmaea
9’.	 Folhas	orbiculares,	base	cordada;	inflorescência	14‒15	cm	compr.,	glabra,	com	tricomas	apenas	

na região das axilas  .................................................................................  9. Vochysia rotundifolia
10.	 Árvores	de	grande	porte;	pecíolo	glabro;	cálcar	fortemente	incurvo	no	botão	floral	 ............  

 ............................................................................................................ 7. Vochysia oppugnata
10’. Árvores de pequeno a médio porte; pecíolo com indumento pubescente ou pubérulo, às vezes 

glabrescente;	cálcar	recurvo,	reto	ou	incurvo	no	botão	floral	 .............................................  11
11.	 Folhas	cartáceas,	margem	foliar	revoluta	apenas	no	terço	proximal;	cápsula	1,7‒1,8	cm	

compr.  .......................................................................................12. Vochysia tucanorum
11’.	 Folhas	coriáceas,	margem	revoluta;	cápsula	2,5‒2,8	cm	compr.	 ..............................  12

12. Face abaxial das folhas glabra ou gríseo-tomentúlea a glabrescente, não conferindo 
aspecto discolor à folha  ...................................................  11. Vochysia thyrsoidea

12’. Face abaxial das folhas densamente ferrugíneo-tomentosa  ..... 3. Vochysia discolor
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Vochysia acuminata ocorre apenas na 
Cadeia do Espinhaço (BA e MG), nas margens de 
formações florestais associadas a corpos d’água. 
No Planalto de Diamantina é encontrada em 
florestas de galeria ou em áreas abertas às margens 
de rios, em elevações entre 750 e 1250 m altitude. 
Coletada com flor em maio, agosto e de setembro 
a dezembro e com frutos nos meses de novembro a 
janeiro. Difere das demais espécies de Vochysia que 
ocorrem no PD por apresentar duas características 
em conjunto: filotaxia oposta e ápice do botão 
floral agudo ou acuminado. Podem ser encontradas 
outras quatro espécies em formações florestais no 
PD, V. emarginata, V. dasyantha, V. oppugnata e 
V. tucanorum. Vochysia acuminata e V. dasyantha 
são as únicas com folhas opostas de base e ápice 
semelhantes (estreitos), e podem ser diferenciadas 
pelas nervuras secundárias na face abaxial das 
folhas planas a promínulas em V. acuminata e 
proeminentes em V. dasyantha. As outras três 
espécies florestais, V. emarginata, V. oppugnata 
e V. tucanorum, possuem base e ápice das folhas 
desiguais (base estreita e ápice alargado), com base 
cuneada e frequentemente decurrente e ápice de 
formas variadas, geralmente retuso ou emarginado.

4.2. Vochysia dasyantha Warm. in Martius & 
Eichler, Fl. bras. 13(2): 95. 1875. Fig. 5m-p

Ilustração: Vianna (1980).
Nomes populares: murici-branco, murici-rosa.
Árvores	de	médio	a	grande	porte,	13‒15	m	

alt. Ramos quadrangulares, casca não descamante 
em placas. Folhas opostas cruzadas, pecioladas, 
pecíolo	 12‒16	mm	 compr.,	 pubescente;	 lâmina	
12,4‒23	×	5‒7,5	cm,	cartácea,	plana,	não	glauca,	
oblonga a elíptica, ápice acuminado, base 
cuneada ou atenuada, margem plana, face adaxial 
glabrescente, nervura primária impressa, glabra, 
nervuras secundárias e terciárias planas, face 
abaxial gríseo-tomentosa, nervura primária e 
secundárias proeminentes, terciárias promínulas. 
Inflorescências	7‒16	cm	compr.,	tirsos	terminais,	
com	 cíncinos	 2‒3-floros,	 eixo,	 pedúnculos,	
pedicelos, brácteas e bractéolas tomentosos; 
brácteas	persistentes.	Botões	florais	13‒17	×	1‒3	
mm,	retos,	ápice	agudo;	sépala	calcarada	5‒6,8	mm	
compr., tomentosa a glabrescente, ápice agudo, 
sépalas não calcaradas ca. 2 × 2 mm, tomentosas, 
deltoides,	 ápice	 agudo;	 cálcar	 8‒9	mm	 compr.,	
cilíndrico, fortemente incurvo no botão e na flor 
aberta, enrola-se e toca a região dorsal da sépala 
calcarada,	 tomentoso;	 pétala	 central	 1,4‒1,5	 ×	
0,3‒0,4	cm,	amarela,	oblonga,	ápice	arredondado,	

base truncada, tomentúlea na face adaxial e 
tomentosa	na	face	abaxial;	pétalas	laterais	0,9‒1,1	
× 0,2 cm, amarelas, oblongas, ápice agudo a 
arredondado, base truncada, tomentúleas na face 
abaxial.	Estame	1,2‒1,3	cm	compr.,	 tomentúleo,	
com adensamento na região do ápice do filete e 
da	antera,	 filete	ca.	0,3	cm	compr.,	antera	0,9‒1	
cm	compr..	Ovário	1,5‒1,9	×	1,5	mm,	piramidal,	
glabro;	estilete	1,2‒1,4	cm	compr.,	glabro.	Cápsula	
imatura ca. 2,5 × 1 cm, superfície minutamente 
verruculosa, glabra (Vianna 2002).
Material examinado: Serro, 21.XI.2011, fl., D.J.P. 
Gonçalves & M.M.T. Cota 232 (DIAM, UEC). 
Material adicional examinado: Descoberto, 5.X.2001, 
fl., A.V. Lopes & V.R. Scalon 26 (MBM, SPF, UEC).

Ocorre no Espírito Santo, em Minas Gerais 
e no Rio de Janeiro, sendo predominantemente 
coletada em comunidades florestais de beira de 
rios da encosta Atlântica (Vianna 2002). No PD 
foi encontrada em floresta de galeria, sendo este o 
seu atual limite norte de distribuição geográfica e o 
ponto mais elevado de ocorrência da espécie, 1027 
m de altitude. Coletada com flores em novembro. 
Dentre as espécies do gênero que ocorrem no PD, 
Vochysia dasyantha pode ser reconhecida pela 
presença de nervuras secundárias proeminentes 
na face abaxial das folhas e inflorescências com 
brácteas persistentes.

4.3. Vochysia discolor Warm. in Mart. & Eichler, 
Fl. bras. 13(2): 81. 1875. Fig. 6a-e

Nome popular: cinzeiro.
Árvores de pequeno a médio porte, 0,5-10 

m alt. Ramos cilíndricos, casca não descamante 
em placas. Folhas em verticilos 4-meros, 
pecioladas,	pecíolo	10‒15	mm	compr.,	pubescente	
a	 glabrescente;	 lâmina	 foliar	 8‒13	×	 2,5‒4	 cm,	
coriácea, plana, não glauca, oblonga a ligeiramente 
obovada, ápice emarginado, base cuneada, raro 
atenuada ou arredondada, margem revoluta, face 
adaxial glabra ou tomentúlea a glabrescente, 
nervura primária impressa, gríseo-tomentosa, 
nervuras secundárias e terciárias planas, face 
abaxial densamente ferrugíneo-tomentosa, nervura 
primária proeminente, nervuras secundárias e 
terciárias planas (inconspícuas). Inflorescências 
10‒35	cm	compr.,	tirsos	terminais	e	subterminais,	
com	 cíncinos	 2‒3-floros,	 eixo,	 pedúnculos	 e	
brácteas pubescentes a glabrescentes, pedicelos 
e bractéolas glabros; brácteas decíduas. Botões 
florais	 1,7‒2,1	 ×	 0,2‒0,45	 cm,	 incurvos,	 ápice	
arredondado, às vezes agudo; sépala calcarada 
1,8‒2,25	 cm	 compr.,	 glabra,	 ápice	 truncado,	
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sépalas	não	calcaradas	1,5‒3	×	1,5‒2	mm,	glabras,	
deltoides, ápice agudo, ciliadas na margem; cálcar 
0,7‒1	cm	compr.,	glabro,	cilíndrico,	no	botão	floral	
e na flor reto a recurvo, podendo ser paralelo ou 
tocar	o	pedicelo,	glabro;	pétala	central	1,6‒2,3	×	
0,3 cm, glabra, amarela, oblonga a espatulada, ápice 
arredondado,	base	truncada;	pétalas	laterais	1,1‒1,6	
×	0,3‒0,4	cm,	glabras,	amarelas,	oblongas,	ápice	
arredondado,	 base	 truncada.	Estame	1,8‒2,2	 cm	
compr.,	tomentoso	na	porção	interna,	filete	0,4‒0,6	
cm	compr.,	antera	1,4‒1,6	cm	compr.	Ovário	ca.	2	×	
2	mm,	piramidal,	glabro;	estilete	1,3‒1,8	cm	compr.,	
glabro. Cápsula ca. 2,8 × 1,6 cm, oblongo-ovoide a 
ovoide, superfície verrucosa, glabra.
Material selecionado: Datas, entre o trevo de Datas, 
11.XII.2011, fl., D.J.P. Gonçalves et al. 282 (DIAM, 
UEC); entre Várzea do Basto e a rodovia para Diamantina, 
11.XII.2011, fl., D.J.P. Gonçalves et al. 290 (DIAM, 
UEC); Diamantina, Estrada Biri-Biri, 6.VII.1996, fr., 
V.C. Souza et al. 11894 (ESA); 26.XI.2004, fl., F. Almeda 
et al. 8950 (UEC); 2km de Diamantina em direção 
à Mendanha, 6.VII.1996, fr., V.C. Souza et al. 11844 
(ESA); Estrada Diamantina - Mendanha, 08.I.2003, fl., 
A.O. Araújo et al. 329 (ESA); estrada para Curralinho, 
2.XII.1976, fl., G.J. Shepherd et al. 3974 (UEC); Biri-
Biri, 28.XI.1985, fl., G. Hatschbach & F.J. Zelma 50278 
(MO, US); Estrada Diamantina - Biri-Biri, 25.IX.2008, fl., 
R. Romero et al. 8188 (UEC); 2.XII.1981, fl., N. Hensold 
et al. CFCR 2655 (UEC); 29.X.1981, fl. e fr., A.M. 
Giulietti et al. CFCR 2215 (UEC); road to Mendanha, 
27.I.1969, fr., H.S. Irwin et al. 22695 (MO, NY, US); 
Serra dos Cristais, 06.XI.1937, fl., H.L. Mello Barreto 
9568 (F); Guinda, 5.XI.1937, fl., H.L. Mello Barreto 
9484 (F); Mendanha, 25.I.2002, fl. e fr., A.R. Barbosa et 
al. 290 (UEC); Estrada Gouveia, 28.XI.2010, fl., D.J.P. 
Gonçalves et al. 98 (UEC); Estrada Sopa - São João da 
Chapada, 27.VI.2011, fr., D.J.P. Gonçalves et al. 113 
(DIAM, UEC); 15.XI.2011, fl., D.J.P. Gonçalves & 
M.M.T. Cota 148 (DIAM, UEC); estrada entre Guinda 
e Sopa, 15.XI.2011, fl., D.J.P. Gonçalves & M.M.T. 
Cota 141 (DIAM, UEC); estrada pouco depois de Sopa, 
15.XI.2011, fl., D.J.P. Gonçalves & M.M.T. Cota 144 
(DIAM, UEC); Estrada Mendanha, 16.XI.2011, fl., D.J.P. 
Gonçalves & M.M.T. Cota 152 (DIAM, UEC); Estrada 
Mendanha - Inhaí, 16.XI.2011, fl., D.J.P. Gonçalves & 
M.M.T. Cota 158 (DIAM, UEC); Estrada Diamantina - 
São Gonçalo do Rio das Pedras, 21.XI.2011, fl., D.J.P. 
Gonçalves & M.M.T. Cota 222 (UEC); no Cruzeiro da 
Cidade, 24.XI.2011, fl., D.J.P. Gonçalves & M.M.T. Cota 
243 (UEC); Estrada Conselheiro Mata - Diamantina, 
12.XII.2011, fl., D.J.P. Gonçalves & C.C. Mattioli  298 
(UEC); Estrada Barão de Guaicuí, 13.XII.2011, fl., D.J.P. 
Gonçalves et al. 308 (UEC); Estrada Curralinho - Acaba 
Mundo, 14.XII.2011, fl. e fr., D.J.P. Gonçalves et al. 
320 (UEC); Estrada Ponte do Acaba Mundo - Chapada 
do Couto, 14.XII.2011, fl., D.J.P. Gonçalves et al. 324 

(UEC); Parque Nacional das Sempre Vivas, 15.XII.2012, 
fl., D.J.P. Gonçalves et al. 333 (UEC); 16.XII.2012, fl., 
D.J.P. Gonçalves et al. 342 (UEC); Estrada Diamantina 
- Serro, 18.XII.2011, fl. e fr., D.J.P. Gonçalves et al. 374 
(UEC); estrada entre Mendanha e Inhaí, 28.IV.2012, fr., 
D.J.P. Gonçalves et al. 515 (UEC). Estrada Diamantina 
- Milho Verde, 30.IV.2012, fr., D.J.P. Gonçalves et al. 
530 (UEC); Gouveia, estrada entre Gouveia - Curvelo, 
17.VI.2005, fr., M.D. Moraes 752 (UEC); road to 
Diamantina. 4.II.1972, fl., W.R. Anderson et al. 35389 
(NY); estrada entre Gouveia e o trevão, 10.XII.2011, 
fl., D.J.P. Gonçalves et al. 266 (UEC); estrada entre 
Chapadinha e Barão de Guaicuí, 13.XII.2011, fl., 
D.J.P. Gonçalves et al. 302 (UEC); 13.XII.2011, fl., 
D.J.P. Gonçalves et al. 304 (UEC); Estrada Barão de 
Guaicuí, 13.XII.2011, fl. e fr., D.J.P. Gonçalves et al. 314 
(UEC); Presidente Kubitschek, estrada entre Presidente 
Kubitschek - Gouveia, 9.I.1987, fl., T.S.M. Grandi et al. 
8120 (UEC); Rio Vermelho, Pedra Menina, 1.VIII.1985, 
fr., J.R. Pirani et al. CFCR 7881 (UEC); São Gonçalo 
do Rio Preto, Parque Estadual do Rio Preto, trilha para 
a cascata do Córrego das Éguas, 19.X.2000, fl., J.A. 
Lombardi 4168 (ESA); 24.VI.2011, fr., D.J.P. Gonçalves 
et al. 107 (DIAM, UEC); próximo à Casa dos Vigilantes, 
17.XI.2011, fl., D.J.P. Gonçalves et al. 170 (DIAM, 
UEC); próximo ao Vau da Tropa, 18.XI.2011, fl., D.J.P. 
Gonçalves et al. 185 (DIAM, UEC); trilha para Cachoeira 
do Crioulo, 19.XI.2011, fl., D.J.P. Gonçalves et al. 204 
(DIAM, UEC); Senador Modestino Gonçalves, Serra 
do Ambrósio, 28.II.2011, D.J.P. Gonçalves et al. 480 
(UEC); Serro, estrada próximo à entrada para Presidente 
Kubitschek, 11.XII.2011, fl., D.J.P. Gonçalves et al. 273 
(DIAM, UEC).

Vochysia discolor é endêmica da porção 
mineira da Cadeia do Espinhaço, ocorrendo 
principalmente na região do PD e menos comumente 
na Serra do Cipó e na Serra do Cabral. No PD foi 
encontrada em campos rupestres e ocasionalmente 
em cerrados rupestres e cerrado s.s., entre 700 e 
1300 m de altitude. Coletada com flores de outubro 
a janeiro e com frutos em janeiro, fevereiro, abril, de 
junho a agosto e em outubro. Dentre as espécies de 
Vochysia, pode ser confundida com V. thyrsoidea, 
da qual se diferencia por apresentar a face abaxial 
das folhas densamente ferrugíneo-tomentosas, o 
que deixa a folha discolor. Vochysia thyrsoidea 
tem a face abaxial das folhas geralmente glabras 
e, quando há indumento, os tricomas são gríseos e 
não conferem aspecto discolor à folha.

4.4. Vochysia elliptica Mart., Nov. Gen. Sp. Pl. 1: 
141, t. 84. 1826. Fig. 6f-j

Ilustração: Yamamoto (2009), Shimizu & 
Yamamoto (2012a), Gonçalves et al. (2013).

Nome popular: pau-doce (Stafleu 1948).
Arbustos eretos e ramificados ou árvores de 
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Figura 6 – a-e. Vochysia discolor Warm. – a. ramo; b. face abaxial da folha; c. botão floral; d. flor; e. fruto. f-j. 
Vochysia elliptica Mart. – f. ramo; g. face abaxial da folha; h. botão floral; i. flor; j. fruto. k-o. Vochysia emarginata 
(Vahl) Poir. – k. ramo; l. face abaxial da folha; m. botão floral; n. flor; o. fruto.
Figure 6 – a-e. Vochysia discolor Warm. – a. branch; b. abaxial surface of leaf; c. flower bud; d. flower; e. fruit. f-j. Vochysia elliptica 
Mart. – f. branch; g. abaxial surface of leaf; h. flower bud; i. flower; j. fruit. k-o. Vochysia emarginata (Vahl) Poir. – k. branch; l. abaxial 
surface of leaf; m. flower bud; n. flower; o. fruit.
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pequeno	 porte,	 1,5‒5	m	 alt.	Ramos	 cilíndricos,	
casca descamante em placas. Folhas em verticilos 
3‒4-meros,	curto-pecioladas	a	subsésseis,	pecíolo	
1‒3	mm	compr.,	pubescente	a	glabrescente;	lâmina	
foliar	 4‒9	×	 2,5‒4	 cm,	 cartácea,	 plana,	 glauco-
pruinosa, elíptica, oblonga ou obovada, ápice 
emarginado a arredondado, base cordada, truncada 
ou arredondada, margem plana, face adaxial 
glabra, nervura primária plana ou subimpressa, 
glabra, nervuras secundárias e terciárias 
planas, face abaxial glabra, nervura primária 
proeminente, nervuras secundárias e terciárias 
planas.	Inflorescências	(5‒)10‒22	cm	compr.,	tirsos	
terminais	e	subterminais,	com	cíncinos	1‒3-floros,	
eixo, pedúnculos, pedicelos, brácteas e bractéolas 
pubescentes a glabrescentes; brácteas decíduas. 
Botões	 florais	 1,5‒2	 ×	 0,2‒0,3	 cm,	 incurvos,	
ápice	agudo	e	apiculado;	sépala	calcarada	1,3‒1,6	
cm compr., serícea a glabrescente, ápice agudo, 
sépalas	não	calcaradas	2‒2,5	×	2	mm,	seríceas	a	
glabrescentes,	deltoides,	ápice	agudo;	cálcar	6‒7	
mm compr., pubérulo a glabrescente, cilíndrico, 
fortemente incurvo no botão floral, incurvo na 
flor	aberta;	pétala	central	4‒6	×	2‒3	mm,	glabra,	
amarela, largo-elíptica a obovada, ápice obtuso, 
base	truncada;	pétalas	laterais	4‒5	×	2	mm,	glabras,	
amarelas, obovadas, ápice obtuso, base truncada. 
Estame	1,2‒1,6	cm	compr.,	filete	1–1,2	cm	compr.,	
antera	2‒4	mm	compr.,	glabra.	Ovário	1‒2	×	1	mm,	
piramidal,	 tomentoso;	 estilete	 1‒1,8	 cm	compr.,	
piloso	na	região	basal.	Cápsula	2,6‒3	×	1,5‒1,7	cm,	
elipsoide a ovoide, superfície verruculosa, vilosa 
(Shimizu & Yamamoto 2012a).
Material selecionado: Diamantina, Distrito de Senador 
Mourão, 27.VI.2002, fl. e fr., R.S. Rodrigues & A.S. 
Flores 1565 (UEC); Estrada Biri-Biri, 6.VII.1996, fr., 
V.C. Souza et al. 11886 (UEC); Barão Serra de Capão, 
21.V.1931, fl., Y. Mexia 5878 (F, MO, NY, US); Salto 
Cristal, 19.III.1987, fl., G. Hatschbach et al. 51119 (NY); 
primeira  estrada de terra para Mendanha, 28.IV.2012, 
fl., D.J.P. Gonçalves et al. 488 (UEC); 28.IV.2012, fl., 
D.J.P. Gonçalves et al. 505 (UEC); Estrada Mendanha - 
Inhaí, 28.IV.2012, fl., D.J.P. Gonçalves et al. 511 (UEC); 
Estrada Diamantina - Milho Verde, 30.IV.2012, fl., D.J.P. 
Gonçalves et al. 528 (UEC); Gouveia, 10.04.1973, fl., 
W.R. Anderson 8590 (MO, NY, US); Córrego do Tigre, 
20.III.1987, fl., G. Hatschbach et al. 51200 (NY); 
Mineração Tejucana, VI.1989, fl., L.V. Costa et al. 474 
(UEC); Estrada Diamantina - Mendanha, 6.VI.1985, 
fl., J. Semir et al. 17508 (UEC); Rodovia Curvelo - 
Diamantina, 5.VI.1998, fl., V.C. Souza et al. 20918 
(ESA); São Gonçalo do Rio Preto, Parque Estadual 
do Rio Preto, 2.IV.2005, fl., F.N. Costa & L.G. Lessa 
846 (ESA); 23.VI.2011, fl., D.J.P. Gonçalves et al. 105 
(DIAM, UEC); 24.VI.2011, fl., D.J.P. Gonçalves et al. 

106 (DIAM, UEC); 1.V.2012, fl., D.J.P. Gonçalves et 
al. 543 (UEC).

Vochysia elliptica tem distribuição ampla 
no Cerrado, ocorrendo nos estados da BA, GO, 
MG, MT, TO e no DF. No PD ocorre em cerrado 
s.s., cerrado rupestre e em campos rupestres, 
em uma faixa altitudinal que vai de 700 a 1000 
m. Coletada com flores de fevereiro a junho e 
com frutos em junho e julho. Dentre as espécies 
de Vochysia que ocorrem no PD, pode ser 
reconhecida principalmente pelo ápice do botão 
floral agudo e apiculado. Além dessa característica, 
as folhas curto-pecioladas a subsésseis, glauco-
pruinosas e de margem plana são as principais 
características diagnósticas da espécie na área. As 
inflorescências de V. elliptica	podem	ter	(5‒)10‒22	
cm de comprimento, mas é válido ressaltar que 
não foi observado um indivíduo com todas as 
inflorescências medindo 5 cm, observamos que 
raramente existem algumas inflorescências de 
um indivíduo com menos de 10 cm, mas há o 
predomínio de inflorescências com comprimentos 
maiores que este.

4.5. Vochysia emarginata (Vahl) Poir., Encycl. 8: 
682. 1808. Fig. 6k-o

Ilustração: Yamamoto (2009), Shimizu & 
Yamamoto (2012a).

Nome popular: cohonga, caixeta, pau-de-
vinho-preto (Stafleu 1948).

Árvores	de	pequeno	a	médio	porte,	3–8	m	
alt., raro arbustos ca. 1 m alt. Ramos cilíndricos, 
casca não descamante em placas. Folhas opostas 
cruzadas,	 pecioladas,	 pecíolo	 5‒15	mm	compr.,	
glabro, pubérulo e glabrescente nas regiões 
da nervura primária e da base; lâmina foliar 
(3,5‒)6–10	×	2,5‒5	cm,	cartácea,	plana,	não	glauca,	
oblonga, elíptica ou obovada, ápice emarginado, 
base cuneada, atenuada ou levemente decurrente, 
margem plana, face adaxial glabra, nervura primária 
impressa, glabra, nervuras secundárias e terciárias 
planas, face abaxial glabra, nervura primária 
proeminente, nervuras secundárias promínulas. 
Inflorescências	9‒52	cm	compr.,	tirsos	terminais	ou	
terminais	e	subterminais,	com	cíncinos	2‒4-floros,	
eixo e axilas pubescentes, pedúnculos, pedicelos, 
brácteas e bractéolas glabros; brácteas decíduas. 
Botões	 florais	 1‒1,4	 ×	 0,2‒0,3	 cm,	 incurvos,	
ápice	 arredondado;	 sépala	 calcarada	1,1‒1,4	 cm	
compr., pubérula a glabrescente, ápice truncado 
a	 retuso,	 sépalas	 não	 calcaradas	 1‒1,2	×	 1‒1,5	
mm, pubescentes, deltoides, ápice arredondado; 
cálcar	0,7‒1	cm	compr.,	glabro,	cilíndrico,	reto	a	
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recurvo no botão, fortemente recurvo, paralelo ou 
tocando o pedicelo na flor aberta; pétala central 
11‒15	 ×	 2‒3	mm,	 glabra,	 amarela,	 oblonga	 a	
espatulada, ápice obtuso a arredondado, base 
truncada;	pétalas	laterais	7‒13	×	2‒3	mm,	glabras,	
amarelas, oblongas, ápice obtuso, base truncada. 
Estame	 0,9‒1,4	 cm	 compr.,	 filete	 0,2‒0,4	 cm,	
antera	0,7‒1	cm,	ciliada	na	margem.	Ovário	1‒2	
×	1‒2	mm,	piramidal,	glabro;	estilete	9‒12	mm	
compr., glabro. Cápsula ca. 17 × 7 mm, oblonga, 
superfície verrucosa, glabra.
Material selecionado :  Diamantina, MG-220, 
10.IV.1995, fl., R. Mello-Silva et al. 1045 (NY); 
estrada entre Mendanha e Inhaí, 28.IV.2012, fl., D.J.P. 
Gonçalves et al. 509 (UEC); Estrada Sopa - São João 
da Chapada, 29.IV.2012, fl., D.J.P. Gonçalves et al. 516 
(UEC); Estrada Diamantina - Milho Verde, 30.IV.2012, 
fl., D.J.P. Gonçalves et al. 534 (UEC); Itamarandiba, 
Parque Estadual da Serra Negra, 26.I.2012, fl., D.J.P. 
Gonçalves et al. 431 (DIAM, UEC); 27.II.2012, fl., 
D.J.P. Gonçalves et al. 474 (UEC); Rio Vermelho, 
Pedra Menina, 1.VIII.1985, fl., J.R. Pirani et al. (UEC 
152910); São Gonçalo do Rio Preto, Parque Estadual 
do Rio Preto, trilha para as corredeiras, 25.VI.2011, fl., 
D.J.P. Gonçalves et al. 108 (DIAM, UEC); Senador 
Modestino Gonçalves, Serra do Ambrósio, 28.II.2011, 
fl., D.J.P. Gonçalves et al. 484 (UEC); Serro, 9 km de 
Serro em direção a Milho Verde, 11.III.1995, fl., V.C. 
Souza et al. 8265 (ESA); road to Diamantina, 26.II.1968, 
fl., H.S. Irwin et al. 20914 (NY, US); Serra da Pedra 
Redonda, 3.V.1943, fl., L.O. Williams & V. Assis 6905 
(MO, US); 19.III.1963, fl., M. Magalhães 18884 (NY); 
Rodovia Datas, 9.IV.1995, fl., R. Mello-Silva et al. 
1039 (NY); estrada próximo a Serro, 21.XI.2011, fl. 
e fr., D.J.P. Gonçalves & M.M.T. Cota 231 (UEC); 
depois da entrada para Milho Verde, 18.XII.2011, fl. e 
fr., D.J.P. Gonçalves et al. 372 (UEC); Estrada Milho 
Verde - Serro, 30.IV.2012, fl., D.J.P. Gonçalves et al. 
537 (UEC).

Vochysia emarginata ocorre em MG e BA 
(Kawasaki 1995; Shimizu & Yamamoto 2012a) 
e no PD foi coletada com flores de janeiro a 
maio, junho e agosto e com frutos em novembro 
e dezembro. Foi encontrada em campos rupestres 
e em formações florestais associadas a corpos 
d’água em elevações de 700 a 1300 m. No Parque 
Estadual de Serra Negra, situado no norte do PD, V. 
emarginata foi encontrada em campo rupestre de 
“carrasco” e “areia branca” e os indivíduos deste 
local	apresentaram	lâminas	foliares	menores	(3,5–
6,5 cm compr.) que os representantes da espécie 
encontrados em outras localidades do PD. Na área 
de estudo, V. emarginata pode ser reconhecida pela 
associação das seguintes características: folhas 
opostas e ápice do botão floral arredondado.

4.6. Vochysia gardneri Warm. in Mart. & Eichler, 
Fl. bras. 13(2): 70. 1875. Fig. 7a-e

Ilustração: Yamamoto (2009).
Árvores	 de	 pequeno	 porte,	 1,5‒7	m	 alt.	

Ramos cilíndricos, quadrangulares quando 
jovens, casca descamante em placas. Folhas em 
verticilos 4-meros, pecioladas,	pecíolo	10‒13	mm	
compr.,	 tomentoso;	 lâmina	 foliar	 8‒13	×	 3,5‒6	
cm, coriácea, plana, não glauca, oblongo-elíptica, 
ápice emarginado, base atenuada ou aguda, margem 
plana, face adaxial glabra, nervura primária plana 
ou subimpressa, gríseo-tomentúlea, nervuras 
secundárias e terciárias planas, face abaxial 
gríseo-tomentosa a glabrescente, nervura primária 
proeminente, nervuras secundárias e terciárias 
promínulas	 a	 planas.	 Inflorescências	 15‒26	 cm	
compr., tirsos terminais ou subterminais, com 
cíncinos	2‒3-floros,	eixo,	pedúnculos,	pedicelos,	
brácteas e bractéolas tomentosos a pulverulentos; 
brácteas	 decíduas.	 Botões	 florais	 1,3‒1,8	 ×	
0,2‒0,3	cm,	retos,	ápice	agudo;	sépala	calcarada	
5‒6,8	mm	 compr.,	 tomentosa,	 ápice	 obtuso	 ou	
retuso,	sépalas	não	calcaradas	2‒1,5	×	2‒2,5	cm,	
tomentosas, ovadas, ápice agudo; cálcar 7 mm 
compr., tomentoso, cilíndrico, incurvo a fortemente 
incurvo no botão, incurvo na flor aberta; pétala 
central	5‒8	×	2‒4	mm,	glabra,	amarela,	obovada,	
ápice	obtuso,	base	truncada;	pétalas	laterais	5‒7	×	
3‒4	mm,	glabras,	amarelas,	oblongas	a	obovadas,	
ápice obtuso a arredondado, base truncada. Estame 
1,1‒1,7	cm	compr.,	filete	0,2‒0,3	cm	compr.,	antera	
0,9‒1,4	 cm	 compr.,	 glabra.	Ovário	 ca.	 2	 ×	 1‒2	
mm,	piramidal,	seríceo;	estilete	1‒1,5	cm	compr.,	
glabro. Cápsula ca. 2,2 × 1,2 cm, oblongo-elíptica, 
superfície lisa, densamente ferrugíneo tomentosa. 
Material examinado: Diamantina, 28.IV.2012, fl. e fr., 
D.J.P. Gonçalves et al. 494 (UEC).

Vochysia gardneri ocorre no Brasil, nos 
estados da BA, GO, MA, MG, MT, PI e TO. Ocorre 
principalmente em cerrado s.s. no estado de Goiás 
e no PD foi coletada na região de Mendanha, 
município de Diamantina. Encontrada com flores 
e frutos imaturos em abril em elevações entre 
690 e 870 m. Dentre as espécies de V. subseção 
Decorticantes (com casca descamante e ovário 
piloso) que ocorrem no PD, V. gardneri pode ser 
reconhecida por apresentar pecíolos com	1‒1,3	cm	
de comprimento, as folhas não glaucas e a forma 
da lâmina foliar oblongo-elíptica. Além disso, o 
caule cinza claro pode ser utilizado para diferenciar 
V. gardneri de V. elliptica, que apresenta caule 
de coloração castanha. A coleta Gonçalves et al. 
494 não apresenta algumas características típicas 
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de V. gardneri, como folhas conduplicadas, mas 
foi mantida como tal por apresentar sobreposição 
do comprimento do pecíolo e ápice do botão floral 
acuminado, características que levam a V. gardneri 
a chave de Stafleu (1948). Mais estudos, incluindo 
análises de filogenia molecular, em desenvolvimento, 
poderão contribuir para a circunscrição a ser adotada 
para esse material.

4.7. Vochysia oppugnata (Vell.) Warm. in Mart. & 
Eichler, Fl. bras. 13(2): 87. 1875. Fig. 7f-i

Ilustração: Vianna (1980).
Nomes populares: canela-santa, cinzeiro, 

congonha-do-campo, congonheiro, guaruba, jacatirão-
branco, louro-d’água, murici, murici-bariga-d’água, 
murici-branco, muricica, pau-de-brincos, pau-de-
cinza, pau-de-lágrima, rabo-de-arara, rabo-de-tucano 
(Vianna 2002). 

Árvores	de	grande	porte,	7‒19	m	alt.	Ramos	
cilíndricos, quadrangulares quando jovens, casca 
não descamante em placas. Folhas em verticilos 
4-meros,	 pecioladas,	 pecíolo	 18‒25	mm	compr.,	
glabro;	 lâmina	foliar	9,5‒14,5	×	3‒5	cm,	cartácea,	
plana, não glauca, espatulada ou oblonga, ápice 
emarginado ou arredondado, base atenuada, margem 
plana, face adaxial glabra, nervura primária impressa, 
glabra, nervuras secundárias e terciárias promínulas, 
face abaxial glabra, nervura primária proeminente, 
nervuras secundárias e terciárias promínulas. 
Inflorescências ca. 17 cm compr., tirsos terminais, 
com	cíncinos	2‒5-floros,	eixo,	pedúnculos,	pedicelos,	
brácteas e bractéolas pubérulos a glabrescentes; 
brácteas decíduas. Botões florais ca. 1,7 × 0,2 cm, 
incurvos, ápice agudo; sépala calcarada ca.1,5 cm 
compr., glabra, ápice truncado a retuso, sépalas não 
calcaradas	 ca.	1,3‒1,5	×	1,2‒1,5	cm,	pubérulas	 a	
glabrescentes, deltoides, ápice agudo a acuminado; 
cálcar ca. 10 mm compr., pubérulo e glabrescente, 
cilíndrico, fortemente incurvo no botão e fortemente 
recurvo na flor aberta; pétala central ca. 9 × 2 
mm, glabra, amarela, oblongo-espatulada, ápice 
arredondado ou obtuso, base truncada; pétalas laterais 
ca. 8 × 2 mm, glabras, amarelas, oblongo-espatuladas, 
ápice arredondado  ou  obtuso,  base  truncada. Estame 
ca. 1,4 cm compr., filete ca. 0,2 cm compr., antera ca. 
1,2 cm compr., ciliada na margem. Ovário ca. 1 × 1 
mm, piramidal, glabro; estilete ca. 1,3 cm compr., 
glabro. Cápsula ca. 1,9 × 0,7 cm, oblonga, superfície 
levemente verrucosa, glabra.
Material examinado: Senador Modestino Gonçalves, 
28.II.2012, veg., D.J.P. Gonçalves et al. 487 (UEC).
Material adicional examinado: BAHIA: Itamaraju, 
12.I.1977, fl., R.M. Harley et al. 17866 (UEC); São Paulo, 

São Sebastião, 19.IV.2000, fr., G. Franco et al. 2923 
(UEC). 

Vochysia oppugnata ocorre no Brasil, nos 
estados da BA, MG, RJ, SP e no DF (Barbosa 
1999; Vianna 2002; França 2005). Na Estação 
Ecológica Mata dos Ausentes (EEMA), localizada 
no município de Senador Modestino Gonçalves 
(norte do PD), foi encontrada uma população 
desta espécie, a ca. 850 m de altitude. Vochysia 
oppugnata é a única espécie da família que ocorre 
em Floresta Atlântica da EEMA, sendo que os 
indivíduos de V. tucanorum (espécie que pode ser 
encontrada tanto em Cerrado quanto em Floresta 
Atlântica) lá encontrados estavam em formações 
florestais de Cerrado. No PD V. oppugnata pode 
ser confundida com V. tucanorum, da qual se 
diferencia pelo grande porte das árvores (até 19 
m), por ocorrer estritamente em Floresta Atlântica 
e por ter pecíolos com pelo menos 1,8 cm de 
comprimento. Os exemplares de V. tucanorum do 
PD tem no máximo 12 m de altura, não ocorrem 
em áreas de Floresta Atlântica e possuem pecíolos 
de até ca. 0,6 cm de comprimento.

4.8. Vochysia pygmaea Bong., Mém. Acad. Imp. 
Sci. Saint-Pétersbourg, Sér. 6, Sci. Math., Seconde 
Pt. Sci. Nat. 3(2): 7, t. 4. 1840. Fig. 7j-n

Ilustração: Shimizu & Yamamoto (2012a).
Subarbustos ou arbustos eretos, normalmente 

não	 ramificados,	 0,3‒1(‒2)	 m	 alt.	 Ramos	
cilíndricos, casca não descamante em placas. Folhas 
em	 verticilos	 3-meros,	 raramente	 4‒5-meros,	
pecioladas, pecíolo ca. 2 mm compr., glabro; 
lâmina	 foliar	 2,9‒3,2	 ×	 1,5‒2,5	 cm,	 coriácea,	
plana, glauco-pruinosa, obovada a elíptica, ápice 
truncado, retuso ou emarginado, base cuneada, 
margem plana, face adaxial glabra, nervura 
primária impressa, glabra, nervuras secundárias 
e terciárias planas inconspícuas, face abaxial 
glabra, nervura primária proeminente, nervuras 
secundárias e terciárias planas. Inflorescências 
11‒12	cm	compr.,	tirsos	terminais,	com	cíncinos	
1‒3-floros,	eixo,	pedúnculos,	pedicelos,	brácteas	
e bractéolas esparsamente pubescentes; brácteas 
decíduas. Botões florais ca. 1,5 × 0,2 cm, levemente 
incurvos, ápice arredondado; sépala calcarada 
1,4‒1,5	 cm	 compr.,	 pubescente	 a	 glabrescente,	
ápice	 truncado,	 sépalas	 não	 calcaradas	 1‒1,5	×	
1‒2	mm,	 pubescentes,	 deltoides,	 ápice	 agudo	
a	 arredondado;	 cálcar	 4‒6	 ×	 1	 mm	 compr.,	
pubescente, cônico, reto; pétala central 15 × 2 
mm, glabra, ciliada na margem, na região distal, 
amarela, oblonga, ápice obtuso, base truncada; 
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Figura 7 – a-e. Vochysia gardneri Warm. – a. ramo; b. face abaxial da folha; c. botão floral; d. flor; e. fruto. f-i. Vochysia oppugnata 
(Vell.) Warm. – f. ramo; g. face abaxial da folha; h. botão floral; i. fruto. j-n. Vochysia pygmaea Bong. – j. ramo; k. face abaxial da 
folha; l. botão floral; m. flor; n. fruto.
Figure 7 – a-e. Vochysia gardneri Warm. – a. branch; b. abaxial surface of leaf; c. flower bud; d. flower; e. fruit. f-i. Vochysia oppugnata (Vell.) Warm. – f. 
branch; g. abaxial surface of leaf; h. flower bud; i. fruit. j-n. Vochysia pygmaea Bong. – j. branch; k. abaxial surface of leaf; l. flower bud; m. flower; n. fruit.
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pétalas	laterais	7‒13	×	1	mm,	ciliadas	na	margem,	
na região distal, amarelas, oblongas, ápice obtuso, 
base	 truncada.	Estame	1,3‒1,4	cm	compr.,	 filete	
0,2‒0,3	 cm	 compr.,	 antera	 1,1‒1,3	 cm	 compr.,	
ciliada na margem. Ovário ca. 1 × 1 mm, piramidal, 
glabro; estilete ca. 1,2 cm compr., glabro. Cápsula 
ca.	1,8‒2	×	1,2‒1,3	cm,	oblongo-elíptica,	superfície	
verrucosa, glabra (Shimizu & Yamamoto 2012a).
Material examinado: Diamantina, 15.XII.1979, fl., G. 
Martinelli & G. Smith 6314 (RB).

Ocorre no estado de Minas Gerais, coletada 
predominantemente na região da Serra do Cipó e 
uma vez no sul do Planalto de Diamantina. Este 
material foi coletado em um local próximo ao 
limite norte da Serra do Cipó, e após as viagens 
de coleta realizadas neste trabalho, a espécie não 
foi localizada novamente. No PD foi coletada 
com flores em dezembro. Vochysia pygmaea, V. 
rotundifolia e Vochysia sp. são subarbustos ou 
arbustos, sendo que apenas Vochysia sp. tem hábito 
decumbente e as outras duas possuem hábito ereto. 
Os indivíduos de V. pygmaea geralmente não têm 
ramificações e geralmente medem 1 m de altura, já 
os indivíduos de V. rotundifolia têm ramificações e 
dimensões maiores, medindo ca. 2,3 m. Além disso, 
as folhas de V. pygmaea são geralmente menores, 
obovadas a elípticas, enquanto V. rotundifolia 
possui folhas maiores e orbiculares.

4.9. Vochysia rotundifolia Mart., Nov. Gen. Sp. 
Pl. 1: 140, t. 83. 1826. Fig. 8a-e

Ilustração: Shimizu & Yamamoto (2012a).
Arbustos eretos e ramificados, ca. 2,3 

m alt. Ramos cilíndricos ou quadrangulares, 
casca não descamante em placas. Folhas em 
verticilos 3-meros, subsésseis, pecíolo ca. 1 mm 
compr.,	 glabro;	 lâmina	 foliar	2,3‒4,4	×	2‒3	cm,	
coriácea, plana, não glauca, orbicular, ápice 
emarginado, base cordada, margem revoluta, face 
adaxial glabra, nervura primária impressa, glabra, 
nervuras secundárias e terciárias promínulas, face 
abaxial glabra, nervura primária proeminente, 
nervuras secundárias e terciárias promínulas. 
Inflorescências	14‒15	cm	compr.,	tirsos	terminais	
e	 subterminais,	 com	 cíncinos	 2‒4-floros,	 eixo,	
pedúnculo, pedicelos, brácteas e bractéolas glabros, 
pubescentes a glabrescentes apenas nas axilas; 
brácteas	 decíduas.	Botões	 florais	 1,5‒1,8	 ×	 0,3	
cm, incurvos, ápice arredondado; sépala calcarada 
1,6‒1,7	cm	compr.,	glabra,	ápice	truncado	a	retuso,	
sépalas não calcaradas ca. 1,5 × 1,5 mm, glabras, 
deltoides,	 ápice	 agudo;	 cálcar	 7‒8	mm	 compr.,	
glabro, cilíndrico, reto no botão e fortemente 

recurvo	na	flor	aberta;	pétala	central	16‒18	×	3	mm,	
glabra, ciliada na margem, amarela, espatulada, 
ápice	obtuso,	base	truncada;	pétalas	laterais	10‒12	
×	2‒3	mm,	glabras,	amarelas,	espatuladas,	ápice	
obtuso,	base	truncada.	Estame	1,5‒1,7	cm	compr.,	
filete	0,3‒0,4	cm	compr.,	antera	1,2‒1,3	cm	compr.,	
ciliada nas margens. Ovário 1 × 1 mm, piramidal, 
glabro;	 estilete	 1,6‒1,7	 cm,	 glabro.	 Cápsula	
1,2‒1,5	×	0,5‒0,8	cm,	oblongo-ovoide,	superfície	
verruculosa, glabra (Shimizu & Yamamoto 2012a).
Material examinado: Diamantina, Biri-Biri, 25.II.1975, 
fl., G. Hatschbach et al. 36501 (MO, NY); ca. 2 km S 
of São João da Chapada, 26.III.1970, fl., H.S. Irwin et 
al. 28375 (MO, NY); Salto Cristal, 19.III.1987, fl., G. 
Hatschbach et al. 51222 (MO, US); 23.IV.2012, fl., 
M.M.T. Cota et al. 344 (DIAM, UEC).
Material adicional examinado: Jaboticatubas, 
20.VIII.1972, fl., A.B. Joly & J. Semir CFSC 2966 (UEC).

Ocorre em Minas Gerais (Shimizu & 
Yamamoto 2012a), principalmente nos campos 
rupestres da região da Serra do Cipó e menos 
comumente no PD. Nesta área foi coletada no 
Parque Estadual do Biribiri, próximo à cachoeira 
dos Cristais e, apesar de existir uma coleta (H.S. 
Irwin et al. 28375) proveniente de São João da 
Chapada, esta espécie não foi encontrada no local 
durante as expedições realizadas neste trabalho. 
Coletada	em	elevações	de	1150‒1300	m,	com	flores	
de fevereiro a abril. Assemelha-se a V. pygmaea 
(vide comentários desta espécie).

4.10. Vochysia rufa Mart., Nov. Gen. Sp. Pl. 1: 
144, t. 86. 1826. Fig. 8f-l

Ilustração: Barbosa (1999), Yamamoto 
(2009), Shimizu & Yamamoto (2012a).

Nome popular: pau-doce (Stafleu 1948), 
vinhatu (Barbosa 1999).

Árvores	de	pequeno	porte,	1‒4	m	alt.	Ramos	
cilíndricos, casca descamante em placas. Folhas em 
verticilos	(3‒)5-meros,	pecioladas,	pecíolo	15‒30	
mm compr., tomentoso a pulverulento; lâmina 
foliar	10‒20	×	2,5‒8,5	cm,	cartácea,	conduplicada,	
não glauca, oblonga, espatulada ou oblongo-
elíptica, ápice obtuso, arredondado ou retuso, base 
decurrente, atenuada ou aguda, margem plana, face 
adaxial tomentosa a glabrescente, nervura primária 
impressa, tomentosa a glabrescente, nervuras 
secundárias e terciárias planas, face abaxial 
tomentosa, pulverulenta a glabrescente, nervura 
primária proeminente, nervuras secundárias e 
terciárias	 promínulas.	 Inflorescências	 27‒48	 cm	
compr.,	tirsos	terminais,	com	cíncinos	2‒4-floros,	
eixo, pedúnculos, pedicelo, brácteas e bractéolas 
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Figura 8 – a-e. Vochysia rotundifolia Mart. – a. ramo; b. face abaxial da folha; c. botão floral; d. flor; e. fruto. f-l. 
Vochysia rufa Mart. – f. ramo; g. face abaxial da folha; h. botão floral; i. flor; j. gineceu; k. estame em duas vistas; l. 
fruto. m-q. Vochysia thyrsoidea Pohl. – m. ramo; n. face abaxial da folha; o. botão floral; p. flor; q. fruto.
Figure 8 – a-e. Vochysia rotundifolia Mart. – a. branch; b. abaxial surface of leaf; c. flower bud; d. flower; e. fruit. f-l. Vochysia rufa 
Mart. – f. branch; g. abaxial surface of leaf; h. flower bud; i. flower; j. gynoecium; k. stamen in two views; l. fruit. m-q. Vochysia 
thyrsoidea Pohl. – m. branch; n. abaxial surface of leaf; o. flower bud; p. flower; q. fruit.
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densamente tomentosos; brácteas decíduas. 
Botões	florais	1,1‒1,4	×	0,2	cm,	 incurvos,	ápice	
arredondado; sépala calcarada ca. 1,5 cm compr., 
densamente tomentosa, ápice obtuso a truncado, 
sépalas	 não	 calcaradas	 1,3‒1,9	 mm	 compr.,	
densamente tomentosas, deltoides, ápice obtuso; 
cálcar	 6‒7	mm	compr.,	 densamente	 tomentoso,	
cilíndrico, reto a levemente incurvo no botão, 
incurvo	na	 flor	 aberta;	 pétala	 central	 7‒9	×	4‒5	
mm, glabra, amarela, oblongo-elíptica, ápice 
obtuso,	base	truncada;	pétalas	laterais	6‒7	×	3‒4	
mm, glabras, amarelas, espatuladas, ápice obtuso 
a	arredondado,	base	truncada.	Estame	1,4‒1,6	cm	
compr.,	filete	0,3‒0,4	cm	compr.,	antera	1,1‒1,2	cm	
compr., glabra. Ovário ca. 2 × 2 mm, subgloboso, 
densamente	tomentoso;	estilete	1,1‒1,4	cm	compr.,	
glabro. Cápsula ca. 3,4 × 2 cm, ovoide, superfície 
verrucosa, tomentosa e glabrescente. 
Material selecionado: Diamantina, primeira estrada de 
terra para Mendanha, 28.IV.2012, fl., D.J.P. Gonçalves 
et al. 491 (UEC).
Material adicional examinado: Garapu, 2.X.1964, fr., 
H.S. Irwin & T.R. Soderstrom (UEC 23998).

Vochysia rufa ocorre na Bolívia e no Brasil, 
nos seguintes estados: BA, GO, MA, MG, MS, 
MT, PA, PI, RO, SP, TO e no DF (Shimizu & 
Yamamoto 2012a), encontrada em cerrado s.s. 
No PD foi coletada apenas em terrenos baixos, 
próximo a Mendanha (município de Diamantina) 
em	elevação	de	600–740	m.	Foi	coletada	com	flores	
e frutos imaturos em abril. Dentre as espécies que 
apresentam a casca dos ramos descamante em 
placas e ovário piloso (V. elliptica, V. gardneri, 
V. rufa e Vochysia sp.), pode ser reconhecida 
pela associação das seguintes características: 
folhas conduplicadas, em verticilos (3‒)5-meros	e 
pecíolos de 1,7 a 2,3 cm compr.

 
4.11. Vochysia thyrsoidea Pohl, Pl. Bras. Icon. 
Descr. 2: 24, t. 115. 1828 v. 1829. Fig. 8m-q

Ilustração: Pohl (1828 ou 1829), Barbosa 
(1999), Gonçalves et al. (2013).

Nome popular: goma-arabica (MG, GO), 
cachoeiro-do-campo (MG), araripe (MG), pau-de-
vinho (GO), gomeira (GO) (Stafleu 1948). 

Árvores	de	pequeno	a	médio	porte,	1‒5	m	
alt. Ramos cilíndricos, casca não descamante em 
placas. Folhas em verticilos 4-meros, pecioladas, 
pecíolo	 11‒14	mm	 compr.,	 pubescente;	 lâmina	
foliar	 6‒16	×	 2,5‒4,5	 cm,	 coriácea,	 plana,	 não	
glauca, elíptica, oblonga ou espatulada, ápice 
emarginado, arredondado ou truncado, base 
cuneada ou atenuada, margem revoluta, face 

adaxial glabra, nervura primária impressa, 
tomentosa, nervuras secundárias e terciárias 
planas (às vezes inconspícuas), face abaxial glabra 
ou gríseo-tomentúlea a glabrescente, nervura 
primária proeminente, gríseo-tomentúlea, nervuras 
secundárias e terciárias planas a promínulas (às 
vezes inconspícuas). Inflorescências ca. 17 cm 
compr.,	tirsos	terminais,	com	cíncinos	2‒3-floros,	
eixo, pedúnculos, brácteas e bractéolas pubérulos a 
glabrescentes, pedicelos glabros; brácteas decíduas. 
Botões	 florais	 1,3‒1,9	 ×	 0,2‒0,4	 cm,	 incurvos,	
ápice	 arredondado;	 sépala	 calcarada	1,4‒2,1	 cm	
compr., glabra, ápice obtuso, sépalas não calcaradas 
1,5‒2	×	1,8‒2	mm,	glabras,	deltoides	a	ovais,	ápice	
agudo	 a	 obtuso;	 cálcar	 6‒7	mm	compr.,	 glabro,	
cilíndrico, reto a levemente recurvo no botão, 
fortemente recurvo na flor aberta; pétala central 
16‒21	×	 2‒4	mm,	 glabra,	 amarela,	 espatulada,	
ápice agudo a obtuso, base truncada; pétalas laterais 
11‒13	×	1‒3	mm,	glabras,	amarelas,	espatuladas,	
ápice agudo a obtuso, base truncada. Estame 
1,5‒2,2	cm	compr.,	filete	0,3‒0,4	cm	compr.,	antera	
1,2‒1,8	cm	compr.,	ciliada	na	margem.	Ovário	ca.	
2	×	2	mm,	piramidal,	glabro;	estilete	1,5‒1,7	cm	
compr., glabro. Cápsula ca. 2,5 × 1,5 cm, oblonga 
ou oblongo-ovoide, verrucosa, glabra.
Material selecionado: Datas, entre o trevo e Datas, 
11.XII.2011, fl., D.J.P. Gonçalves et al. 280 (DIAM, 
UEC); Distrito de Tombadouro, 11.XII.2011, fl., D.J.P. 
Gonçalves et al. 287 (DIAM, UEC); Diamantina, Estrada 
Diamantina - Conselheiro Mata, 8.VII.2001, fr., V.C. 
Souza et al. 25396 (UEC); Estrada Conselheiro Mata - 
Diamantina, 23.II.1986, fr., N.L. Menezes et al. CFCR 
9540 (NY, UEC); road to Gouveia, 13.I.1969, fl., H.S. 
Irwin et al. 21847 (F, NY); estrada pouco depois de Sopa, 
15.XI.2011, fl., D.J.P. Gonçalves & M.M.T. Cota 146 
(DIAM, UEC); Estrada Mendanha - Inhaí, 16.XI.2011, 
fl., D.J.P. Gonçalves & M.M.T. Cota 163 (DIAM, UEC); 
2 km depois da entrada de Sopa, 10.XII.2011, fl., D.J.P. 
Gonçalves & M.M.T. Cota 245 (UEC); Estrada Conselheiro 
Mata - Diamantina, 12.XII.2011, fl., D.J.P. Gonçalves & 
C.C. Mattioli 296 (UEC); Parque Nacional das Sempre 
Vivas, 16.XII.2012, fl., D.J.P. Gonçalves et al. 353 (UEC); 
Conselheiro Mata, 22.I.2012, fl. e fr., D.J.P. Gonçalves et al. 
379  (DIAM, UEC); Estrada Sopa - São João da Chapada, 
29.IV.2012, veg., D.J.P. Gonçalves et al. 521 (UEC); 
Gouveia, estrada entre Gouveia e o Trevão, 10.XII.2011, 
fl., D.J.P. Gonçalves & M.M.T. Cota 261 (DIAM, UEC); 
estrada entre Gouveia e o Trevão, 10.XII.2011, fl., D.J.P. 
Gonçalves & M.M.T. Cota 265 (DIAM, UEC); estrada 
entre Chapadinha e Barão de Guaicuí, 13.XII.2011, fl., 
D.J.P. Gonçalves et al. 303 (UEC); estrada para Barão 
de Guaicuí, 13.XII.2011, fl., D.J.P. Gonçalves et al. 
306 (UEC); Serro, Milho Verde, 21.XI.2011, fl., D.J.P. 
Gonçalves & M.M.T. Cota 230 (UEC).
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Ocorre no Brasil, nos estados da BA, CE, 
GO, MG, SP e no DF (Gonçalves et al. 2013), 
encontrada tipicamente em campos rupestres e 
com menos frequência em cerrado s.s. No PD 
foi coletada em elevações entre 700 e 1330 m, 
com flores de novembro a janeiro e com frutos 
em novembro e fevereiro. Pode ser reconhecida 
por apresentar folhas com face abaxial glabra ou 
indumentada, neste caso os tricomas são gríseos e 
a lâmina não assume aspecto discolor. Dentre as 
espécies que ocorrem no PD, Vochysia discolor é a 
que mais se assemelha a V. thyrsoidea, pelas folhas 
dispostas em verticilos 4-meros e margem das 
folhas revoluta (vide comentários de V. discolor).

4.12. Vochysia tucanorum Mart., Nov. Gen. Sp. 
Pl. 1: 142, t. 85. 1826. Fig. 9a-e

Ilustração: Vianna (1980), Barbosa (1999), 
Gonçalves et al. (2013).

Nomes populares: amarelinho, canela-
santa, cangirana, congonha, congonha-cachimbo, 
congonha-caixeta, congonha-murici, coxa-de-
frango, falsa-pororoca, flor-de-tucano, leiteira-
do-campo, murici-branco, pau-de-caxeta, pau-de-
tucano, pau-dos-tucanos, vinheiro (Vianna 2002).

Árvores	de	pequeno	a	médio	porte,	2‒12	m	
alt. Ramos cilíndricos, casca não descamante em 
placas. Folhas em verticilos 4-meros, pecioladas, 
pecíolo	3‒6	mm	compr.,	pubérulo	ou	glabrescente;	
lâmina	 foliar	 6‒8,5	 ×	 2‒3	 cm,	 cartácea,	 plana,	
não glauca, espatulada, ápice emarginado, base 
decurrente, atenuada ou cuneada, margem revoluta 
no terço proximal da lâmina, face adaxial glabra, 
nervura primária impressa, tomentúlea, nervuras 
secundárias e terciárias promínulas, face abaxial 
glabra, nervura primária proeminente, nervuras 
secundárias e terciárias planas. Inflorescências 
9‒27,5	cm	compr.,	tirsos	terminais	e	subterminais,	
com	 cíncinos	 2‒4-floros,	 eixo,	 pedúnculos,	
pedicelos, brácteas e bractéolas pubescentes a 
glabrescentes; brácteas decíduas. Botões florais 
1,1‒1,5	 ×	 0,1‒0,2	 cm,	 incurvos,	 ápice	 agudo;	
sépala	calcarada	1,2‒1,5	cm	compr.,	glabra,	ápice	
truncado, sépalas não calcaradas ca. 1 × 1 mm, 
glabras,	deltoides,	ápice	arredondado;	cálcar	6‒8	
mm compr., glabro, cilíndrico, reto a incurvo no 
botão e fortemente recurvo, podendo tocar ou ir 
além do pedicelo na flor aberta; pétala central 
10‒12	×	 1‒3	mm,	 glabra,	 amarela,	 espatulada,	
ápice	obtuso,	base	truncada;	pétalas	laterais	6‒7	×	
2‒4	mm,	glabras,	amarelas,	oblongas	a	espatuladas,	
ápice	obtuso,	base	 truncada.	Estame	1,1‒1,4	cm	
compr.,	 filete	 0,3‒0,4	 cm	 compr.,	 antera	 0,8‒1	

cm compr., glabra ou ciliada na margem. Ovário 
ca.	1	×	1	mm,	piramidal,	glabro;	estilete	0,9‒1,4	
cm	compr.,	glabro.	Cápsula	1,7‒1,8	×	0,8‒1	cm,	
oblongo-ovoide, superfície verrucosa, glabra.
Material selecionado: Datas, Rodovia BR-259, 
17.III.1987, fl., G. Hatschbach et al. 51057 (NY); 
6.II.1972, fl., W.R. Anderson et al. 35562 (NY); Rodovia 
Datas - Serro, 8.I.1988, fl., R. Mello-Silva et al. (UEC 
53845); depois do trevo em direção à Diamantina, 
11.XII.2011, fl., D.J.P. Gonçalves et al. 278 (DIAM, 
UEC); estrada entre Diamantina e Serro, 18.XII.2011, 
fl., D.J.P. Gonçalves et al. 373 (UEC); Diamantina, 
6.V.1931, fr., Y. Mexia 5767 (F, MO, NY, US); Serra do 
Espinhaço, 9.VI.1973, fl., P. Occhioni 5627 (F); road 
to Curvelo, 23.XII.1959, fl., B. Maguire et al. 44771 
(NY); 28.III.1970, fl., H.S. Irwin et al. 28441 (NY); 
estrada para São João da Chapada, 14.I.1998, fl., J.R. 
Pirani et al. 3976 (UEC); trevo para Datas, 2.I.1987, 
fl., G. Pedralli (BHCB 14005, UEC 63182); estrada 
entre Guinda e Sopa, 15.XI.2011, fl., D.J.P. Gonçalves 
& M.M.T. Cota 143 (DIAM, UEC); Estrada Mendanha 
- Inhaí, 16.XI.2011, fl., D.J.P. Gonçalves & M.M.T. Cota 
167 (UEC); Estrada ponte do Acaba Mundo - Chapada 
do Couto, 14.XII.2011, fl., D.J.P. Gonçalves et al. 
323 (UEC); Estrada Conselheiro Mata - Diamantina, 
24.I.2012, fl., D.J.P. Gonçalves et al. 413 (DIAM, UEC); 
Gouveia, estrada entre Gouveia e Cuiabá, 10.XII.2011, 
fl., D.J.P. Gonçalves & M.M.T. Cota 246 (DIAM, UEC); 
10.XII.2011, fr., D.J.P. Gonçalves & M.M.T. Cota 248 
(UEC); estrada entre Gouveia e o Trevão, 10.XII.2011, 
fl., D.J.P. Gonçalves & M.M.T. Cota 271 (DIAM, 
UEC); Estrada Cuiabá - Barão de Guaicuí, 13.XII.2011, 
fl., D.J.P. Gonçalves et al. 301 (UEC); estrada entre 
Chapadinha e Barão de Guaicuí, 13.XII.2011, fl., D.J.P. 
Gonçalves et al. 305 (UEC); São Gonçalo do Rio Preto, 
Parque Estadual do Rio Preto, 20.VIII.2005, fl., E.B. 
Foresto et al. 46 (UEC); Mineração Tejucana, 5.I.1989, 
fl., L.V. Costa et al. 473 (UEC); Senador Modestino 
Gonçalves, Estação Ecológica Mata dos Ausentes, 
25.I.2012, fl., D.J.P. Gonçalves et al. 416 (DIAM, UEC); 
Serro, Estrada São Gonçalo do Rio das Pedras - Milho 
Verde, 21.XI.2011, fl., D.J.P. Gonçalves & M.M.T. Cota 
228 (DIAM, UEC); estradinha próxima à entrada para 
Presidente Kubitschek, 11.XII.2011, fl., D.J.P. Gonçalves 
et al. 272 (DIAM, UEC); Estrada Diamantina - Milho 
Verde, 30.IV.2012, fr., D.J.P. Gonçalves et al. 536 (UEC).

Ocorre na Bolívia, no Paraguai e no Brasil, 
nos estados da BA, ES, GO, MG, MS, MT, PR, 
RJ, SP, TO e no DF (Stafleu 1948; Shimizu & 
Yamamoto 2012a). No PD foi coletada com flores 
de novembro a fevereiro e abril e com frutos em 
dezembro e abril, em elevações que variam de 
680 a 1330 m. Ocorre normalmente em formações 
florestais associadas a cursos d’água, menos 
comumente encontrada em cerrado s.s. Vochysia 
tucanorum pode ser reconhecida por apresentar 
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Figura 9 – a-e. Vochysia tucanorum Mart. – a. ramo; b. face abaxial da folha; c. botão floral; d. flor; e. fruto. f-k. 
Vochysia sp. – f. ramo; g. face abaxial da folha; h. botão floral; i. flor; j. estame; k. gineceu.
Figure 9 – a-e. Vochysia tucanorum Mart. – a. branch; b. abaxial surface of leaf; c. flower bud; d. flower; e. fruit. f-k. Vochysia sp. – f. 
branch; g. abaxial surface of leaf; h. flower bud; i. flower; j. stamen; k. gynoecium.
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folhas glabras, lâmina foliar espatulada, cartácea, 
com terço proximal da margem revoluto e pecíolos 
com 3-6 mm de comprimento. Assemelha-se a V. 
oppugnata (vide comentários desta espécie).

4.13. Vochysia sp. Fig. 9f-k
Arbustos decumbentes e ramificados, 1,5 

m da base ao ápice do fuste. Ramos cilíndricos, 
casca descamante em placas. Folhas em verticilos 
3–4-meros,	 curto-pecioladas,	 pecíolo	 4‒6	mm	
compr.,	 glabro;	 lâmina	 foliar	 7,8‒9,2	 ×	 3,2‒4	
cm, coriácea, plana, não glauca, elíptica, ovada 
ou oblonga, ápice retuso a emarginado, base 
decurrente, atenuada ou aguda, margem revoluta, 
face adaxial glabra, nervura primária plana, glabra, 
nervuras secundárias e terciárias impressas, face 
abaxial glabra, nervura primária proeminente, 
nervuras secundárias e terciárias promínulas. 
Inflorescências ca. 8 cm compr., tirsos terminais, 
com	 cíncinos	 1‒2-floros,	 eixos,	 pedúnculos,	
pedicelos, brácteas, bractéolas tomentosos; 
brácteas	 decíduas.	Botões	 florais	 1,3‒1,5	 ×	 0,2	
cm, retos a incurvos, ápice agudo ou arredondado; 
sépala calcarada 1,4 cm compr., ápice agudo, 
tomentosa,	 sépalas	 não	 calcaradas	 1,5‒2,5	 ×	
1‒1,5	mm,	ovadas,	ápice	agudo	ou	arredondado,	
tomentosas;	 cálcar	 6‒7	mm	 compr.,	 cilíndrico,	
reto a fortemente incurvo no botão, chegando a 
tocar a sépala, incurvo na flor aberta, tomentoso; 
pétala central 7 × 3 mm, amarela, espatulada, 
ápice obtuso a arredondado, base truncada, glabra; 
pétalas laterais 6 × 2 mm, amarelas, espatuladas, 
ápice obtuso a arredondado, base truncada, glabras. 
Estame 1,3 cm compr., filete 3 mm compr., antera 1 
cm compr., glabra. Ovário 1 × 1 mm, subgloboso, 
seríceo; estilete 1,2 cm compr., glabro. Cápsulas 
não conhecidas.
Material examinado: Diamantina, Mendanha, próximo 
a rodovia, 28.IV.2012, fl., D.J.P. Gonçalves et al. 492 
(UEC); 9.VII.2014, veg., D.J.P. Gonçalves et al. 599 
(TEX, UEC).

Ocorre em Minas Gerais, sendo que até o 
momento apenas um indivíduo foi coletado no 
entorno do Parque Estadual do Biribiri (PEBI), 
próximo a Mendanha, município de Diamantina. 
Coletado com flores no mês de abril, em elevação 
de 500 m, onde há o predomínio de cerrado s.s. 
Uma coleta adicional do mesmo indivíduo foi 
realizada em julho, porém em estado vegetativo. 
O espécime apresenta ovário piloso e casca dos 
ramos descamantes, o que o inclui em Vochysia 
seção Vochysiella subseção Decorticantes. A 
associação das seguintes características: hábito 

decumbente,	 folhas	 em	 verticilos	 3–4-meros,	
com margem revoluta e nervuras secundárias 
e terciárias impressas in vivo tornam a espécie 
distinta de qualquer outra entidade já descrita da 
seção. Apesar de ser considerada uma espécie 
diferente, ainda não foi efetivamente publicada, 
pois só um indivíduo é conhecido no momento 
e pretendemos obter mais coletas. Além disso, 
estudos moleculares em desenvolvimento 
poderão corroborar o reconhecimento dessa 
espécie, bem como elucidar as relações entre as 
espécies da subseção.
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Abstract 
Quesnelia is a genus of the subfamily Bromelioideae (Bromeliaceae) with 20 species endemic to Brazil 
occurring from the south portion of the state of Bahia to the northern portion of the state of Santa Catarina. 
Quesnelia is subdivided into two subgenera: Quesnelia subg. Quesnelia and Quesnelia subg. Billbergiopsis. 
The purpose of this work was to conduct a taxonomic study of Quesnelia species from Paraná state (southern 
Brazil) along with morphological and taxonomic analysis of in vivo material and specimens in herbaria 
collections. Three taxa were found: Quesnelia humilis, Q. imbricata and Q. testudo. This work presents 
identification keys, morphological descriptions, geographical distribution, comments, illustrations and the 
conservation status of the studied taxa. 
Key words: flora, monocotyledons, Southern Brazil.

Resumo 
Quesnelia pertence à subfamília Bromelioideae (Bromeliaceae) com 20 espécies, endêmicas do Brasil 
ocorrendo desde o sul da Bahia até o norte de Santa Catarina, enquadradas em dois subgêneros: Quesnelia 
subg. Quesnelia e Quesnelia subg. Billbergiopsis. Um estudo taxonômico do gênero para o Paraná foi realizado, 
consistindo de pesquisa bibliográfica, estudo morfológico e taxonômico de material in vivo e de exemplares 
das coleções de diversos herbários. São reconhecidos três táxons: Quesnelia humilis, Q. imbricata e Q. testudo. 
Chaves de identificação, descrições morfológicas, distribuição geográfica, comentários, ilustrações e o status 
de conservação dos táxons estudados são apresentados.
Palavras-chave: flora, monocotiledôneas, Sul do Brasil.
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Introduction
The Bromeliaceae Juss. family comprises 

58 genera and 3352 species (Luther 2012). It is 
found nearly exclusively in the Neotropics from 
the southern portion of North America to the region 
of Patagonia, in South America. The exception is 
Pitcairnia feliciana (A. Chev.) Harms & Mild, which 
occurs in western Africa as the result of a recent 
dispersal event (Givnish et al. 2011). Brazil is one of 
the centers of diversity for the family, as it harbors 
70% of the genera (22% endemic to the country) and 
approximately 1200 species (BFG 2015). Thirty-
one genera are found in the Atlantic Forest, ten of 
which are endemic to this phytogeographic domain, 
including the genus Quesnelia (Martinelli et al. 2008). 

The family is currently divided into eight 
subfamilies (Bromelioideae, Tillandsoideae Harms, 
Pitcairnoideae Harms, Navioideae Harms, Puyoideae 
Givnish, Brocchinioideae Givnish, Hechtioideae 

Givnish and Lindmanioideae Givnish), which are 
monophyletically assembled based on molecular 
characters (Givnish et al. 2007; Givnish et al. 
2011). The genus Quesnelia Gaudich. belongs to the 
subfamily Bromelioideae, which is characterized by 
possessing a serrate leaf, inferior ovary, berry-like 
fruit and considerable morphological variability. 
This subfamily includes more than half of the genera 
of Bromeliaceae (Benzing 2000), with 32 genera and 
approximately 800 species (Schulte et al. 2009). The 
genus is traditionally delimited by the presence of 
simple inflorescences, sepals that are non-connate 
to mildly connate at their base and biporate pollen 
grains (Smith & Downs 1979).

Quesnelia was established by Gaudichaud-
Beaupré (1842). The type species is Q. rufa Gaudich. 
The author also considered Quesnelia to be closely 
related to the genus Billbergia Thunb. due to the 
morphological similarity between the two taxa. 
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Mez (1892) subordinated Quesnelia to the 
tribe Bromelieae Baker, subtribe Porateae Mez. 
The author was the first to question Quesnelia as 
a valid genus, mentioning the affinity of the taxa to 
species of Aechmea and Billbergia. While admitting 
the artificiality of the genus, Mez (1896) maintained 
its previous taxonomic position and divided it into 
three subgenera: Quesnelia subg. Billbergiopsis 
Mez, Quesnelia subg. Quesnelia and Quesnelia 
subg. Wawraea Mez. The author also discussed the 
affinity between species of the subgenus Quesnelia 
and those of Aechmea subg. Pothuava, and pointed 
out the morphological similarities between species 
of subgenus Billbergiopsis and those of Billbergia. 
Mez (1934) emphasized the pollinic similarity 
between Quesnelia and Aechmea, and differentiated 
the two by the shape of the ovules, which are obtuse 
in Quesnelia and caudate in Aechmea, as well as 
by the simple inflorescence found in Quesnelia and 
the compound inflorescence in Aechmea.

In the most recent revision of Bromeliaceae, 
Smith & Downs (1979) considered only two 
subgenera (Quesnelia and Billbergiopsis), 
differentiated mainly by the simple, dense, strobilate 
to cylindrical inflorescence in Quesnelia and the 
dense or lax, simple or compound inflorescences 
in Billbergiopsis. The authors subordinated 14 
species to the genus. 

Almeida et  al .  (2009) performed a 
phylogenetic analysis of the genus Quesnelia 
through morphological characters. The study 
included taxa from six genera of the subfamily 
Bromelioideae.  Quesnelia  emerged as a 
polyphyletic group, closely related to the genera 
Aechmea and Billbergia. The subgenus Quesnelia 
emerged as monophyletic, with a high degree of 
similarity among the species analyzed, whereas the 
subgenus Billbergiopsis emerged as polyphyletic 
with considerable affinity to the genera Aechmea 
and Billbergia. More recently, Evans et al. (2015) 
performed a phylogenetic analysis with chloroplast 
DNA sequence data within Bromelioideae. 
According to the authors, Quesnelia emerges on a 
large polytomy with others Bromelioideae genera 
(Billbergia, Aechmea, Canistropsis, Nidularium) 
forming the ‘Billbergia-nidularioid’ clade.

The genus Quesnelia has been studied 
in Brazil following the conception adopted by 
Smith & Downs (1979). Reitz (1983) only cited 
Q. imbricata L.B.Sm. as found in the state of 
Santa Catarina and the author also reported the 
occurrence of this species in the state of Paraná. 
Fontoura et al. (1991) report the presence of eight 

species of Quesnelia in Rio de Janeiro state, with 
both Q. edmundoi L.B.Sm and Q. lateralis Wawra 
endemics to that state. Proença et al. (2007) report 
five species of Quesnelia in São Paulo state, among 
which only Q. violacea Wand & S.L. Proença 
would be endemic. According to BFG (2015), 23 
species of Quesnelia occur throughout the Atlantic 
Forest in Brazil from the eastern portion of Bahia 
state to Santa Catarina state. All of these species are 
considered to be endemic (Martinelli et al. 2008).

A previous study of Vascular Plants in Paraná 
State shows that 107 species of Bromeliaceae occur 
in this state. There are 20 genera being Vriesea (28 
spp.), Dyckia (20spp.) and Tillandsia (17 spp.) the 
most representative ones (Tardivo 2014). Giving 
continuity to the taxonomic study of Bromeliaceae 
in Paraná state, this work provides a study on 
Quesnelia contributing with information for future 
systematic studies of this genus in Brazil.

Materials and Methods
A bibliographic survey was carried out on 

Quesnelia Gaudich. Further information was 
obtained through classical studies specific to the 
family: Wawra (1880), Mez (1892, 1934), Smith 
& Downs (1979), Reitz (1983), Benzing (2000) 
and Luther (2012). 

All collected material was processed following 
usual techniques in plant taxonomy (Radford et 
al. 1974; Judd et al. 2009). Subsequently these 
plants were deposited in the Herbarium of the 
Ponta Grossa State University (HUPG). For the 
morphological and taxonomic studies, we also 
consulted specimens from the following herbaria: 
EFC, FUEL, HBR, HUEM, HUPG, MBM, SP and 
UPCB (the acronyms of which are based on Thiers 
(continuously updated). 

The material  was analyzed under a 
stereomicroscope. Identification was based on 
Smith & Downs (1979), Proença et al. (2007) 
and original descriptions, as well as on the 
analysis of photographs of the holotypes when 
available online. The specific terminology for 
the morphological descriptions was based on 
Stearn (1983) and Gonçalves & Lorenzi (2011). 
The work of Weberling (1989) was used for the 
types of inflorescence and the work of Brown & 
Gilmartin (1989) was used for the nomenclature 
of the stigma. 

The conservation status of the taxa studied 
in Paraná state was based on the criteria and 
categories established by the International Union 
for Conservation of Nature (IUCN 2010). 
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Results and Discussion
Taxonomic treatment

Quesnelia Gaudich. Voyage autour de Monde 
éxécuté pendant les Années 1836 et 1837 sur la 
Corvette la Bonite, Botanique: 54. 1842. Typus: 
Quesnelia rufa Gaudich. Brazil, Rio de Janeiro, fl.,  
no date, Gaudichaud 370 (Holotype: P [image!]).

Herbs, epiphytic, humicolous, terricolous on 
sandy land, saxicolous or rupicolous, 30‒110 cm 
long, but some can get 2 m, with short or rarely long 
stalk. Infundibular, tubulous or ellipsoid rosette, 
forming a tank. Leaves, 4 to 6, or numerous, ca. 
50, distichous or spiral, papiraceous or coriaceous, 
lepidots in both sides, with distinction between the 
sheath and the blade; sheaths with entire margins, 
oblong to wide-elliptic; blade ligulate, ensiform or 
strict-triangular, with margins sparsaly spinulose, 
prickly with thick and curved spines, apex rounded-
apiculate to strict acute. Floral peduncle well 
developed, emerging from the center of the rosette 
or lateral at the plant basis, erect, sub-pendulum or 
curved with white lanuginous, glabrously or rarely 
lepidote; peduncle bracts broad, well developed, 
spiraled, laxa or imbricate, involving completely the 
peduncle, the apex ending in a rigid spine; or stricts 
bracts, laxaly imbricates with apex without spine. 
Inflorescence simple, forming spike, with polistic 
flowers at the principal axis or rarely few branched, 
with few or many series, erect or pendulous. Floral 

bracts always presents, conspicuous, broad and 
showy, imbricate, involving completely the ovary, 
covering the petals, oblong, piriphormes, ovate-
cuculate or triangulal, papiraceous, subcoriaceous or 
membranaceous, pink, green-yellow, red or yellow. 
Flowers androgynous, sessils; sepals asymmetrics 
or sub-symetrics, free or lightly conate at the basis, 
ecarenate or rarely carenete, apex rounded, obtusus, 
acute, acuminated-mucronated, pink, cream, yellow, 
red or purple; petals symmetrics, free, usually erects 
to sub-curved, oblong, lightly obovate or spatulate, 
apex rounded, curved, with 2 petal appendages at 
the basis, spatulate, infundibuliformis, serreted 
or fimbriated, usually with 2 callosities long with 
the internal fillet, white with the apex in blue or 
purple, cream, yellow, violete, dark blue or  sky 
blue; stamens in two series, the first free, the 
second adnate at the petals for more than half part, 
shorter than the petals; fillets filiform, complanet; 
anthers dorsifixe, incluse or sub-incluse to exertes; 
ovary inferous, tube epigineous developed, 2‒7 
mm, styles filiphormis, forming at the apex three 
stigmatic branch; ovules obtusus, anatrops or short 
apiculate, numerous. Fruit berry, subtrigonous or 
cilindric, with varied coloration, seed numerous.

Quesnelia Gaudich. is endemic to Brazil, 
distributed along the eastern coast in the Atlantic 
Forest biome from the state of Bahia to the state of 
Santa Catarina (BFG 2015).

Identification key of Quesnelia Gaudich. species to Paraná State 
1. Rosette with 35‒46 leaves; inflorescence strobilate, congest, 100‒115 flowers. Peduncle bracts 

papiraceous. Equal floral bracts, showy, larger than sepals  .................................. 1. Quesnelia testudo 
1’. Rosette with 10‒18 leaves. Inflorescence spike, lax, 10‒20 flowers. Peduncle bracts membranaceous. 

Floral bracts dimorphic, the lower conspicuous, showy and larger than the sepals, the uppers inconspicous 
and smaller than sepals. 
2. Rupicolous plants, with tubular rosette. Peduncle bracts lanceolate with apiculate apex. Petals with 

retuse erect apex and petal appendages entire at the base, fimbriated at the apex  .........................  
 .................................................................................................................... 2. Quesnelia imbricata 

2’. Epiphytic, humicolous plants, mesophytics with open rosette. Peduncle bracts ecliptics, with acute 
apex. Petals with emarginated apex, cuculate and petals appendages fimbriated from the basis at 
the apex  ......................................................................................................... 3. Quesnelia humilis 

1. Quesnelia testudo Lindm., Kongliga Svenska 
Vetenskapsakademiens Handlingar III. 24(8): 
24, t. 3, f. 9-19. 1891. Typus: Brazil, São Paulo 
(Sorocaba, Santos) 1.IV.1875, Mosen 2976 
(Holotype S, Foto GH). Figs. 1; 2; 3                                                                        

Herb epiphyte or terricolous 90‒110 cm 
high, forming clumps. Long rhizome, ca. 15 cm 

long, 1.5‒2 cm in diameter, not branched, with 
internodes larger than 1cm. Leaves 35‒46, ca. 
50 cm long, rosulate, forming an wide rosette 
with a tank in the basis, serrate at the margins, 
lepidote in both sides; sheaths ca. 16 × 7.5 cm, 
ovate, lightly vinaceous; blades 30‒43 × 4.3 cm, 
oblong, green, acuminate apex. Floral peduncle 
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erect, 30cm long, 1.5‒2.2cm diameter, emerging 
the rosette, lightly lanuginous; peduncle 
bracts ca. 8.5 × 3.5 cm, oblong, lightly green, 
papyraceous, slightly serreted margin at the top, 
strongly intertwined, involving the peduncle, 
obtuse-acuminate apex. Inflorescence ca. 10 
× 6 cm, densely strobilate, 100 – 115 polistic 
flowers; floral bracts equal to each other, 
showy, larger than the sepals, ca. 3.3 × 1.7 cm, 
oblong, concave basis with an hyaline margin, 
lightly lanuginous at abaxial face, pink, slightly 
serreted margin at the top, with apiculate apex. 
Flowers sessile, ca. 3cm long, sepals ca. 1.2 
× 0.6 cm, symmetric, ovate, with an involute 
membranaceous margin, lightly lanuginous; 
petals ca. 2 × 0.7 cm, erects, linear, with two 
basal petal appendages spatulate, emarginate 
apex, rounded, cuculated, purple, with nectar 
guide sharp, irregularly dentate at the apex, 
cuneiform; stamens ca. 1.8 cm long, in two 
series, the first united with the petals by ca. 1.2 
cm long, the second free, anthers ca. 7 mm long, 
lanceolete, dorsifixed; ovary ca. 1.3 cm long, 
1 cm diameter, ovoid, trine, white in the basis, 
lightly pink at the apex, densely lanuginous, 
epigynous tube ca. 2 mm long, ovules ∞, style 
ca. 2.5 cm long, stigma conduplicate-spiral.
Material examined: Guaraqueçaba, Ilha de Superagui, 
10.VII.1997, fl., L.R.M. Souza & E. Santana 227 
(FUEL); 19.IV.1994, fl.,  R.C. Tardivo & J.O. 
Mendonça 169 (MBM, UPCB); Trilha da Restinga 
13.VII.2011, fl., F.M.C. Oliveira et al. 14 (HUPG); 
Restinga da Praia Deserta, fl., 27.V.1998, G. Martinelli 
et al. 15031 (MBM); Restinga da Praia Deserta, fl., 
13.VII.2011, F.M.C. Oliveira et al. 16 (HUPG). 

Adicional material: BRAZIL. SÃO PAULO: Barra da 
Uma, Rodovia Bertioga- São Sebastião, 24.IX.1962, fl., 
J. Lattos 10613 (SP). Caraguatatuba, Parque Estadual 
da Serra do Mar, 12.XI.1999, fl., G. Martinelli et 
al. 15897 (SP). Paranapiacaba, Estação Biológica, 
18.X.1983, fl., A. Custódio Filho 1671 (SP); 16.X.1984, 
fl., M. Sugiyama et al. 559 (SP); 2.XII.1977, fl., M.G.L. 
Wanderley 72 (SP). Peruíbe, Estação Ecológica Juréia-
Itatins, fl., 29.V.1996, L.P. de Queiroz & R. Belinello 
4534 (SP). Registro, fl., 12.X.1961, L. Seidel 286 
(HBR); Santo André, Reserva Biológica do Alto da 
Serra de Paranapiacaba, fl., 5.XI.1985, M. Kirizawa & 
A.E. Lopes 1561 (SP); fl., 26.XI.1980, E.A. Lopes & 
J.M.Pires 82 (SP); fl., 26.XI.1980, N.A. Rosa & J.M. 
Pires 3944 (SP). São Paulo, fl., B.A. Moreira (SP-
382078). Ubatuba, fl., 15.IX.2004, M.G.L Wanderley 
& C. Ameixeiro 2451 (SP); Alto da Serra, Estação 
Biológica, fl., 4.II.1921, F.C. Hoehne (SP -7542).

Quesnelia testudo is distributed in the states 
of São Paulo and Paraná, Brazil. In Paraná, it 
occurs in the municipality of Guaraqueçaba on 
Ilha de Superagui and in Ilha das Peças in a dense 
rainforest. According to the IUCN this species is 
classified as vulnerable (VU) due to its restricted 
distribution in environmental protection areas. 
Blooms can be found from May to July; fruits are 
found from August to September.

Martinelli et al. (2008) cited Q. testudo and 
Q. arvensis as present in the state of Paraná, in 
Guaraqueçaba on Ilha de Superagui. However, 
the study of different specimens collected from 
the same site reveals that the populations in 
this region belong to a single taxon - identified 
here as Q. testudo Lindm. based on the original 
description as well as on field observations and 
on the analysis of several specimens in herbarium 
collections.

Quesnelia testudo belongs to the subgenus 
Quesnelia. Species of this subgenus exhibit 
considerable morphological affinities to each 
other, constituting a monophyletically sustained 
clade (Almeida et al. 2009). However, the 
morphological similarities have lead to a number 
of erroneous identifications. Quesnelia testudo 
is differentiated from other species in the state 
of Paraná by its foliar rosette formed by a large 
number of leaves (35 to 46) and the strobilate 
inflorescence formed by a large number of flowers 
(100 to 115). 

Among the species of the subgenus, Q. 
testudo is most similar to Q. arvensis (Vell.) 
Mez. The two taxa can be differentiated by the 
variation in the type of margin of the floral bracts 
(Smith & Downs 1979). Proença et al. (2007) 

Figure 1 ‒ Geographic distribution of Quesnelia 
Gaudich. genus in Paraná State. ■ Quesnelia testudo 
Lindm, ▲ Quesnelia imbricata L.B.Sm. and ● 
Quesnelia humilis Mez.
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Figure 2 ‒ Quesnelia testudo Lindm. ‒ a. terricolous habit; b. epiphytic habit; c. detail of strobiliformis inflorescence 
with pink attractive floral bracts and flowers with white petals and purple apex; d. superior view of inflorescence.

differentiate the two species by the presence of a 
sheath on the floral bracts of Q. arvensis. Specimens 
of Q. testudo collected in Paraná state exhibit 
intermediary characteristics to those reported by the 
aforementioned authors.

The analysis of several specimens of Q. 
testudo and Q. arvensis from the states of Rio de 
Janeiro and São Paulo revealed that the two species 
are separated by the variation in the size of the floral 
bract, which was also observed by Smith & Downs 

(1979). However, this morphological difference 
alone cannot be considered to be an adequate 
character for differentiation. As we could see in 
species from São Paulo and Rio de Janeiro state, this 
is a very plastic character in the subgenus Quesnelia. 
More investigations, such as phylogeographic, 
morphometry and population genetic studies 
involving different populations throughout the entire 
geographic distribution of the taxa could clarify the 
nomenclatural problem of the group.
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c d
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Figure 3 – Quesnelia testudo Lindm (Oliveira, F.M.C 14) ‒ a. plant habit; b. peduncle bract; c. inflorescence; d. 
floral bract; e. flower; f. sepal; g. petal; h. basal petal appendix details; i. longitudinal section of ovary showing the 
ovules and epigenous tube; j. cross section of ovary; k. lateral view of anther; l. stigma; m. peltate trichome with disc 
cells and ring cells arranged in irregular form.
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2. Quesnelia imbricata L.B.Sm Arquivos de 
Botânica do Estado de São Paulo II. 2: 195, t. 
63. 1952. Typus: Brazil, Paraná (Campo Largo), 
26.VIII.1939, Foster 405 (Holotype GH [image!], 
Isotype R [image!], US image [!]). 
 Figs. 1; 4a-d; 5                                                                    

Herb rupicolous, 40‒48.5 cm long, forming 
clumps, xerophytic. Short rhizome, ca. 2.5 cm long, 
1 cm diameter, not branched, with inconspicuous 
internodes. Leaves 12‒18, rosulate, erects, forming 
a tubulous rosette, ca. 11 cm diameter, serrate at the 
top, lepidote, the external 26 × 6 cm; the internal 
45 × 5 cm; sheaths clear, 16‒20 × 5.5 cm, ovate, 
vinaceous; blade 10‒30 × 2.5‒3.5 cm, oblong, 
green, mucrunate apex with purple spots. Floral 
peduncle ca. 33 cm long, 1‒1.5 cm diameter, 
lightly curved at the top, exceeding the length of 
the rosette, lightly lanouginous; peduncle bracts 
ca. 9 × 2.5 cm, evolving completely the peduncle, 
imbricate, lanceolate, membranaceous, pink, 
apiculate apex. Inflorescence 5.9‒11 × 2.1–5 cm, 
simple, laxa, spike, 10–18 polistic flowers, floral 
bracts dimorphic, the lower ca. 4 × 0.8 cm, oblong, 
pink, acute apex; the upper ca. 1.3‒0.3 cm, linear-
triangular, pink, acute apex. Flowers sessile, ca. 3.7 
cm long; sepals ca. 1.4 × 0.5 cm, linear-triangular, 
involute at the right margin, free, pink, acute apex; 
petals ca. 2.8 × 0.8 cm, spatulate, free, erects, pink, 
blades with an pair of longitudinal callosities to ca. 
1.8 cm long, two basal petals appendages, entire 
at the base, fimbriated at the apex, retuse apex,; 
stamens in two series, ca. 2.7 cm long, the first 
united at the petals by ca. 1.3 cm, the second free, 
fillet with hyaline margins flattened, anthers 5 mm 
long, lanceolate, dorsifixe; ovary ca. 0.9 × 0.5 cm, 
oval, trine, pink, epigynous tube ca. 3 mm, ovules 
∞, style ca. 2.5 cm, stigma conduplicate-spiral 
imbricate.
Examined material: Campina Grande do Sul, Morro 
Capivari Grande, fl., 11.VII.1996, F. Galvão & R.C. 
Tardivo 50 (EFC), Picadão do Rio Pardinho, Serra Negra, 
fl., 24.III.1963, G. Hatschbach 10004 (MBM); Pico 
Caratuva, fl., 2.VIII.1967, G. Hatschbach & H. Haas 
16831 (MBM); Ribeirão do Mundéo, fl., 22.I.1960, 
G. Hatschbach 6725 (MBM); Serra do Capivari, Pico 
Capivari Médio, fl., 16.VIII.2009, Voltz 52 (UPCB); 
Serra dos Órgãos, fl., 16.X.1990, A.P. Tramujas 179 
(EFC); Guaratuba, Serra de Araçatuba, Morro dos 
Perdidos, fl., 27.IV.2011, F.M.C. Oliveira et at. 3 
(HUPG); fl., 29.VI.2011, F.M.C. Oliveira & S.N.A. 
Miyamoto 6 (HUPG); fl., 9.XI.1994, C.B. Poliquesi 
& J. Cordeiro 240 (MBM); Morro dos Perdidos, fl., 
10.XII.1998, E.P. Santos et al. 705 (MBM-UPCB); 
fl., 15.IX.1995, J.M. Silva & C.B. Poliquesi 1499 

(MBM); fl., 8.VIII.1997, J.M. Silva & O.S. Ribas 2014 
(MBM); fl., 12.V.1998, E.P. Santos, A. da L. Sanches 
& L.C. Candido 476 (UPCB); Piraquara, Morro Albino 
Souza, 5.IX.1948, G. Hatschbach 1016 (MBM); Quatro 
Barras, Serra da Baitaca, fl., 24.X.1996, J. Cordeiro 
& E. Barbosa 1352 (MBM); Morro Anhangava, fl., 
26.X.2011, F.M.C. Oliveira et al. (HUPG); Tijucas do 
Sul, Serra do Araçatuba, fl., 19.VII.1992, A.P. Tramujas 
604 (EFC); Serra do Papanduva, fl., 4.XII.2003, E. 
Barbosa & J.M. Silva 819 (MBM).
Additional material: BRAZIL. SANTA CATARINA: 
Garuva, Morro do Campo Alegre, fl., 23.III.1961, Reitz & 
Klein 10974 (HBR); Morro do Iquereri, fl., 31.VIII.1961, 
R. Reitz 6740 (HBR); Morro do Iquereri, fl., 9-10.
XII.1965, L.B.Smith 8555 (HBR).

Quesnelia imbricata L.B.Sm. has a restricted 
distribution to Southern Brazil. In Paraná state it 
occurs on the first plateau and also on the coast in 
regions of mixed rainforest. According to IUCN 
this species is classified as vulnerable (VU) because 
of its distribution (only at high altitudes in areas of 
difficult access, in environmental protection areas 
and state parks). On the other hand, this distribution 
confers greater protection to the species. Blooms 
can be found from March to August; fruit found 
from August to December.

Quesnelia imbricata is characterized by a 
tubular rosette with densely imbricated leaves. It 
is exclusively rupicolous and found only at sites 
above 1400 m, forming dense populations. 

Quesnelia imbricata resembles Q. humilis 
Mez. by their spike inflorescence and the pink 
coloration of their flowers. Morphological 
similarities led to erroneous identification for 
many years, with material cited by Smith & Downs 
(1979) and Reitz (1983).

This species is recognizable by its small size 
(maximum height: 48.5 cm); evident, strongly 
vinaceous sheath on the adaxial face; and the 
tubular rosette. The geographic distribution of 
the species at high altitudes is also an important 
factor to its recognition. Almeida et al. (2009) 
demonstrated the proximity of Q. humilis and Q. 
imbricata based on morphological characters.

3. Quesnelia humilis  Mez C.F.P.von Martius & 
auct. suc. (eds.), Fl. Bras. 3(3): 386 (1892).   Typus: 
Brazil, Rio de Janeiro, Quinta da Boa vista, 1887, 
Glaziou 16434 (Holotype, B [image!]; Isotype: P; 
foto: F). Figs. 1; 4e-h; 6                                                                             

Herb epiphyte, humicolous or terricolous, 
50‒80 cm long, forming clumps, mesophytic. 
Short rhizome, 3‒5 cm long, 1‒1.5 cm diameter, 
with inconspicuous internodes. Leaves 10‒15, 
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Figura 4 ‒ a-d. Quesnelia imbricata L.B.Sm. ‒ a-b. rupicolous habit, forming dense clumps; c-d. details of spike inflorescence, 
showing dimorphic floral bracts. e-h. Quesnelia humilis Mez. ‒ e. terricolous habit; f. details of spike inflorescence, showing 
dimorphic floral bracts; g. frontal view of inflorescence; h. lateral view of inflorescence, anthesis details.
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Figure 5 ‒ Quesnelia imbricata L.B.Sm. (Oliveira, F.M.C. 7) ‒ a. plant habit; b. adaxial view of leaf; c. peduncle bracts; d. 
inflorescense detail; e. lateral view of flower; f. open flower; g. superior floral bract; h. sepals; i. petals; j. basal petal appendages 
and longitudinal callosities details; k. anthers; l. longitudinal section of ovary showing the ovules and epigeneus tube; m. 
cross section of trigonal ovary; n. stigma; o. fruits; p. peltate trichome with disc cells and ring cells arranged in irregular form.
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Figure 6 ‒ Quesnelia humilis Mez (Oliveira, F.M.C. 12) ‒ a. habit; b. peduncle bracts; c. inflorescence; d. lateral view 
flower; e. open flower; f. lower floral bract; g. upper floral bract; h. sepal; i. petal; j. details of petal appendages and 
longitudinal callosities; k. anthers; l. longitudinal section of ovary showing the ovules and epigeneus tube; m. cross section 
of ovary and septal nectaries. n. stigma; o. fruits; p. peltate trichome with disc cells and ring cells arranged in irregular form.
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50‒80 cm long, rosulate, imbricate, open rosette, 
forming a little tank at the basis, serrate at the 
margins, lepidote in both sides; the external 40 
× 3 cm, the internal 50‒90 × 10 cm; sheaths ca. 
10 × 5 cm, oblong, lightly vinaceous; blades 
45–80 × 3.2‒4 cm, linear, mucrunate apex. 
Floral peduncle erect to curved, 65 cm long, 6 
mm diameter, usually bigger than leaves, lightly 
lanuginous; peduncle bracts ca. 9.3 × 1–2 cm, 
ecliptics, acute apex, pink, membranaceous, 
much longer than internodes, tightly imbricate, 
evolving completely the peduncle, smooth 
margin. Inflorescence 9 × 3.5 cm, simple, spike, 
10‒20 polistic flowers; floral bracts dimorphic, 
the lower 3,2 × 0,7cm, oblong-elliptic, exceeding 
the sepals length, pink, attenuated apex; the 
upper 1.9 × 0.4 cm, narrow-triangular, pink, 
pungent apex. Flowers sessile, ca. 4 cm long; 
sepals ca. 2 × 0.5 cm, oval, with hyaline margins 
at both sides, free to lightly conate at basis, pink, 
apiculate; petals ca. 3 × 0.8 cm, spatulate, free, 
erects, pink, blades with two pair of longitudinal 
callosities ca. 1.7 cm long, two basal petals 
appendages, fimbriated from the basis at the 
apex, emarginated apex,  rounded, cuculate; 
stamens in two series, ca. 2.7 cm long, the first 
united at the petals by ca. 1.1 cm, the second free, 
fillet with hyaline margins flattened, anthers ca. 
6 mm, lanceolate, dorsifixe; ovary 0.8 × 0.5 cm, 
oval, trine, pink to white, epigynous tube ca.3 
mm, ovules numerous,  stylet ca. 2.8 cm, stigma 
conduplicate-spiral imbricate.
Material examined: Balsa Nova, Serra de São Luis do 
Purunã, fl., 25.III.1993, O.S. Ribas & C. B.Poliquesi 
512 (MBM); Serra de São Luis do Purunã, fl., 
18.IX.1970, G. Hatschbach 24730 (MBM); Morro 
do Cristo, próximo ao Cristo, fl., 31.VIII.2011, 
F.M.C. Oliveira et al. 22 (HUPG); fl., 20.V.1986, 
R. Kummrow & C.B.Poliquesi 2765 (MBM); fl., 
15.III.2001, E.P.Santos, A.C.Cervi  & O. Ribas 
946 (UPCB). Campo Largo, Serra de São Luis de 
Purunã, fl., 18.IX.1949, G. Hatschbach 1138 (MBM). 
Curitiba, fl., 15.IX.1968, J. Linderman & H. Haas 
2447 (MBM). Ponta Grossa, Cachoeira do Rio São 
Jorge, fl., 26.VIII.2010, F.M.C. Oliveira & D. Kremer 
1 (HUPG); fl., 21.VI.2011, F.M.C. Oliveira et al. 12 
(HUPG); Cachoeira da Mariquinha, fl., 28.X.2010, 
F.M.C. Oliveira et al. 2 (HUPG); fl., 21.VI.2011, 
F.M.C. Oliveira et al. 13 (HUPG). 
Additional material: BRAZIL. SÃO PAULO: 
São Miguel Arcanjo, Reserva Carlos Botelho, fl., 
21.V.1977, H. Malcino 44 (MBM). Santo André, 
Estação biológica do Alto da Serra, fl., 1.VIII.1979, 
M. Kirizawa et al. 429 (SP); fl., 1.VIII.1979, M. 
Kirizawa et al. 436 (SP); fl., 27.VI.1983, T.P. Guerra 

et al. 37 (SP); fl., 28.III.1983, M. Kirizawa et al. 916 
(SP); fl., 16.X.1984, M. Kirizawa et al. 1331 (SP); fl., 
1.VIII.1979, C.F.Muniz et al. 6 (SP); fl., 17.IX.1987, 
A.L.M. Catharino 1150 (SP). Paranapiacaba, Estação 
Biológica Alto da Serra, fl., 27.VIII.1980, S.L. 
Jung, M.M.F.R. Melo & M.G.L. Wanderley 7645 
(SP); fl., 3.VII.1979, A. Custódio Filho 44 (SP); fl., 
2.VIII.1977, O. Handro 2283 (SP); fl., 7.XII.1982, A. 
Custódio Filho & M. Carra 1153 (SP); fl., 1.VIII.1979, 
A. Custódio Filho, M. Kirizawa & S.F.C. Muniz 119 
(SP). Ribeirão Pires, fl., 28.VII.1994, Edwall (SP- 
12336).

Quesnelia humilis Mez is distributed on the 
Southeastern of Brazil (states of Rio de Janeiro 
and São Paulo) and southern Brazil (state of 
Paraná) on first and second plateaus in the region 
of Campos Gerais reaching the Serra de São 
Luis do Purunã in mixed rainforest. According 
to IUCN Q. humilis is endangered (EN) due to 
the decline in its natural population. In the state 
of Paraná, the populations of this species occur 
in private areas open to tourism, which leads 
to the degradation of the habitat. In the state 
of São Paulo, the species has also a worrisome 
status, where, according to Tamaki (2007) using 
the same evaluation criteria, it is considered 
vulnerable to extinction (VU). The author states 
that due to the decline in populations, stemming 
from the current fragmentation of the Atlantic 
Forest, this taxon and with other species of 
Bromeliaceae should have a priority status 
in terms of conservation and the author even 
suggests the conservation of the germplasm of 
these species. Blooms can be found from March 
to August; fruit found from July to September.

Quesnelia humilis is characterized by an 
open rosette with few loose leaves forming 
a tank. This mesophytic species is found, in 
Paraná state, exclusively in mixed rainforest as 
an epiphytic, humicolous or terricolous plant 
in wet, shady locations. Proença et al. (2007) 
cited Q. humilis as endemic to the state of São 
Paulo, but Glaziou collected the type material in 
1887 in the state of Rio de Janeiro, broadening 
its natural geographic distribution. Martinelli 
et al. (2008) mentioned the species for the first 
time in the state of Paraná. The few previously 
collected specimens were mistakenly identified 
as Q. imbricata L.B.Sm. and cited in Smith & 
Downs (1979) and Reitz (1983). The analysis 
of different material from southeastern Brazil, 
including type material, demonstrates the smaller 
size of the plant (approximately 30 cm in height) 
in comparison to other plants found in the state of 
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Paraná (southern Brazil), which were observed 
to be 50 to 80 cm high when blooming.

Wanderley & Proença (2006) describe 
similarities between Q. violacea Wand. & 
S.L. Proença found in São Paulo state and 
Q. humilis, differentiating the species by the 
floral bracts and number of flowers in the 
inflorescence. However, the morphological 
study of different specimens collected in 
the state of Paraná revealed the presence of 
intermediary characteristics between the two 
taxa. A study of these populations is needed in 
order to clarify the circunscription problems of 
these species.
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Abstract 
The genus Piptadenia includes approximately 24 species that are distributed in the tropical regions of 
South America, with centers of diversity in the Amazon and Atlantic Forest in Brazil in which twenty-
one species occur. A taxonomic study of Piptadenia was conducted in the state of Minas Gerais based 
on an analysis of approximately 270 specimens from 11 herbaria, field observations and field work in the 
main conservation units and other focal areas in Minas Gerais. These areas include the three vegetation 
domains in the state: Atlantic Forest, Cerrado and Caatinga. Six of the species in the genus were sampled: 
P. adiantoides, P. gonoacantha, P. macradenia, P. micracantha, P. paniculata and P. viridiflora. Two 
species that have previously been cited in the state were not found in this study: P. irwinii and P. stipulacea. 
These species were not found in the herbaria collections that were consulted or during the field work. We 
present an identification key for the Minas Gerais species of Piptadenia as well as descriptions, illustrations, 
geographical distributions, comments about the taxonomic characters and some information related to the 
flowering and fruiting periods.
Key words: floristics, morphology, taxonomy, phytogeographic domains.

Resumo 
O gênero Piptadenia  apresenta cerca de 24 espécies que estão distribuídas na região tropical da América 
do Sul, com centros de diversidade na Amazônia e na Floresta Atlântica do Brasil, que abriga vinte e uma 
espécies deste gênero. Os estudos taxonômicos de Piptadenia foram conduzidos no estado de Minas Gerais, 
baseados na análise de 270 espécimes de 11 herbários, observações de campo e coletas de material botânico 
nas principais Unidades de Conservação de Minas Gerais, abrangendo os três biomas presentes no Estado: 
Floresta Atlântica, Cerrado e Caatinga. Seis espécies do gênero em estudo foram amostradas: Piptadenia 
adiantoides, P. gonoacantha, P. macradenia, P. micracantha, P. paniculata e P. viridiflora.  Duas espécies 
foram citadas para o Estado, mas não constam neste trabalho: Piptadenia irwinii e P. stipulacea, visto que não 
apresentaram nenhum material testemunho nos acervos dos herbários consultados e não foram encontradas 
nos trabalhos de campo. Neste trabalho apresentamos uma chave de identificação para as espécies de 
Piptadenia que ocorrem em Minas Gerais, descrições, ilustrações, distribuição geográfica e comentários 
sobre os caracteres taxonômicos, bem como algumas informações relacionadas aos períodos de floração e 
frutificação de cada espécie.
Palavras-chave: florística, morfologia, taxonomia, domínios fitogeográficos.
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Introduction
Piptadenia Benth. belongs to Leguminosae 

Jussieu, the third largest family of flowering 
plants, which has a cosmopolitan distribution and 
comprises 36 tribes, 727 genera and approximately 
19,000 species (Lewis et al. 2005). The genus 
Piptadenia includes approximately 24 species 

that are distributed in the tropical regions of 
South America with centers of diversity in the 
Amazon and Atlantic Forest in Brazil (Luckow 
2005) in which 21 species occur (Morim 2010; 
BFG 2015). Until now, nine species have been 
reported in Minas Gerais State (Tamashiro 1989; 
Oliveira-Filho 2006; Morim 2010).
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Phylogenetic studies have indicated a greater 
affinity of Piptadenia with Parapiptadenia Brenan, 
Pseudopiptadenia Rauschert and Plathymenia 
Benth. as all share spicate raceme inflorescences 
and anthers with glands (Grimes 1999; Luckow 
2005). Molecular data have shown that Piptadenia 
is a polyphyletic genus (Luckow et al. 2003; 
Jobson & Luckow 2007), and as a result of these 
molecular studies, two species were transferred to 
Pityrocarpa (Benth.) Britton & Rose: Piptadenia 
moniliformis Benth. and Piptadenia obliqua (Pers.) 
J.F. Macbride (Jobson & Luckow 2007).

Tamashiro (1989), in a taxonomic study of 
Piptadenia species in southeast Brazil, found four 
species in Minas Gerais, but the sampling effort 
in the state was not exhaustive, and taxonomic 
changes have since occurred in the genus. Oliveira-
Filho (2006) cited seven species as occurring in the 
state in a floristic list that was assembled without a 
taxonomic approach and that only considered trees. 
Finally, Morim (2010), in the List of Flora Species 
in Brazil, reported the occurrence of six species 
in Minas Gerais. However, none of these studies 
involved collection, revision and characterization 
with sampling specifically for Piptadenia.

Thus, since the above studies do not present 
a consensus on this issue, the main goal of this 

study was to understand the diversity of Piptadenia 
in Minas Gerais and to confirm the number of 
species occurring in the state through increased 
field sampling, morphological characterization and 
the review of herbaria collections.

Material and Methods 
The study was based on an analysis of 

approximately 270 specimens from 11 herbaria: 
BHZB, CEN, CESJ, HUFU, HXBH, IBGE, IBTSP, 
OUPR, PAMG, RB, UB, VIC (abbreviations 
follow Holmgreen & Holmgreen [2009]), field 
observations and collections of botanical material 
from the main conservation units and specific areas 
in Minas Gerais, including the three vegetation 
domains present in the state: Atlantic Forest, 
Cerrado and Caatinga (Drummond et al. 2005). 
From the RB, the “Reflora- Virtual Herbarium” 
website was consulted and all the images observed 
are cited as “RB!” in the examined material.

A total of 27 expeditions to collect botanical 
specimens were undertaken between January 2008 
and August 2010 in 47 conservation areas in the 
state of Minas Gerais, which are mainly distributed 
throughout state and national parks as well as 
biological, ecological and sustainable reserves 
(Tab. 1; Fig. 1). The expeditions also included 14 

Figure 1 – State of Minas Gerais with phytogeographical areas and sampling sites (Fernandes 2011).
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No. Conservation Units Cities
1 Área de Proteção Ambiental Água das Vertentes Couto de Magalhães de Minas, Diamantina, Felício dos Santos, Rio 

Vermelho, Santo Antônio do Itambé, Serra Azul de Minas e Serro
2 Área de Proteção Ambiental da Cachoeira das 

Andorinhas
Ouro Preto

3 Área de Proteção Ambiental da Serra de São João Cel. Xavier Chaves, Prados, Santa Cruz de Minas, São João Del 
Rei e Tiradentes

4 Área de Proteção Ambiental Nô da Silva Cajuri
5 Estação de Pesquisa, Treinamento e Educação 

Ambiental Mata do Paraíso 
Viçosa

6 Estação Ecológica Mar de Espanha Mar de Espanha
7 Floresta Estadual Uaimii Ouro Preto
8 Parque Estadual Caminho das Gerais Mamonas, Monte Azul e Gameleiras 
9 Parque Estadual da Mata Seca Manga
10 Parque Estadual da Serra das Araras Chapada Gaúcha
11 Parque Estadual da Serra do Brigadeiro Araponga, Fervedouro, Miradouro, Ervália, Sericita, Pedra Bonita, 

Muriaé e Divino
12 Parque Estadual da Serra do Papagaio Aiuruoca, Alagoa, Baependi, Itamonte e Pouso Alto
13 Parque Estadual da Serra Negra Itamarandiba
14 Parque Estadual de Montezuma Montezuma
15 Parque Estadual de Sete Salões Resplendor, Santa Rita do Itueto, Conselheiro Pena e Itueta
16 Parque Estadual do Pau Furado Uberlândia e Araguari
17 Parque Estadual do Rio Corrente Açucena
18 Parque Estadual do Rio Doce Marliéria, Dionísio e Timóteo
19 Parque Estadual do Verde Grande Matias Cardoso
20 Parque Estadual Lapa Grande Montes Claros
21 Parque Estadual Nova Baden Lambari
22 Parque Estadual Pico do Itambé Santo Antônio do Itambé, Serro e Serra Azul de Minas
23 Parque Estadual Serra da Boa Esperança Serra da Boa Esperança
24 Parque Estadual Serra da Candonga Guanhães
25 Parque Estadual Serra do Cabral Buenópolis, Joaquim Felício
26 Parque Estadual Serra do Intendente Conceição do Mato Dentro
27 Parque Estadual Serra Nova Rio Pardo de Minas
28 Parque Estadual Veredas do Peruaçu Januária
29 Parque Estadual de Grão-Mogol Grão-Mogol
30 Parque Estadual do Biribiri Diamantina
31 Parque Estadual do Ibitipoca Lima Duarte e Santa Rita do Ibitipoca
32 Parque Estadual do Itacolomi Ouro Preto e Mariana
33 Parque Estadual do Rio Preto São Gonçalo do Rio Preto
34 Parque Nacional Cavernas do Peruaçu Januária, São João das Missões, Itacarambi, 
35 Parque Nacional da Serra da Canastra São Roque de Minas, Sacramento e Delfinópolis
36 Parque Nacional da Serra do Cipó Jaboticatubas, Santana do Riacho, Morro do Pilar e Conceição do 

Mato Dentro

Table 1 – Conservation Units sampled in Minas Gerais, Brazil. No. = number of the Conservation Units corresponding in Figure 1.
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No. Conservation Units Cities
37 Parque Nacional das Sempre Vivas Bocaiúva, Buenópolis, Diamantina e Olhos d’Água
38 Parque Nacional do Caparaó Alto Caparaó, Caparaó, Alto Jequitibá e Espera Feliz
39 Parque Nacional Grande Sertão Veredas Chapada Gaúcha
40 Reserva Ambiental de Cabeceira Grande Cabeceira Grande
41 Reserva Biológica Serra Azul Jaíba
42 Reserva Ecológica de Sagarana Arinos
43 Reserva Estadual de Desenvolvimento 

Sustentável Veredas do Acari
Chapada Gaúcha

44 Reserva Particular do Patrimônio Natural Luiz 
Carlos Jurovsk Tamassia

Ouro Branco

45 Reserva Particular do Patrimônio Natural Reserva 
da Cachoeira

Santana do Riacho

46 Reserva Particular do Patrimônio Natural 
Santuário do Caraça*

Catas Altas e Santa Bárbara

47 Reserva Particular do Patrimônio Natural Serafim 
Melo Jardim

Diamantina

No. Specific areas sampled Cities
48 Fazenda Água Limpa Prados
49 Fazenda Monte Libra Cajuri
50 Mata da Biologia Campus/UFV
51 Mata da Silvicultura Campus/UFV
52 Mata do Seu Nico Viçosa
53 Perímetro urbano Matias Cardoso
54 Perímetro urbano Mato Verde
55 Perímetro urbano Jaíba
56 Perímetro urbano Almenara
57 Perímetro urbano Santa Maria do Salto
58 Perímetro urbano Coromandel 
59 Perímetro urbano Mamonas
60 Região do machadinho Paracatu
61 Serra da Capanema Ouro Preto

Table 2 – Specific areas sampled in Minas Gerais, Brazil. Nº = number of the specific areas corresponding in Figure 1.

target areas in the state, particularly micro-regions 
without protected areas (Tab. 2; Fig. 1). Field 
collection was performed to increase the sampling 
effort and provide new specimens for comparison.

Morphological analyses were only performed 
on specimens from Minas Gerais State and included 
measures of the vegetative structures in dehydrated 
material while the floral structures were measured 
after rehydration. Illustrations were constructed 

with the aid of a stereomicroscope using botanical 
samples herborized and/or fixed in 70% ethanol. 
The abbreviations shown in the descriptions, 
taxonomic remarks and lists of examined materials 
are as follows: m = meter, mm = millimeter, fl = 
flowering and fr = fruiting.

I d e n t i f i c a t i o n  w a s  p e r f o r m e d  b y 
morphological analysis based on the taxonomic 
literature for the genus (Bentham 1840; Bentham 
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1875; Tamashiro 1989; Lewis et al. 2005; 
Luckow 2005) and by consulting the collections 
of the herbaria cited above. The analytical and 
diagnostic characteristics of the studied species 
were illustrated.

The geographical distributions were based 
on information from the literature (Tamashiro 
1989; Morim 2010) and herbaria records. 
Phytogeographic information was obtained 
from the herbaria records when available; 
the phytophysiognomies were adapted from 
Veloso et al. (1991) and IBGE (1992), and 
the phytogeographic areas were adapted from 
Ab’Saber (2003). Flowering and fruiting periods 
were obtained from the herbaria records and from 
observations during the field work.

The maps of geographical distributions were 
elaborated using ArcGIS 10.1 software.

Results and Discussion
1. Piptadenia Benth., J. Bot. (Hooker) 2(11): 
135. 1840. 

Scandent shrubs, lianas or trees up to 25 m 
tall. Branches cylindrical, unarmed or armed, with 
straight or curved aculeus. Stipules deciduous 
or, when persistent, modified in aculeus. Leaves 
bipinnate, petiolate; petiole cylindrical; leaf rachis 

cylindrical, unarmed or armed; petiolar nectaries 
sessile, patelliform, cupuliform or verruciform. 
Pinnae opposite. Leaflets linear, ovate, ovate-
lanceolate or obovate, glabrous or pilous. 
Basic inflorescence unit is spiciform, isolated 
or in panicles, axillary or terminal. Flowers 
hermaphrodite, actinomorphic, sessile; calyx 
pentamerous, campanulate, glabrous, sericeous or 
tomentose, gamosepalous; corolla pentamerous, 
gamopetalous at the base, campanulate, glabrous 
or sericeous; stamens 10, free at the base; anthers 
with stipitate gland at the connective, deciduous 
in anthesis; ovary stipitate, unicarpellate, 
pluriovulate, glabrous, tomentose or villous. 
Legumes flat, linear, glabrous; seeds numerous, 
oblong, rounded or obovate; pleurograma present.

Comments: Six species of the genus were 
found in Minas Gerais: Piptadenia adiantoides 
(Spreng.) J.F. Macbride, P. gonoacantha 
(Mart.) J.F. Macbride, P. macradenia Benth., 
P. micracantha Benth., P. paniculata Benth. 
and P. viridiflora (Kunth) Benth. The species 
may be present as lianas or shrubs, which are 
predominantly trees, in the state. No species 
of Piptadenia are considered endangered in 
Minas Gerais or in Brazil according to the List 
of Endangered Brazilian Species MMA (2014).

Identification key for the taxa of the genus Piptadenia Benth. in the state of Minas Gerais

1. Plants with persistent stipules transformed into aculeus ............................... 1.6. Piptadenia viridiflora
1’. Plants with deciduous stipules, never turned into aculeus

2.	 Leaves	with	3–7	pairs	of	pinnae;	oval-lanceolate	leaflets,	ovate	or	obovate-elliptical,	with	a	central	
midrib, with an obtuse or oblique base, 13–30 × 6–13 mm
3.	 Armed	rachis;	leaflets	3–5	pairs	per	pinna,	ovate	or	obovate-elliptical,	base	oblique,	apex	

obtuse;	petiolar	nectary	verruciform,	oblong;	spiciform	axillary	inflorescence	with	1–2	spikes	
per axilla; calyx glabrous ............................................................1.1. Piptadenia adiantoides

3’.	 Rachis	 unarmed;	 leaflets	 7–15	pairs	 per	 pinna,	 oval-lanceolate,	 obtuse	base,	 acute	 apex;	
nectary	petiolar	patelliform;	spiciform	inflorescence	grouped	in	panicles;	calyx	sericeous ..
 ...................................................................................................... 1.5. Piptadenia paniculata

2’.	 Leaves	with	7–14	pairs	of	pinnae;	linear	leaflets	with	an	eccentric	main	vein,	with	a	truncated	or	
cordate base, 3–8 × 0.5–1.6 mm 
4.	 Unarmed	branches;	 rachis	 unarmed;	 inflorescence	grouped	 in	 panicles;	 calyx	 tomentose;	

corolla sericeous ......................................................................... 1.3. Piptadenia macradenia
4’.	 Armed	branches;	armed	rachis;	spiciform	axillary	inflorescences;	calyx	glabrous	or	sericeous;	

corolla glabrous 
5. Scandent shrubs to climbers; branches not winged; petiolar nectary verruciform, oblong; 

calyx glabrous; ovary tomentose ....................................... 1.4. Piptadenia micracantha
5’. Trees; winged branches; petiolar nectary cupuliform; calyx sericeous; ovary glabrous  

 ...........................................................................................1.2. Piptadenia gonoacantha 



214 Moura, M.N. et al.

Rodriguésia 68(1): 209-222. 2017

1.1. Piptadenia adiantoides (Spreng.) J.F. Macbr. 
Contributions from the Gray Herbarium of Harvard 
University 59: 17. 1919. Fig. 2a-d

Scandent shrub or, rarely, small tree of ca. 7 
m; branches cylindrical, unarmed or armed, curved 
aculeus, 1.9–3 mm long. Stipules deciduous, not 
observed. Leaves with 3–4 pairs of pinnae; leaf 
rachis 5–15 cm long, cylindrical with curved 
aculeus; leaflets ovate or obovate-elliptical, 3–5 
pairs per pinna, 13–22 × 6–12 mm, glabrous on 
both surfaces, rarely sericeous, base oblique, apex 
obtuse, mucronate, central midrib; petiolar nectary 
verruciform, oblong. Inflorescences spiciform, 1–2 
per axil, 6–10 cm long. Calyx, 0.89–1.2 mm long, 
glabrous; corolla 1.61–1.97 mm long, glabrous; 
filaments roseate or vinaceous; ovary stipitate, 
tomentose. Legume 11–13 × 2.2–2.7 cm; seed 
oblong, 0.8–1.2 × 5.2–5.5 mm.

This species is endemic to Brazil. It occurs 
in the states of Paraíba, Pernambuco, Bahia, Minas 
Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro 
and Paraná (BFG 2015). It is found from the 
southeast to the northern regions of Minas Gerais 
(Fig. 3) in Cerrado, Caatinga and Atlantic Forest 
domains.

Piptadenia adiantoides is easily recognized 
by its large leaflets compared to the other species. 
The leaflets are ovate or obovate-elliptical, and 
the petiolar nectary is verruciform, oblong, and 
located just below the first pair of pinnae. The 
branches have curved aculeus, and the shape of the 
nectary resembles P. micracantha, which differs in 
the shape, size and quantity of leaflets per pinna 
(P. micracantha has 32–50 pairs of pinnae per 
leaflet vs. P. adiantoides with 3–4 pairs of pinnae 
per leaflet). Finally, P. adiantoides occurs in all 
three domains of the state, but P. micracantha is 
restricted to the Atlantic Forest domain.
Examined material: Belo Horizonte, Praça Nacional, 
Portaria, 4.VI.2008, fl. e fr., J. Ordones et al. 921 
(BHZB); 23.III.1919, fr., A. Gehrt 162 (photo RB!); 
17.VI.1934, H.L. Mello Barreto 6453 (BHCB); 
13.V.1980, J.A. Oliveira (BHCB 869); 1.VI.1986, 
T.S.M. Grandi (BHCB 10619); 21.VII.1992, J. Pires 
(BHCB 19659); 11.IV.1995, J.A. Lombardi 738 
(BHCB); 10.VIII.1995, J.A. Lombardi & L.G. Temponi 
920 (BHCB); 29.V.1996, J.D. Souza 91 (BHCB); 
Berilo, 13.II.2001, E. Tameirão Neto 3276 (BHCB); 
Caratinga, Estação Biológica de Caratinga, estrada do 
Nilo, 23.VII.1984, fr., E.M. Andrade, 289 (BHCB, photo 
RB!); Estação Biológica de Caratinga, 22.V.1984, fl., 
P.M. Andrade 166 (photo RB!); 9.V.1889, L.V. Costa & 
P.H.A. Pequeno 248 (BHCB 16397); 20.XI.1984; M.A. 
Lopes et al. 511 (BHCB); XII.1990, C.V. Mendonça 

Filho 127 (BHCB); Catas Altas, Caraça, trilha até 
Tabões, fr., J. Ordones et al. 920 (BHZB); 1.IV.2000, 
R.C. da Mota 733 (BHCB); 18.VI.2002, T.M.A. Alves 
& M. Sobral 53 (BHCB); Catuji, 13.V.1983, fl., 
Hatschbach, G. 46303 (photo RB!); Conceição do 
Mato Dentro, Pousada Vale das Pedras 1.VII.2008, fr., 
L.H.Y Kamino 1021 (photo RB!), 1.VII.2008, fl., L.H.Y 
Kamino 1026 (photo RB!); Coronel Pacheco, Estação 
Experimental de Café, 20.V.1941, fl., E.P. Heringer 
601 (photo RB!); Descoberto, Reserva Biológica da 
Represa do Grama, 15.VI.2002, fr., R.C. Forzza, B.K.S. 
Franco, L.D. Meireles 2202 (CESJ); Diamantina, Serra 
do espinhaço, 17.III.1970, fl., H.S. Irwin et al. 27772 
(UB); Itabira, 1.IV.2002, fl., J.R. Stehmann 3076 
(CESJ); Governador Valadares, caminho para Teófilo 
Otoni,  BR 116, 24.IX.1999, fr., S.M. Faria 1785 (photo 
RB!); Itabira, 1.IV.2002, J.R. Stehmann 3076 (BHCB); 
Itabirito, 25.III.1994, fl., W.A. Teixeira,(BHCB 24263); 
Itamonte, Fazenda Campo Redondo, s.d., F.M. de B. 
Pereira 63 (photo RB!); Hotel Casa Alpina, Est. subindo 
para as antenas,  4.VIII.2011, fr., T.A. Batista 415 (photo 
RB!); Jaboticatubas, Km 126 ao longo da rodovia 
Lagoa Santa-Conceição do mato dentro, 7.IV.1974, fl., 
J. Semir, M. Sazima 145026 (IBTSP); Km 127 ao longo 
da rodovia Lagoa Santa - Conceição do Mato Dentro 
- Diamantina, 31.III.1980, fl., Furlan, A. 6093 (photo 
RB!); Juiz de Fora, Morro do Imperador, 8.VII.2001, 
fr., D.S. Pifano & A.S.M. Valente 33996 (CESJ); 
Manga, Jaíba, 5.IX.1974, fr., G.M. Magalhães, M.B. 
Ferreira 3040 (PAMG); Mariana, Cibrão, 23.III.2004, 
fl., M.C.T.B. Messias 868 (OURP); Linha Catódica, 
Sentido- Samarco, 25.VIII.1999, fr., S.M. de Faria 1758 
(photo RB!); Marliéria, 16.VII.1996, J.A. Lombardi 
1295 (BHCB); Ouro Preto, 29.III.2005, fl., L.C.P. Lima 
310 & E.D. Silva (VIC); Parque Estadual do Itacolomi, 
morro do cachorro, na estrada para a fazenda do Manso; 
12.XII.1990, fr., H.C. de 4069 (photo RB!); Ponte Nova, 
Estrada BR-120, em direção a Ponte Nova, a 4 km da 
ponte sobre o Córrego Bom Jardim e a 8 km da ponte 
sobre o Ribeirão Vau Açu, 22.V.1978, fl., J.P. Fontella 
1032 (photo RB!); Pedra Azul, 9.V.2003, I.R. Andrade et 
al. (BHCB 89476); Reduto, 3.VI.1954, fl., E.P. Heringer 
3448 (UB); Rio Piracicaba, 23.VI.1989, H.C. Souza 
(BHCB 17158); Santana do Riacho, 12.VII.1987, I.R. 
Andrade & M.B. Horta 149 (BHCB); São João Del Rei, 
10.VI.2013, M. Sobral 15511 (BHCB); São Thomé das 
Letras, 30.IX.1998, fr., S.M. Faria 1683 (photo RB!); 
Teixeiras, estrada BR-120, direção a Ponte Nova, a 4 
km da ponte sobre o córrego Bom Jardim e a 8 km da 
ponte sobre o ribeirão Vau-Açu, 22.V.1978, fl., Fontella 
1032, M.R.R. Vidal 406, W.N. Vidal 376 (VIC); Teófilo 
Otoni, afloramento rochoso, lado esquerdo da MG 418, 
cerca de 30 km norte de Teófilo Otoni, 1.IV.2011, fl., 
L.F.A. de Paula et. al 339 (BHCB, photo RB!); Viçosa, 
13.VIII.1979, fr., R.S. Ramalho e G. Rodrigues 1524 
(IBGE), s.d., R.S. Ramalho 1348 (photo RB!), UFV, 
Silvicultura, s.d., R.S. Ramalho 1737 (photo RB!).
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Figure 2 – a-d. Piptadenia adiantoides (Spreng.) J.F. Macbr. – a. branch with inflorescences; b. verruciform petiolar 
nectary; c. sericeous indumentum of the leaflets; d. leaflets (a,c,d L.C.P. Lima 310; b J.R. Stehmann 3076). e-g. 
Piptadenia gonoacantha (Mart.) J.F. Macbr. – e. branch with inflorescences; f. cupuliform petiolar nectary; g. leaflets 
(e,g R.L.C. Bortoluzzi 682; f D.S. Pifano 115).
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1.2. Piptadenia gonoacantha (Mart.) J.F. Macbr. 
Contributions from the Gray Herbarium of Harvard 
University 59: 17. 1919. Figs. 2e-g; 4h

Tree, 4.5–20 m tall; trunk exfoliating; 
branches cylindrical with winged, armed, straight 
or curved aculeus, 0.6–2 mm long. Stipules 
deciduous, not observed. Leaves with 7–14 pairs 
of pinnae; leaf rachis 4–10 cm long, cylindrical, 
with straight or curved aculeus; leaflets linear, 
27–50 pairs per pinna, 5–8 × 1–1.6 mm, glabrous 
on both surfaces or sericeous on the abaxial surface 
with margin ciliated, base truncated, apex acute, 
eccentric midrib; petiolar nectary cupuliform. 
Inflorescences spiciform, 1–3 per axil, 6–9 cm 
long. Calyx, 0.7–0.9 mm long, sericeous; corolla 
1.75–1.82 mm long, glabrous; ovary stipitate, 
glabrous. Legume, 10–16 × 1.5–2.5 cm; seed 
rounded, 6–9 × 6–8 mm.

Species restricted to South America in Brazil, 
Bolivia, Colombia and Peru (Oliveira-Filho 2006). 
In Brazil, it is nearly distributed throughout the 
entire country, occurring in Rio Grande do Norte, 
Paraíba, Pernambuco, Bahia, Alagoas, Sergipe, 
Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, 
São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina 
and Rio Grande do Sul (BFG 2015). In Minas 
Gerais, it was sampled in the south-central region 
(Fig. 3) in the Atlantic Forest and Cerrado domains 
(Oliveira-Filho 2006).

Piptadenia gonoacantha i s  mainly 
characterized by the presence of an exfoliating 
trunk and winged branches that allows to easily 
recognize the species even in a vegetative state. It 
differs from other species in Minas Gerais by also 
presenting a cupuliform petiolar nectary.

Examined material: Araponga, Comunidade São 
Joaquim, 5.IX.2005, fr., J.M. Fernandes 06 (VIC); 
Araxá, 19.XI.2010, J.R. Stehmann & M. Augsten 6136 
(BHCB); Barão de Cocais, Serra da Cambota, 2.VI.1992, 
est., M. Brandão 19.448 (PAMG); Belo Horizonte, 
FZB, Trilha do lobo, 16.I.2008, fl., J. Ordones et al. 
222 (VIC); 9.V.2007, D.F. Felix 59 (BHCB); 3.I.1983, 
G.W.A. Fernandes & E.Tameirão Neto (BHCB 13110); 
1.I.2012, A. Portugal-Santana 14 (BHCB); 29.VIII.1990, 
E. Tameirão Neto 129 (BHCB); 19.IV.1991, E. Tameirão 
Neto & C.Y.K. Matsuoka 389 (BHCB); 19.II.1991, 
E. Tameirão Neto (BHCB 23082); 1957, L.R. Rennó 
(BHCB 3614); 1982, T.S.M. Grandi & R.C.F. Carvalho 
112 (BHCB); 22.V.1942; T. Barbosa (BHCB 66425); 
Brumadinho, Inhotim, 29.IV.2008, fr., F.M. Rodrigues, 
F.M. (BHCB); 19.III.2008, F.M. Rodrigues & J.G. 
Oliveira 219 (BHCB); 29.IV.2008, F.M. Rodrigues & 
J.G. Oliveira 287 (BHCB); Carandái, Pedra do Sino 
Hotel Fazenda, BR 040, Km 6: Trilha da Mata atrás do 
hotel, 1.V.2005, fr., N.F.O. Mota & P.L. Viana 220 (ICB, 
BHCB); Caparaó, Alto-Caparaó, propriedade Sr. Jorge 
Cortez, margem do rio Caparaó Braga, 3.I.1998, fl., 
J.M.A. 4702 (photo RB!); Caratinga, 18.III.1994, C.V. 
Mendonça 248 (BHCB); 25.IV.1994, C.V. Mendonça 
279 (BHCB); 24.V.1984, P.M. de Andrade et al. 222 
(BHCB); Conceição do Mato Dentro, Santo Antonio 
do Cruzeiro, Fazenda Eliezer Kamino, 2.VII.2008, fr., 
L.H.Y 1032 (BHCB, photo RB!); Corinto, 2.III.1970, 
fl., H.S. Irwin et al. 26763 (UB); Descoberto, Reserva 
Biológica do Grama, 7.V.2001, est., R.M. Castro et al. 
322 (CESJ); Dionísio, Zona de amortecimento do PERD, 
Mata do Mombaça, 13.IV.2006, P.B. Souza et al. 19590 
(VIC); Ibirité, Serra do Rola Moça, 21.III.1998, est., 
M. Brandão 28394 (PAMG); Iguatama, mata da estiva, 
28.IV.2000, est., M. Brandão 29489 (PAMG); Juiz 
de Fora, 7.IX.2001, fr., D.S. Pifano & M.O.D. Pivari 
115 (CESJ); 11.I.2002, D.S. Pifano & A.S.M. Valente 
252 (BHCB); Leopoldina, Mata da Tulha, 25.V.1998, 
est., M. Brandão 28510 (PAMG); BR 116 Km 757, fl., 
Hatschbach, G. 47669 (RB photo!); Mariana, Parque 
Estadual do Itacolomi, Trilha ao longo do rio Mainarte, 
20.I.2005, est., L.C.P. Lima, F.C.P. Garcia & M.E.F. de 
Araújo 264 (VIC); 2.XI.2000, R.C. da Mota & L. Viana 
628 (BHCB); 24.X.2002; A. Salino 8126 (BHCB); 
Manhuaçu, between Manhuaçu and Realeza, Km 4 E 
of junction of BR-116 and BR-262, 18.I.1985, fl., A.H. 
Gentry (photo RB!); Monte Carmelo, VII.2008, fr., I. 
Schiavini et al. 56051 (HUFU); IX.2008, I. Schiavini 
et al. 483 (BHCB); Nova Ponte, área 3, 11.VIII.1987, 
fr., J.R. Stehmann (photo RB 417742!); Nova Lima, 
IV.2005, A. Salino et al 10416 (BHCB); VIII.2005, A. 
Salino et al. 10578 (BHCB); Paraopeba, Fazenda do 
Barreiro, 29.III.1956, fl., E.P. Heringer 5146 (UB); 
Paula Candido, 2.I.2001, fl., E.W. Teixeira 25561 (VIC); 
Pedra Azul, próximo a Estiva Salim, 1.VII.1981, fr., 
J. Filho 170 (photo RB!); Perdizes, EPDA - Estação 
Ambiental Galheiro, 16.I.2003, fl., E.H. Amorim, S. 
Mendes, R. Arruda, D.V. Fonseca 425 (HUFU); Ponte 

Figure 3 – Distribution of Piptadenia adiantoides (Spreng.) 
J.F. Macbr. and P. gonoacantha (Mart.) J.F. Macbr. in 
Minas Gerais.
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Figure 4 – a. Piptadenia gonoacantha (Mart.) J.F. Macbr. – detail of the winged branch. b-d. Piptadenia 
macradenia Benth. – b. patelliform petiolar nectary; c. flower; d. flower in longitudinal section. (J.R. Pirani et al. 
3705). e-g. Piptadenia micracantha Benth. – e. branch with fruit; f. detail of the verruciform petiolar nectary and 
aculeus; g. leaflets. (e,g L.C.P. Lima 390; f R.S. Ramalho & G. Rodrigues 1163).
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Nova, 16.II.1971, fl., J. Badini 4573 (VIC); Ribeirão 
das Neves, 7.XII.2009, N.C. Moreira et al. 110 (BHCB); 
Rio Vermelho, Fazenda Portão, 14.V.1986, fr., M.S. 
Menandro 78 (photo RB!); Santa Rita do Sapucai, 
29.V.1994, M. Brandão 23964 (PAMG); São Domingos 
do Prata, Bacia do Macuco, 10.XI.1984, fr., M. Brandão 
10966 (PAMG); São Gonçalo do Rio Abaixo, 2.X.1986, 
fr., Pedralli et al. 7524 (HXBH); São João Nepomuceno, 
Serra dos Núcleos - Fazenda Primavera, 11.II.2003, fl., 
D.S. Pifano et al. 458 (CESJ); São Miguel, 16.II.1930, 
fl., Y. Mexia 4359 (VIC). Uberlândia, Fazenda Buriti, 
27.II.1994, fl., G.M. Araujo et al 1205 (VIC); Teófilo 
Otoni, 27.X.2011, fl., L.F.A. de Paula 608 (BHCB, 
photo RB!); 16.IV.2011, L.F.A. de Paula & M. Augsten 
311 (BHCB); 9.VII.1935, Mello Barreto1514 (BHCB); 
Vale do rio Araguari, Triângulo Mineiro, est., A.L.P. 
Mota et al. 4277 (VIC); Viçosa, 24.VIII.1999, fl., R.L.C. 
Bortuluzzi 682 (VIC); 8.VIII.1935, fr., J.G. Kuhlmann 
(photo RB 78313); 26.XII.1934, fl., J.G. Kuhlmann 1551 
(photo RB!); 30.V.1978, fr., R.S. Ramalho 1177 (Photo 
RB!); 23.I.1983, fl., F.A. da Silveira (photo RB 235951); 
26.III.1987, fl., A.L. Bernardi 2 (photo RB!).

1.3. Piptadenia macradenia Benth. Journal of 
Botany 4(30): 335-336. 1841. Fig. 4i-k 

Tree, ca. 10 m tall; branches cylindrical, 
unarmed. Stipules deciduous, not observed. 
Leaves with 7–9 pairs of pinnae; leaf rachis 5–7 cm 
long, cylindrical, unarmed; leaflets linear, 37–47 
pairs per pinna, 7–8 × 1.3–1.5 mm, glabrous on 
the adaxial surface and sericeous on the abaxial 
surface, margin ciliated, apex acute, base truncate 
or cordate, midrib eccentric; petiolar nectary 
patelliform, oblong. Inflorescences spiciform, 
grouped in panicles, 6.3–8.5 cm long. Calyx, 
0.9–1.1 mm long, tomentose; corolla 1.5–1.7 mm 
long, sericeous; ovary stipitate, villous in the upper 
half. Legume flat, 8.4–10 × 1.8–2.4 cm; seeds not 
observed.

Endemic to Brazil, where it is only found in 
the states of Goiás and Minas Gerais (Bentham 
1875; BFG 2015). Species restricted to the Cerrado 
domain in the State of Minas Gerais (Fig. 6).

It resembles P. micracantha by presenting 
pinnae with a large number of leaflet pairs (32–50 
pairs) but differs by presenting unarmed branches 
and patelliform petiolar nectaries.
Examined material: Paraopeba, Fazenda do Funil, 
31.III.1960, fl., E.P. Heringer 7484 (UB); Santana do 
Riacho, Serra do Cipó, Morro da Pedreira, 2.IV.1996, 
fr., J.R. Pirani et al. 3705 (IBTSP); Estrada IBAMA 
- Distrito do Cipó (antigo Cardeal Mota), margem 
esquerda, em frente à chacara Vila Anstal, 18.III.2012, 
fl., L.M. Borges (photo RB 560455!); 25.II.1985, 
Andrade et al. (BHCB 8869); 14.IV.1985, Andrade et 
al. (BHCB 8913).

1.4. Piptadenia micracantha Benth. Transactions 
of the Linnean Society of London 30(3): 369. 
1875. Fig. 4l-n

Scandent or climbers shrubs; branches 
cylindrical, armed, aculeus curved, 0.9–2 mm 
long. Stipules deciduous, not observed. Leaves 
8–13 pairs of pinnae; leaf rachis 5–10 cm long, 
cylindrical, aculeate; leaflets linear, 32–50 pairs 
per pinna, 3–7 × 0.5–1 mm, glabrous on both 
surfaces, rarely sericeous on the abaxial surface, 
margin ciliate, base truncated, apex acute or 
cuspidate, eccentric midrib; petiolar nectary 
verruciform, oblong. Inflorescences spiciform, 
1–2 per axil, 3–7 cm long. Calyx, 0.9–1 mm long, 
glabrous; corolla 1.9–2 mm long, glabrous; ovary 
stipitate, tomentose. Legume 9–12 × 2.4–3.2 cm; 
seeds obovate, 6–8.5 × 5.5–7 mm.

Endemic to the southeast of Brazil, occurring 
in the states of Minas Gerais, São Paulo and Rio 
de Janeiro (Bentham 1875; BFG 2015). In Minas 
Gerais, it occurs in the Atlantic Forest domain 
(Fig. 6).

It is the only species that occurs solely in the 
Atlantic Forest and is easily recognized among 
other species of Piptadenia in Minas Gerais by its 
habit (scandent shrub or liana), the armed branches 
and the linear leaflets with 32–50 pairs per pinna, 
which is the main character differentiating P. 
micracantha and P. adiantoides.
Examined material: Caratinga, Estação Biológica de 
Caratinga, Mata do Jaó, 23.IV.1984, fl., M.A. Lopes 331 
(photo RB!); Caparaó, Serra do Caparaó, 30.IV.1988, fl., 
P.L. Krieger 079 (photo RB!); Lima Duarte, Ibitipoca, 
trilha atrás da casa da Polícia Florestal, 30.III.2004, fl., 
R.C. Forzza 3287 (CESJ); Manhuaçu, 2.VI.1954, fl., 
E.P. Heringer 3422 (UB); Mariana, Parque Estadual do 
Itacolomi, trilha ao longo do rio Mainarte, 23.VIII.2005, 
fr., L.C.P. Lima & J.C. Duelhi-Filho 390 (VIC); Ouro 
Preto, Parque Estadual do Itacolomi, 14.IV.1994, est., 
J.L. Silva, M.C.T.B. Messias & M.B. Roschel 20984 
(VIC); São João Nepomuceno, Serra dos Núcleos, 
Fazenda Primavera, 24.II.2003, fr., A. Valente, R.O. 
Garcia et al. 295 (CESJ, BHCB); Tombos, 4.V.1941, fl., 
J.E. de Oliveira 327 (UB, BHCB); Viçosa, 19.V.1978, 
fl., R.S. Ramalho & G. Rodrigues 1163 (IBGE).

1.5. Piptadenia paniculata Benth. Journal of 
Botany 4(31): 338. 1841. Fig. 5o-t

Trees, 5–25 m tall; branches cylindrical, 
armed or unarmed; stipules deciduous, not 
observed. Leaves 3–7 pairs of pinnae; leaf rachis 
4–12 cm long, cylindrical, unarmed; leaflets oval-
lanceolate, 7–15 pairs per pinna, 15–30 × 7–13 
mm, sericeous on both surfaces, base obtuse, apex 
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Figure 5 – a-f. Piptadenia paniculata Benth. – a. branch with inflorescences; b. detail of the patelliform petiolar 
nectary; c. leaflets; d. detail of the sericeous indumentum of the leaflets; e. legume; f. suborbicular seed (a F. da 
Silva 119; c,d J. de Castro 2195-B; b W.F. Lopes 17092). g-h. Piptadenia viridiflora (Kunth.) Benth. – g. detail of 
the patelliform petiolar nectary; h. stipules modified into spines and paired at the nodes (J.M. Fernandes 1185).

1 mm

1 mm

5 
m

m

2 
m

m

20
 m

m

20
 m

m

10
 m

m

1 
m

m

a

b

c

d

e

f

g

h



220 Moura, M.N. et al.

Rodriguésia 68(1): 209-222. 2017

acute, mucronate, central midrib; petiolar nectary 
patelliform. Inflorescences spiciform, grouped in 
panicles, 6–18 cm long. Calyx 0.5–0.7 mm long, 
sericeous; corolla 1.7–2 mm long, glabrous or 
sericeous; ovary stipitate, tomentose. Legume 
8–20 × 1.7–4.6 cm; seed suborbicular to oblong, 
1.1–1.3 × 1.2–1.3 cm.

Endemic to Brazil, it is primarily distributed 
in the northeast, southeast and south regions in 
the states of Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, 
São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná and Santa 
Catarina (Oliveira-Filho 2006; BFG 2015). In 
Minas Gerais, it is found in the southeast and 
west regions (Fig. 6), occurring in Cerrado and 
Atlantic Forest vegetation.

When compared with other species of the 
genus, it is easily recognizable due to the longer 
shape of the leaflets with more than two pairs of 
pinnae (Ribeiro 2012). Piptadenia paniculata 
is similar to P. adiantoides by the size of the 
leaflets, but the former has obovate-elliptical or 
ovate leaflets, and the latter has oval-lanceolate 
leaflets. Another detail is the shape of the 
petiolar nectary, which is verruciform-oblong in 
P. adiantoides and patelliform in P. paniculata.
Examined material: Bias Fortes, 6.V.1952, fr., L. Roth 
1895 (photo RB!); Conceição das Alagoas, Represa 
de Volta Grande, 5.X.1988, fr., G. Pedralli & J.R. 
Stehmann 5505 (HXBH); Coronel Pacheco, 28.I.1952, 
fl. e fr., E.P. Heringer 2579 (UB); Descoberto, Reserva 
Biológica da Represa do Grama, fl., L. Meireles 2001 
(photo RB!); Juiz de Fora, VII.1945, fl., P.L. Krieger 
1093 (CESJ); Morro do Imperador, 8.IV.2003, fr., 
D.S. Pifano 521 (photo RB!), 26.II.1969, fl., V. Gomes 
(photo RB 144181!); Ouro Preto, 14.XII.1990, fl., 
H.C. de Lima 4113 (photo RB!); Teixeiras, 26.II.1969, 
fr., E.P. Heringer 1361 (UB); Viçosa, 15.VII.1935, 
fr., J. de Castro 2195-B (VIC), fl., 13.VIII.1979, 
fr., R.S. Ramalho 1524 (photo RB!), 27.XII.1978, 
fr., R.S. Ramalho 1348 (photo RB!), 1.II.1983, fl., 
R.S. Ramalho 2549 (photo RB!), fl., G.L. Rodrigues 
(photo RB 173841!); Tombos, 18.VII.1935, H.L. Mello 
Barreto 1655 (BHCB). 

1.6. Piptadenia viridiflora (Kunth) Benth. 
Journal of Botany 4(31): 337. 1841. Fig. 5u-v

Trees up to 7 m tall; trunk smooth; branches 
cylindrical. Stipules modified into aculeus paired 
at the nodes. Leaves 11–15 pairs of pinnae; 
leaf rachis 6–12 cm long, cylindrical, unarmed; 
leaflets linear, 24–34 pairs per pinnae, 4–6.5 
× 1–2 mm, sericeous on both surfaces, base 
truncate, apex acute, eccentric midrib; petiolar 
nectary patelliform. Inflorescences speciform, 
two or three per axil, 6.3–8.8 cm long. Flowers 

not observed. Legume flat, compressed, 10.5–19 
× 1.7–2.5 cm. Seeds were not observed.

Species restricted to South America in 
Argentina, Brazil and Bolivia. In Brazil, occurs 
in the states of Ceará, Paraíba, Pernambuco, 
Bahia, Mato Grosso do Sul and Minas Gerais 
(Oliveira-Filho 2006; BFG 2015). In Minas 
Gerais, it is found in the north and south regions 
of the state in the three vegetation domains 
(Fig. 6). 

Piptadenia viridiflora is easily recognized, 
even when sterile, due to its significant, paired 
nodal aculeus representing modified stipules 
(spiny) (Ribeiro 2012). The green and speciform 
inflorescences, which are characters unique in 
the genus, also differentiate it from the other 
species of the genus (Ribeiro 2012). Seeds were 
not observed because the fruits were collected in 
the early stage of maturation.
Examined material: Águas Vermelhas, 6.V.1979, 
fr., E.C. Tenório 79 (photo RB!); Espinosa, rio 
Capivara, 1.XI.1991, fr., G. Pedralli 25 (photo 
RB!); Itacarambi, 15.V.2010, C. Vidal & T. Mansur 
825 (BHCB); Itacambira, 29.I.2010, E. Tameirão 
NetoVidal 4794 (BHCB); Januária, 30.VI.1976, fr., 
J.A. Ratter, J. Fonseca Filho, S.G. da Fonseca 3236 
(UB); 29.VII.1993, E. Tameirão Neto 914 (BHCB); 
21.VII.1997, A. Salino & J.R. Stehmann 3306 
(BHCB); Juiz de Fora, Mata da Candeia, 4.IV.2003, fr., 
W.C. Carvalho et al. 41891 (CESJ); Manga, 18.I.2010, 
fr., J.M. Fernandes 1215 (VIC); 30.IV.1991, T.C.S. 
Sposito 64 (BHCB); Fazenda dos Portugueses, 
26.VI.1974, fr., M. Magalhães 160 (photo RB!); 
Matias Cardoso, Parque Estadual Verde Grande, 
18.II.2009, fr., J.M. Fernandes 1021 (VIC); Montes 
Claros, 13.XI.2010, fr., J.M. Fernandes 1185 (VIC).

Figure 6 – Distribution of Piptadenia macradenia 
Benth., P. micracantha Benth., P. paniculata Benth. 
and P. viridiflora (Kunth.) Benth. in Minas Gerais.
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Species not confirmed in Minas 
Gerais
Although Oliveira-Filho 2006 reported the 

occurrence of Piptadenia irwinii G.P. Lewis and P. 
stipulacea (Benth.) Ducke in Minas Gerais, these 
species were not found in the herbaria collections 
or in our field work. Queiroz (2009) and Morim 
(2010) stated that the former is restricted to Bahia 
state, and the latter is endemic to the Caatinga 
areas in the Brazilian northeast. Another species 
described in the literature for the state (Oliveira-
Filho 2006) but not mentioned in the present study 
is P. moniliformis Benth., which was transferred to 
the genus Pityrocarpa (Jobson & Luckow 2007).

Conclusion
The state of Minas Gerais proved to be rich 

in the number of species of Piptadenia, accounting 
for approximately 29% of the diversity of this 
genus in Brazil. All species are native, and most 
are endemic to Brazil. Only P. gonoacantha and P. 
viridiflora occur in other South American countries. 
In Minas Gerais, the genus is represented in the 
three phytogeographic domains: Atlantic Forest, 
Cerrado and Caatinga, but only P. adiantoides 
and P. viridiflora are found in all three domains. 
P. macradenia is restricted to the Cerrado and P. 
micracantha to the Atlantic Forest, where, with 
five species, the highest diversity was found.

In most species, the flowering period usually 
extends from December to April with fruiting from 
April to August, but it may last until October in 
some species.
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Resumo 
Lentibulariaceae é cosmopolita e possui três gêneros, Genlisea, Pinguicula e Utricularia, com cerca de 29, 100 e 
220 espécies, respectivamente. O Parque Nacional do Itatiaia possui relevo bastante acidentado, onde encontram-se 
muitas nascentes de rios, lagos e uma grande diversidade de bromélias. Assim, sua vegetação e seus ambientes são 
habitats propícios para a ocorrência de espécies de Lentibulariaceae. Os estudos sobre estas espécies no local são, 
todavia, escassos e restritos a antigas listagens de espécies. Apresentamos aqui o tratamento florístico completo 
para as Lentibulariaceae do Parque Nacional do Itatiaia. Foram registradas oito espécies, todas pertencentes ao 
gênero Utricularia. As espécies foram encontradas ocorrendo em corpos d’água da parte alta do parque, sendo 
que somente U. reniformis ocorre também nos riachos da parte baixa do parque. É apresentada uma chave de 
identificação para as espécies ocorrentes, além de descrições detalhadas de cada espécie, comentários e fotografias.
Palavras-chave: flora, carnívoras, Serra da Mantiqueira, taxonomia, Utricularia.

Abstract 
Lentibulariaceae is cosmopolitan, composed of three genera, Genlisea, Pinguicula, and Utricularia, containing 
ca. of 29, 100, and 220 species, respectively. The Itatiaia National Park is an elevated area with many rising 
rivers, lakes, wet places, and bromeliads. Therefore, it is promising to the occurrence of Lentibulariaceae species. 
However, studies in Lentibulariaceae in the area are scarce, restricted to a few old species lists. We present here 
the floristic treatment of the family in the Itatiaia National Park. Eight species were recorded, all belonging to 
Utricularia. All species occur in wet places of the Itatiaia Plateau, and only U. reniformis also occurs in the rivers of 
non-elevated areas. An identification key to the species, detailed descriptions, comments, and photos are provided.
Key words: flora, carnivorous, Serra da Mantiqueira, taxonomy, Utricularia.
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Introdução
Lentibulariaceae é cosmopolita e possui três 

gêneros, Genlisea A. St.-Hil. com 29 espécies, 
Pinguicula L. com cerca de 100 espécies e 
Utricularia L., o maior gênero da família, com 
cerca 220 espécies (Taylor 1989; Fleischmann 
2012). Na América do Sul são encontradas 95 
espécies nativas de Utricularia, das quais 82 
ocorrem no Brasil e 26 são endêmicas deste 
país (Taylor 1989; BFG 2015). Genlisea possui 
distribuição na África, América Central e do Sul. 
No Brasil ocorrem 17 espécies distribuídas por 
quase todo o território nacional, sendo que 10 
espécies são endêmicas do país (Fromm-Trinta 
1979; Fleischmann 2012; BFG 2015). Pinguicula 

ocorre em quase todos os continentes, exceto na 
Antártida e na Austrália, porém não ocorre no 
Brasil (Casper 1996; Blanca et al. 1999).

Após a descrição original de Utricularia, mais 
de 900 novos táxons foram incluídos no gênero. 
Taylor (1989) propôs que mais de ¾ das espécies 
descritas eram sinônimos, reconhecendo em sua 
monografia 214 espécies. O gênero é composto 
por ervas exclusivamente carnívoras, anuais ou 
perenes, e são encontradas em diversos ambientes. 
Podem ser terrícolas, litófitas, reófitas, epífitas, 
ou aquáticas, ocorrendo desde locais arenosos a 
pantanosos. Tem como habitats principais locais 
com disponibilidade de água corrente, ou depósitos 
temporários de água, tais como poças, lagos e rios 
(Taylor 1989).
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O Parque Nacional do Itatiaia é a primeira 
unidade de conservação do Brasil (Aximoff & 
Ribeiro 2012). Nele, encontram-se espécies de 
Utricularia distribuídas em toda sua extensão, 
sendo que a maioria destas parece ser mais frequente 
na parte alta, em especial no planalto do Itatiaia 
(Aximoff & Ribeiro 2012). Até o momento existe 
apenas um trabalho preliminar das Lentibulariaceae 
do Itatiaia (Barroso 1957), que cita apenas três 
espécies, ou trabalhos mais completos em áreas 
adjacentes ou similares ao Parque Nacional do 
Itatiaia. Nos campos rupestres, especificamente na 
Cadeia do Espinhaço, há estudos realizados acerca 
das Lentibulariaceae na Serra do Cabral, em Grão 
Mogol e na Serra do Cipó, revelando uma grande 
diversidade (Fromm-Trinta 1996; Fromm-Trinta 
2004). Na Serra da Mantiqueira, os levantamentos 
no Parque Estadual do Ibitipoca e na Serra de São 
José são  os único tratamentos florísticos completos 
para a família (Silva et al. 2011; Andrade & Forzza 
2012). Além destes trabalhos, as Lentibulariaceae 
figuram em listas florísticas em áreas de relevante 
diversidade (Salimena et al. 2013). 

Sendo de suma importância o aumento do 
conhecimento sobre as Lentibulariaceae na região 
da Serra da Mantiqueira, em especial em seu 
maciço central, este trabalho tem como principal 
objetivo realizar o tratamento florístico das espécies 
que ocorrem no Parque Nacional do Itatiaia. É 
apresentada uma chave para identificação, além de 
um detalhamento sobre a morfologia e distribuição 
geográfica das espécies que ocorrem nesta unidade 
de conservação. 

Material e Métodos
O Parque Nacional do Itatiaia foi criado 

em junho de 1937 e fica situado na Serra da 
Mantiqueira. Abrange os municípios de Itatiaia e 
Resende no estado do Rio de Janeiro e Bocaina de 
Minas e Itamonte no estado de Minas Gerais. Está 
entre as latitudes 22o19’ e 22o45’S e longitudes 
44o45’ e 44o50’W, possui altitude variando entre 
700 m e 2.787 m e ocupa atualmente cerca de 
30.000 ha. O Parque abrange a parte mais elevada 
da Serra da Mantiqueira, tendo como ponto 
culminante o Pico das Agulhas Negras com 2.787 
m. A maior parte da área pertence ao estado do Rio 
de Janeiro, e o restante a Minas Gerais, estendendo-
se na direção oeste até a divisa de São Paulo (Pádua 
& Coimbra-Filho 1979; Câmara 1991). 

O relevo do Parque Nacional do Itatiaia 
é montanhoso, incluindo encostas e o topo do 
planalto, onde emergem notáveis penhascos 

rochosos. Predominam as rochas nefelíticas, 
alcalinas e de origem eruptiva que formaram-se 
no Jurássico (Pádua & Coimbra-Filho 1979). A 
vegetação que recobre a Serra da Mantiqueira 
na região do Parque Nacional do Itatiaia é um 
remanescente único na paisagem do vale do rio 
Paraíba. As variações altitudinais permitem que 
sejam encontradas desde formações florestais 
densas até campos de altitude (Pádua & Coimbra-
Filho 1979; Câmara 1991). 

As coletas foram realizadas em toda a 
extensão do Parque Nacional do Itatiaia entre 
2012 e 2015. Todo o material coletado foi 
preservado segundo técnicas usuais em taxonomia 
vegetal. Alguns espécimes foram trazidos para 
cultivo no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. 
As exsicatas foram depositadas no herbário da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (RFA) 
e do Jardim Botânico do Rio de Janeiro (RB). 
Foram realizadas visitas aos seguintes herbários: 
GUA, HB, HUMC, R, RB, RFA, SPF. Todo 
material foi identificado até o nível específico 
e as análises e descrições morfológicas foram 
realizadas em estereomicroscópio utilizando-se a 
terminologia encontrada em Taylor (1989). Não 
foram encontrados espécimes em fruto e portanto 
os mesmo não foram descritos neste trabalho.

Resultados e Discussão
Foram registradas oito espécies, todas 

pertencentes ao gênero Utricularia. As espécies 
foram encontradas ocorrendo em corpos d’água 
da parte alta do parque, sendo que somente U. 
reniformis ocorre também na parte baixa do 
parque. Utricularia subulata representa uma nova 
ocorrência para o parque. O presente trabalho 
registra cinco espécies a mais que o tratamento 
inicial para a família (Barroso 1957), além de 
atualizar os nomes previamente citados. 

Andrade & Forzza (2012) encontraram 10 
espécies de Utricularia e duas de Genlisea no 
tratamento das Lentibulariaceae do Parque Estadual 
do Ibitipoca. Já Silva et al. (2011) registraram 10 
espécies de Utricularia e três de Genlisea na flora 
de Lentibulariaceae da Serra de São José. Essa 
maior diversidade de gêneros e espécies nestas duas 
áreas pode ser explicada em parte pela influência de 
áreas de cerrado adjacentes ao maciço do Ibitipoca 
e da Serra de São José. Pode ser resultando também 
do fato de que estas regiões possuem solos com 
maior presença de quartzo, ambiente favorável a 
ocorrência de espécies de Lentibulariaceae e mais 
raro em no Parque Nacional do Itatiaia. 
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Chave de identificação para as espécies de Lentibulariaceae do Parque Nacional do Itatiaia

1. Flores roxas, lilases ou violetas ............................................................................................................ 2
2. Folhas peltadas, com presença de mucilagem .........................................4. Utricularia pubescens
2’. Folhas não peltadas e sem mucilagem .......................................................................................... 3

3. Bractéolas conadas à bráctea até próximo ao meio, lábio inferior da corola amplamente 
obovado com ápice formando lobos semelhantes ................................................................. 4
4. Lábio inferior da corola com ápice crenado .................................7. Utricularia tricolor
4’. Lábio inferior da corola com ápice distintamente 3-lobado ..... 8. Utricularia tridentata

3’. Bractéolas e bráctea livres, lábio inferior da corola transversalmente oblongo com lobo 
mediano menor que os laterais ou quase inconspícuo .......................................................... 5
5. Folhas reniformes .....................................................................5. Utricularia reniformis
5’. Folhas elípticas a cordadas ..................................................... 1. Utricularia geminiloba

1’. Flores amarelas ..................................................................................................................................... 6
6. Bractéolas presentes, brácteas laciniadas .................................................3. Utricularia praelonga
6’. Bractéolas ausentes, brácteas inteiras ........................................................................................... 7

7. Brácteas basolutas (peltada) ............................................................... 6. Utricularia subulata
7’.	 Brácteas	basifixas .................................................................................... 2. Utricularia gibba

1. Utricularia geminiloba Benj. Fl. Bras. 10: 242. 
1847. Fig. 1a,b

Erva terrícola ou litófita; folhas verdes, 
dimórficas, glabras, coriáceas, elípticas a cordadas, 
base cuneada a cordiforme, ápice arredondado a 
agudo ou acuminado, 3,5–10 × 2–5 cm, pecíolo ca. 
5 cm compr.; ou glabras, membranáceas, circulares 
a elípticas, base obtusa, ápice arredondado 1–4 mm 
compr.; inflorescência ereta, simples, 3–6 flores; 
escapo terete, 20–50 cm compr., glabro, verde; 
escamas monomórficas, basifixas, lanceoladas, 
margem inteira, ápice acuminado 3–5 cm compr.; 
brácteas basifixas, lanceoladas ou ovadas a 
subuladas, ápice acuminado, margem inteira, 5–8 
mm compr.; bractéolas presentes, fusionadas na 
base, similares às brácteas, mais estreitas e curtas; 
cálice com lobos similares, glabros, estreito-ovados, 
5–9 mm compr., margem inteira, ápice acuminado 
ou agudo; corola violeta com mancha amarela na 
giba, glabra; lábio superior ovado a oblongo, ápice 
arredondado, 5–10 mm compr., maior que o cálice; 
lábio inferior transversalmente oblongo, 1–2 × 2,5 
cm, base gibosa arredondada, bilobada, rugoso no 
ápice da giba; ápice 3-lobado, lobo mediano deltoide 
ou inconspícuo, reduzido em relação aos lobos 
laterais obovados distintamente maiores; calcar 
com mesmo comprimento do lábio inferior, ca. 1 cm 
compr., cilíndrico, ápice agudo, curvado para cima.
Material examinado selecionado: Itatiaia, III.1937, A.C. 
Brade 15643 (R, RB); II.1894, E. Ule 1575 (R).
Material adicional examinado: Teresópolis: XII.1996 
P. Occhioni 2050 (RFA); s.d., R.S. Couto 318 (RFA); s.d., 
A. Guedes 1 (RFA).

Utricularia geminiloba é uma espécie 
endêmica do Brasil, ocorrendo apenas nos estados 
do Rio de Janeiro e São Paulo (Taylor 1989; BFG 
2015). Habita afloramentos rochosos úmidos, às 
vezes pedras verticais e pântanos com Sphagnum. 
Diferencia-se das outras espécies, principalmente 
de U. reniformis, pela forma de suas folhas: U. 
reniformis possui folhas reniformes e U. geminiloba 
possui folhas elípticas ou cordiformes. O nome 
U. itatiaiae Taub., citado em Barroso (1957), está 
hoje na sinonímia de U. geminiloba (Taylor 1989; 
BFG 2015). Encontrada com flores nos primeiros 
meses do ano.

2. Utricularia gibba L. Sp. Pl. 1: 18. 1753.  
 Fig. 1c

Erva aquática ou semiaquática; folhas verdes, 
translúcidas, monomórficas, levemente glandulosas, 
membranáceas, filiformes, base truncada fundida 
ao estolão, ápice atenuado. 3–6 mm compr., não 
pecioladas, mas ramificadas dicotomicamente até 5 
vezes, por vezes uma dicotomia substituída por um 
utrículo; inflorescência ereta, simples, 1–3 flores; 
escapo terete, 15–36 cm compr., glabro, verde; 
escamas monomórficas, basifixas, depresso-ovadas 
a transversalmente oblongas, margem lisa, ápice 
arredondado e/ou ondulado, 1mm compr.; bráctea 
semelhante às escamas; bractéolas ausentes; cálice 
com lobos similares, glabros, largo-elípticos, 2,5–10 
mm compr., margem inteira e ápice ondulado, 
corola amarela, levemente pilosa, giba com muitas 
nervuras amarronzadas, lábio superior rômbico, 
ápice arredondado a emarginado, 3–8 mm compr., 
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Figura 1 – Espécies de Lentibulariaceae do Parque Nacional do Itatiaia, Rio de Janeiro (Brasil) – a-b. Utricularia 
geminiloba; c. Utricularia gibba; d. Utricularia praelonga; e. Utricularia pubescens. Barras: a = 5 cm; b = 1,5 cm; 
c = 0,5 cm; d = 1 cm; e = 0,5 cm. (fotos: a-b. Fernando Rivadavia; c,e. Hugo Dolsan; d. Paulo Minatel Gonella). 
Figure 1 – Lentibulariaceae species from the Itatiaia National Park, Rio de Janeiro (Brazil) – a-b. Utricularia geminiloba; c. Utricularia 
gibba; d. Utricularia praelonga; e. Utricularia pubescens. Scale bars: a = 5 cm; b = 1.5 cm; c = 0.5 cm; d = 1 cm; e = 0.5 cm. (photos: 
a-b. Fernando Rivadavia; c,e. Hugo Dolsan; d. Paulo Minatel Gonella).
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maior que o cálice; lábio inferior rômbico, ca. 8 × 
4 mm, base truncada, ápice obovado, obscuramente 
3-lobado, lobos similares; calcar do mesmo 
comprimento ou ligeiramente maior que o lábio 
inferior, ca. 1 cm compr., cônico ou sacóide, ápice 
bifurcado ou não.
Material examinado selecionado: Itatiaia, III.1937, 
A.C. Brade 14644 (RB); 22.II.1947, B. Lute 13032 (R); 
XII.1903, C. Moreira 42 (R); 7.VI.1947, F.S. Vianna 
758 (RFA); 23.II.2015 H. Dolsan & M. Trovó 7 (RFA). 
Material adicional examinado: PARÁ: Carajás, 2005 
F.A. Esteves 33 (RFA); PARANÁ: Piraquara, 4.X.2012, 
R.C. Forzza 7317 (RB); RIO DE JANEIRO: Nova 
Friburgo, III.1937, P. Occhioni 7678; Teresópolis, s.d., 
P. Occhioni 8776 (RFA).

Utricularia gibba tem distr ibuição 
Pantropical. No Brasil ocorre desde a Amazônia 
até o Rio Grande do Sul, com exceção de alguns 
estados do Norte (Taylor 1989; BFG 2015). 
Habita lagos, locais com água corrente bem lenta e 
pântanos (Taylor 1989). No parque foi encontrada 
em lagoas do planalto de Itatiaia. Além de aquática, 
U. gibba diferencia-se de U. subulata e U. 
praelonga pela ausência de bractéolas, e presença 
de folhas filiformes dicotomicamente ramificadas 
portando utrículos. Floresce no Parque Nacional 
do Itatiaia durante o ano todo, mas principalmente 
entre os meses de novembro e fevereiro. 

3. Utricularia praelonga A.St.-Hil. & Girard Ann. 
Sci. Nat., Bot. 11: 161. 1839. Fig. 1d

Erva terrícola; folhas verdes, trimórficas, 
glabras, cartáceas, espatulada, base obovada, 
ápice acuminado, ca. 7 × 3 mm, pecíolo ca. 3 cm 
compr.; lanceolada, ca. 3 × 0,5 cm, pecíolo ca. 3 
cm compr.; lineares, ca. 7 × 0,3 cm compr., pecíolo 
ca. 4 cm compr.; inflorescência ereta, simples, 
3–8 flores; escapo terete, 7–12 cm compr., glabro 
a esparsamente híspido na base, verde; escamas 
monomórficas, basifixas, lanceoladas, margem 
levemente laciniada, ápice acuminado, 3–5 mm 
compr.; brácteas basifixas, oblanceoladas a 
obovadas, margem laciniada, ápice irregular, ca. 2 
× 1 mm; bractéolas presentes, fusionadas na base, 
subuladas a lineares, margem levemente laciniadas; 
cálice com lobos desiguais, lábio superior maior 
que o inferior, glabros, largo elípticos, ca. 3 mm 
compr., margem denteada, ápice acuminado; 
corola amarela, glabra, lábio superior ovado, ápice 
arredondado, ca. 1 × 0,5 cm, maior que o cálice; 
lábio inferior elíptico, 1,5–3 × 1 cm, 3-lobado, 
lobos laterais ligeiramente maiores e central 
praticamente inconspícuo, ápice emarginado; 
calcar maior ou com o mesmo comprimento do 

lábio inferior, ca. 1 cm compr., cônico, ápice agudo, 
levemente curvo.
Material examinado selecionado: Itatiaia, 15.X.1992, 
J.G. Kuhlman (RB326499).
Material adicional selecionado: MINAS GERAIS: 
Lima Duarte, 5.II.2004, R.C. Forzza et al. 2658 (RB); 
18.I.2005, R.C. Forzza et al. 3915 (RB); São Roque de 
Minas, 20.XI.2007 R. Mello-Silva 3065 (RB); Serra do 
Cipó, 08.III.2009 D.C. Zappi 1868 (RB); PARANÁ: 
Recanto das Araucárias, s.d., C. Dudziak 37 (R).

Utricularia praelonga possui distribuição 
restrita à América do Sul, ocorrendo no Brasil, 
Paraguai e Argentina. No Brasil, ocorre nos estados 
de Tocantins, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Rio de 
Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul (BFG 2015). Habita os campos 
naturais alagados, florestas de galeria e brejos, 
ocorrendo preferencialmente em altitudes que 
variam entre 750 e 1500 metros. No Itatiaia a 
espécie é encontrada na parte alta do parque. 
Utricularia praelonga diferencia-se das demais 
espécies do parque pela bráctea basifixa laciniada 
evidente, com lacínios vináceos, acompanhadas 
por duas bractéolas subuladas a lineares, sépalas 
desiguais com margens denteadas e folhas simples 
trimórficas. Taylor (1989) descreve as folhas de U. 
praelonga como dimórficas, no material do Parque 
Nacional de Itatiaia é encontrada uma terceira 
variação, com lamina lanceolada, assim como em 
Andrade & Forzza (2012). O material proveniente 
de Itatiaia possui escapos mais curtos que o padrão 
da espécies. Foi coletada com flores em outubro.

4. Utricularia pubescens Sm. in Rees, Cycl. xxxvii. 
n. 53. 1818. Fig. 1e

Erva terrícola; folhas verdes, monomórficas, 
glabras a glandulosas, membranáceas, peltadas,  ca. 
5 mm diam., pecíolo ca. 2 mm compr.; inflorescência 
ereta, simples, 1–5 flores; escapo terete, 20–40 cm 
compr., glabro a levemente setuloso, marrom-
arroxeado; escamas monomórficas, basifixas, 
estreito-truladas, margem lisa nas laterais e 
denteada a aculeada no ápice, ápice agudo, ca. 1 
mm compr.; brácteas basolutas, fixadas próximas a 
base, lanceoladas, ápice agudo, margem inteira, ca. 
2 mm compr.; bractéolas presentes, livres, similares 
às brácteas, mais estreitas e menores; cálice com 
lobos similares, ligeiramente glabros, pubescentes 
ou setulosos, ca. 4 × 4 mm, lábio superior ovado, 
ápice obtuso, agudo ou acuminado, lábio inferior 
ovado, arredondado, margem denteada a aculeada 
no ápice, lisa nas laterais, ápice agudo; corola 
roxa com uma mácula amarela esbranquiçada 
e uma faixa roxa mais escura no lábio inferior, 
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glabra; lábio superior oblongo, ápice arredondado 
levemente curvado para a frente, ca. 2,5 × 1 mm, 
maior que o cálice; lábio inferior obovado, ca. 11 × 
7 mm, ápice arredondado; calcar ligeiramente maior 
que o lábio inferior da corola ca. 5 mm compr., 
cilíndrico, ápice bífido, reto ou pouco curvado.
Material examinado selecionado: Itatiaia, 2.III.1921, 
P.C. Porto 997 (RB); 26.II.1936, A.C. Brade 15145 (RB); 
1937, A.C. Brade 1564 (RB); 8.III.1945, F.S. Vianna 770 
(RFA); 1.VII.1950, A.C. Brade 20226 (RB); 23.II.2015, 
H. Dolsan & M. Trovó 6 (RFA). 

Utricularia pubescens ocorre na Índia, África 
e Américas do Sul e Central. No Brasil é registrada 
em Roraima, Amazonas, Ceará, Mato Grosso, 
Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, e São Paulo 
(Taylor 1989; BFG 2015). Habita solos pantanosos, 
rochas úmidas, ocorrendo em áreas abertas ou 
sombreadas, desde o nível do mar, até 1900 m alt. 
(Taylor 1989). No Parque Nacional do Itatiaia, 
foi encontrada ocorrendo próxima a córregos 
em solo pantanoso, arenoso ou ainda em meio a 
aglomerados de Sphagnum decomposto na parte 
alta do parque. Pode ser facilmente diferenciada 
por suas folhas peltadas orbiculares com mucilagem 
em sua superfície e, eventualmente, tricomas 
simples no cálice, bráctea, bractéolas e pedicelo. Os 
materiais coletados no Parque Nacional do Itatiaia 
possuem escapos longos para o padrão da espécie. 
Floresce no Parque Nacional do Itatiaia entre os 
meses de novembro e março.

5. Utricularia reniformis A.St.-Hil., Voy. Rio de 
Janeiro & Minas Gerais 1: 244. 1830. Fig. 2a,b

Erva terrícola ou epífita; folhas verdes, ou 
avermelhadas na face abaxial, monomórficas, 
glabras a pubescentes, membranosas, reniformes, 
3–12 × 3–8 cm, pecíolo 7–27 cm compr.; 
inflorescência ereta, simples, 2–5 flores; escapo 
terete, 30–40 cm compr., glabro, verde ou marrom; 
escamas monomórficas, basifixas, estreito-
elípticas, margem lisa, ápice arredondado, 3 × 1 
mm; brácteas basifixas, oblanceoladas, ápice agudo 
a obtuso, margem lisa, 3–5 mm compr.; bractéolas 
presentes, livres, basifixas, estreito elípticas, 
margem inteira; cálice com lobos desiguais, 
glabros, 8–18 mm compr., margem inteira, lobo 
superior oval lanceolado, base ovada, lobo inferior 
oval, ligeiramente menor; corola lilás, glabra, giba 
com duas listras verticais amarelas envoltas em 
uma mancha violeta; lábio superior ovado, ápice 
arredondado, 1–2 cm compr., maior que o cálice; 
lábio inferior transversalmente oblongo, 2–3 × 3 
cm, 3-lobado, ápice arredondado, lobos laterais 

redondos e bem maiores, lobo mediano inconspícuo 
ou reduzido; calcar ligeiramente maior que o lábio 
inferior, ca. 2 cm compr., estreitamente cilíndrico, 
ápice ligeiramente acuminado, pouco curvo a reto.
Material examinado selecionado: Itatiaia, 12.III.1947, 
P. Occhioni 948 (RFA); 7.VI.1947, F.S. Vianna 758 
(RFA); 3.XII.1996, S.J. Silva Neto 754 (RB); 14.XI.2014, 
H. Dolsan & M. Trovó 2 (RFA); 15.11.2014, H. Dolsan 
& M. Trovó 3 (RFA).
Material adicional selecionado: ESPÍRITO SANTO: 
Alto Caparaó: 9.XII.1917, A. Lutz 123 (R).

Utricularia reniformis é endêmica do Brasil, 
de distribuição em todos os estados das regiões 
Sudeste e Sul (BFG 2015). Está presente em locais 
com abundância de água, ocorrendo geralmente 
diretamente na rocha ou em solos arenosos. No 
Parque Nacional do Itatiaia a espécie pode ser 
encontrada próxima aos corpos d’água. Utricularia 
reniformis apresenta uma grande variação no 
tamanho e formato de suas estruturas vegetativas, 
podendo em alguns casos ser confundida com U. 
nelumbifolia Gardner. Pode ser diferenciada de U. 
nelumbifolia e das demais espécies que ocorrem 
no Parque por suas folhas reniformes e também 
por suas grandes e vistosas flores. Floresce no 
Parque Nacional do Itatiaia durante o ano todo, 
mas principalmente entre novembro e fevereiro.

6. Utricularia subulata L. Sp. Pl. 1: 18. 1753.  
 Fig. 2c

Erva terrícola; folhas verdes, monomórficas, 
glabras, membranáceas, filiformes, base e ápice 
arredondado, ca. 2 cm compr., não peciolada; 
inflorescência ereta, simples, 1–2 flores; escapo 
terete, ca. 17 mm compr., densamente glanduloso 
e papiloso na base, marrom claro e verde; escamas 
dimórficas, basolutas, rômbicas, margem ciliada, 
ápice agudo, ca. 1,5 mm compr.; ou basolutas na 
porção mediana do escapo, rômbicas, margem 
inteira, ápice acuminado, ca. 1,2 mm compr.; 
brácteas presentes, basolutas, amplexicaule, 
rômbicas, extremidades arredondadas, ápice 
truncado, margem lisa, ca. 1,5 mm compr.; 
bractéolas ausentes; cálice com lobos pouco 
diferenciados, glabros, ovados a circulares, 1–2 
mm compr., margem inteira, ápice arredondado; 
corola amarela, glabra; lábio superior ovado 
a oblongo, ápice irregularmente arredondado, 
ca. 1,3 mm compr., maior que o cálice; lábio 
inferior arredondado a rômbico, ca. 4 × 5 mm, 
ápice 3-lobado, lobos laterais quase iguais ao 
lobo mediano, arredondados, lobo mediano mais 
alongado, oblongo; calcar maior que o lábio 
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Figura 2 – Espécies de Lentibulariaceae do Parque Nacional do Itatiaia, Rio de Janeiro (Brasil) – a-b. Utricularia 
reniformis; c. Utricularia subulata; d. Utricularia tricolor; e. Utricularia tridentata. Barras de escala: a = 1,5 cm; b = 3 
cm; c = 0,2 cm; d = 0,5 cm; e = 0,1 cm. (fotos: a. Marcelo Trovó; b. Paulo Minatel Gonella; c-e. Fernando Rivadavia). 
Figure 2 – Lentibulariaceae species from the Itatiaia National Park, Rio de Janeiro (Brazil) – a-b. Utricularia reniformis; c. Utricularia 
subulata; d. Utricularia tricolor; e. Utricularia tridentata. Scale bars: a = 1.5 cm; b = 3 cm; c = 0.2 cm; d = 0.5 cm; e = 0.1 cm. (photos: 
a. Marcelo Trovó; b. Paulo Minatel Gonella; c-e. Fernando Rivadavia).
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inferior, ca. 55 mm compr., subulado a cilíndrico, 
ápice agudo, reto.
Material examinado: Itatiaia, 14.XI.2014, H. Dolsan  
& M. Trovó 5 (RB).

Utricularia subulata possui distribuição 
praticamente Pantropical e, no Brasil, ocorre desde 
o Amazonas até o Rio Grande do Sul. (Taylor 
1989; BFG 2015). Habita solos úmidos, arenosos, 
pântanos, margens de córregos e terrenos turfosos 
(Fromm-Trinta 1996). No Parque Nacional do 
Itatiaia foi encontrada no planalto próxima a 
um córrego em solo arenoso a turfoso, úmido. 
Utricularia subulata diferencia-se de U. gibba e 
U. praelonga pela presença de brácteas basolutas 
peltadas. Diferencia-se também de U. gibba por 
possuir folhas filiformes ao invés de lineares e 
ramificadas.  Pode ser distinguida de U. praelonga 
também pela ausência de bractéolas, presença 
de brácteas com margens inteiras, ao invés de 
laciniadas e sépalas com lobos pouco diferenciados 
e margens inteiras, ao invés de desiguais e 
denteadas. No Parque Nacional do Itatiaia apresenta 
folhas mais longas e escapos mais curtos que o 
padrão da espécie. Floresce no mês de novembro.

7. Utricularia tricolor A. St.-Hil., Voy. Distr. Diam. 
2: 418. 1833. Fig. 2d

Erva terrícola; folhas verdes, monomórficas, 
membranáceas, rosuladas na base do escapo, ou 
alternas folhas saindo do estolão, obovada a circular 
ou levemente reniforme, base atenuada a truncada, 
ápice arredondado, ca. 21 × 17 mm; pecíolo ca. 
3,5 cm compr.; inflorescência ereta, simples, 1–2 
flores; escapo terete, 16–20 cm compr., glabro, 
verde; escamas monomórficas, basifixas, deltoides, 
ápice agudo, margem inteira, ca. 13 × 15 mm 
compr.; brácteas basifixas, rômbicas, ápice agudo 
ou acuminado, margem inteira, ca. 1 mm compr.; 
bractéolas presentes, fusionadas, similares as 
brácteas, porém menores e mais estreitas, lineares a 
subuladas; cálice com lobos desiguais, ovados, ápice 
agudo, margem crenada, lobo superior, ca. 5 mm 
compr.; lobo inferior, ca. 4 mm compr.; corola lilás 
ou violeta com mácula amarela e branca na giba; 
lábio superior largo elíptico, ápice arredondado, 
ca. 5 × 2 mm, maior que o cálice; lábio inferior 
transversalmente elíptico, ca. 10–20 × 10 mm, ápice 
arredondado e ligeiramente 3-crenado; calcar do 
mesmo comprimento ou levemente maior que o 
lábio inferior da corola, ca. 11 mm compr., cônico, 
ápice acuminado, reto a levemente curvado.
Material examinado selecionado: Itatiaia, 15.X.1992, 
M.G. Kuhlman (RB205135).

Material adicional selecionado: ESPÍRITO SANTO: 
13.V.1949 A.C. Brade 19802 (RB); MINAS GERAIS: 
Bocaina, s.d., Mgf. et App. 10430 (RB); Poços de Caldas, 
s.d., M. Emmerich 2316 (RB); Serra do Cipó, s.d., P. 
Occhioni 4962 (RB); SANTA CATARINA: Florianópolis, 
XI.1971, P. Occhioni 4703 (RB).

Utricularia tricolor pode ser encontrada na 
Venezuela, Colômbia, Brasil, Bolívia, Paraguai, 
Uruguai e Argentina. No Brasil ocorre em todas as 
regiões (Taylor 1989; BFG 2015). Habita campos 
limpos próximo à mata de galeria ou veredas e 
campos de altitude (Souza & Bove 2011). No 
Itatiaia é encontrada na parte alta do Parque. Pode 
ser diferenciada das outras espécies, principalmente 
de U. tridentata, pela corola com lábio inferior com 
ápice arredondado e ligeiramente 3-crenado, além de 
pedicelo curto. O nome Utricularia globulariifolia 
Mart. ex Benj., usado por Barroso (1957), está hoje 
na sinonímia de U. tricolor (Taylor 1989; BFG 
2015). Floresce entre os meses de outubro e maio.

8. Utricularia tridentata Sylvén Ark. Bot. 8: 28. 
1909. Fig. 2e

Erva terrícola; folhas verdes, monomórficas, 
glabras, membranáceas, obovadas a circulares, 
base acuminada, ápice arredondado, ca. 2 × 0,3 
cm, pecíolo ca. 7 mm compr.; inflorescência 
ereta, simples, 1–3 flores; escapo terete, 7–14 cm 
compr., glabro, marrom; escamas monomórficas, 
basifixas, ovado-deltoides, margem inteira, ápice 
agudo, ca. 1 mm compr.; brácteas basifixas, 
deltoides, ápice acuminado, margem inteira, ca. 
2,5 mm compr.; bractéolas presentes, fusionadas, 
lineares a subuladas ou oblanceoladas, do mesmo 
comprimento e mais estreitas que a as brácteas; 
cálice com lobos desiguais, glabro, ca. 3 × 2 
mm, margem inteira, lobo superior oblongo a 
ovado, ápice arredondado, lobo inferior menor, 
transversalmente elíptico, ápice emarginado; corola 
violeta ou lilás, com mancha amarela ou branca 
na base do lábio inferior; lábio superior ovado a 
oblongo, ápice arredondado, ca. 3 × 1–2 mm; lábio 
inferior estreito-ovado, ápice arredondado, ca. 5–8 
× 5 mm compr., distintamente 3-lobado; calcar 
ligeiramente mais comprido que o lábio inferior, 
ca. 11 mm compr., cônico, ápice obtuso, curvado.
Material examinado selecionado: Itatiaia, 1937, A.C. 
Brade 15640 (RB); s.d., A.C. Brade 15642 (RB); V.1950, 
A.C. Brade 20329 (RB).
Material adicional selecionado: MINAS GERAIS: Serra 
do Cipó, 15.VI.1935, H.L.M. Barreto 1066 (RB).

Utricularia tridentata é endêmica da América 
do Sul, ocorrendo no Brasil, Uruguai e Argentina. 
No Brasil, a espécie ocorre apenas nos estados 
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de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul (BFG 2015). No 
entanto, a ocorrência dessa espécie no Sudeste 
do Brasil era discutível até recentemente (Taylor 
1989). Ocorre preferencialmente em campos 
limpos, lagoas, pântanos, beiras de rio, em altitudes 
que variam geralmente de 1000–2000 m alt. (Taylor 
1989). No parque foi encontrada na Lagoa do 
Altar e em rochedos do planalto do Itatiaia. Pode 
ser confundida com U. tricolor, porém diferencia 
desta e das demais espécies por possuir corola lilás 
com lábio inferior distintamente 3-lobado. Floresce 
entre novembro e fevereiro, podendo florescer 
também em maio. 
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Resumo 
O Parque Nacional da Serra dos Órgãos (PARNASO) está localizado entre os municípios fluminenses de 
Teresópolis, Petrópolis, Guapimirim e Magé abrangendo ambientes desde Floresta Pluvial Baixo Montana 
até Campos de Altitude. A família Bromeliaceae possui cerca de 3.503 espécies distribuídas em 59 gêneros. 
Os gêneros Canistropsis e Nidularium são endêmicos do Brasil e possuem seu centro de diversidade na Mata 
Atlântica. O objetivo deste trabalho foi inventariar e descrever os táxons presentes no PARNASO, além 
de propor chaves de identificação dos gêneros e das espécies e fornecer informações sobre a distribuição 
geográfica e caracterizar sua ocorrência na área do parque. O levantamento bibliográfico e de exsicatas foi 
feito através das principais monografias da família e pela visita aos principais herbários do Rio de Janeiro. O 
trabalho de campo consistiu em expedições para coleta de exemplares no parque. As descrições e a análise 
dos dados foram feitas com auxílio de literatura especializada. Foram inventariados oito táxons no parque, 
um de Canistropsis e sete de Nidularium. O presente trabalho contribui com a taxonomia dos gêneros e 
conservação das espécies no Parque Nacional da Serra dos Órgãos.
Palavras-chave: biodiversidade, conservação, florística, Mata Atlântica, taxonomia.

Abstract 
Parque Nacional da Serra dos Órgãos is located between the cities of Teresópolis, Petrópolis, Guapimirim 
and Magé including from Low Montane Rainforest to High Altitude Fields. Bromeliaceae has about 3.503 
species distributed in 59 genera. Canistropsis and Nidularium are endemic of Brazil and have their diversity 
center in the Atlantic Forest Domain. The goal of this study was to inventory and describe the taxa present in 
the park, fournishing informations and identification keys to genera and species, as long as information about 
the geographic distribution and occurrence along the park area. The bibliographic search was done through 
the principal family monographs, and by visiting the main Rio de Janeiro herbaria. The field work consisted 
of collecting expeditions in the National Park. The descriptions and analysis were done following current 
literature and online data. Eight taxa were inventoried, being one of Canistropsis and seven of Nidularium. 
This study contributes to the genera taxonomy and conservation of the species in the Parque Nacional da 
Serra dos Órgãos.
Key words: biodiversity, conservation, floristics, Atlantic Forest, taxonomy.
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Introdução
A Mata Atlântica é a segunda maior floresta 

tropical pluvial do continente americano e no passado 
cobria mais de 1,5 milhões de km2, com 92% desta 
área no Brasil (Fundação SOS Mata Atlântica & 
INPE 2001; Galindo-Leal & Câmara 2003). Mesmo 

com grande parte devastada, ainda abriga cerca de 
8.000 espécies endêmicas de plantas vasculares ou 
2,7% das espécies existentes no mundo. Estima-se 
que a floresta reduziu 1.135.679 de km2 (Myers et 
al. 2000) nesses últimos anos sendo reduzida a cerca 
de 11,7% da sua área original (Ribeiro et al. 2009).
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O estado do Rio de Janeiro encontra-se 
inteiramente incluído no Domínio Atlântico e 
apresenta importantes remanescentes da porção 
setentrional do Corredor da Serra do Mar (Ayres 
et al. 2005). A região da Serra dos Órgãos é um 
importante fragmento de Mata Atlântica na região 
serrana fluminense que fascinou aqueles que 
chegaram ao Rio de Janeiro no início da colonização 
do Brasil pelas impressionantes formas do relevo e 
pala exuberância das suas florestas.

A família Bromeliaceae apresenta no Domínio 
Atlântico expressiva riqueza e diversidade tanto 
genérica quanto específica, caracterizando esta 
região como um dos seus principais centros de 
diversidade (Martinelli et al. 2008). Possui cerca 
de 3.503 espécies e 59 gêneros (Gouda et al. 
continuamente atualizado) sendo destas, 1.172 
endêmicas do Brasil (BFG 2015). Entre as oito 
subfamílias reconhecidas atualmente (Givnish 
et al. 2007, 2011), Bromelioideae é aquela com 
maiores problemas de delimitação genérica e cujos 
conceitos taxonômicos são claramente divergentes 
entre os diferentes tratamentos (e.g., Baker 1889; 
Mez 1896, 1934–5; Smith & Downs 1979). A 
maioria das hipóteses filogenéticas propostas 
até o presente converge para o monofiletismo da 
subfamília e para o reconhecimento de um clado 
eu-bromelioide com a maioria dos gêneros (e.g., 
Schulte et al. 2009; Sass & Specht 2010; Givnish et 
al. 2011; Silvestro et al. 2014; Evans et al. 2015). 
O clado nidularióide, tem sido reconhecido em 
diferentes análises, porém ainda subamostrado e com 
relacionamentos inconclusivos (Schulte et al. 2009; 
Evans et al. 2015). O complexo engloba os gêneros 
Neoregelia, Canistrum, Nidularium, Canistropsis, 
Wittrockia, Edmundoa, Eduandrea e algumas 
espécies de Aechmea com inflorescência nidular. 
Análises filogenéticas baseadas em marcadores 
moleculares apontam Nidularium e Edmundoa como 
monofiléticos, no entanto, o posicionamento quanto 
a Neoregelia, Canistrum e Wittrockia permanece 
incerto (Brown & Leme 2000; Horres et al. 2007; 
Evans et al. 2015). Estudos recentes baseados em três 
marcadores plastidiais apontam um clado (com baixo 
suporte) denominado por “Bilbergia-nidularioid 
complex”, devido ao fato das espécies de Billbergia 
se agruparem junto aos nidularióides (Evans et al. 
2015).

Canistropsis (Mez) Leme foi descrito como 
um subgênero de Nidularium (Mez 1891) e assim 
tratado por Mez (1896), Smith (1955), Smith & 
Downs (1979) e Pereira & Leme (1986), ou como 
subgênero de Aregelia (=Neoregelia) (Mez 1934–5). 

Leme (1998) estabeleceu o gênero Canistropsis 
enfatizando o tipo de roseta, em geral estreita e de 
pequeno porte, e as pétalas agudas ou acuminadas 
e suberetas a patentes na antese, além de caracteres 
da anatomia foliar, entre outras características, que 
claramente o distinguem de Nidularium e Neoregelia. 
Por sua vez, o gênero Nidularium se caracteriza pelas 
brácteas involucrais e primárias bem desenvolvidas 
e acumuladoras de grande quantidade de água e 
pelas pétalas eretas com ápice cuculado, entre outras 
(Leme 2000).

Os gêneros Canistropsis (11 spp.) e Nidularium 
(54 spp.) são endêmicos do Domínio Atlântico (Leme 
1998; Leme 2000; Martinelli et al. 2008; Gouda 
et al. continuamente atualizado). Leme (1998) 
considerou Canistropsis selloana (Baker) Leme 
como o representante do gênero ocorrente em matas 
de galeria nos Campos Rupestres de Minas Gerais, 
no Domínio dos Cerrados, no entanto, tal espécie foi 
transferida para o gênero Eduandrea (Leme et al. 
2008). A Região Sudeste, especialmente as florestas 
de encosta das Serras do Mar e da Mantiqueira, e 
as serras capixabas são o centro de diversidade e 
endemismo de ambos os gêneros (Martinelli et al. 
2008).

O objetivo deste trabalho foi inventariar e 
descrever os táxons de Canistropsis e Nidularium 
presentes no PARNASO, além de propor uma 
chave para identificação dos táxons e comentários 
sobre sua distribuição na área de estudo. O presente 
trabalho é parte do Projeto Bromeliaceae organensis 
o qual visa ampliar o conhecimento da família neste 
importante fragmento de Mata Atlântica e fornecer 
subsídios para a conservação e manejo da unidade 
de conservação.

Material e Métodos
Área de estudo
O Parque Nacional da Serra dos Órgãos 

(PARNASO) foi criado em 30 de novembro de 1939 
para proteger, além de sua beleza cênica, sua flora 
e sua fauna, sendo o terceiro parque mais antigo do 
país. Localizado entre os municípios fluminenses de 
Guapimirim, Magé, Petrópolis e Teresópolis (Fig. 
1), entre as coordenadas 22o52’ e 22o54’ Sul e 42o9’ 
e 45o6’ Oeste, a área do parque é de 10.653 hectares 
com 71 km de perímetro (Cronenberger & Viveiros-
de-Castro 2007).

A vegetação predominante encontrada no 
PARNASO é a Floresta Tropical Pluvial Atlântica 
(Rizzini 1979) ou Floresta Ombrófila Densa 
(Veloso et al. 1991). Em pelo menos cerca de 4.600 
hectares, ainda se pode encontrar florestas em estado 
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Figura 1 – a. vista das montanhas e matas da região Serra dos Órgãos em Teresópolis; b-c. Nidularium antoineanum; 
d. N. scheremetiewii; e. N. longiflorum; f. Canistropsis microps; g. N. fulgens; h. N. ferdinando-coburgii; i. N. 
innocentii. Fotos: Igor Kessous e Andrea Costa.
Figure 1 – a. view of the hills and forests of Serra dos Órgãos region at Teresópolis; b-c. Nidularium antoineanum; d. N. scheremetiewii; e. 
N. longiflorum; f. Canistropsis microps; g. N. fulgens; h. N. ferdinando-coburgii; i. N. innocentii. Photos: Igor Kessous and Andrea Costa.
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primário ou consideravelmente regeneradas, as quais 
apresentam rica variedade de palmeiras, epífitas e 
grandes árvores. Estes dados poderão ser ampliados, 
a partir de novos que incluam áreas recentemente 
incorporadas ao parque (Cronenberger & Viveiros-
de-Castro 2007).

Sua altitude varia desde 200 m.s.m. em 
Santo Aleixo, onde predomina a Floresta Pluvial 
Baixo Montana com espécies de grande porte, até 
os campos de altitude, que atingem 2.263 m.s.m. 
na Pedra do Sino, com vegetação campestre ou de 
porte arbustivo se desenvolvendo sobre afloramentos 
rochosos.

Levantamento e coleta
O levantamento bibliográfico foi realizado 

nas principais monografias da família (e.g., Mez 
1892–4, 1896, 1934–5; Smith & Downs 1979) e 
protólogos das espécies do gênero. As publicações de 
novas espécies foram levantadas em Luther & Sieff 
(1994, 1997), Luther (2001), Luther & Rabinowitz 
(2010), e Leme (1998, 2000). Posteriormente foi 
realizado o levantamento nos principais herbários 
do estado do Rio de Janeiro (R, RB e HB, siglas em 
Thiers continuamente atualizado). O trabalho de 
campo consistiu em expedições de coleta de material 
botânico em trilhas existentes no parque, além de 
caminhadas aleatórias em matas em áreas remotas 
do parque. Os espécimes epífitos acima de 2 m de 
altura foram coletados com auxílio de tesoura de 
poda alta sempre que possível. Foram anotadas as 

características morfológicas que se perdem com a 
herborização, como cores, posições e posturas, assim 
como as localizações e altitude. 

Estudo taxonômico
Para o estudo taxonômico, os espécimes 

coletados foram identificados com auxílio de 
literatura especializada, com auxílio de microscópio 
estereoscópico do laboratório de taxonomia do Museu 
Nacional. Análises das coleções de herbário também 
foram realizadas. As descrições das espécies foram 
feitas com base na variação morfológica observada 
em todos os exemplares provenientes da região, 
acrescentando-se as observações presentes nas 
etiquetas das exsicatas. A terminologia morfológica 
utilizada seguiu Gonçalves & Lorenzi (2007), 
Rardford (1986), e Scharf & Gouda (2008). 
Foram analisados caracteres como hábito, folha, 
inflorescência, brácteas e flores. Em caso de materiais 
incompletos, as descrições foram complementadas 
com as informações fornecidas por Leme (1998, 
2000). Os dados de distribuição geográfica e habitat 
foram retirados de Martinelli et al. (2008, 2009) e da 
Lista de espécies da Flora do Brasil (BFG 2015). A 
classificação das formações vegetais seguiu Veloso 
et al. (1991) e de altitudes seguiu Rizzini (1997).

Resultados e Discussão
Foram inventariadas oito espécies, sendo uma 

de Canistropsis e sete de Nidularium. Nenhuma 
espécie consta no Livro Vermelho da Flora do Brasil.

Chave para identificação dos gêneros Canistropsis e Nidularium no PARNASO

1.	 Brácteas	florais	 ca.	 15	mm,	flores	 até	 30	mm	de	 comprimento; pétalas estreitamente lanceolado-
espatuladas, ca. 25 mm, concrescidas por 13 mm, brancas com mancha verde na base, não cuculadas, 
lacíneas recurvado-patentes na antese.................................................................................Canistropsis

1’.	 Brácteas	florais	ca.	24	mm,	flores	maiores	que	42	mm	de	comprimento	com pétalas espatuladas, 31–55 
mm, concrescidas por 23–48 mm, brancas com ápice azul ou roxo, liláses com ápice vermelho ou verdes 
com ápice branco, arredondado, cuculadas, formando uma corola clavada, eretas na antese ................  
 ...............................................................................................................................................Nidularium

Canistropsis (Mez) Leme 
Gênero com 11 espécies (Gouda et al. 

continuamente atualizado), endêmico da Mata 
Atlântica (Martinelli 2008; BFG 2015), ocorrendo 
apenas na Floresta Ombrófila Densa e Restinga 
(BFG 2015), entre o sul da Bahia e Santa Catarina 
(Martinelli et al. 2008; BFG 2015). No PARNASO 
possui apenas uma espécie, sendo Canistropsis 
microps f. pallida (L.B.Sm.) Leme com o material-
tipo referido para a área. Ocorre em regiões mais 

baixas como nos arredores do Rio Soberbo e Barreira 
(400–500 m) em Guapimirim, e na Serra da Estrela 
(200–800 m). 

1. Canisropsis microps (E. Morren ex Mez) Leme, 
Canistropsis - Bromélias da Mata Atlântica. 35. 
1998. Fig. 1f

Planta saxícola, epífita ou rupícola, 
estolonífera, 10–15 cm de altura. Folhas ca. de 
10, formando pequena roseta infundibuliforme; 
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bainha elíptica, ovada ou obovada, 5–10 × 3–6 
cm, verde ou verde-alvacenta, indumento lepidoto 
denso em ambas as faces; lâmina lanceolada ou 
lanceolado-espatulada, 13,5–34 × 2–3,2 cm, verde 
ou verde-discolor, indumento lepidoto esparso 
em ambas as faces, ápice agudo ou obtuso, com 
projeção apiculada, margem serrilhada, acúleos 
0,5–1 mm, espaçados por 3–7 mm. Inflorescência 
2,5–5 cm de largura, obcônico-capitada, com flores 
congestas; pedúnculo com indumento esparso, 
alvacento, 5,2–8,8 cm; brácteas do pedúnculo ca. 
6 cm, ovadas, ápice agudo ou acuminado, com 
pequena projeção apiculada, margem serrilhada, 
verde-alvacentas, indumento lepidoto em ambas as 
faces. Fascículos ca. 5, brácteas primárias 3–6 cm, 
ovadas, ápice agudo, projeção apiculada, margem 
serrilhada, verdes ou vermelho-arroxeadas, 
indumento lepidoto esparso em ambas as faces. 
Brácteas florais ovadas, ca. 15 mm, ápice agudo, 
sem projeção, margem inteira a remotamente 
espinulosa no ápice, liláses ou hialino-purpúreas, 
indumento lepidoto esparso. Flores 6–15, 25–30 
mm; sépalas ovadas, 10–15 mm, concrescidas 
por até 3 mm, ápice agudo, margem inteira, 
sem carena, ligeiramente assimétricas, liláses 
ou verde-alvacentas, indumento lanuginoso em 
direção ao ápice; pétalas estreitamente lanceolado-
espatuladas, ca. 25 mm, concrescidas por 13 
mm, brancas, com mancha verde na base, ápice 
arredondado, glabras, não cuculadas, lacíneas 
recurvado-patentes na antese; estames ca. 18 mm; 
gineceu com ovário ínfero elipsoide e estigma 
espiral-conduplicado. Frutos ovoides brancos 
com ápice azulado com metade basal do cálice 
persistente azul e metade superior branca.
Material selecionado: Serra dos Órgãos, Fazenda 
Barreiras, 20.XI.1932, fl., Brade 12084 (R). Guapimirim: 
Parque Nacional da Serra dos Órgãos, Trilha sobre a 
ponte do Rio Soberbo na BR-116, 3.IV.2013, fr., Kessous 
52 (R). Petrópolis: Serra da Estrela, 9.X.1967, fl., Pereira 
10631 (HB); Estrada do Imperador, 4.XI.1967, fl., Braga 
9 (HB); Serra da Estrela, leito da antiga estrada de ferro, 

margem direita do Rio Una, 500 m.s.m., 30.III.1977, fr., 
Martinelli 1583 (RB).

Canistropsis microps possui três formas 
as quais são distintas entre si pela coloração das 
brácteas primárias (entre totalmente verdes a 
totalmente vermelhas) (Leme 1998). É endêmica 
dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, e 
habita a Floresta Ombrófila Densa e a Restinga. 
No PARNASO, ocorre nas menores altitudes, na 
Floresta Pluvial Baixo Montana de Guapimirim 
e Petrópolis. Esta espécie possuia para a área do 
parque apenas coletas antigas realizadas há mais 
de 35 anos, no entanto foi encontrada recentemente 
em estádio de fruto nas matas do Rio Soberbo, 
na Sede Guapimirim. Esta região abrigava no 
passado a Fazenda da Barreira, localidade da 
coleta do material tipo de Nidularium microps f. 
pallidum L.B.Sm. (Brade 12084, R; basiônimo 
de C. microps f. pallida). A espécie ocorre em 
populações umbrófilas com muitos indivíduos 
epífitos, saxícolas e rupícolas nas matas de encosta 
até 600 m.s.m. No entanto, não foi citada no Plano 
de Manejo do parque. Optou-se por não utilizar a 
classificação infraespecífica.

Nidularium Lem.
O gênero é endêmico do Brasil, com cerca 

de 45 espécies (Gouda et al. continuamente 
atualizado) presente no domínio da Mata Atlântica, 
ocorrendo no sul da Bahia e em todos os estados 
das regiões Sudeste e Sul do Brasil (Martinelli 
et al. 2008; BFG 2015). Ocorre em Campo de 
Altitude, Campo Rupestre, Floresta Estacional 
Semidecidual, Floresta Ombrófila Densa e Mista, 
Manguezal e Restinga (BFG 2015). No PARNASO 
é o quarto gênero mais diverso de Bromeliaceae, 
com sete espécies. Possui populações desde as 
regiões mais baixas (200–800 m), em Santo Aleixo, 
Serra da Estrela e em Guapimirim, até regiões mais 
altas (1.000–1.500 m) em Teresópolis e no Vale do 
Jacob, em Petrópolis. A espécie com maior número 
de coletas na região foi N. antoineanum.

Chave de identificação das espécies de Nidularium no PARNASO

1. Lâminas foliares com acúleos maiores que 1,5 mm de comprimento ................. 5. Nidularium fulgens
1’. Lâminas foliares com acúleos até 1,5 mm de comprimento.

2. Plantas estoloníferas.
3. Lâminas verdes discolores, brácteas primárias com 6,5–11 cm, verdes, vermelhas em direção 

ao	ápice,	brácteas	florais	triangulares	com	ápice	arredondado .....7. Nidularium longiflorum
3’. Lâminas com face adaxial verde com máculas vermelhas e face adaxial purpúrea, brácteas 

primárias	5–6,5	cm,	purpúreas,	brácteas	florais	ovadas	com	ápice	agudo ..............................  
 ................................................................................................... 2. Nidularium altimontanum
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2’. Plantas se propagando por meio de brotos.
4.	 Inflorescência	com	pedúnculo	15–30	cm ............................................3. Nidularium antoineanum
4’.	 Inflorescências	com	pedúnculo	até	12,5	cm	de	comprimento.

5. Acúleos até 0,3 mm de comprimento; sépalas oblanceoladas, ca. 12 mm de comprimento, 
concrescidas por 8 mm .................................................... 4. Nidularium ferdinando-coburgii

5’. Acúleos maiores que 0,3 mm de comprimento; sépalas elípticas e obovadas, de 17–25 mm, 
concrescidas por até 5 mm.
6.	 Lâminas	com	face	abaxial	vinácea;	brácteas	florais	ca.	36	mm	de	comprimento;	flores	

ca. 63 mm de comprimento; sépalas com ápice arredondado .........................................  
 ..........................................................................6. Nidularium innocentii var. innocentii

6’.	 Lâminas	com	face	abaxial	verde,	brácteas	florais	ca.	25	mm	de	comprimento;	flores	ca.	
50 mm de comprimento; sépalas com ápice agudo ..........8. Nidularium scheremetiewii

2. Nidularium altimontanum Leme, Bradea 5 
(16): 167, est. 1. 1989.

Planta terrestre, estolonífera, ca. 14 
cm de altura. Folhas ca. 9, formando roseta 
infundibuliforme; bainha ovada, 8–11 × 4,8–5,8 
cm, verde-alvacenta em direção à base e vinosa 
em direção ao ápice, indumento lepidoto denso em 
ambas as faces; lâmina linear, 8,5–29,5 × 1,5–2 
cm, verde maculada de vermelho na face adaxial 
e com face abaxial purpúrea, indumento lepidoto 
esparso em ambas as faces, ápice agudo, com 
projeção apiculada, margem serrilhada, acúleos ca. 
0,6 mm, espaçados por 4–10 mm. Inflorescência 
ca. 8,5 cm de largura, subcapitado-obcônica, com 
flores congestas; pedúnculo glabro, alvacento, 
ca. 6 cm; brácteas do pedúnculo ca. 5 cm, com 
pequena projeção apiculada, margem serrilhada, 
purpúreo-vinosas, indumento lepidoto em ambas 
as faces. Fascículos ca. 8, brácteas primárias 
5–6,5 cm, ovadas a triangulares, ápice agudo, 
projeção apiculada, margem serrilhada, purpúreas, 
indumento lepidoto denso em direção à base. 
Brácteas florais ovadas, ca. 25 mm, ápice agudo, 
com pequena projeção apiculada, margem inteira 
a densamente espinulosa no ápice, alvacentas, 
róseas e vermelho-escuras em direção ao ápice, 
indumento lepidoto esparso. Flores 10–15, ca. 45 
mm; sépalas obovadas, ca. 20 mm, concrescidas 
por 5 mm, ápice arredondado a agudo, margem 
inteira, levemente carenadas, simétricas, 
vermelhas, indumento lepidoto esparso; pétalas 
espatuladas, ca. 35 mm, concrescidas por 23 mm, 
liláses com ápice vermelho, ápice arredondado, 
glabras, cuculadas; estames ca. 31 mm, filetes 
adnatos às pétalas por 23 mm; gineceu com ovário 
ínfero ovoide e estigma espiral-conduplicado. 
Frutos brancos em direção à base e vermelhos no 
ápice, cálice persistente vermelho. 

Material selecionado: Petrópolis: Serra da Estrela, 
17.II.1968, fl., Pereira 10687 (HB).

Espécie endêmica do Rio de Janeiro, 
habita a Floresta Ombrófila Densa. No parque, 
esta espécie ocorre apenas na Floresta Pluvial 
Baixo Montana em Petrópolis na Serra da 
Estrela. A planta possui endemismo na região 
montana de Petrópolis, no entanto não foi 
recoletada no âmbito do projeto. Seu tipo não 
se encontra no Herbarium Bradeanum como 
citado originalmente em sua descrição. Não está 
citada na lista de espécies do Plano de Manejo 
do parque. 

3 .  N i d u l a r i u m  a n t o i n e a n u m  Wa w r a , 
Oesterreichische Botanische Zeitschrift 30: 113. 
1880. Fig. 1b-c

Planta epífita, terrestre ou saxícola, 
propagando-se por meio de brotos axilares, 20–40 
cm de altura. Folhas 12–15, formando roseta 
infundibuliforme; bainha elíptica a oblonga, 
7–15,5 × 3–7 cm, verde-alvacenta, indumento 
lepidoto denso em ambas as faces; lâmina elíptica 
a oblanceolada, 9–54 × 1–3 cm, verde, levemente 
discolor, indumento lepidoto esparso em ambas 
as faces, ápice obtuso a agudo, com projeção 
apiculada, margem serrilhada, acúleos ca. 0,5–1 
mm, espaçados por 2–10 mm. Inflorescência 
3,5–10 cm de largura, subcapitado-rosulada, com 
flores congestas; pedúnculo glabro, alvacento, 
15–30 cm; brácteas do pedúnculo 7–17 cm, 
oblanceoladas a triangulares, ápice obtuso, com 
pequena projeção apiculada, margem serrilhada, 
verde-alvacentas, indumento lepidoto em ambas 
as faces, denso em direção à base. Fascículos 
ca. 8, brácteas primárias 5–9 cm, ovadas a 
triangulares, ápice agudo, projeção apiculada, 
margem serrilhada, vermelhas, indumento 
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lepidoto esparso em ambas as faces. Brácteas 
florais elípticas, ca. 24 mm, ápice arredondado 
com pequena projeção apiculada, margem inteira, 
alvacenta, indumento lepidoto esparso. Flores 
10–15, ca. 42 mm; sépalas oblanceoladas, ca. 
14 mm, concrescidas por 4 mm, ápice agudo, 
margem inteira, levemente carenadas, simétricas, 
brancas com ápice róseo, glabras; pétalas 
espatuladas, ca. 32 mm, concrescidas por 25 
mm, brancas com ápice roxo, ápice arredondado, 
glabras, cuculadas; estames ca. 33 mm, filetes 
adnatos às pétalas por 25 mm; gineceu com ovário 
ínfero obovoide e estigma espiral-conduplicado. 
Frutos brancos com cálice persistente verde. 
Material selecionado: Soberbo, Estrada Teresópolis-
Bahia, 15.VI.1968, fl., Sucre 3217 (RB); Petrópolis: 
Vale do Jacob, Serra dos Órgãos, estado do Rio, 1500 
m.s.m., III ou IV.1952, Vidal II-1469 (R); Serra da 
Estrela, 19.III.1968, fl., Pereira 10658 (HB); Serra 
dos Órgãos, estrada Itaipava-Teresópolis, 21.IV.1968, 
fl., Braga 3 (RB); Estrada Petrópolis-Teresópolis, 
8.IV.1969, fl., Braga 35 (RB); Correias, caminho para 
o Pico do Açú, 21.VI.1986, fl., Leme 925 (HB, RB); 
Parque Nacional da Serra dos Órgãos, matas ao redor 
da cachoeira do Vale do Cuiabá, 1.100 m, 8.IV.1999, 
fl., Silva 173 (R); Vale do Cuiabá, Parque Nacional 
da Serra dos Órgãos, IV.2001, fl., Moura 331 (R); 
Parque Nacional da Serra dos Órgãos, Vale do Rio 
Jacó, 22o26’29”S, 43o2’609”W, 1.300–1.500 m.s.m., 
7.IV.2011, fl., Costa 913 (R); Parque Nacional da Serra 
dos Órgãos, sede Petrópolis, Vale do Rio Bonfim, 
trilha para o Açu, Circuito das Bromélias, entre 1.018 
e 1.172 m de altitude, 1.VI.2011, fr., Costa 927 (R); 
Parnaso, Trilha da Pedra do Inferno 23K 0693790 UTM 
7507226,1593 m.s.m., 10.III.2012, fl., Gonçalves 63 
(R); Teresópolis, próximo ao abrigo 4, próximo a Pedra 
do Sino, no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, 
1950 m.s.m., VI.1952, Vidal II-3285 (R); Parque 
Nacional da Serra dos Órgãos, caminho para Pedra do 
Sino, 1.450 m.s.m., 27.IV.1977, bot., Martinelli 1717 
(RB); Parque Nacional da Serra dos Órgãos, caminho 
para a Pedra do Sino, 1250 m.s.m., 21.X.1977, fr., 
Martinelli 3319 (RB); Parque Nacional da Serra dos 
Órgãos, entre o abrigo 2 e a base do Nariz do Frade, 
24.V.1987, fl., Fontoura 147 (HB, RB); P.N. Serra dos 
Órgãos, caminho para Pedra do Sino, 800–1.000 m, 
30.IV.1990, fl., Leme 1572 (HB); PARNA Serra dos 
Órgãos, Abrigo Paquequer, 21.II.2009, fl., Moura 939 
(R); Parque Nacional da Serra dos Órgãos, trilha para 
a Pedra do Sino, arredores do abrigo 1, 6.V.2009, fl., 
Costa 865 (R); Parque Nacional da Serra dos Órgãos, 
trilha para a Pedra do Sino., 23.VIII.2010, fl., Gomes-
da-Silva 72 (R); Parnaso, Trilha para a Pedra do Sino, 
11.V.2012, fl., Kessous 3 (R); Parnaso, início da Trilha 
para a Pedra do Sino, ca. 1.200 m, 30.VI.2014, fl., 
Kessous 117 (R).

A espécie ocorre em Minas Gerais, Rio de 
Janeiro e São Paulo, habita a Floresta Ombrófila 
Densa. No parque, ocorre na Floresta Pluvial 
Montana em Petrópolis e Teresópolis. É a espécie 
do gênero com maior número de coletas no 
parque principalmente pela sua exuberância e 
fácil acesso. Ocorre em populações umbrófilas 
com muitos indivíduos em sub-bosques das 
matas de encosta até ca. 1.400 m.s.m. Descrita 
por Wawra a partir de uma coleta realizada em 
Teresópolis que no entanto foi perdida. Consta da 
lista de espécies do Plano de Manejo do parque. 

4. Nidularium ferdinando-coburgii Wawra, 
Oesterreichische Botanische Zeitschrift 30: 112. 
1880. Fig. 1h

Planta epífita, propagando-se por meio de 
brotos axilares, ca. 16 cm de altura. Folhas ca. 
10, formando roseta infundibuliforme; bainha 
elíptica a oblonga, 6,5–10,5 × 3,5–4,5 cm, verde-
alvacenta, indumento lepidoto denso em ambas as 
faces; lâmina linear a estreito-elíptica, 8,5–48,5 
× 1–2 cm, verde, levemente discolor, indumento 
lepidoto esparso em ambas as faces, ápice obtuso 
a agudo, com projeção apiculada, margem 
serrilhada, acúleos ca. 0,3 mm, espaçados por 
4–5 mm. Inflorescência 8,5–17 cm de largura, 
subcapitado-rosulada, com flores congestas; 
pedúnculo glabro, alvacento, ca. 11 cm; brácteas 
do pedúnculo ca. 7,5 cm, elípticas, ápice obtuso, 
com pequena projeção apiculada, margem 
serrilhada, verde-alvacentas, indumento lepidoto 
em ambas as faces, denso em direção à base. 
Fascículos ca. 9, brácteas primárias ca. 11 cm, 
triangulares, ápice agudo, projeção apiculada, 
margem serrilhada, vermelhas com ápice verde, 
indumento lepidoto denso em direção à base. 
Brácteas florais oblanceoladas, ca. 26 mm, 
ápice obtuso, sem projeção, margem inteira, 
alvacentas, glabras. Flores ca. 15, ca. 46 mm; 
sépalas oblanceoladas, ca. 12 mm, concrescidas 
por 8 mm, ápice agudo, levemente apiculadas, 
margem inteira, levemente carenadas, simétricas, 
verde-alvacentas, glabras; pétalas espatuladas, ca. 
31 mm, concrescidas por 23 mm, brancas com 
ápice azul, ápice arredondado, glabras, cuculadas; 
estames ca. 27 mm, filetes adnatos às pétalas 
por 19 mm; gineceu com ovário ínfero oblongo-
elíptico e estigma espiral-conduplicado. Frutos 
vermelho-escuros em direção ao ápice com cálice 
persistente vermelho. 
Material selecionado: Guapimirim, Parque Nacional 
da Serra dos Órgãos Parnaso, Trilha para o Poço Verde, 
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8.IV.2009, fl., Costa 853 (R); Parnaso, Vale do Rio 
Soberbo, trilha ao lado da ponte sobre o rio entre Km 
97–98 da rodovia BR-116, 22o29’365”S, 43o0’435”W, 
altitude entre 450–550 m.s.m. 22.VIII.2009, fr., Costa 
875 (R); Parnaso, Vale do Rio Soberbo, trilha ao lado 
da ponte sobre o rio entre Km 97–98 da rodovia BR-
116, 22o29’365”S, 43o0’435”W, altitude entre 450–550 
m.s.m. 22.VIII.2009, fr., Costa 876 (R); Parnaso, 
Vale do Rio Bananal, Condomínio, Monte Olivete, 
22o30’236”S, 43o1’184”W entre 450–550 m.s.m. 
23.VIII.2009, fr., Costa 879 (R); Parque Nacional da 
Serra dos Órgãos-Parnaso, Trilha para o Poço Verde, 
24.VIII.2010, fr., Gomes-da-Silva 76 (R); Parque 
Nacional da Serra dos Órgãos, Vale do Rio Soberbo, 
22o29’401”S, 43o0’019”W, 490–660 m.s.m. 11.IV.2011, 
fl., Costa 918 (R); Parnaso, Trilha do Rio Soberbo, 
23K 074469 / UTM 7511750 - 572 m, 5.VIII.2011, fl., 
Gonçalves 14 (R).

Espécie endêmica dos estados de Minas 
Gerais e Rio de Janeiro, habita a Floresta 
Ombrófila Densa. No parque, esta espécie ocorre 
na Floresta Pluvial Baixo Montana na região 
do Soberbo em Guapimirim. Planta bastante 
frequente nas regiões mais baixas do parque com 
coletas recentes. A espécie ocorre em populações 
umbrófilas com poucos indivíduos epífitos em 
sub-bosques das matas de encosta até ca. 700 
m.s.m. Consta da lista de espécies do Plano de 
Manejo do parque. 

5. Nidularium fulgens Lemaire, Jardin Fleuriste 
4(Misc.): 60, t. 411. 1854. Fig. 1g

Planta epífita, rizomatosa, ca. 16 cm de altura. 
Folhas ca. 25, formando roseta infundibuliforme; 
bainha elíptica a oblonga, 8,5–15,5 × 4,5–8,5 cm, 
verde-alvacenta, indumento lepidoto denso em 
ambas as faces; lâmina triangular, oblanceolada 
e elíptica, 11–34 × 1,5–5,5 cm, verde, maculada 
de verde-claro, indumento lepidoto esparso 
em ambas as faces, ápice obtuso a agudo, com 
projeção apiculada, margem serrilhada, acúleos 
ca. 5 mm, espaçados por 5–10 mm. Inflorescência 
8–12 cm de largura, subcapitado-rosulada, com 
flores congestas; pedúnculo glabro, alvacento, 
ca. 7 cm; brácteas do pedúnculo 7,5–15,5 cm, 
elípticas e triangulares, ápice obtuso a agudo, com 
pequena projeção apiculada, margem serrilhada, 
verde-alvacentas, indumento lepidoto em ambas as 
faces, denso em direção à base. Fascículos ca. 9, 
brácteas primárias ca. 9,5 cm, triangulares, ápice 
agudo, projeção apiculada, margem serrilhada, 
róseo-avermelhadas, indumento lepidoto denso 
em direção à base. Brácteas florais lanceoladas, 

ca. 29 mm, ápice agudo, sem projeção, margem 
inteira, alvacenta, indumento lepidoto esparso. 
Flores 15–20, com mais de 43 mm; sépalas 
estreito-elípticas, ca. 19 mm, concrescidas por 
3 mm, ápice agudo, margem inteira, levemente 
carenadas, simétricas, vermelhas ou róseas em 
direção ao ápice, indumento lepidoto esparso; 
pétalas espatuladas, ca. 50 mm, concrescidas 
por 40 mm, brancas com ápice azul, ápice 
arredondado, glabras, cuculadas; estames ca. 44 
mm, filetes adnatos às pétalas por 40 mm; gineceu 
com ovário ínfero, obovoide e estigma espiral-
conduplicado. Frutos brancos com metade apical 
castanha, cálice persistente verde ou vermelho em 
direção ao ápice. 
Material selecionado: Teresópolis, Serra dos Órgãos, 
Soberbo, 820 m.s.m., VII.1952, fr., Vidal II-3305 
(R); Parque Nacional da Serra dos Órgãos, Trilha da 
Primavera, 6.II.2001, fl., Valente 27 (RB); Parnaso, 
sede, próximo a pousada, ca. 1.100 m, 30.IV.2014, fr., 
Kessous 118 (R); Parnaso, sede, próximo a pousada, ca. 
1.100 m, 30.IV.2014, fr., Kessous 119 (R); Petrópolis, 
Serra da Estrela, 12.III.1967, fl., Pereira 10562 (HB); 
Serra da Estrela, meio da serra, 24.IV.1967, fl., Pereira 
10579 (HB); 11.VII.1967, fr., Pereira 10603 (HB).

Espécie endêmica do Rio de Janeiro, habita 
a Floresta Ombrófila Densa. No parque ocorre na 
Floresta Pluvial Montana e Baixo Montana em 
Teresópolis e Petrópolis, dentro e fora dos seus 
limites, tendo ocorrência frequente até a Granja 
Comary. Planta bastante frequente e coletada por 
José Vidal em suas expedições pela Serra dos 
Órgãos da década de 1950. Facilmente distinguida 
das outras espécies do gênero por seus acúleos 
evidentes nas folhas e nas brácteas primárias. 
A espécie ocorre em populações semi-heliófilas 
com poucos indivíduos epífitos em sub-bosques 
das matas de encosta até 1.100 m.s.m. Consta na 
lista de espécies do Plano de Manejo do parque. 

6. Nidularium innocentii var. innocenti Lemaire, 
L’Illustration Horticole 2(Misc.): 13. 1855.
 Fig. 1i

Planta terrestre, epífita ou rupícola, 
propagando-se por brotos axilares, 15–20 
cm de altura. Folhas ca. 15, formando roseta 
infundibuliforme; bainha estreito-elíptica a 
elíptica, 8,5–13,5 × 3,5–7,5 cm, verde-alvacenta na 
face adaxial e branca na abaxial, roxa em direção à 
base, indumento lepidoto denso em ambas as faces; 
lâmina elíptica a oblanceolada, 6,5–47 × 2,3–5,5 
cm, verde-discolor na face adaxial e vinácea 
na abaxial, glabra, ápice obtuso a agudo, com 
projeção apiculada, margem serrilhada, acúleos 
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ca. 1 mm, espaçados por 3–7 mm. Inflorescência 
6–13 cm de largura, capitado-rosulada, com flores 
congestas; pedúnculo glabro, alvacento, 8,5–10,5 
cm; brácteas do pedúnculo 2–10 cm, elípticas 
a ovadas, ápice agudo a obtuso, com pequena 
projeção apiculada, margem serrilhada, verde-
alvacentas, com indumento lepidoto em ambas 
as faces, denso em direção à base. Fascículos 
ca. 7, brácteas primárias 6,5–11 cm, ovadas a 
triangulares, ápice obtuso, projeção apiculada, 
margem serrilhada, vermelhas, esverdeadas em 
direção à base, indumento lepidoto denso em 
direção à base. Brácteas florais lanceoladas, 
ca. 36 mm, ápice agudo, sem projeção, margem 
inteira, alvacenta, indumento lepidoto esparso. 
Flores ca. 15, ca. 63 mm; sépalas obovadas, ca. 25 
mm, concrescidas por 4 mm, ápice arredondado, 
margem inteira, levemente carenadas, simétricas, 
verde-alvacentas, glabras; pétalas espatuladas, ca. 
50 mm, concrescidas por 35 mm, brancas, ápice 
arredondado, glabras, cuculadas; estames ca. 43 
mm, filetes adnatos às pétalas por 36 mm; gineceu 
com ovário ínfero obovoide e estigma espiral-
conduplicado. FRUTOS brancos a vermelhos com 
cálice persistente vermelho. 
Material selecionado: Teresópolis, Serra dos Órgãos, 
perto de Teresópolis, XII.1896, Ule 4130 (R); no mato 
da Serra dos Órgãos, I.1897, Ule,  (R 46331); Serra dos 
Órgãos, 1952, Vidal II-2518 (R); Parque Nacional da 
Serra dos Órgãos, II.1955, Vidal V-16 (R); P.N. Serra 
dos órgãos, 1000–1100 m.s.m., 22.II.1989, fl., Till 4116 
(WU); Parnaso, Cascata dos Amores, próximo a entrada 
para trilha da Pedra da Bunda, 14.II.2011, fl., Gonçalves 
44 (R); Parnaso, estrada para Barragem, próximo à 
pousada, 21.II.2011, fl., Uribbe 2 (R); Parnaso, Trilha do 
Dedinho de Nossa Senhora (pequena crista antes da via 
de escalada), 9.III.2012, fl., Gonçalves 54 (R); Parnaso, 
Trilha Suspensa, ca. 1.150 m de altitude, 20.V.2012, fr., 
Kessous 12 (R); Parnaso, Trilha Suspensa, ca. 1.150 m 
de altitude, 20.V.2012, fr., Kessous 13 (R).

Espécie endêmica do Domínio Atlântico no 
Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo, Paraná, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul. Habita a Floresta 
Ombrófila Densa e a Restinga. No parque esta 
espécie ocorre na Floresta Pluvial Montana 
em Teresópolis. Possui uma grande população 
epífita semi-heliófila e umbrófila no vale do Rio 
Paquequer próximo a Trilha Suspensa a ca. 1.100 
m.s.m.. Difere das demais variedades pelas folhas 
com coloração vinosa na face abaxial. Planta 
de distribuição muito ampla ao longo de todo 
Brasil variando sua coloração, no entanto dentro 
dos limites do parque, a espécie só ocorre em 
Teresópolis. Consta da lista de espécies do Plano 
de Manejo do parque. 

7. Nidularium longiflorum Ule, Berichte der 
Deutschen Botanischen Gesellschaft 14: 408. 
1896. Fig. 1e

Planta terrestre ou epífita, estolonífera, ca. 
17–20 cm de altura. Folhas ca. 15, formando 
roseta infundibuliforme; bainha elíptica a oblonga, 
6,5–12 × 3,5–6 cm, verde-alvacenta, indumento 
lepidoto denso em ambas as faces; lâmina elíptica 
a oblanceolada, 13,5–30 × 2–4 cm, verde discolor, 
glabra, ápice obtuso a agudo, com projeção 
apiculada, margem serrilhada, acúleos ca. 1 mm, 
espaçados por 5–10 mm. Inflorescência 5,5–10 cm 
de largura, subumbelada, com flores congestas; 
pedúnculo glabro, alvacento, 7–10 cm; brácteas 
do pedúnculo 4–9 cm elípticas, ápice obtuso, com 
pequena projeção apiculada, margem serrilhada, 
verde-alvacentas, indumento lepidoto em ambas 
as faces. Fascículos ca. 5, brácteas primárias 6,5–
11cm, ovadas a triangulares, ápice agudo, projeção 
apiculada, margem serrilhada, verdes, vermelhas 
em direção ao ápice, indumento lepidoto, 
mais denso na face adaxial. Brácteas florais 
triangulares, ca. 24 mm, ápice arredondado sem 
projeção, margem inteira, alvacenta, indumento 
lepidoto esparso. Flores ca. 12, ca. 66 mm; sépalas 
espatuladas, ca. 24 mm, concrescidas por 8 mm, 
ápice arredondado, margem inteira, levemente 
carenadas, assimétricas, verde-alvacentas, 
indumento lepidoto esparso; pétalas espatuladas 
ca. 55 mm, concrescidas por 48 mm, verdes 
com ápice branco, ápice arredondado, glabras, 
cuculadas; estames ca. 49 mm, filetes adnatos às 
pétalas por 40 mm; gineceu com ovário ínfero 
obovoide e estigma espiral-conduplicado. Frutos 
estreito-obovoides, brancos com cálice persistente 
verde ou vermelho em direção ao ápice. 
Material selecionado: Teresópolis, Serra dos Órgãos, 
1952, Vidal II-1904 (R); Parque Nacional da Serra dos 
Órgãos, entre a Barragem e o abrigo 2, 25.IV.1954, 
fl., Pabst 16950 (HB); Parque Nacional da Serra dos 
Órgãos, II.1955, Vidal V-17 (R); Parque Nacional da 
Serra dos Órgãos, caminho para a Pedra do Sino,  1.450 
m.s.m., 27.IV.1977, bot., Martinelli 1724 (RB); Parque 
Nacional da Serra dos Órgãos, caminho para Pedra do 
Sino, 1300 m.s.m., 21.X.1977, bot., Martinelli 3316 
(RB); Parque Nacional da Serra dos Órgãos, Barragem 
do Rio Beija-Flor, 900–1.000 m.s.m., 2.II.1983, fl., 
Martinelli 9077 (RB); Parque Nacional da Serra dos 
Órgãos, Trilha Mozart, 23.VIII..2003, fr., Forzza 2416 
(RB); Parnaso, Trilha do Cartão Postal, 21.II.2011, fl., 
Uribbe 3 (R); Parnaso, Trilha da Primavera, ca. 1.037 
m de altitude, 22o26’58.9”S, 42o59’19.9”SO, 20.V.2012, 
fr., Kessous 10 (R); Parnaso, estrada, próximo a Trilha 
da Primavera, ca. 1.050 m, 30.VI.2014, fr., Kessous 116 
(R); Petrópolis, Vale do Jacob, na Serra dos Órgãos, III 
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ou IV.1952, fr., Vidal II-1395 (R); Serra da Estrela-
Rocio, 28.I.1968, fl., Pereira 10676 (HB); Trilha do 
Cachambu Grande, 15.III.2011, fl., Uribbe 10 (R);  
Magé, Parque Nacional da Serra dos Órgãos, Vale do 
Rio Santo Aleixo, Andorinhas, Trilha Coruja-Italianos, 
22o31’37”S, 43o1’59”W, 6.IV.2011, fr., Costa 903 (R); 
Parque Nacional da Serra dos Órgãos, Vale do Rio 
Santo Aleixo, Andorinhas, trilha Coruja-Italianos, 
22o31’37”S, 43o1’59”W, 6.IV.2011, fr., Costa 905 (R).

Espécie endêmica da região sudeste, habita a 
Floresta Ombrófila Densa e a Floresta Estacional 
Semidecidual. No parque esta espécie ocorre na 
Floresta Pluvial Montana e Baixo Montana em 
todos os municípios que delimitam o parque 
com exceção de Guapimirim. Espécie bastante 
frequente no parque ocorre em populações semi-
umbrófilas com indivíduos esparsos epífitos em 
sub-bosques das matas de encosta até ca. 1.000 
m.s.m. Possui muitos problemas de identificação 
em coleções de herbário, principalmente por 
ocorrer em simpatria com N. antoineanum na 
Trilha para Pedra do Sino. Nidularium longiflorum 
difere de N. antoineanum principalmente pela 
cor verde com ápice avermelhado das brácteas 
primárias (vs. inteiramente vermelhas) e das 
pétalas com ápice branco (vs. ápice azul), no 
entanto após a herborização, alguns indivíduos 
são de difícil distinção. Esta espécie não foi citada 
no Plano de Manejo do parque. 

8. Nidularium scheremetiewii Regel, Index 
Seminum [St. Petersburg] 1857: 28. 1858.
 Fig. 1d

Planta epífita, propagando-se por brotos 
axilares, ca. 20 cm de altura. Folhas ca. 12, 
formando roseta infundibuliforme; bainha 
ovada, 4–10 × 3,5–5 cm, verde-alvacenta, 
indumento lepidoto denso em ambas as faces; 
lâmina estreito-elíptica, 7,8–25 × 1,8–2 cm, 
verde-discolor, indumento lepidoto esparso 
em ambas as faces, ápice agudo, com projeção 
apiculada, margem serrilhada, acúleos 0,8–1,5 
mm, espaçados por 4–14 mm. Inflorescência 
ca. 12 cm de largura, obcônica, com flores 
congestas; pedúnculo glabro, alvacento, ca. 12,5 
cm; brácteas do pedúnculo ca. 6 cm, com pequena 
projeção apiculada, margem serrilhada, verde-
alvacentas, com indumento lepidoto em ambas 
as faces. Fascículos ca. 6, brácteas primárias 
ca. 12 cm, ovadas a triangulares, ápice agudo, 
projeção apiculada, margem serrilhada, róseas 
a vermelhas na metade superior, indumento 
lepidoto denso em direção à base. Brácteas 
florais ovado-lanceoladas, ca. 25 mm, ápice 

agudo, com pequena projeção apiculada, margem 
inteira, alvacenta, indumento lepidoto esparso. 
Flores ca. 15, ca. 50 mm; sépalas elípticas a 
elíptico-obovadas, ca. 17 mm, concrescidas 
por 5 mm, ápice agudo, levemente apiculadas, 
margem inteira, levemente carenadas, simétricas, 
verdes, glabras; pétalas espatuladas, ca. 40 mm, 
concrescidas por 30 mm, brancas com ápice azul, 
ápice arredondado, glabras, cuculadas; estames 
ca. 35 mm, filetes adnatos às pétalas por 28 mm; 
gineceu com ovário ínfero obovoide e estigma 
espiral-conduplicado. Frutos brancos, cálice 
persistente verde. 
Material selecionado: Petrópolis, Serra da Estrela, 
31.XII.1967, fl., Pereira 10649 (HB); Teresópolis, 
Barreira, Serra dos Órgãos, 10.XII.1948, fr., Duarte 
1593 (RB); P.N. Serra dos Órgãos, 400 m.s.m., 
10.III.1991, fl., Leme 1701 (HB).

Espécie endêmica do Rio de Janeiro, habita 
a Floresta Ombrófila Densa. No parque esta 
espécie ocorre na Floresta Baixo Montana na 
Serra da Estrela em Petrópolis e em Guapimirim. 
Espécie menos frequente no parque, possui apenas 
coletas antigas, sendo a última há mais de 20 anos. 
A espécie ocorre em populações umbrófilas com 
muitos indivíduos epífitos em sub-bosques das 
matas de encosta até ca. 700 m.s.m. Consta da 
lista de espécies do Plano de Manejo do parque. 
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Resumen 
Galeandra (Orchidaceae) comprende alrededor de 18 especies de hierbas epífitas y terrestres de distribución 
neotropical, las cuales son reconocidas por presentar las flores con el labelo en forma de embudo y espolonado en 
la base. Cuatro especies de Galeandra fueran citadas para la flora Argentina en previos trabajos taxonómicos: G. 
beyrichii, G. graminoides, G. hysterantha y G. styllomisantha. El objetivo de esta contribución fue realizar el estudio 
taxonómico de Galeandra en Argentina. Se reconocen a G. beyrichii y G. xerophila para el territorio argentino, 
esta última se cita por primera vez. Galeandra graminoides y G. stylomisantha, se consideran como citas dudosas 
para la flora Argentina. El tratamiento incluye una clave de identificación, descripciones, fotografías de campo, 
observaciones, distribución y hábitat para cada especie.
Palabras clave: Catasetinae, flora del Cono Sur, taxonomía.

Abstract 
Galeandra (Orchidaceae) comprises about 18 species of epiphytic and terrestrial neotropical herbs. The genus is 
recognized by its flowers with funnel-shaped lip and spurred at the base. Four species of Galeandra have been 
recognized for the Argentinean flora in previous taxonomics studies: G. beyrichii, G. graminoides, G. hysterantha 
and G. styllomysantha. The aim of this contribution was to do a taxonomic treatment of Galeandra for Argentina. 
We recognize to G. beyrichii and G. xerophila, the last one is a new record for the argentinean flora. Galeandra 
graminoides and G. stylomisantha, are considered a doubtful report. The treatment includes an identification key, 
descriptions, geographic distributions data and habitat, field photographs, observations and comments on each species.
Key words: Catasetinae, Cono Sur flora, taxonomy.
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Introducción
Galeandra Lindl. es un género de la familia 

Orchidaceae que comprende alrededor de 18 especies 
de hierbas epífitas y terrestres de distribución 
neotropical, las cuales, se distribuyen desde el sur de 
Florida hasta el norte de la Argentina, siendo Brasil 
el país con mayor riqueza específica (Monteiro et 
al. 2010). Este género se caracteriza principalmente 
por presentar el labelo en forma de embudo y 
espolonado en la base (Bochorny et al. 2015), y se 
ha demostrado, mediante estudios moleculares, que 
Galeandra es monofilético (Monteiro et al. 2010). 

Los caracteres morfológicos más usados para 
separar las especies de este género son: la forma del 
pseudobulbo, la morfología del labelo, la forma de la 
columna y la forma de vida (Monteiro et al. 2010). 

Sin embargo, la sistemática y la taxonomía de esta 
entidad, son controvertidas, debido a la dificultad del 
reconocimiento de estos caracteres en los ejemplares 
de herbario y a la falta de una clave taxonómica 
integral para las especies. 

Los trabajos taxonómicos en donde han sido 
tratadas las especies de Galeandra para la Argentina, 
fueron realizados por Hauman (1921), quien 
reconoció a G. beyrichii Rchb. f. para la provincia 
de Salta. Posteriormente, Williams (1939) citó a 
G. graminoides Barb. Rodr. para las provincias de 
Salta y Tucumán, sin considerar la especie citada 
por Hauman (1921); ya que el autor menciona 
que no logró observar la colección de referencia 
para dicho taxón. Por otra parte, G. stylomisantha 
(Vell.) Hoehne fue citada por primera vez para las 



246 Zanotti, C.A. et al.

Rodriguésia 68(1): 245-250. 2017

provincias de Corrientes y Misiones por Correa 
(1995). Finalmente, Correa (1996) y Schinini (2008) 
reconocieron cuatro especies de este género para la 
flora Argentina: G. beyrichii, G. graminoides, G. 
hysterantha Barb. Rodr. y G. stylomisantha. Sin 
embargo, la identidad de las especies del género 
Galeandra citadas para la Argentina es controversial, 
debido a que el material de referencia citado en estos 
trabajos está basado en ejemplares erróneamente 
determinados. 

El objetivo de esta contribución es aclarar 
la taxonomía del género Galeandra para la flora 
Argentina, a través de una clave de identificación, 
descripciones, datos de distribución geográfica, 
fotografías de campo y comentarios para cada 
especie.

Materiales y Métodos
Se examinaron ejemplares depositados en 

los herbarios AMES, BAB, CTES, LIL, MU, 
SI (Thiers, permanentemente actualizado) y 
observaciones sobre el hábitat para G. xerophila 
en el campo (octubre 2013). Las descripciones 
morfológicas siguen la terminología de Stearn 
(2004) y Monteiro (2007). 

Se consultaron los protólogos e imágenes 
digitales de los ejemplares tipo disponibles en 
JSTOR (<http://plants.jstor.org>) para cada una 
de las especies. La distribución sigue la división 
fitogeográfica propuesta por Cabrera & Willink 
(1973), y se incluyó la información proporcionada 
en las exsiccatas analizadas. 

Resultados y Discusión
A partir del estudio de las 17 exsiccatas 

correspondientes al género Galeandra, se 

reconocieron dos especies para la flora Argentina: 
G. beyrichii y G. xerophila, provenientes de 
las provincias fitogeográficas Paranaense y 
de las Yungas. Se cita por primera vez a G. 
xerophila y se consideran como citas dudosas a 
G. graminoides y G. stylomisantha para la flora 
Argentina.

Galeandra Lindl., Ill. Orch. Pl. tab. 8. 1832.
Corydandra Rchb., nom. illeg. Deut. Bot. Herb.-
Buch 53. 1841.

Hierbas terrestres o epífitas. Pseudobulbos 
subterráneos, ovoides, recubiertos por vainas 
foliares imbricadas y persistentes. Hojas lineares 
a oblongo lanceoladas (raramente ausentes), 
dísticas, coriáceas, glabras. Inflorescencias 
racimosas, erectas, con 3 a 16 flores; pedúnculo 
cilíndrico y recubierto por una o más brácteas 
triangulares-lanceoladas, imbricadas y escariosas. 
Flores con el pedicelo recto, con una bráctea 
en la base semejante a las del pedúnculo; 
sépalos y pétalos oblongo-lanceolados, libres, 
membranáceos, rectos a reflexos; sépalo dorsal 
ligeramente más largo que los laterales; labelo 
infundibuliforme, 3-lobado (naturalmente), 
rómbico o rómbico-ovado (cuando se encuentra 
extendido), membranáceo, pubescente, margen 
liso a crenulado, ápice acuminado a emarginado; 
disco compuesto por 2–4 carenas paralelas, 
pubérulas; espolón cónico o filiforme con el ápice 
agudo a obtuso; columna apiculada, ligeramente 
curvada, glabra o pubérula, cavidad del estigma 
con alas laterales; antera 2-locular, suborbicular, 
con el ápice obtuso; polínias 2, ovoides, libres. 
Fruto cápsula, oblonga, 3-carpelar, dehiscente, 
seco; semillas numerosas.

Clave para las especies de Galeandra (Orchidaceae) presentes en Argentina:

1.	 Plantas	áfilas	durante	la	etapa	reproductiva.	Sépalos	verde	claro.	Vainas	foliares	escariosas.	Labelo	con	
ápice retuso y espolón cónico con el ápice obtuso..............................................1. Galeandra beyrichii

1’. Plantas con hojas durante la etapa vegetativa y reproductiva. Sépalos castaños-verdosos. Vaina foliares 
coriáceas.	Labelo	con	ápice	trilobulado	y	espolón	filiforme	con	ápice	agudo .......................................  
 ............................................................................................................................2. Galeandra xerophila

1. Galeandra beyrichii Rchb. f., Linnaea 22: 854. 
1849[1850]. 
Galeandra hysterantha Barb. Rodr., Gen. Sp. 
Orchid. 1: 86, 1877.
Galeandra viridis Barb.Rodr., Rev. De Engen.: 
143. 1881.
Galeandra coxinnensis Hoehne, Relat. Commiss. 

Linhas Telegr. Estratég. Mato Grosso Amazonas 
annexo 5, Bot. 4: 15 (t. 70). 1912.
Galeandra fiebrigii Schltr., Repert. Spec. Nov. 
Regni Veg. Beih. 10: 47. 1922. Fig. 2c-d

Plantas terrestres de 20–70 cm de largo. 
Pseudobulbos de 1–2,5 × 1–2 cm, ovoides. Hojas 
ausentes durante la etapa reprodutiva; vainas 
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foliares de 2–10 cm de largo, escariosas e 
imbricadas. Inflorescencias en racimos, erectas, 
con 6–16 flores; pedúnculo de 18–40 cm de 
largo, brácteas del pedúnculo de 3–10 cm de 
largo, lanceoladas; raquis de la inflorescencia 
de 7–30 cm de largo, bráctea floral de 1–4 cm 
de largo. Flores de 1,5–3,5 cm de largo, sépalos 
y pétalos verde claro; sépalo dorsal 2–3,5 × 
0,4–0,6 cm; sépalos laterales 2–3 × 0,4–0,7 
cm; pétalos 1–3 × 0,4–0,7 cm; labelo 1,5–2,5 × 
2–3,5 cm, exteriormente blanco-verdoso y con 
las nervaduras marcadas internamente blanco-
verdoso y densamente pubescente, bordes con 
estrías púrpuras, margen crenada, ciliolada, 
ápice retuso, disco 4-carinado, carenas verdosas, 
vilosas progresivamente hacia el ápice, espolón 
de 5–6 mm de largo, cónico con ápice obtuso, 
nervaduras marcadas, internamente pubescente; 
columna 0,8–1 × 0,3–0,5 cm, pubérula. Fruto 
2–3 × 0,5–1 cm. 
Material examinado: Corrientes, Depto. Ituzaingó, 
15 km E de Ruta Nacional 12, camino a San Carlos, 
11.II.1971, fl., A. Krapovickas et al. 17933 (CTES); 
Jujuy, Depto. Ledesma, Parque Nacional Calilegua, 
confluencia Arroyo Tres Cruces y Negrito, 26.VIII.1997, 
fl., A.E. Johnson & P. Giorgis 796 (SI); Sendero 
Tataupa, 27.I.1999, fl., A.E. Johnson 816 (SI); Sendero 
Cascada, 28.I.1999, fl., A.E. Johnson 817 (SI); Sendero 
La Junta, 5.II.1999, fl., A.E. Johnson 822 (MU, SI); 
Misiones, Depto. Bernardo de Irigoyen, 5.I.1968, fl. 
y fr., A. Krapovickas & C.L. Cristóbal 13708 (CTES); 
Depto. General Manuel Belgrano, Reserva Estricta 
de San Antonio, 26o01’S 53o47’W, 15.XII.1997, fl., 
M.E. Múlgura et al. 1878 (SI); Depto. Iguazú, Paraje 
Aguaray, Lote P.A.P.S.A., cerca del pantano “La 
Alpargata”, 20.XII.2003, fl., M.M. Sosa & H.A. Keller 
112 (CTES); Depto. Oberá, Camino al Salto Krysiuk, 
27o33’S, 55o9’W, 320 m.s.m., 15.XII.2007, fl., F.O. 
Zuloaga et al. 9866 (SI); Salta, Depto. Anta, Finca “El 
Rey”, Agua Negra, 1000 m.s.m., 2.II.1954, fl. y fr., T. 
Meyer 18374 (LIL).  

Galeandra beyrichii se diferencia de las 
demás especies del género por carecer de hojas 
(al menos durante la floración). Se encuentra 
desde el sur de Florida, México, América Central, 
Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Brasil, 
Paraguay, Uruguay, noroeste y noreste de la 
Argentina (Monteiro et al. 2009; Bochorny et 
al. 2015). En la Argentina crece en la provincia 
fitogeográfica Paranaense, en los distritos de 
las Selvas Mixtas y de los Campos; y en el 
sotobosque de la Selva Pedemontana de la 
provincia fitogeográfica de Las Yungas. Habita 
sobre suelos arcillosos compactos y húmedos, 
hasta los 1000 m s.m (Fig. 1).

Galeandra hysterantha fue citada por 
primera vez para la flora argentina por Correa 
(1996) y Schinini et al. (2008) para las provincias 
de Corrientes y Misiones, sobre la base de la 
colección Krapovickas et al. 17933 (CTES), el 
cual coincide con las características descriptas 
para G. beyrichii. 

2. Galeandra xerophila Hoehne, Comm. Lin. 
Telegr., Bot. 5: 45, t. 92. 1915. Fig. 2a-b

Plantas terrestres de 20–45 cm de largo, con 
pseudobulbos 5 × 2 cm, ovoides . Hojas 8–30 × 
0,5–1,5 cm, oblongo-lanceoladas; vainas foliares 
coriáceas 3,5–6(–8) cm de largo e imbricadas. 
Inflorescencias en racimos, erectas, con 3–12 
flores; pedúnculo de 4–10 cm de largo, brácteas 
del pedúnculo de 1,5–2 cm de largo, lanceoladas; 
raquis de la inflorescencia de 5–15 cm de largo, 
bráctea floral de 4–8 mm de largo. Flores de 
1,5–3 cm de largo, sépalos y pétalos verdosos-
castaños; sépalo dorsal de 1 × 0,3 cm; sépalos 
laterales de 1,1 × 0,2 cm; pétalos de 0,9 × 0,3 
cm; labelo de 2–3 × 1,5 cm, exteriormente e 
internamente blanco-verdoso y con las nervaduras 
castañas, densamente pubescentes, margen 
crenada, ciliolada, ápice 3-lobulado, lóbulo del 
medio obtuso y los laterales redondeados, disco 
4-carinado, carenas púrpureas, vilosas, espolón 
de 5–10 mm de largo, verdoso, filiforme, ápice 
agudo, nervaduras marcadas, internamente 
pubescente; columna 0,8 × 0,2 cm, pubérula. 
Fruto no visto. 
Material examinado: Salta, Depto. Orán, Sabana al 
oeste de San Ramón de la Nueva Orán, 23o10’43’’W 
64o20’26’’S, 366 m.s.m., 29.X.2013, fl., A. Grau & 

Figura 1 – Mapa de distribución geográfica de 
Galeandra en la Argentina: G.beyrichii (círculos) y 
G. xerophilla (triángulos).
Figure 1 – Geographic distribution map of Galeandra in 
Argentina G.beyrichii (circles) y G. xerophilla (triangles).
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Figura 2 – a-b. Galeandra xerophilla – a. flor; b. inflorescencia. c-d. Galeandra beyrichii – c. flor; d. inflorescencia 
(Fotos: a. C. Zanotti; b. A. Grau; c,d. F.O. Zuloaga).
Figure 2 – a-b. Galeandra xerophilla – a. flower; b. inflorescence. c-d. Galeandra beyrichii – c. flower; d. inflorescence (Photos: a. C. 
Zanotti; b. A. Grau; c,d. F.O. Zuloaga).

a

b

c d
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C.A. Zanotti 12 (LIL, SI); Ruta 50, 2 km al W de San 
Ramón de la Nueva Orán, 360 m.s.m., 4.XII.2005, fl., 
M.M. Arbo et al. 8984 (CTES); Abra Grande, 650 m.s.m., 
XI.1907, fl., S. Venturi 5756 (AMES, LIL, SI); Tucumán, 
Depto. Cruz Alta, Campo Alegre, Km 754 F.C.C.N, 
29.X.1922, fl., R. Schreiter (AMES-49194, LIL); 400 
m.s.m., 18.XI.1923, fl., R. Schreiter 1883 (AMES, LIL); 
Estación Aráoz (F.C.C.N.), 450 m.s.m., 21.XI.1921, fl., 
R. Schreiter 4029 (AMES, LIL); 416 m.s.m., 27.XI.1921, 
fl., S. Venturi 1546 (LIL, SI). 

Galeandra xerophila se distribuye en 
Brasil y en el noroeste de la Argentina (Monteiro 
2007). Crece en el distrito de las Selvas de 
Transición de la provincia fitogeográfica de Las 
Yungas, principalmente en la sabana de la selva 
pedemontana, entre 350–400 m. (Fig. 1), la cual 
fue encontrada en ecosistemas donde se producen 
habitualmente incendios naturales (Grau & Zanotti 
12 y Arbo et al. 8984). 

Citas dudosas para la flora argentina
Galeandra graminoides Barb.Rodr., Gen. Sp. 
Orchid. 1: 88. 1877.

Galeandra graminoides fue citada por 
Williams (1939) para la flora Argentina para las 
provincias de Salta y Tucumán. En este trabajo, se 
confirmó que los ejemplares determinados bajo esta 
especie, citados por Williams (1939), corresponden 
a G. xerophila. Posteriormente, G. graminoides fue 
citada para las provincias de Formosa y Santiago 
del Estero por Correa (1996) y Schinini et al. 
(2008). Sin embargo, no se encontraron ejemplares 
que avalen la presencia de ninguna de las especies 
de Galeandra citadas en dichas provincias. 

Galeandra styllomisantha (Vell.) Hoehne, Arq. 
Bot. estado São Paulo 2: 146. 1952. Orchis 
styllomisantha Vell., Fl. Flumin. 9: t. 46. 1831.
Galeandra juncea Lindl., Sert. Orchid. sub t. 37. 
1840.

Galeandra styllomysantha se caracteriza 
principalmente por presentar el labelo con el 
margen crenulado y el ápice emarginado (Monteiro 
et al. 2009; Bochorny et al. 2015). Crece en 
Panamá, Venezuela, Colombia, Bolivia, Perú, 
Guayanas, Surinam, Guayanas Francesas hasta el 
Brasil, siendo el registro más austral en el estado 
de Paraná, en donde se halle probablemente extinta 
(Bochorny et al. 2015). 

Galeandra styllomysantha fue citada para 
la flora argentina, en las provincias de Misiones 
y Corrientes por Correa (1995) sobre la base del 
ejemplar Correa et al. 8533 (BAB), esta colección 
fue posteriormente citada por Correa (1996) y 

Schinini et al. (2008). Sin embargo, este ejemplar 
no fue localizado en el herbario correspondiente y 
no se observaron otras colecciones que permitan 
confirmar la presencia de este taxón para la 
Argentina. Por lo tanto, consideramos a G. 
styllomysantha como especie dudosa para la flora 
Argentina. 
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Resumo 
Polygalaceae é amplamente distribuída nas regiões tropicais e temperadas. Apresenta aproximadamente 1.300 
espécies, com 197 ocorrentes no Brasil. Para os fragmentos de floresta atlântica estudados na área da Usina 
São José, em Igarassu, Pernambuco foram reconhecidos cinco gêneros e nove espécies. São elas: Asemeia 
martiana, A. violacea, Bredemeyera laurifolia, Diclidanthera laurifolia, Polygala galioides, P. longicaulis, P. 
paniculata, P. trichosperma e Securidaca diversifolia. As espécies da área são diferenciadas principalmente 
pelo hábito, ocorrência e formato de glândulas na base do pecíolo e do pedicelo, ápice da carena, tipo de fruto, 
formato das sementes e ocorrência de apêndices nas mesmas. O tratamento taxonômico conta com chave de 
identificação, descrições, ilustrações e comentários para os táxons.
Palavras-chave: Brasil, florística, inventário, Mata Atlântica, taxonomia.

Abstract 
Polygalaceae is widely distributed in tropical and temperate regions. It presents approximately 1,300 species, 
with 197 occurring in Brazil. Five genera and nine species were recognized to the fragment of Atlantic Forest 
in the area of Usina São José, Igarassu, Pernambuco. The taxon included in this taxonomic study are: Asemeia 
martiana, A. violacea, Bredemeyera laurifolia, Diclidanthera laurifolia, Polygala galioides, P. longicaulis, 
P. paniculata, P. trichosperma e Securidaca diversifolia. They are mainly recognized by the habit, the 
occurrence and shape of the glands on the base of the petiole and pedicel, carina apex, fruit type, shape of 
seeds and occurrence of appendages on them. Identification key, descriptions, illustrations, and comments 
for the taxa are also provided.
Key words: Brazil, floristics, inventory, Atlantic rainforest, taxonomy.

Flora da Usina São José, Igarassu, Pernambuco: Polygalaceae
Flora of the Usina São José, Igarassu, Pernambuco: Polygalaceae

Débora Maria Cavalcanti Ferreira1,3, Jorge Irapuan de Souza Barbosa2 & Marccus Alves1

Rodriguésia 68(1): 251-262. 2017

http://rodriguesia.jbrj.gov.br
DOI: 10.1590/2175-7860201768130

1 Universidade Federal de Pernambuco, Depto. Botânica, Av. Prof. Moraes Rego 1235, 50670-901, Recife, PE, Brasil.
2 Instituto de Pesquisas Agropecuárias de Pernambuco - IPA, Av. Gen. San Martin s/n, 50670-900, Recife, PE, Brasil.
3 Autor para correspondência: deboracavalcantif@hotmail.com

Introdução
Polygalaceae (Fabales, de acordo com o APG 

IV 2016) é amplamente distribuída nas regiões 
tropicais e temperadas e apresenta cerca de 1.300 
espécies (Paiva 1998; Marques & Peixoto 2007). 
No Brasil, está representada por 197 espécies 
organizadas atualmente em 11 gêneros (BFG 
2015), quatro destes gêneros (Acanthocladus 
Klotzsch ex Hassk.,  Asemeia Raf. emend. Small, 
Caamembeca J.F.B. Pastore e Gymnospora 
(Chodat) J.F.B. Pastore) foram elevados a categoria 
genérica recentemente baseados em evidências 
filogenéticas, anteriormente eram considerados 
subgêneros  (Acanthocladus, Hebeclada, Ligustrina 
e Gymnospora, respectivamente) de Polygala L. 

(Pastore et al. 2010; Pastore 2012; Pastore & Abbott 
2012; Pastore & Moraes 2013). Os 11 gêneros 
com o número de espécies que ocorrem no Brasil 
são: Acanthocladus (5 spp.), Asemeia (19 spp.), 
Barnhartia Gleason (1 spp.), Bredemeyera Willd. 
(11 spp.), Caamembeca (9 spp.), Diclidanthera 
Mart. (3 spp.), Gymnospora (2 spp.), Monnina Ruiz 
& Pav. (14 spp.), Moutabea Aubl. (8 spp.), Polygala 
L. (100 spp.) e Securidaca L. (25 spp.) (BFG 2015). 

Os representantes da família Polygalaceae são 
desde ervas até lianas, apresentam folhas simples, 
alternas, verticiladas ou verticiladas e alternas, 
as inflorescências são racemos, panículas ou 
fascículos umbeliformes, as flores são bissexuadas, 
as sépalas são pentâmeras, em uma ou duas séries, 
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neste caso com 3 sépalas externas (2 superiores e 
1 inferior) e duas internas maiores petalóides, a 
corola é gamopétala, subactinomorfa, nitidamente 
pentâmera ou dialipétala, zigomorfa,  pentâmera 
com duas pétalas rudimentares, duas pétalas 
laterais internas desenvolvidas e uma carena 
central cuculada cobrindo os órgãos reprodutores 
ou trímera (sem as duas pétalas rudimentares), os 
estames são epipétalos ou apresentam filetes unidos 
em bainha aberta, o ovário é súpero com um único 
óvulo por lóculo e os frutos são cápsulas, bagas, 
núculas ou sâmaras (Marques & Gomes 2002). 
O reconhecimento das espécies de Polygalaceae 
muitas vezes é dificultado pela morfologia 
diferenciada das flores e variação fenotípica das 
estruturadas vegetativas como o hábito e as folhas 
(Ferreira & Alves 2015).

Algumas espécies da família, como 
Diclidanthera laurifolia Mart. e Moutabea 
guianensis Aubl. possuem frutos como polpa 
adocicada e comestível (Souza & Lorenzi 2008). 
Outras espécies são de interesse farmacológico, 
como Polygala paniculata L., devido às atividades 
analgésica e antiedematogênica (Nogueira et al. 
2005) e Polygala sellowiana A. St.-Hil. & Moq. 
(=Polygala sabulosa A.W. Benn.) que tem efeito 
antinociceptivo (Ribas et al. 2008). Estudos 
fitoquímicos na família demonstram a presença de 
metabólitos secundários como: xantonas (Cristiano 
et al. 2003) e cumarinas (Pizzolatti et al. 2002).

Importantes estudos taxonômicos foram 
realizados com a família, como a Flora Brasiliensis 
(Bennett 1874) e a Flora da Guiana Venezuelana 
(Aymard et al. 2004), e floras locais de diferentes 
estados brasileiros como Paraíba (Coelho et al. 
2008), Sergipe (Ferreira & Alves 2015), Bahia 
(Marques 1995), Roraima (Costa et al. 2012), 
Distrito Federal (Pastore & Cavalcanti 2006), Rio 
de Janeiro (Marques 1979), São Paulo (Marques & 
Gomes 2002), Santa Catarina, Paraná e Rio Grande 
do Sul (Wurdack & Smith 1971; Lüdtke et al. 2008a; 
Lüdtke et al. 2008b; Lüdtke et al. 2013). Além de 
revisões e sinopses taxonômicas de alguns gêneros 
como Acanthocladus (Marques 1984a; Pastore et al. 
2010), Asemeia (Aguiar et al. 2008), Bredemeyera 
(Marques 1980), Caamembeca (Marques & Peixoto 
2007), Gymnospora (Marques 1984b; Pastore & 
Moraes 2013), Monnina (Marques 1989), Polygala 
(Marques 1988) e Securidaca (Marques 1996). 

Este trabalho faz parte da série de monografias 
taxonômicas realizadas na Usina São José, 
Pernambuco (Alves-Araújo & Alves 2010; Melo et 
al. 2010; Pontes et al. 2010; Buril & Alves 2011; 

Amorim & Alves 2011; Pessoa & Alves 2012; 
Santos & Alves 2012; Gomes-Costa & Alves 2012; 
Buril et al. 2014; Maciel & Alves 2014; Costa-
Lima & Alves 2015) e contribui para o melhor 
conhecimento da família na porção setentrional 
da Mata Atlântica situada no Nordeste do Brasil. 

Materiais e Métodos
A Usina São José localiza-se no município de 

Igarassu, Pernambuco (7o40’21,25”–7o55’50,92”S 
e 34o54’14,25”–35o05’21,08”W) e compreende 
uma área total de 280 km2 em aproximadamente 
100 fragmentos florestais de Floresta Atlântica, 
sendo nove deles selecionados para este estudo 
(Araújo & Alves 2010). Segundo a classificação de 
Veloso et al. (1991), a formação vegetal encontrada 
na área é Floresta estacional semidecidual das 
terras baixas.

As coletas foram realizadas entre 2007 e 
2012, em fragmentos que variam de 30 a 400 ha. 
Foram ainda agregadas informações obtidas a 
partir das coleções depositadas nos herbários IPA, 
PEUFR, HST, UFP e SFP (siglas de acordo com 
Thiers (continuamente atualizado)). As amostras 
botânicas foram processadas de acordo com as 
técnicas usuais em taxonomia vegetal (Mori et 
al. 1985) e depositadas nos Herbários IPA e UFP. 
As identificações foram realizadas com auxílio 
de bibliografia específica (Aguiar et. al. 2008; 
Aymard et. al. 2004; Coelho et. al. 2008; Marques 
1996; Marques & Gomes 2002) e comparação 
com amostras previamente identificadas por 
especialistas, incluindo material-tipo quando 
disponível. A caracterização morfológica seguiu 
Gonçalves & Lorenzi (2007).

O presente trabalho adota a organização 
empregada para as famílias monografadas 
anteriormente para a área: Sapotaceae (Alves-
Araújo & Alves 2010), Burmanniaceae e 
Gentianaceae (Melo et al. 2010), Araceae (Pontes 
et al. 2010), Convolvulaceae (Buril & Alves 2011), 
Myrtaceae (Amorim & Alves 2011), Orchidaceae 
(Pessoa & Alves 2012), Lauraceae (Santos & Alves 
2012), Curcubitaceae (Gomes-Costa & Alves 
2012), Rutaceae, Simaroubaceae, Picramniaceae 
(Buril et al. 2014), Poaceae (Maciel & Alves 2014) 
e Erythroxylaceae (Costa-Lima & Alves 2015).

Resultados e Discussão
Nove espécies, distribuídas em cinco gêneros 

de Polygalaceae, foram registradas na Usina 
São José, sendo Polygala (4 espécies) o mais 
representativo em número de espécies.  As espécies 
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da área são diferenciadas principalmente pelo 
hábito, ocorrência e formato de glândulas na base 
do pecíolo e do pedicelo, ápice da carena, tipo 
de fruto, formato das sementes e ocorrência de 
apêndices nas mesmas. O registro de Diclidanthera 
laurifolia Mart. na Usina São José representa a 

única citação para o estado de Pernambuco (García-
González 2011). Nenhuma das espécies da área é 
indicada como ameaçada de extinção por Martinelli 
et al. (2013).

Tratamento Taxonômico

Chave de identificação para as espécies de Polygalaceae da Usina São José

1. Ervas ou subarbustos. 
2. Sépalas externas glabras; carena com o ápice cristado; estilete ereto; carúncula com apêndices 

membranáceos ou ausentes.
3.	 Sementes	cônicas;	inflorescência	densiflora.

4. Sementes apendiculadas; brácteas e bractéolas persistentes no fruto .............................  
 ....................................................................................................6. Polygala longicaulis

4’. Sementes com 2 apêndices na carúncula; brácteas e bractéolas caducas no fruto ..........  
 ................................................................................................ 8. Polygala trichosperma

3’.	 Sementes	cilíndricas	ou	elipsóides;	inflorescência	laxiflora.
5. Folhas estreito-elípticas em toda a planta; caule cilíndrico, piloso, tricomas claviformes; 

sementes cilíndricas ....................................................................7. Polygala paniculata
5’. Folhas lineares, elípticas na base da planta; caule anguloso, glabro; sementes elipsóides 

 .......................................................................................................5. Polygala galioides
2’. Sépalas externas com tricomas simples e glandulares; carena com o ápice emarginado; estilete 

curvo 90o; carúncula com apêndices córneos.
6. Folhas lineares a lanceoladas; pedicelo pubescente com tricomas recurvados .......................  

 .................................................................................................................2. Asemeia violacea
6’. Folhas elípticas, ovadas ou obovadas; pedicelo glabro ..........................1. Asemeia martiana

1’. Arbustos escandentes ou eretos, lianas ou ocasionalmente arvoretas.
7. Presença de glândulas na base do pecíolo (em geral caducas nos ramos adultos) e do pedicelo; 

inflorescência	racemosa;	fruto	baga	ou	sâmara.
8.	 Glândulas	crateriformes	na	base	do	pecíolo	e	do	pedicelo;	flores	papilionadas;	fruto	sâmara 

 ........................................................................................................9. Securidaca diversifolia
8’.	 Glândulas	globóides	na	base	do	pecíolo	e	do	pedicelo;	flores	tubulares;	fruto	baga ..............  

 .......................................................................................................4. Diclidanthera laurifolia
7’.	 Ausência	de	glândulas	na	base	do	pecíolo	e	do	pedicelo;	inflorescência	em	panícula;	fruto	cápsula	

loculicida ................................................................................................3. Bredemeyera laurifolia

Asemeia Raf. emend. Small
Subarbustos; raízes geralmente aromáticas. 

Caules cilíndricos, pubescentes. Folhas alternas, 
elípticas, ovadas, obovadas ou lineares a 
lanceoladas, ápice agudo, cuspidado, obtuso ou 
arredondado; pecíolos sem glândulas na base. 
Inflorescência racemosa, laxiflora; bráctea 
central-1, bractéolas laterais-2, diminutas, 
caducas no fruto; pedicelo sem glândulas na 
base, glabro ou pubescente. Flores papilionadas, 
róseas a lilases. Sépalas-5, bisseriadas; sépalas 
externas-3, com tricomas simples e glandulares, 
infer ior-1,  l ivre ,  e l ípt ica,  superiores-2, 

parcialmente soldadas, elípticas; sépalas 
internas-2, obovadas a suborbiculares. Pétalas-3, 
dialipétalas, laterais-2, espatuladas, carena 
central cuculada-1, ápice emarginado. Estames-8, 
filetes unidos em bainha aberta, bainha estaminal 
glabra ou com base pubescente; anteras oblongas 
a obovadas. Ovário bicarpelar, estilete curvo a 
90o, com tricomas em forma de “U” anterior ao 
estigma, sem cavidade pré-estigmática, estigma 
globoso, terminal. Fruto cápsula loculicida, 
elipsóide; sementes-2, cilíndricas, adpresso-
seríceas, carúncula com apêndices córneos, 
laterais-2, dorsal-1.
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1. Asemeia martiana (A.W.Benn.) J.F.B. Pastore 
& J.R. Abbott, Kew Bull. 67(4): 8. 2012. 
 Figs. 1a-c; 3a

Subarbustos, 20,5–52 cm alt. Folhas 1,2–5,6 
× 0,8–2,3 cm, elípticas, ovadas ou obovadas, ápice 
agudo, cuspidado, obtuso ou arredondado; pecíolo 
1,5–2 mm compr. Inflorescências 1–9 × 1–1,8 cm; 
raque 0,5–4,5 cm compr.; bráctea 1 –1,2 × 0,3–0,4 
mm; bractéolas 0,2–0,3 × 0,05–0,1 mm; pedicelo 
1–2,1 mm compr., glabro. Flores 3–4,3 × 2–3,1 
mm; sépala externa inferior 1,8–2,2 × 0,6–0,8 mm; 
sépalas externas superiores 1,8–2,1 mm compr., 
concrescidas, ca. 1–1,2 mm larg.; sépalas internas 
2,6–4,3 × 2–3 mm; pétalas laterais 2,2–3,8 × 1–1,1 
mm; carena 3,5–4,5 mm compr., cúculo 1,3–2 mm 
larg. Bainha estaminal ca. 1,7–3 mm compr., base 
pubescente. Ovário 1,2–1,3 × 1,1–1,8 mm. Frutos 
2,5 –5 × 1,8–3,2 mm; sementes 3,5–3,8 × 1–1,1 mm. 
Material examinado: Mata de Piedade, 21.VII.2010, fl. 
e fr., D. Cavalcanti et al. 215 (UFP); Mata de Vespas, 
18.VI.2007, fl. e fr., P.Y. Ojima 63 (UFP); Mata de 
Pezinho, 9.IV.2009, fl. e fr., E. Pessoa et al. 91 (UFP).

É endêmica do Brasil, sendo encontrada nas 
regiões Norte e Nordeste, onde ocorre em áreas de 
Caatinga e Mata Atlântica (BFG 2015). Na Usina 
São José, foi encontrada em borda de mata. Junto 
com Asemeia violacea (Aubl.) J.F.B. Pastore & J.R. 
Abbott, apresenta sépalas externas com tricomas 
simples e glandulares, porém diferencia-se por 
apresentar folhas elípticas, ovadas ou obovadas e 
pedicelo glabro.

2. Asemeia violacea (Aubl.) J.F.B. Pastore & J.R. 
Abbott, Kew Bull. 67(4): 11. 2012. 
 Figs. 1d-f; 3b

Subarbustos, 19–30 cm alt. Folhas 1–4,4 × 
0,1–0,3 cm, lineares a lanceoladas, ápice agudo; 
pecíolo 0,5–1,5 mm compr. Inflorescências 0,4–18 
× 0,7–0,8 cm; raque 0,4–18 cm compr.; bráctea 
0,4–1,1 × 0,3–0,4 mm; bractéolas 0,3–0,4 × <0,1 
mm; pedicelo 0,1–2 mm compr., pubescente, 
com tricomas recurvados. Flores 2,7–4 × 2,2–3 
mm; sépala externa inferior 2–2,2 × 0,9–1,8 mm; 
sépalas externas superiores 1,9–2,1 mm compr., 
concrescidas, ca. 1,1–1,2 mm larg.; sépalas internas 
1,5–4,3 × 2,1–3,8 mm; pétalas laterais 1,8–3,8 × 
1,1–1,4 mm; carena 2,7–2,8 mm compr., cúculo 
1,2–1,4 mm larg. Bainha estaminal ca. 2–2,2 mm 
compr., glabra. Ovário 0,5–1 × 0,4–0,8 mm. Frutos 
2,4–4 × 1,7–2,5 mm; sementes 2–3 × 0,4–1 mm.
Material examinado: Mata de Zambana, 18.X.2007, A. 
Alves-Araújo et al. 624 (UFP).
Material adicional: Goiana, RPPN Fazenda Tabatinga, 
28.XII.2010, fl. e fr., D. Cavalcanti et al. 365 (UFP).

Ocorre no México, Cuba, Guiana Francesa, 
Guiana, Equador, Bolívia e Brasil (Aguiar et al. 
2008), onde está presente em todas as regiões, 
em áreas de Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica e 
Floresta Amazônica (BFG 2015). Na Usina São 
José, foi encontrada em borda de mata. Junto com 
Asemeia martiana apresenta sépalas externas com 
tricomas simples e glandulares, porém, diferencia-
se pelas folhas lineares a lanceoladas e pedicelo 
pubescente.

Bredemeyera Willd.
Arbustos escandentes. Ramos cilíndricos, 

pubescentes. Folhas alternas, elípticas, obovadas 
a suborbiculares, ápice arredondado, agudo a 
cuspidado; pecíolos sem glândulas na base. 
Inflorescência em panícula, densiflora; bráctea 
central-1, bractéolas laterais-2, persistentes no 
fruto; pedicelo sem glândulas na base, glabro. 
Flores papilionadas, alvas a esverdeadas. 
Sépalas-5, bisseriadas; externas-3, com tricomas 
simples, inferior-1, livre, elíptica, superiores-2, 
livres, ovadas; sépalas internas-2, obovadas. 
Pétalas-5, dialipétalas, rudimentares-2, laterais-2, 
espatuladas, carena central cuculada-1, ápice 
emarginado. Estames-8, filetes unidos em bainha 
aberta, bainha estaminal com ápice pubescente; 
anteras oblongas, estreitadas na região mediana. 
Ovário bicarpelar, estilete curvo a 90o, glabro, 
sem cavidade pré-estigmática, estigma bilobado, 
terminal. Fruto cápsula loculicida, obovado; 
sementes-2, cilíndricas, tomentosas, com tufo de 
tricomas longos, carúncula galeada.

3. Bredemeyera laurifolia (A.St.-Hil. & Moq.) 
Klotzsch ex A.W. Benn, Bennett in Mart., Fl. bras. 
13(3): 52. 1874. Figs. 1g-l; 3c-e

Folhas 1–8 × 0,5–3 cm; pecíolo 1–5 mm 
compr. Inflorescências 4,5–14,4 × 15–17 cm; 
raque 4,5–14 cm compr.; bráctea 0,9–1,5 × 0,5–0,8 
mm; bractéolas 0,7–1 × 0,5–0,6 mm; pedicelo 
0,3–0,5 mm compr. Flores 3–5 × 1,8–2,8 mm; 
sépala externa inferior 1,8–2,5 × 1,2–1,4 mm; 
sépalas externas superiores 1,7–2,2 × 1,3–1,4 mm; 
sépalas internas 3,2–4,2 × 2,3–2,8 mm; pétalas 
rudimentares 0,3 × 0,3 mm; pétalas laterais 2,3–4 
× 1,2–1,8 mm; carena 3,3–4 mm compr., cúculo 
1,7–2,2 mm larg. Bainha estaminal ca. 2,4 mm 
compr. Ovário 0,9–1,1 × 0,4–0,5 mm. Frutos 5–12 
× 2–5 mm; sementes 5–7 × 1,2–2 mm. 
Material examinado: Mata do Pezinho, 2.III.2009, 
fl., A. Melo et al. 350 (UFP); Mata Santa Helena, 
11.IX.2007, fl., A. Melo et al. 35 (UFP); Mata de Chave, 
18.XII.2009, fr., D. Cavalcanti et al. 39 (UFP).



Polygalaceae da Usina São José, PE

Rodriguésia 68(1): 251-262. 2017

255

Figura 1 – a-c. Asemeia martiana – a. folhas; b. estilete curvo formando ângulo de 90o; c. semente com carúncula com 
apêndices córneos. d-f. Asemeia violacea –  d. flor; e. carena com o ápice emarginado; f. hábito. g-l. Bredemeyera laurifolia 
– g. flor; h. inflorescência; i. ovário sem anel de tricoma na base; j. ovário com anel de tricoma na base; k. detalhe do anel 
de tricoma na base do ovário; l. fruto. m-o. Diclidanthera laurifolia – m. inflorescência; n. fruto; o. glândulas globóides na 
base do pedicelo. p-q. Polygala galioides – p. semente com carúncula com apêndices membranáceos;  q. caule anguloso, 
glabro. (a-c. D. Cavalcanti 215; d-f. D. Cavalcanti 365; g. D. Cavalcanti 487; h. A. Melo 35; i. A. Melo 350; j-k. A. Melo 
35; l. D. Cavalcanti 39; m. C. Farney 4138; n-o.  J.A. Lombardi 6995; p-q. A. Alves-Araújo 1066).
Figure 1 – a-c. Asemeia martiana – a. leaves; b. curved style forming an angle of 90o; c. seed with caruncle with corneous appendages. d-f. 
Asemeia violacea – d. flower; e. carina with emarginated apex (keeled); f. habit. g-l. Bredemeyera laurifolia – g. flower; h. inflorescence; i. ovary 
without the basal ring of trichomes; j. ovary with the basal ring of trichomes; k. detail of the ring of trichomes on the base of the ovary; l. fruit. 
m-o. Diclidanthera laurifolia – m. inflorescence; n. fruit; o. globoid glands on the base of the pedicel. p-q. Polygala galioides – p. seed with 
caruncle with membranaceous appendages; q. angular stem, glabrous. (a-c. D. Cavalcanti 215; d-f. D. Cavalcanti 365; g. D. Cavalcanti 487; 
h. A. Melo 35; i. A. Melo 350; j-k. A. Melo 35; l. D. Cavalcanti 39; m. C. Farney 4138; n-o.  J.A. Lombardi 6995; p-q. A. Alves-Araújo 1066).
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Endêmica do Brasil, ocorrendo em todas as 
regiões, em áreas de Caatinga, Mata Atlântica, 
Cerrado e Floresta Amazônica (BFG 2015). Na 
Usina São José foi encontrada em borda de mata. 
É diferenciada das demais espécies da área por 
apresentar inflorescências em panículas. Com base 
nas amostras, confirma-se que o anel de tricomas na 
base do ovário pode estar ausente na espécie, como 
sugerido por Pastore (2010) para Bredemeyera 
hebeclada (DC.) J.F.B.Pastore.

Diclidanthera Mart.
Lianas a ocasionalmente arbustos ou arvoretas. 

Ramos cilíndricos, pilosos. Folhas alternas, 
elípticas a obovadas, ápice agudo; pecíolos com 2 
glândulas na base, glândulas globóides proximais, 
por vezes caducas. Inflorescência racemosa, 
densiflora; bráctea central-1, bractéolas laterais-2, 
caducas no fruto; pedicelo com 2 glandulas 
na base, glândulas globóides, piloso. Flores 
tubulares, cremes. Sépalas-5, unisseriadas, com 
tricomas simples, concrescidas, lobos oblongos. 
Pétalas-5, gamopétalas, corola hipocrateriforme, 
lobos oblongos. Estames-8, epipétalos; anteras 
oblongas.  Ovário 5-carpelar, estilete ereto, piloso, 
sem cavidade pré-estigmática, estigma capitado, 
terminal. Fruto baga, globoso; sementes-1–3, 
elipsóides a ovóides, pubescentes, apendiculadas.

4. Diclidanthera laurifolia Mart., Nov. gen. sp. 2 
(2): 141. 1826. Figs. 1m-o; 3 f

Folhas 1,5–12,5 × 0,7–4,6 cm; pecíolo 2–9 
mm compr. Inflorescências 0,7–3,6 × 0,9–1,2 cm; 
raque 0,7–2,5 cm compr.; bráctea 1,4–1,5 × 0,3 mm; 
bractéolas 1,3 × 0,4 mm; pedicelo 2–4 mm compr. 
Flores 6,2–16,5 mm compr.; cálice 5,9–7,5 mm 
compr., tubo 1,5–2,5 mm compr., lobos 4,4–5 mm 
compr.; corola 6,2–16,5 mm compr., lobos 2,8–4,2 
mm compr. Ovário 1–1,5 × 0,7–1,3 mm. Frutos 
4–16 × 4–16 mm; sementes 8,5–10 × 4,5–8,5 mm.
Material examinado: Mata de Piedade, 28.I.2010, J.D. 
García 1405 (UFP).
Material adicional: BRASIL. RIO DE JANEIRO: São 
Pedro da Aldeia, fl., 24.VIII.2000, C. Farney 4138 (SPF); 
SÃO PAULO: Jundiaí, 23.X.2007, fr., J.A. Lombardi 
6995 (SPF).

Endêmica do Brasil, onde ocorre nas regiões 
Nordeste e Sudeste em áreas de Cerrado e Mata 
Atlântica (BFG 2015). Na Usina São José, foi 
encontrada no interior da mata. Vegetativamente 
pode ser reconhecida pela organização dos feixes 
vasculares no corte transversal do caule e pelas 
glândulas globóides na base do pecíolo e do 

pedicelo (García-González 2011). Assemelha-se 
com  Securidaca diversifolia (L.) S.F.Blake pelo 
hábito que pode ser liana a ocasionalmente arbusto 
ou arvoreta, e pela presença de glândulas na base 
do pecíolo e do pedicelo, porém diferencia-se, por 
apresentar glândulas do tipo globóides na base do 
pecíolo e do pedicelo e flores tubulares.

Polygala L.
Ervas ou subarbustos; raízes geralmente 

aromáticas. Caules angulosos ou cilíndricos, 
glabros ou pilosos, com tricomas claviformes. 
Folhas completamente alternas, ou no ápice alternas 
e na base da planta verticiladas, ou alternas e 
verticiladas, estreito-elípticas, lineares, ou lineares 
no ápice e elípticas na base da planta ou lineares 
no ápice e obovadas na base da planta, ápice 
agudo, cuspidado a agudo ou mucronado; sésseis. 
Inflorescência racemosa, densiflora ou laxiflora; 
bráctea central-1, bractéolas laterais-2, diminutas, 
caducas ou persistentes no fruto; pedicelo sem 
glândulas na base, glabro ou pubérulo a glabro. 
Flores papilionadas, róseas ou alvas. Sépalas-5, 
bisseriadas; sépalas externas-3, glabras, inferior-1, 
livre, elíptica, superiores-2, livres, elípticas; 
sépalas internas-2, obovadas, estreito-elípticas 
ou elípticas. Pétalas-3, dialipétalas, laterais-2, 
elípticas, estreito-elípticas ou oblanceoladas, carena 
central cuculada-1, ápice cristado. Estames-8, 
filetes unidos em bainha aberta, bainha estaminal 
glabra; anteras oblongas ou obovadas. Ovário 
bicarpelar, estilete ereto, terminado por uma 
cavidade pré-estigmática, cavidade pré-estigmática 
com um tufo de tricomas no ápice, estigma globoso, 
situado na extremidade inferior da cavidade pré-
estigmática. Fruto cápsula loculicida, elipsoide 
ou ovóide; sementes-2, elipsóides, cônicas ou 
cilíndricas, pubescentes, carúncula com apêndices 
membranáceos-2, presentes ou ausentes.

5. Polygala galioides Poir. in Lam.,  Encycl. 5: 503. 
1804. Figs. 1p-q; 3g

Ervas, 14–27,5 cm alt. Caule anguloso, glabro. 
Folhas 0,2–1,2 × 0,1–0,5 cm, alternas e lineares no 
ápice da planta e verticiladas e elípticas na base 
da planta, ápice agudo. Inflorescências 0,5–18,4 × 
0,2–0,5 cm, laxifloras; raque 0,4–16,2 cm compr.; 
bráctea 1–1,1 × 0,2–0,3 mm, caduca no fruto; 
bractéolas 0,2–0,3 × 0,1 mm, caducas no fruto; 
pedicelo 0,1–0,7 mm compr., pubérulo a glabro. 
Flores 1,2–2,2 × 0,8–1,3 mm, róseas; sépala externa 
inferior 1–1,5 × 0,3–0,5 mm; sépalas externas 
superiores 0,7–0,8 × 0,3–0,4 mm; sépalas internas 
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1,2–2 × 0,6–1 mm, obovadas; pétalas laterais 1,2–2 
× 0,3–0,5 mm, estreito-elípticas; carena 1,1–2 
mm compr., cristas 5-lobos, cúculo 0,4–0,6 mm 
larg. Bainha estaminal ca. 0,7 mm compr.; anteras 
oblongas. Ovário 0,3–0,8 × 0,3–0,5 mm. Frutos 
1–1,7 × 0,6–1,2 mm, elipsóides; sementes 1–1,3 
× 0,3–0,4 mm, elipsóides, apêndices da carúncula 
0,7–0,8 mm compr.
Material examinado: Mata de Piedade, 21.VIII.2010, fl. 
e fr., D. Cavalcanti et al. 214 (UFP); Mata de Piedade, 
10.IX.2008, fl. e fr., A. Alves-Araújo et al. 1066 (UFP).
Material adicional: BRASIL. PIAUÍ: Cocal das Telhas, 
28.IV.2006, fl. e fr., A. Alves-Araújo et al. 144 (UFP). 

Ocorre na Guiana, Guiana Francesa e no 
Brasil (Marques 1988), onde ocorre nas regiões 
Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste, em 
áreas de Cerrado, Mata Atlântica e Floresta 
Amazônica (BFG 2015). Na Usina São José, foi 
encontrada próxima a um açude em uma área 
aberta. Diferencia-se das demais espécies do gênero 
da área pelas sementes elipsóides.

6. Polygala longicaulis Kunth in Humb., Bonpl. 
& Kunth, Nov. Gen. Sp. 5, ed. 4: 396-397. 1823. 
 Figs. 2a-d; 3h

Subarbustos, 11–37 cm alt. Caule anguloso, 
glabro. Folhas 0,4–1,3 × 0,05–0,3 cm, alternas 
e lineares no ápice da planta e verticiladas e 
obovadas na base da planta, ápice cuspidado 
a agudo. Inflorescências 3,5–8,1 × 0,1–1 cm, 
densifloras; raque 0,9–1,5 cm compr.; bráctea 1–1,7 
× 0,5–0,7 mm, persistente no fruto; bractéolas 
0,6–0,8 × 0,3–0,4 mm, persistentes no fruto; 
pedicelo 1–3 mm compr., glabro. Flores 2,5–5 × 
1–3 mm, róseas; sépala externa inferior, 1,5–1,6 
× 0,9–1 mm; sépalas externas superiores 1–1,3 
× 0,3–0,4 mm; sépalas internas 2–5 × 1–2,5 mm, 
estreito-elípticas; pétalas laterais 1–4,2 × 0,3–0,9 
mm, oblanceoladas; carena 3,2–4,8 mm compr., 
cristas 4–8–lobos, cúculo 0,4–0,7 mm larg. Bainha 
estaminal 3,2–3,7 mm compr.; anteras obovadas. 
Ovário 0,7–1,2 × 0,3–0,8 mm. Frutos 2,5–3,5 × 
1,5–2 mm, elipsóides; sementes 1,5–1,8 × 0,5–0,7 
mm, cônicas, apendiculadas.
Material examinado: Mata de Zambana, 28.VII.2007, 
fl. e fr., A. Melo et al. 98 (UFP).
Material adicional: BRASIL. SERGIPE: Parque 
Nacional Serra de Itabaiana, 22.VII.2006, fl. e fr., J.R. 
Maciel 325 (UFP). 

Ocorre desde o México até Paraguai (Aymard 
et al. 2004). No Brasil ocorre em todas as regiões 
e domínios fitogeográficos (BFG 2015). Na 
Usina São José foi encontrada em borda de mata. 
Assemelha-se a Polygala trichosperma Jacq., por 

apresentar sementes cônicas e inflorescências 
densifloras, porém diferencia-se por apresentar 
bráctea e bractéolas persistentes no fruto e sementes 
apendiculadas.

7. Polygala paniculata L., Syst. nat. 2: 1154. 
1759. Figs. 2e-g; 3i

Subarbustos, 10–60 cm alt. Caule cilíndrico, 
piloso, tricomas claviformes. Folhas 0,2 –2,7 × 
0,05–0,35 cm, alternas e verticiladas, estreito-
elípticas, ápice mucronado. Inflorescências 
0,5–11 × 0,2–0,7 cm, laxifloras; raque 0,4–10 cm 
compr.; bráctea 0,8–1 × 0,2–0,3 mm, caduca no 
fruto; bractéolas 0,2–0,6 × 0,1–0,2 mm, caducas 
no fruto; pedicelo 0,2–1,4 mm compr., glabro. 
Flores 1,1–2,5 × 0,7–1,3 mm, alvas; sépala externa 
inferior 1,1–1,2 × 0,5–0,6 mm; sépalas externas 
superiores 1–1,1 × 0,3–0,4 mm; sépalas internas 
1–2 × 0,5–0,6 mm, elípticas; pétalas laterais 2–2,6 
× 0,4–0,7 mm, elípticas; carena 1–2,2 mm compr., 
cristas 4–lobos, cúculo 0,4–0,7 mm larg. Bainha 
estaminal 1–1,2 mm compr.; anteras obovadas. 
Ovário 0,4–0,7 × 0,2–0,4 mm. Frutos 1,5–2,5 
× 0,8–1,1 mm, elipsóides; sementes 1,2–1,9 × 
0,3–0,5 mm, cilíndricas, apêndices da carúncula 
0,8–1 mm compr.
Material examinado: Mata de Piedade, 21.VIII.2010, 
fl. e fr., D. Cavalcanti 216 (UFP); Mata dos Macacos, 
19.VI.2007, fl. e fr., P.Y. Ojima 67 (UFP).

De acordo com Marques (1988), é uma 
espécie com distribuição neotropical. No Brasil 
há registros para todas as regiões ocorrendo em 
todos os domínios fitogeográficos (BFG 2015). Na 
Usina São José, foi encontrada em borda de mata e 
locais sazonalmente alagados. É diferenciada das 
demais espécies da área pelos tricomas claviformes 
presentes no caule.

8. Polygala trichosperma Jacq., Jacq., Observ. Bot. 
3: 16. 1768. Figs. 2h; 3j

Subarbustos, 31–38 cm alt. Caule anguloso, 
glabro. Folhas 0,1–1,2 × 0,05–0,1 cm, alternas, 
lineares, ápice agudo. Inflorescências 0,5–2,5 × 
0,5–0,8 cm, densifloras; raque 0,3–1,5 cm compr.; 
bráctea 0,6–0,8 × 0,2–0,4 mm, caduca no fruto; 
bractéolas 0,4–0,6 × 0,1–0,2 mm, caducas no 
fruto; pedicelo 0,1–1 mm compr., glabro. Flores 
2–4,2 × 1,6–1,7 mm, róseas; sépala externa inferior 
1,3–1,6 × 0,8–0,9 mm; sépalas externas superiores 
0,8–1,3 × 0,3–0,4 mm; sépalas internas 2–4,2 × 
0,9–1,7 mm, obovadas; pétalas laterais 1–3,8 × 
0,3–1,2 mm, oblanceoladas; carena 2,3–3,5 mm 
compr., cristas 4–lobos, cúculo 0,7–0,9 mm larg. 



258 Ferreira, D.M.C. et al.

Rodriguésia 68(1): 251-262. 2017

Figura 2 – a-d. Polygala longicaulis – a. flor; b. carena com o ápice cristado; c. estilete ereto; d. semente sem apêndices. e-g. 
Polygala paniculata – e. tricoma claviforme; f. caule cilíndrico; g. semente com dois apêndices. h. Polygala trichosperma – 
semente com dois apêndices. i-p. Securidaca diversifolia – i. folha; j. glândula crateriforme na base do pecíolo; k. detalhe da 
glândula crateriforme; l. sépala interna; m. flor; n. androceu e gineceu; o. gineceu; p. fruto. (a-d. A. Melo 98; e-g. D. Cavalcanti 
216; h. A. Melo 118; i-k. Alves-Araújo 728; l-p. N.A. Albuquerque 586).
Figure 2 – a-d. Polygala longicaulis – a. flower; b. carina with the cristate apex (keeled); c. upright style; d. seed without appendages. e-g. Polygala 
paniculata – e. clavete trichome; f. cylindrical stem; g. seed with two appendages. h. Polygala trichosperma – seed with two appendages. i-p. 
Securidaca diversifolia – i. leaf; j. crateriform glands at the base of the petiole; k. detail of the crateriform glands; l. inner sepal; m. flower; n. androecium 
and gynoecium; o. gynoecium; p. fruit. (a-d. A. Melo 98; e-g. D. Cavalcanti 216; h. A. Melo 118; i-k. Alves-Araújo 728; l-p. N.A. Albuquerque 586).
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Figura 3 – a. Asemeia martiana – inflorescência. b. Asemeia violacea – inflorescência. c-e. Bredemeyera laurifolia – c. flor; d. 
inflorescência; e. frutos. f. Diclidanthera laurifolia – corte transversal do caule. g. Polygala galioides – inflorescência. h. Polygala 
longicaulis – inflorescência. i. Polygala paniculata – inflorescência. j. Polygala trichosperma – inflorescências. k-n. Securidaca 
diversifolia – k. corte transversal do caule; l. flores; m. inflorescências; n. frutos jovens. (d. B.S. Amorim; f. J.D. García; k,m. D. Araújo).
Figure 3 – a. Asemeia martiana – inflorescence. b. Asemeia violacea – inflorescence. c-e. Bredemeyera laurifolia – c. flower; d. inflorescence; e. fruits. f. 
Diclidanthera laurifolia – cross-section of the stem. g. Polygala galioides – inflorescence. h. Polygala longicaulis – inflorescence. i. Polygala paniculata 
– inflorescence. j. Polygala trichosperma – inflorescences. k-n. Securidaca diversifolia – k. cross-section of the stem; l. flores; m. inflorescences; n. 
immature fruits. (d. B.S. Amorim; f. J.D. García; k,m. D. Araújo).
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Bainha estaminal ca. 0,5–2,4 mm compr.; anteras 
obovadas. Ovário 0,6–0,8 × 0,3–0,4 mm. Frutos 
3,3–3,4 × 1,7–1,8 mm, ovóides; sementes 1,7–2,4 
× 0,4–0,6 mm, cônicas, apêndices da carúncula 
0,8–1,1 mm compr.
Material examinado: Mata de Zambana, 4.IX.2007, 
fl. e fr., A. Melo et al. 118 (UFP).
Material adicional: BRASIL. BAHIA: Santana, 
13.III.2010, fl. e fr., K. Yoshida-Arms- BHRG 476 (UFP).

Ocorre no México, América Central, 
Colômbia, Guiana, Suriname, Guiana Francesa e 
Brasil (Aymard et. al. 2004), onde está presente nas 
regiões Norte e Nordeste, em áreas de Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica e Floresta Amazônica 
(BFG 2015). Na Usina São José, foi encontrada 
em borda de mata. É morfologicamente similar 
a Polygala longicaulis, por apresentar sementes 
cônicas e inflorescência densifloras, porém, 
diferencia-se por apresentar bráctea e bractéolas 
caducas no fruto e sementes com dois apêndices.

Securidaca L.
Lianas a ocasionalmente arbustos escandentes 

a arvoretas. Ramos cilíndricos, pubescentes. 
Folhas alternas, ovais a elípticas, ápice agudo a 
emarginado; pecíolos com 2 glândulas na base, 
glândulas crateriformes. Inflorescência racemosa, 
densiflora; bráctea central-1, bractéolas laterais-2, 
caducas no fruto; pedicelo com 2 glândulas na 
base, glândulas crateriformes,  pubescente. Flores 
papilionadas, róseas. Sépalas-5, bisseriadas; 
sépalas externas-3, com tricomas simples, 
inferior-1, livre, ovada, superiores-2, livres, 
assimétricas a largo-elípticas; sépalas internas-2, 
obovadas. Pétalas-5, dialipétalas, rudimentares-2, 
laterais-2, espatuladas, carena central cuculada-1, 
ápice cristado. Estames-8, filetes unidos em bainha 
aberta, bainha estaminal com base pubescente; 
anteras oblongas.  Ovário bicarpelar, estilete 
curvo a 90o, glabro, sem cavidade pré-estigmática, 
estigma bilobado, terminal. Fruto sâmara; 
semente-1, elipsóide, glabra, apendiculada.

9. Securidaca diversifolia (L.) S.F. Blake, Contr. 
U.S. Natl. Herb. 23(3): 594. 1923. 
 Figs. 2i-p; 3k-n

Folhas 1,1–8,5 × 1,8–4,5 cm; pecíolo 2–5 
mm compr. Inflorescências 4–11 × 0,5–1,4 cm; 
raque 2,7–10,5 cm compr.; bráctea 1,8–2,4 × 
0,4–0,6 mm; bractéolas 1–1,1 × 0,2–0,3 mm; 
pedicelo 4–6 mm compr. Flores 9–13,5 × 6,5–10 
mm; sépala externa inferior 4,5–5 × 3,3–3,5 mm; 
sépalas externas superiores 4–4,5 × 3–3,5 mm; 
sépalas internas 9–13,5 × 6,5–10 mm; pétalas 

rudimentares 0,3–1 × 0,3–0,4 mm compr; pétalas 
laterais 7–10 × 4–4,5 mm; carena 9,2–10 mm 
compr., cúculo 4,5–5 mm larg. Bainha estaminal 
ca. 7 mm compr. Ovário 1,5–1,7 × 1–1,2 mm. 
Frutos 13–28 × 4,9–6 mm; sementes 2–3,2 × 
1,3–1,8 mm.
Material examinado: Mata dos Macacos, 19.XII.2007, 
fl., A. Alves-Araújo et al. 728 (UFP); Mata da Zambana, 
29.XI.2007, fl. e fr., N.A. Albuquerque et al. 586 (IPA).
Material adicional: Goiana, RPPN Fazenda Tabatinga, 
29.IX.2010, fl. e fr., D. Cavalcanti et al. 626 (UFP). 

Ocorre em todas as regiões do Brasil em 
áreas de Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica e 
Floresta Amazônica (BFG 2015). Na Usina 
São José, foi encontrada em borda de mata. É 
diferenciada das demais espécies da área pelas 
glândulas crateriformes na base do pecíolo e do 
pedicelo e pelos frutos do tipo sâmara.  Assemelha-
se com Diclidanthera laurifolia, pelo hábito 
que pode ser liana a ocasionalmente arbusto ou 
arvoreta, e pela presença de glândulas na base 
do pecíolo e do pedicelo, porém diferencia-se, 
por apresentar glândulas do tipo crateriformes na 
base do pecíolo e do pedicelo e flores papilonadas.
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Abstract 
This research consists of the taxonomic-floristic treatment of taxa of Mimosoideae occurring in the Brazilian Chaco. 
The specimens analyzed were collected from 2004 to 2012 in Chaco remnants located in southwestern Mato Grosso 
do Sul, Brazil. Mimosoideae is represented by 39 taxa belonging to 14 genera; among the most representative, 
Mimosa (16 taxa) and Prosopis (4 taxa) are highlighted. Chloroleucon chacoense, Mimosa centurionis and Prosopis 
alba are new records for the Brazilian Flora. Prosopis nigra has its occurrence expanded. Mimosoideae is the 
second subfamily in species richness compared with other subfamilies of Leguminosae studied in the Brazilian 
Chaco. This work includes morphological descriptions, identification keys, illustrations and taxonomic comments.
Key words: biodiversity, chaco formations, Fabaceae, stepic savanna.

Resumo 
Este estudo consiste no tratamento florístico-taxonômico de táxons de Mimosoideae ocorrentes no Chaco brasileiro. 
Os espécimes analisados são oriundos de coletas realizadas de 2004 a 2012, em remanescentes de Chaco localizados 
no sudoeste de Mato Grosso do Sul, no município de Porto Murtinho. Mimosoideae encontra-se representada por 
39 táxons distribuídos em 14 gêneros. Dentre os gêneros mais representativos destacam-se Mimosa (16 táxons) 
e Prosopis (quatro táxons). Os registros de Chloroleucon chacoense, Mimosa centurionis e Prosopis alba no 
Chaco brasileiro configuram dados inéditos de ocorrência para a Flora do Brasil. Prosopis nigra tem com este 
estudo sua ocorrência ampliada. Mimosoideae é a segunda subfamília com elevada riqueza quando comparada 
às demais de Leguminosae estudadas no Chaco brasileiro. O estudo inclui descrições morfológicas, chaves de 
identificação, ilustrações e comentários taxonômicos.
Palavras-chave: biodiversidade, formações chaquenhas, Fabaceae, savana estépica.
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Introduction
Leguminosae Juss., the third largest family of 

Angiosperms, with 727 genera and 19,325 species 
(Lewis et al. 2005) is traditionally divided into three 
subfamilies: Caesalpinioideae, Papilionoideae and 
Mimosoideae (Polhill 1981; Lewis et al. 2005). The 
monophyly of Leguminosae and of Papilionoideae 
is supported by different phylogenetic analyses 
(Chappill 1995; Doyle 1995; Käss & Wink 1996; 
Doyle et al. 1997; LPWG 2013; Wojciechowsk et 
al. 2004); in Mimosoideae the recognition of the 
group is possible with the exclusion of Dinizia 
Ducke; Caesalpinioideae emerges as paraphyletic 
in the analyses (Chappill 1995; LPWG 2013; 
Wojciechowsk et al. 2004).

Mimosoideae aggregates 3,270 species in 
70 genera, predominantly distributed in tropical, 
subtropical and temperate regions (Lewis et al. 
2005). In Brazil 798 species in 36 genera are 
recorded (BFG 2015).

Representatives of Mimosoideae compose 
the dry forests of South America, distributed in 
discontinuous vegetation belts (Pennington et 
al. 2006) that often extend into areas of Chaco, 
e.g., species of certain genera such as Calliandra 
Benth., Chloroleucon (Benth.) Britton & J.N. Rose, 
Desmanthus Willd., Mimosa R.Br. and Senegalia C. 
S. Rafines (Polhill 1981; Schire et al. 2005; Queiroz 
2009), many of these also recorded in remnants of 
the Brazilian Chaco (Noguchi et al. 2009).
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The chaquenian formations correspond to 
probable areas of connection between nuclei of 
species distribution in South America (Prado 
2000), mainly in the adjacencies of Bolivia 
and Brazil. However, in Argentina, Bolivia 
and Paraguay where the Chaco occurs, floristic 
studies are scarce and the data are scattered 
in ecological reports. Therefore, floristic-
taxonomic studies are extremely important for 
future research aiming to elucidate possible 
floristic and biogeographic relationships of the 
Chaco with other Neotropical areas.

The Chaco covers about 800,000 km2 in 
South America, occurring in the plains of northern 
Argentina, western Paraguay, southeastern Bolivia 
and western Brazil (Prado 1993). In the Brazilian 
territory, studies reported by Prado et al. (1992) on 
forest communities in southwestern Mato Grosso 
do Sul demonstrate that only the chaquenian 
formations of Porto Murtinho should be classified 
as Chaco sensu stricto, due to the similarities of 
the physiognomic and floristic characteristics with 
the vegetation of Paraguay and Argentina.

At a regional scale the Brazilian Chaco 
is considered a domain of high priority for 
conservation (Tálamo & Caziano 2003). However, 
due to the agropastoral expansion in the last 
decades in southwestern Mato Grosso do Sul 
(Pott& Pott 2003) the domain is under threat, 
jeopardizing the local biodiversity.

In Brazil the flora of the Chaco has been 
studied in the last years. In floristic-taxonomic 
terms for Leguminosae, some studies were 
carried out for Caesalpinioideae (Alves 2008) 
and Papilionoideae (Alves & Sartori 2009; Sinani 
2015); however, studies of a floristic-taxonomic 
nature are lacking for Mimosoideae.

Our objective was to perform a floristic-
taxonomic survey of the taxa of Mimosoideae 
occurring in the Brazilian Chaco including 
morphological descriptions, identification keys, 
illustrations and taxonomic comments.

Material and Methods
The Chaco in Brazil covers an estimated 

area of 70,000 km2 (Hueck 1972), mainly in Porto 
Murtinho, southwestern Mato Grosso do Sul (Fig. 
1), the only municipality with extensive areas of 
the domain. The climate of the region is classified 
as warm and dry most of the year, with seasonal 
rains, occasionally concentrated in three or four 
months, with annual rainfall of 1,200 mm (Furtado 
et al. 1982); it is considered the wettest region 

of the Chaco (Pennington et al. 2000). The soil 
type is planosol, with high clay and salt content 
(Furtado et al. 1982). The chaquenian formations 
are classified by IBGE (2012) into: Forested 
Stepic Savanna (forested chaco), Stepic Woodland 
Savanna (chaco woodland), Park Stepic Savanna 
and Grassy-Woody Stepic Savanna, according to 
the phytophysiognomy and the floristic elements.

Our floristic-taxonomic study was based on 
specimens from the CGMS herbarium (acronym 
according to Thiers, continuously updated), the 
largest collection of plants from the Brazilian 
Chaco, gathered after 2004; we also made field 
collections and observations in 2011 and 2012. 
The descriptions of the taxa included the range 
of morphological variation observed in the 
specimens examined. The terminology utilized for 
life-forms followed Guedes-Bruni et al. (2002), 
indument and morphology of vegetative and 
reproductive structures was based on Font Quer 
(1953), Radford et al. (1974), Harris & Harris 
(1994) and Stearn (2004), and fruits according 
to Barroso et al. (1999). Plant identification 
was based on specialized taxonomic literature, 
comparison with herbarium material, and 
consulting specialists. Information on color of 
floral parts, fruit and seeds were obtained from 
the labels of herbarium material; measurements 
of flowers were taken at pre-anthesis.

Figure 1 – Location of Chaco in South America 
including the State Mato Grosso do Sul, Brazil.
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Data on geographic distribution and preferred 
habitat were compiled from labels of the exsiccatae, 
taxonomic revisions and field observations. The 
classification of the Chaco vegetation was adapted 
from IBGE (2012) and Brazilian Biomes followed 
BFG (2015), where Chaco does not figure.

Results and Discussion
Mimosoideae, with 39 confirmed taxa, is the 

second richest subfamily in the Brazilian Chaco, 
according to the most recent studies, when compared 
with Papilionoideae with 45 taxa (Sinani 2015), 
and Caesalpinioideae with 12 (Alves & Sartori 
2009). Amongst the 14 genera, Mimosa is the most 
representative with 16 taxa, followed by Prosopis 
with four taxa, and Chloroleucon and Senegalia, 
both with three.

The current records of Chloroleucon 
chacoense, Mimosa centurionis and Prosopis alba 
in the Brazilian Chaco are new occurrences yet 
unpublished in the Flora of Brasil (BFG 2015). The 

occurrence of P. ruscifolia is probably restricted to 
the Central-West region, in the Brazilian Chaco, 
since this species has been cited with some hesitation 
for the Caatinga in the Brazilian Northeast (Queiroz 
2009). The confirmation of P. nigra expands the 
occurrence of this species in Brazil, cited until now 
only for the South region (BFG 2015).

Representatives of Mimosoideae occurring 
in the Brazilian Chaco can be characterized by the 
bipinnate leaves (Figs. 2-8), with one to many pairs of 
pinnae, and extrafloral nectaries that can occur on the 
petiole and on the leaf rachis. The stipules are bristly, 
foliaceous, and in some genera modified into spines 
(Chloroleucon, Piptadenia, Prosopis and Vachellia); 
prickles also occur in other genera (Mimosa and 
Senegalia). The inflorescences can be capituliform, 
racemose, spiciform and umbelliform, composed 
of homomorphic or heteromorphic flowers, with 
actinomorphic symmetry, and campanulate calyx. 
The fruit types range from legume, follicle, sacellum, 
cryptoloment, craspedium and legume-drupaceous.

Identification key for taxa of Mimosoideae in the Chaco of Porto Murtinho

1. Branches armed.
2. Branches with prickles.

3. Leaves unijugate.
4.	 Shrubs,	2.5	m	tall;	branches	strigose;	leaflets	with	brochidodromous	venation .............  

 ................................................................................23. Mimosa sensibilis var. sensibilis
4’.	 Herbs	 to	 subshrubs,	 0.4–1.6	m	 tall;	 branches	 glabrous	 or	 puberulent;	 leaflets	with	

hyphodromous, camptodromous or craspedodromous venation.
5. Herbs, 0.4–0.5 m tall; petioles with glabrous or pubescent surface; leaves with 2 pairs 

of	leaflets	per	pinna;	leaflets	with	ciliate	margin	and	craspedodromous	venation.
6.	 Branches	with	 prickles	 recurved;	 leaves	with	 pubescent	 petiole;	 leaflets	

obovate, apex obtuse, pubescent on both surfaces ..........................................
 ........................................................................14. Mimosa debilis var. debilis

6’.	 Branches	with	prickles	straight;	leaves	with	glabrous	petiole;	leaflets	elliptic,	
apex acute, glabrous on both surfaces ..........13. Mimosa debilis var. angusta

5’. Subshrubs, 0.8–1.6 m tall; petiole with hispid surface; leaves with 16–22 pairs of 
leaflets	per	pinna;	leaflets	with	scabrous	margin	or	hirsute	margin	and	hyphodromous	
or camptodromous venation.
7. Plants 1.6 m tall; stipules deltoid; leaves with petiole grooved in cross section 

 .............................................................21. Mimosa polycarpa var. polycarpa
7’. Plants 0.8 m tall; stipules narrow-elliptic or narrow-triangular; leaves with 

petiole semicylindric in cross section.
8.	 Branches	with	prickles	straight;	stipules	narrow-elliptic;	leaflets	pubescent	

on the upper surface and hispid on the lower surface, margin scabrous, 
venation hyphodromous ........................15. Mimosa distans var. distans

8’.	 Branches	with	 prickles	 recurved;	 stipules	 narrow-triangular;	 leaflets	
glabrous on both surfaces, margin hirsute, venation camptodromous ....
 ................................................... 22. Mimosa polycarpa var. spegazzinii
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3’. Leaves multijugate.
9. Stipules persistent; fruit craspedium.

10. Herbs; leaves with petiole semicylindric in cross section; rachis less than 1.2 mm long  
 ....................................................................................................... 11. Mimosa candollei

10’. Trees, shrubs or subshrubs; leaves with petiole grooved in cross section; rachis more 
than 1.3 mm long.
11.	 Trees;	leaves	with	12–16	pairs	of	pinnae	per	rachis;	leaflets	with	obtuse	apex ......  

 .............................................................................................. 18. Mimosa glutinosa
11’.	 Shrubs	 or	 subshrubs;	 leaves	with	 2–8	 pairs	 of	 pinnae	 per	 rachis;	 leaflets	with	

mucronate apex.
12. Subshrubs; leaves with glabrescent petiole, 13–13.5 mm long; rachis glabrous, 

with	31–39	pairs	of	leaflets	per	pinna .............................................................  
 ............................................................... 24. Mimosa somnians var. somnians

12’. Shrubs; leaves with pubescent or hispid petiole, 6.7–10 mm long; rachis 
pubescent	or	hispid	with	9–30	pairs	of	leaflets	per	pinna.
13. Branches, petioles and foliar rachis hispid; leaves with 5–7 pinnae per 

rachis; paraphyllidia absent ........................20. Mimosa pigra var. pigra
13’. Branches puberulent, petioles and foliar rachis pubescent; leaves with 

2–4 pinnae per rachis; paraphyllidia present.
14. Foliar rachis with 12.1–20.8 mm long; leaflets with venation 

eucamptodromous ...................................10. Mimosa bimucronata
14’.	 Foliar	rachis	8.8	mm	long;	leaflets	with	venation	brochidodromous 

 ...................................................................... 19. Mimosa hexandra
9’. Stipules caducous; fruit legume.

15.	 Petiole	cylindric	in	cross	section;	leaflets	42–60	pairs	per	pinna,	falcate,	apex	apiculate,	
base truncate ....................................................................................36. Senegalia martii

15’.	 Petiole	grooved	in	cross	section;	leaflets	17–31	pairs	per	pinna,	narrow-elliptic,	apex	
mucronate, base obliquous.
16.	 Branches	with	prickles	straight;	leaflets	tomentose	on	both	surfaces .....................  

 ......................................................................................... 37. Senegalia polyphylla
16’.	 Branches	with	prickles	recurved;	leaflets	glabrescent	on	both	surfaces .................  

 .........................................................................................35. Senegalia lasiophylla
2’. Branches with spines.

17. Shrubs.
18.	 Leaves	with	rachis	27–38	mm	long;	leaflets	with	obtuse	apex,	ciliate	margin;	fruit	nucoid	

legume ......................................................................................................38. Vachellia caven
18’.	 Leaves	with	rachis	16	mm	long;	leaflets	with	apex	slightly	apiculate,	glabrous	margin;	fruit	

non-nucoid legume ........................................................................... 39. Vachellia farnesiana
17’. Trees.

19.	 Branches	with	spines	recurved;	leaves	with	petiole	grooved	in	cross	section,	floccose .........  
 ........................................................................................................ 29. Piptadenia viridiflora

19’. Branches with spines straight; leaves with petiole cylindric in cross section, glabrous, pubescent 
or tomentose.
20. Stipules caducous; leaves with spicules on the rachis.

21. Leaves with petiole and rachis glabrous; legume elliptic .......................................  
 ......................................................................................4. Chloroleucon chacoense

21’. Leaves with petiole and rachis tomentose to sparse-tomentose; legume falcate or 
coiled.
22.	 Leaves	with	4–8	pairs	of	pinnae	per	rachis;	leaflets	oblong,	glabrous,	margin	

ciliate; fruit legume, falcate ................................. 5. Chloroleucon foliolosum
22’.	 Leaves	with	up	to	3	pairs	of	pinnae	per	rachis;	leaflets	narrow-elliptic,	villose,	

margin glabrous; fruit legume, coiled ................6. Chloroleucon tenuiflorum
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20’. Stipules persistent; leaves without spicules on the rachis.
23. Petiole without nectary, rachis more than 1.3 mm long ..................... 32. Prosopis rubriflora
23’. Petiole with nectary, rachis less than 1.2 mm long.

24.	 Leaves	with	petiole	glabrous,	3–5	pairs	of	pinnae;	leaflets	with	acuminate	apex ..........  
 .....................................................................................................33. Prosopis ruscifolia

24’.	 Leaves	with	petiole	pubescent,	15–68	pairs	of	pinnae;	leaflets	with	obtuse	apex.
25. Leaves with petiole ca. 3.2 mm long; seeds 3–10 ..................... 31. Prosopis nigra
25’. Leaves with petiole 9.3–37 mm long; seeds 14–29 ....................30. Prosopis alba

1’. Branches unarmed.
26. Trees.

27.	 Leaves	with	1	pair	of	leaflets	per	pinna ............. 9. Microlobius foetidus subsp. paraguensis
27’. Leaves	with	3–69	pairs	of	leaflets	per	pinna.

28.	 Leaves	with	petiole	velutine,	spicule	present	on	rachis;	leaflets	3	pairs	per	pinna,	obovate;	
inflorescence	umbelliform ............................................................34. Samanea tubulosa

28’. Leaves with  glabrous to pubescent petiole, sometimes villose and glandular, spicule 
absent on rachis; leaflets 8–69 pairs per pinna, oblong or elliptic; inflorescence 
capituliform or spiciform.
29.	 Branches	tomentose;	nectary	absent	on	rachis;	inflorescence	spiciform ................  

 ....................................................................................... 28. Parapiptadenia rigida
29’.	 Branches	glabrous	or	hispid;	nectary	present	on	rachis;	inflorescence	capituliform.

30.	 Leaves	with	 grooved	 petiole,	 glabrous	 or	 villose-glandular;	 leaflets	with	
actinodromous venation; fruit cryptoloment or legume.
31. Branches glabrous; stipules triangular; leaves fully glabrous with petiole 

37.3–58 mm long; foliar rachis 82–164 mm long, cylindric in cross 
section;	 leaflets	 11–12	 pairs	 per	 pinna,	 narrow-elliptic,	 apex	 acute,	
paraphyllidia present; fruit cryptoloment ..................1. Albizia inundata

31’. Branches hispid; stipules linear; leaves villose-glandular with petiole 16.5–
27.6 mm long; foliar rachis 35–40 mm long, grooved in cross section; 
leaflets	30–41	pairs	per	pinna,	oblong,	 apex	mucronate,	paraphyllidia	
absent; fruit legume ................................................. 2. Albizia niopoides

30’.	 Leaves	with	cylindric	petiole,	pubescent;	leaflets	with	venation	hyphodromous	
or eucamptodromous; fruit follicle or bacoid legume.
32.	 Leaves	with	8–16	pinnae;	 leaflets	with	apex	mucronate,	base	oblique,	

glabrous on both surfaces; follicle ...........................................................
 .................................................... 3. Anadenanthera colubrina var. cebil

32’.	 Leaves	with	 2–3	 pinnae;	 leaflets	with	 apex	 apiculate,	 base	 obtuse,	
pubescent on both surfaces; bacoid legume ............................................
 ............................................................8. Enterolobium contortisiliquum

26’. Herbs to subshrubs.
33. Stipules awned; petiole less than 3 mm long .................................... 7. Desmanthus virgatus
33’. Stipules cordiform, elliptic, deltoid or triangular; petiole longer than 5 mm.

34. Leaves with 1 pair of pinnae
35.	 Petiole	hispid,	 6.7–8.3	mm	 long;	 leaflets	with	 scabrous	margin,	 hyphodromous	

venation; paraphyllidia present ..............25. Mimosa xanthocentra var. subsericia
35’.	 Petiole	glabrous	or	hirsute,	12–37	mm	long;	leaflets	with	hispid	margin,	venation	

eucamptodromous or brochidodromous; paraphyllidia absent.
36. Stipules widely-deltoid; petiole hirsute, grooved in cross section, 34.1–37 mm 

long;	leaflets	5	per	pinna,	elliptic,	venation	eucamptodromous ......................  
 ........................................................................16. Mimosa dolens var. acerba

36’. Stipules narrow-elliptic; petiole glabrous, semicylindric in cross section, 
12.3–22.3	mm	long;	leaflets	14	per	pinna,	ovate,	venation	brochidodromous 
 ........................................................................ 17. Mimosa dolens var. dolens
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Description of taxa
Albizia Durazz.

Tree; branches unarmed, striate, glabrous or 
hispid; stipules persistent, triangular or linear. Leaf 
multijugate, petiole grooved, glabrous or villose and 
glandular, extrafloral nectary present; rachis cylindric 
or grooved, glabrous or pubescent, extrafloral nectary 
present, spicule absent, paraphyllidia absent or 
present; leaflets opposite, oblong or narrow-elliptic, 
apex acute or mucronate, base oblique, adaxial and 
abaxial surface glabrous, margin glabrous or ciliate, 
venation actinodromous, extrafloral nectary present 
on secondary rachis, paraphyllidia absent or present. 
Inflorescence capituliform; flowers not observed. 
Fruit legume or cryptoloment, dry, oblong, glabrous, 
apex apiculate.

1. Albizia inundata (Mart.) Barneby & J.W.Grimes, 
Mem. New York Bot. Gard. 74(1): 238. 1996. 
 Fig. 2a-b

Tree 5–7 m tall; branch glabrous; stipules 
triangular. Leaf with petiole glabrous, 37.3–58 mm 
long; rachis cylindric, glabrous, 82–164 mm long, 
paraphyllidia present; pinnae 3–4 pairs, leaflets 
11–12 pairs per pinna, 1.6–23 × 5.4–6.6 mm, narrow-
elliptic, apex acute, margin glabrous, paraphyllidia 
present. Fruit cryptoloment, 120–130 × 12–13 mm; 
seeds 13–15.
Examined material: urban area, 26.X.2008, fr., 
A.L.B. Sartori et.al. (CGMS 23109); Fazenda Flores, 
16.XII.2008, fr., E.P. Seleme & A.L.B. Sartori 190 
(CGMS).

Albizia inundata occurs in Argentina, Bolivia 
and Brazil generally in riparian vegetation of 
seasonally flooded floodplain, frequent in the 
northern Paraná-Paraguay-Uruguay basin (Barneby 
& Grimes 1996). In Brazil it has a wide distribution 
(BFG 2015). The species can be distinguished 
by the glabrous petiole and rachis, presence of 
paraphyllidia, rachis cylindric, 11–12 pairs of leaflets 
per pinna, margin of leaflets glabrous and the fruit 
a cryptoloment.

2. Albizia niopoides (Spruce ex Benth.) Burkart, 
Legum. Argent. (ed. 2) 542. 1952.
 Fig. 2c

Tree ca. 6 m tall; branch hispid; stipules 
linear. Leaf with petiole villose and glandular, 
16.5–27.6 mm long; rachis grooved, pubescent, 
35–40 mm long, paraphyllidia absent; pinnae 4–8 
pairs, leaflets 30–41 pairs per pinna, 4.7–5.8 × 
0.9–1.0 mm, oblong, apex mucronate, margin ciliate, 
paraphyllidia absent. Fruit legume, 55–90 × 12 mm; 
seeds 5–9.
Examined material: Fazenda Agro Comercial Aubi, 
9.V.2007, fr., F. Matos-Alves et al. 79 (CGMS); Dique 5, 
15.IV.2005, fr., road side, 15.IV.2005, D.K. Noguchi et al. 
173 (CGMS); urban area, 10.V.2007, fr., F. Matos-Alves 
et al. 420 (CGMS).

Albizia niopoides has records for southern 
Mexico, Central America, West Indies and South 
America, generally associated with Deciduous or 
Semideciduous Forests, on riversides (Barneby & 
Grimes 1996). In Brazil it occurs in the Central-
West, South and in the states of Pará, Maranhão and 
São Paulo (BFG 2015). This species differs from A. 
inundata by a set of characteristics such as villose 
petiole, with glandular trichomes (versus glabrous), 
grooved, pubescent (versus cylindric, glabrous) 
rachis, paraphyllidia absent (versus present), 30–41 
pairs of leaflets per pinna (versus 11–12 pairs per 
pinna), margin of the leaflets ciliate (versus glabrous) 
and fruit a legume (versus cryptoloment).

3. Anadenanthera colubrina var. cebil (Griseb.) 
Altschul, Contr. Gray Herb. 193: 53. 1964.
 Fig. 2d-e

Tree ca. 15 m tall; branch unarmed, striate, 
glabrous; stipules caducous. Leaf multijugate, petiole 
cylindric, pubescent, 11.6–25.8 mm long, extrafloral 
nectary present; rachis grooved, pubescent, 95–140 
mm long, extrafloral nectary present, spicule and 
paraphyllidia absent; pinnae 8–16 pairs, leaflets 
opposite, 34–69 pairs per pinna, 2.1–6.9 × 0.5–1.3 
mm, narrow-elliptic, apex mucronate, base oblique, 

34’. Leaves with 2–4 pairs of pinnae.
37.	 Petiole	grooved	in	cross	section,	hispid;	spicule	present;	leaflets	7–12	pairs	per	pinna,	obovate,	

hispid margin ............................................................................................. 12. Mimosa centurionis
37’.	 Petiole	semicylindric	in	cross	section,	never	hispid;	spicule	absent;	leaflets	14–48	pairs	per	pinna,	

narrow-elliptic, ciliate margin.
38.	 Branches	hispid,	stipules	cordiform;	petiole	with	nectary;	foliar	rachis	villose;	leaflets	14–17	

pairs per pinna ...........................................................................................26. Neptunia plena
38’.	 Branches	glabrous,	stipules	deltoid;	petiole	without	nectary;	foliar	rachis	glabrous;	leaflets	

36–48 pairs per pinna ........................................................................27. Neptunia pubescens
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Figure 2 – a-b. Albizia inundata (Mart.) Barneby & J.W.Grimes – a. branch with fruit; b. exocarp (E.P.Seleme & A.L.B.Sartori 
190). c. Albizia niopoides (Spruce ex Benth.) Burkart c. branch with fruit (F.M.Alves et al. 79). d-e. Anadenanthera 
colubrina var. cebil (Griseb.) Altschul – d. branch; e. fruit (A. Restel 2). f-g. Chloroleucon chacoense (Burkart) Barneby 
& J.W.Grimes – f. branch with fruit; g. flower (F.M.Alves & A.L.B.Sartori 486). h-j. Chlroleucon foliolosum (Benth.) G.P. 
Lewis – h. branch; i. fruit; j. flower (h.j. F.S.Carvalho et al. 182; i. F.M.Alves et al. 403). k-m. Chloroleucon tenuiflorum 
(Benth.) Barneby & J.W.Grimes – k. branch; l. fruit; m. flower. (k.m. A.L.B.Sartori CGMS 25810; l. A.L.B.Sartori 1112).
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adaxial and abaxial surface glabrous, margin 
ciliate, venation eucamptodromous, extrafloral 
nectary present on secondary rachis, paraphyllidia 
absent. Inflorescence capituliform, axillary, 
peduncle 9.1–21.1 mm long, puberulent, axis 
12.2–24.9 mm long; flower sessile, pentamerous, 
homomorphic, hermaphrodite; calyx pubescent, 
ca. 1.5 mm long; corolla gamopetalous, pubescent, 
ca. 1.5 mm long; androecium with 8 stamens, 
apostemonous, yellow, anther glandular; ovary 
glabrous. Fruit follicle, dry, oblong, glabrous, 
100–270 × 17–25 mm, apex apiculate; seeds 4–13.
Examined material: Fazenda Retiro Conceição, 
6.XII.2008, fr., E.P. Seleme & A.L.B. Sartori 213 
(CGMS); Fazenda Agro Comercial Aubi, 9.V.2007, 
fr., F. Matos-Alves et al. 405 (CGMS); Fazenda 
Santa Virgínia, 16.XI.2009, fl. e fr., D.R.C. Padilha 
66 (CGMS).

Anadenanthera colubrina var. cebil occurs 
in Argentina, Bolivia, Brazil, Paraguay and Peru 
(Altschul 1964). In Brazil it has records for the 
Central-West, Northeast and Southeast regions in 
Seasonal Semideciduous Forest, Ombrophilous 
Forest, Cerrado and Caatinga (BFG 2015). 
Anadenanthera colubrina var. cebil can be 
recognized by the unarmed branches, nectary on 
petiole, rachis and secondary rachis, ca. 8–16 
pairs of pinnae, 34–69 pairs of leaflets and fruit 
a follicle.

Chloroleucon (Benth.) Britton & Rose ex Record
Tree; branch armed, striate, glabrous, spines 

straight; stipules caducous. Leaf uni-multijugate, 
petiole cylindric, glabrous, sparse-tomentose 
or tomentose, extrafloral nectary present; 
rachis cylindric, glabrous, sparse–tomentose or 
tomentose, extrafloral nectary and spicule present, 
paraphyllidia absent; leaflets opposite, narrow-
elliptic, elliptic, oblong or obovate, apex acute or 
obtuse, base oblique, adaxial and abaxial surface 
glabrous or villose, margin glabrous or ciliate, 
venation brochidodromous or eucamptodromous, 
extrafloral nectary present on secondary 
rachis, paraphyllidia absent. Inflorescence 
capituliform, axillary, glabrous or pubescent, 
axis not observed; flower sessile or subsessile, 
pentamerous, homomorphic or heteromorphic, 
hermaphrodite; calyx glabrous, grabrescent 
or villose; corolla gamopetalous, glabrous; 
androecium polystemonous, monadelphous, white 
or yellow, anther eglandular; ovary glabrous. Fruit 
legume, dry, elliptic, falcate or coiled, glabrous, 
apex apiculate or not.

4. Chloroleucon chacoense (Burkart) Barneby & 
J.W. Grimes, Mem. New York Bot. Gard. 74(1): 
140. 1996. Fig. 2f-g

Tree ca. 3 m tall. Leaf uni-multijugate, 
petiole glabrous, 10–32 mm long; rachis glabrous, 
ca. 16.7 mm long; pinnae 1–2 pairs, leaflets 1–2 
pairs per pinna, 19 × 14.3 mm, elliptic, obovate, 
apex obtuse, adaxial and abaxial surface glabrous, 
margin glabrous, venation eucamptodromous. 
Inflorescence capituliform, peduncle ca. 21.7 mm 
long, glabrous; flower sessile, homomorphic; calyx 
glabrous, ca. 1.2 mm long; corolla glabrous, ca. 5.0 
mm long; androecium yellow. Fruit elliptic, 105 × 
19 mm, apex apiculate; seeds ca. 7.
Examined material: Fazenda Agro Comercial Aubi, 
17.II.2007, fr., F.M.Alves et al. 35 (CGMS); Fazenda 
Agro Comercial Aubi, 4.XII.2007, fl. e fr., F.M.Alves & 
A.L.B.Sartori 486 (CGMS).

This is the first record of Chloroleucon 
chacoense for Brazil. It occurs in spiny forests 
(chaco woodland) of Bolivia, Argentina and 
Paraguay (Barneby & Grimes 1996). Among the 
species of the genus occurring in the study area it 
is the only one with 1–2 pairs of pinnae, 1–2 pairs 
of elliptic or obovate leaflets.

5. Chloroleucon foliolosum (Benth.) G. P. Lewis, 
Leg. Bahia 166. 1987. Fig. 2h-j

Tree ca. 3 m tall. Leaf multijugate, petiole 
sparse-tomentose, 4.9–14.4 mm long; rachis 
sparse–tomentose, 23–77 mm long; pinnae 4–8 
pairs, leaflets 4–25 pairs per pinna, 3.8–7.9 × 
0.8–1.2 mm, oblong, apex acute, adaxial and 
abaxial surface glabrous, margin ciliate, venation 
eucamptodromous. Inflorescence capituliform, 
peduncle 12.5–28 mm long, pubescent; flower 
heteromorphic, peripheral subsessile, 7.0 mm long, 
tube stamens included in the corolla; flower central 
sessile, 5.3–6.9 mm long, tube stamens exserted, 
calyx glabrescent, 1–1.5 mm long; corolla 
glabrous, 4.3–5.4 mm long; androecium white. 
Fruit falcate, 110 × 15 mm, apex not apiculate; 
seeds 12–17.
Examined material: Fazenda El Dorado, 15.II.2007, 
fl. e fr., F.M.Alves et al. 536 (CGMS); Fazenda Agro 
Comercial Aubi, 9.V.2007, fr., F.M.Alves et al. 404 
(CGMS).

Chloroleucon foliolosum occurs in Argentina, 
Bolivia and in southwestern Brazil where it is 
recorded for woody Caatinga and Chaco (Barneby 
& Grimes 1996). In Brazil it occurs in the North, 
Northeast, Southeast and Central-West regions 
in the domains of Amazonia, Caatinga, Cerrado 
and Atlantic Forest (BFG 2015). Chloroleucon 
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foliolosum can be distinguished by the leaves with 
4–8 pairs of pinnae and oblong leaflets, from C. 
chacoense with 1–2 pairs of pinnae, leaflets elliptic 
or obovate, and from C. tenuiflorum with up to 3 
pairs of pinnae and narrow-elliptic leaflets.

6. Chloroleucon tenuiflorum (Benth.) Barneby & 
J.W. Grimes, Mem. New York Bot. Gard. 74: 145. 
1996. Fig. 2k-m

Tree ca. 5 m tall. Leaf multijugate, petiole 
tomentose, 9–12 mm long; rachis tomentose, 28.1–
45 mm long; pinnae up to 3 pairs, leaflets 7–10 pairs 
per pinna, 14.3 × 5.7 mm, narrow-elliptic, apex 
acute, obtuse, adaxial and abaxial surface villose, 
margin glabrous, venation brochidrodomous. 
Inflorescence capituliform, peduncle 17.2–21.2 
mm long, glabrous; flower sessile or subsessile, 
homomorphic; calyx villose, ca. 1.4 mm long; 
corolla villose, 4.8–6.4 mm long; androecium 
yellow. Fruit elliptic, coiled, 45.5 × 10 mm, apex 
not apiculate; seeds ca. 15.
Examined material: Fazenda Retiro Conceição, 
30.IX.2010, fl., F.S.Carvalho et al. 179 (CGMS); 
Fazenda Anaí, 30.VIII.2008, fl., M.M. Menegazzo 3 
(CGMS); Fazenda Retiro Conceição, 14.XII.2011, fr., 
A.L.B. Sartori 1112 (CGMS).

Chloroleucon tenuiflorum occurs in Bolivia, 
Argentina, in Chaco of Paraguay, in Cerrado in 
Minas Gerais and Goiás, in forests and in sandy 
plains, rare in seasonally flooded grasslands 
(Barneby & Grimes 1996). Its occurrence is also 
recorded for Acre, Tocantins and Mato Grosso do 
Sul (BFG 2015). The species presents narrow-
elliptic leaflets and coiled legumes, characteristics 
that differ from the two other species of the genus 
found in the Chaco.

7. Desmanthus virgatus (L.) Willd, Sp. Pl. 4 (2): 
1047. 1806. Fig. 3a-e

Subshrub ca. 0.5 m tall; branch unarmed, 
striate, glabrous; stipules persistent, deltoid, awned, 
prolonged rib. Leaf multijugate, petiole cylindric, 
pubescent, 2.3–2.8 mm long, extrafloral nectary 
present; rachis grooved, pubescent, 8.8–11.7 mm 
long, extrafloral nectary, spicule and paraphyllidia 
absent; pinnae 2–3 pairs, leaflets opposite, 
9–15 pairs per pinna, 5.8–6.6 × 1.6–1.8 mm, 
elliptic, apex mucronate, base oblique, adaxial 
and abaxial surface glabrous, margin ciliate, 
venation hyphodromous, extrafloral nectary 
absent on secondary rachis, paraphyllidia absent. 
Inflorescence capituliform, axillary, peduncle 
58–59.5 mm long, hispid, axis 65.5–74.2 mm long, 

hispid; flower heteromorphic, flower peripheral 
sessile, 2 mm long, with staminodia; flower 
central sessile, 5.6–7.1 mm long, tetramerous 
or pentamerous, hermaphrodite; calyx ciliate, 
2.3–2.6 mm long; corolla gamopetalous, pubescent, 
3.3–4.5 mm long; androecium with 8–10 stamens, 
apostemonous, yellow, anther eglandular; ovary 
glabrous. Fruit legume, dry, oblong, glabrous, 57 
× 4 mm, apex apiculate; seeds 23–26.
Examined material: urban area, 25.X.2008, fl. e fr., 
A.L.B. Sartori et al. (CGMS 23105).

Desmanthus virgatus occurs in Brazil in the 
regions Northeast, Central-West, Southeast and 
South in areas of Caatinga (stricto sensu) and 
Cerrado (lato sensu) (BFG 2015). This species can 
be identified by the subshrubby prostrate habit, with 
unarmed branches, deltoid stipules with prolonged 
rib, leaves with 2–3 pairs of pinnae and apiculate 
legume.

8. Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong, 
Ann. New York Acad. Sci.7: 102, 1893.
 Fig. 3f-h

Tree ca. 10–15 m tall; branch unarmed, striate, 
glabrous; stipules caducous. Leaf multijugate, 
petiole cylindric, pubescent, 50–53 mm long, 
extrafloral nectary present; rachis cylindric, 
glabrous, 15–43 mm long, extrafloral nectary 
present, spicule absent, paraphyllidia present; 
pinnae 2–3 pairs, leaflets opposite, 8–13 pairs 
per pinna, 21.7–25.9 × 5.9–6.7 mm, elliptic, 
apex apiculate, base obtuse, adaxial and abaxial 
surface pubescent, margin glabrous, venation 
hyphodromous, extrafloral nectary present 
on secondary rachis, paraphyllidia present. 
Inflorescence capituliform, axillary, peduncle 
18.2–22 mm long, pilose, axis not observed; 
flower pedicellate, pentamerous, homomorphic, 
hermaphrodite; calyx glabrous, ca. 2.5 mm long; 
corolla gamopetalous, glabrous, 6.3–7.2 mm long; 
androecium polystemonous, monadelphous, white, 
anther eglandular; ovary glabrous. Fruit bacoid 
legume, fleshy, auriculiform, glabrous, 230–260 × 
40 mm, apex not apiculate; seeds 10–14.
Examined material: Fazenda Agro Comercial Aubi, 
9.IV.2007, fr., F. Matos-Alves et al. 397 (CGMS); 
28.VIII.2007, fl. e fr., Matos-Alves et al. 456 (CGMS); 
28.VIII.2007, fr., Matos-Alves et al. 449 (CGMS); Fazenda 
Andréa, 30.VIII.2008, fl. e fr., G.G. Pedra 34 (CGMS).

Enterolobium contortisiliquum occurs 
in north and northwestern Argentina, southern 
Bolivia, Colombia, eastern Paraguay, Peru and 
northwestern Uruguay (Carvalho 2003). In Brazil 
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Figure 3 – a-e. Desmanthus virgatus (L.) Willd. – a. branch; b. nectary; c. fruit; d. stipule; e. flower (A.L.B.Sartori 
et al. CGMS 23105). f-h. Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong – f. branch; g. fruit; h. flower (F.M.Alves et 
al. 456). i-k. Microlobius foetidus subsp. paraguensis (Benth.) M. Sousa & G. Andrade – i. branch; j. fruit; k. flower 
(i.k. F.M.Alves et al. 470; j. T.E.Lima et al. 130).
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it has wide distribution, with records for Caatinga, 
Cerrado and Atlantic Forest (BFG 2015). The 
leaves with elliptic leaflets with apiculate apex, 
opposite, and auriculiform bacoid legume, allow 
prompt recognition of the species.

9. Microlobius foetidus subsp. paraguensis 
(Benth.) M. Sousa & G. Andrade, Anales Inst. Bio. 
Univ. Nac. Autón. México, Bot. 63 (1): 106.1992.
 Fig. 3i-k

Treelet ca. 3 m tall; branch unarmed, striate, 
glabrous; stipules caducous. Leaf multijugate, 
petiole semicylindric or grooved, pubescent, 7.5–
12.8 mm long, extrafloral nectary present; rachis 
less than 1.2 mm long, extrafloral nectary absent, 
spicule present, paraphyllidia absent; 1 pair of 
pinnae, leaflets opposite, 1 pair per pinna, 22.5–42 
× 13.6–31 mm, obovate, apex obtuse, base oblique, 
adaxial and abaxial surface glabrous, margin 
glabrous, venation brochidodromous, extrafloral 
nectary present on secondary rachis, paraphyllidia 
absent. Inflorescence spiciform, axillary, peduncle 
5–6.5 mm long, pubescent, axis 49.2–49.9 mm 
long, pubescent; flower sessile, pentamerous, 
homomorphic, hermaphrodite; calyx pubescent, 
1–1.3 mm long; corolla gamopetalous, pubescent, 
3.8–4.1 mm long; androecium with 10 stamens, 
apostemonous, white, anther glandular; ovary 
puberulous. Fruit follicle, dry, falcate, glabrous, 
65–75 × 12–14 mm, apex not apiculate; seeds 4–6.
Examined material: Fazenda Agro Comercial Aubi, 
29.VII.2007, fl. e fr., F. Matos-Alves et al. 470 (CGMS); 
Fazenda Agro Comercial Aubi, 8.V.2007, fr., F. Matos-
Alves et al. 369 (CGMS); 16.IV.2005, fr., G.P. Nunes 
et al. 225 (CGMS); Fazenda Comercial Agro Aubi, 
8.V.2007, fl. e fr., F. Matos-Alves et al. 338 (CGMS).

Microlobius foetidus subsp. paraguensis 
in Brazil is cited only for Mato Grosso do Sul in 
riparian or gallery forest and Seasonal Deciduous 
Forest (BFG 2015). Leaf with one pair of pinnae, 
leaflets obovate with nectary on the secondary 
rachis and fruit in follicles distinguish this taxon 
from the other Mimosoideae confirmed for the 
Brazilian Chaco. Fresh leaves and bark have a 
strong garlic smell.

Mimosa L.
Herb erect or prostrate, subshrub, shrub 

or tree; branch armed or unarmed, striate, 
glabrous, puberulent, hispid, scabrous or strigose, 
prickles straight, recurved or incurved; stipules 
persistent, widely-deltoid, deltoid, narrow-
elliptic or triangular. Leaf uni-multijugate, petiole 
semicylindric or grooved, glabrous, pubescent 

or hispid, extrafloral nectary absent; rachis 
semicylindric or grooved, glabrous, pubescent 
or hispid, extrafloral nectary absent, spicule and 
paraphyllidia absent or present; leaflets opposite, 
narrow-elliptic, elliptic, obovate or ovate, apex 
acute, mucronate or obtuse, base oblique, adaxial 
surface glabrous, glabrescent or pubescent, abaxial 
surface glabrous, glabrescent hirsute, hispid 
or pubescent, margin glabrous, ciliate, hirsute, 
hispid or scabrous, venation brochidodromous, 
c a m p t o d r o m o u s ,  c r a s p e d o d r o m o u s , 
eucamptodromous or hyphodromous, extrafloral 
nectary absent or present on secundary rachis, 
paraphyllidia absent or present. Inflorescence 
capituliform or spiciform, axillary or terminal 
(Mimosa  dollens  var. dollens), glabrous, 
glabrescent, hirsute, hispid, pubescent, setose or 
villose; flower sessile or pedicellate, trimerous, 
tetramerous or pentamerous, homomorphic, 
hermaphrodite; calyx glabrous or hispid; corolla 
gamopetalous, glabrous, glabrescent or pubescent; 
androecium with 3–10 stamens, apostemonous, 
white, light yellow, yellow, lilac or brown, anther 
glandular or eglandular; ovary glabrous, pubescent 
or tomentose. Fruit sacellum or craspedium, dry, 
narrow-elliptic, elliptic, linear, quadrangular or 
obovate, glabrous, pubescent, hispid, hirsute or 
aculeate, apex apiculate or not.

10. Mimosa bimucronata (DC.) Kuntze, Revis. 
Gen. Pl. 1: 198. 1891. Fig. 4a

Shrub ca. 2 m tall; branch armed, puberulent, 
prickles straight or incurved; stipules widely-
deltoid. Leaf multijugate, petiole grooved, 
pubescent, 6.7–8.1 mm long; rachis grooved, 
pubescent, 12.1–20.8 mm long, spicule and 
paraphyllidia present; pinnae 2–3 pairs, leaflets 
9–15 pairs per pinna, 5–11 × 1.4–2.6 mm, 
elliptic, apex mucronate, adaxial and abaxial 
surface glabrous, margin ciliate, venation 
eucamptodromous, extrafloral nectary absent 
on secondary rachis, paraphyllidia present. 
Inflorescence capituliform; flowers not observed. 
Fruit craspedium, narrow-elliptic, glabrous, 25–60 
× 5–10 mm, apex apiculate; seeds ca. 3.
Examined material: Dique 4, 15.IV.2005, fr., D.K. 
Noguchi et al. 192 (CGMS); Fazenda Agro Comercial-
Aubi, 10.V.2007, fr., F.M.Alves et al. 426 (CGMS).

Mimosa bimucronata occurs in Brazil, from 
Alagoas to Rio Grande do Sul, disjunct in the 
Paraguay-Paraná system and Argentina, mostly 
in wetlands along water courses (Barneby 1991). 
In Brazil it is spread in Bahia, Ceará, Distrito 
Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, 
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Figure 4 – a. Mimosa bimucronata (DC. ) Kuntze – branch with fruit (F.M.Alves et al. 426). b-c. Mimosa candollei 
R. Grether – b. branch with fruit; c. flower (F.M.Alves & A.L.B.Sartori 506). d-e. Mimosa centurionis Barneby – d. 
branch; e. flower (F.M.Alves et al. 25). f-h. Mimosa debilis var. angusta (Benth.) M. Morales & Fortunato – f. branch; 
g. fruit; h. flower (F.M.Alves et al. 28). i-j. Mimosa debilis Humb. & Bonpl. ex Willd. var. debilis – i. branch; j. flower 
(F.M.Alves et al. 51). k-m. Mimosa distans Benth. – k. branch; l. fruit; m. flower (F.M.Alves et al. 269).
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Minas Gerais and São Paulo, in Cerrado, restinga, 
grassland and disturbed areas (Dutra & Garcia 
2014). This species can be identified by the 
widely-deltoid stipule, leaflets 5–11 mm long with 
eucamptodromous venation, and glabrous fruit.

11. Mimosa candollei R. Grether, Novon 10(1):33. 
2000. Fig. 4b-c

Herb prostate ca. 0.5 m tall; branch armed, 
hispid, prickles recurved; stipules narrow-elliptic. 
Leaf multijugate, petiole semicylindric, glabrous, 
(27–)44.5–60.4 mm long; rachis less than 1.2 mm 
long, spicule and paraphyllidia present; pinnae 2–3 
pairs, leaflets 7–18 pairs per pinna, 5.2–12.8 × 1.5–
2.2 mm, narrow-elliptic, apex mucronate, adaxial 
surface glabrous, abaxial surface glabrescent, 
margin ciliate, venation eucamptodromous, 
extrafloral nectary absent on secondary rachis, 
paraphyllidia present. Inflorescence capituliform, 
axillary, peduncle 6.9–8.4 mm long, pubescent, 
axis 8–9.8 mm long, glabrous; flower sessile, 
pentamerous; calyx glabrous, 0.5–0.6 mm long; 
corolla glabrous, 2.1–2.9 mm long; androecium 
with 10 stamens, yellow, anther eglandular; ovary 
glabrous. Fruit craspedium, linear, quadrangular, 
aculeate, 60 × 5 mm, apex apiculate; seeds 15–21.
Examined material: Fazenda Agro Comercial Aubi, 
5.12.2007, fl. e fr., F.M. Alves & A.L.B. Sartori 508 
(CGMS); Fazenda Anahí, 27.VII.2004, fr., G.P. Nunes 
et al. 297 (CGMS); Faz. El Dourado, 15.II.2007, fl., F. 
M. Alves et al. 535 (CGMS).

Mimosa candollei is widely dispersed 
through South America, occurs in the Andes, 
Colombia, Bolivia, Paraguay, Argentina, Brazil, 
Venezuela, and in part of Central America in sandy 
grasslands and savanna (Barneby 1991). In Brazil 
the species has wide distribution with records for 
Amazonia, Atlantic Forest, Caatinga and Cerrado 
(BFG 2015). It presents armed branches, leaves 
with 2–3 pairs of pinnae and craspedium linear 
and aculeate outside.

12. Mimosa centurionis Barneby, Mem. New York 
Bot. Gard. 65: 644. 1991. Fig. 4d-e

Herb prostate ca. 0.3 m tall; branch unarmed, 
puberulent; stipules narrow-triangular. Leaf 
multijugate, petiole grooved, pubescent or hispid, 
16–31 mm long; rachis grooved, pubescent, hispid, 
1.4–2.4 mm long, spicule present, paraphyllidia 
absent; pinnae 2–3 pairs, leaflets 7–12 pairs 
per pinna, 5.6–8.2 × 2.4–2.9 mm, obovate, 
apex mucronate, adaxial surface glabrous, 
abaxial surface hispid, margin hispid, venation 

eucamptodromous, extrafloral nectary present 
on secondary rachis, paraphyllidia absent. 
Inflorescence capituliform, axillary, peduncle 
44.5–58.3 mm long, hirsute, axis 55.3–65.3 mm 
long, hirsute; flower sessile, tetramerous; calyx 
glabrous, 1.7–1.9 mm long; corolla pubescent, 
3.1–3.3 mm long; androecium with 4 stamens, 
yellow, anther eglandular; ovary glabrous. Fruit 
craspedium, elliptic, hispid, 2.62–3.83 × 1.33–2.53 
mm, apex not apiculate; seeds ca. 2.
Examined material: Estrada APA, 16.II.2007, fl., F. 
Matos-Alves et al. 25 (CGMS).

Mimosa centurionis occurs in wet grassland 
in Paraguay near Rio Apa and its tributaries in 
adjacent areas of Mato Grosso do Sul (Barneby 
1991). The detection of this species in the 
Brazilian Chaco represents a new occurrence for 
Flora do Brasil. The species has a herbaceous, 
prostrate habit, unarmed branches, leaflets 
with eucamptodromous venation, capituliform 
inflorescence and androecium with 4 stamens.

13. Mimosa debilis Humb. & Bonpl. ex Willd 
var. angusta (Benth.) M. Morales & Fortunato, 
Candollea 65(1): 182. 2010.
 Fig. 4f-h

Herb erect ca. 0.5 m tall; branch armed, 
glabrous, prickles straight; stipules narrow-
elliptic. Leaf unijugate, petiole grooved, glabrous, 
29.5–46.9 mm long; rachis less than 1.2 mm 
long, spicule and paraphyllidia absent; 1 pair 
of pinnae, leaflets 2 pairs per pinna, 3.2–25.7 
× 1.5–5.6 mm, elliptic, the basal pair with one 
reduced leaflet, narrow-elliptic, apex acute, adaxial 
and abaxial surface glabrous, margin ciliate, 
venation craspedodromous, extrafloral nectary 
absent on secondary rachis, paraphyllidia absent. 
Inflorescence capituliform, axillary, peduncle 
14–28.8 mm long, glabrescent, axis 15.1–30.8 
mm long, glabrous; flower sessile, tetramerous; 
calyx glabrous, ca. 0.5 mm long; corolla pubescent, 
ca. 1.9 mm long; androecium with 4 stamens, 
yellow, anther eglandular; ovary glabrous. Fruit 
craspedium, elliptic, hispid, 16 × 4 mm, apex 
apiculate; seeds 2–5.
Examined material: Estrada Apa, 16.II.2007, fl. e fr., 
F. Matos-Alves et al. 28 (CGMS).

Mimosa debilis var. angusta occurs in 
Paraguay and in Brazil in Goiás, Minas Gerais, 
Mato Grosso and Mato Grosso do Sul, in Cerrado 
and Atlantic Forest of the upper Paraná (Morales 
& Fortunato 2010). This taxon together with the 
typical variety are the only ones in the genus, 
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confirmed in this study, to present one of the 
leaflets of the basal pair reduced. Mimosa debilis 
var. angusta can be identified by the leaflets with 
acute apex. Mimosa debilis var. debilis is mainly 
distinct by leaflets with mucronate apex.

14. Mimosa debilis Humb. & Bonpl. ex Willd. var. 
debilis, Sp. Pl. 4(2) 1029. 1893. Fig. 4i-j

Herb erect ca. 0.4 m tall; branch armed, 
glabrous, prickles recurved; stipules narrow-
elliptic. Leaf unijugate, petiole grooved, pubescent, 
38–68 mm long; rachis less than 1.2 mm long, 
spicule present, paraphyllidia absent; 1 pair of 
pinnae, leaflets 2 pairs per pinna, 5.9–28.1 × 3.2–
19.4 mm, obovate, the basal pair with one reduced 
leaflet, ovate, apex obtuse, mucronate, adaxial 
and abaxial surface pubescent, margin ciliate, 
venation craspedodromous, extrafloral nectary 
absent on secondary rachis, paraphyllidia absent. 
Inflorescence capituliform, axillary, peduncle 
15.7–18.5 mm long, glabrous, axis 15.9–23.4 mm 
long, glabrous; flower sessile, tetramerous; calyx 
glabrous, ca. 0.4 mm long; corolla pubescent, 
ca. 1.9 mm long; androecium with 4 stamens, 
yellow, anther eglandular; ovary glabrous. Fruit 
craspedium, elliptic, hispid, 11–16 × 3 mm, apex 
apiculate; seeds 2–4.
Examined material: Fazenda Agro Comercial Aubi, 
17.II.2007, fl., F. Matos-Alves et al. 51 (CGMS).

Mimosa debilis var. debilis occurs in savanna 
and woody vegetation, gallery forest, rupestrian 
grasslands, Caatinga, at altitudes from 50 m in 
Amazonia to 1600 m in Minas Gerais (Barneby 
1991). It also occurs in Colombia, Venezuela, 
Panama, Costa Rica, Suriname, Bolivia, Paraguay, 
Argentina (Barneby 1991; Dutra & Garcia 2014). 
Mimosa debilis var. debilis presents leaflets with 
mucronate apex. This characteristic helps to 
identify this taxon and to contrast it with M. var. 
angusta, with acute leaflets.

15. Mimosa distans Benth. var. distans, J. Bot. 
4(31): 382. 1841. Fig. 4k-m

Subshrub ca. 0.8 m tall; branch armed, 
glabrous, prickles straight or incurved; stipules 
narrow-el l ipt ic .  Leaf  uni jugate,  pet iole 
semicylindric, hispid, 7.4–18.5 mm long; rachis 
less than 1.2 mm long, spicule and paraphyllidia 
present; 1 pair of pinnae, leaflets 19–22 pairs, 4.5–
10.1 × 0.9–2.3 mm, narrow-elliptic, apex mucronate, 
adaxial surface pubescent, abaxial surface hispid, 
margin scabrous, venation hyphodromous, 
extrafloral nectary absent on secondary rachis, 

paraphyllidia present. Inflorescence capituliform, 
axillary, peduncle 25.1–30.8 mm long, hirsute, 
axis 28.9–32.5 mm long, hirsute; flower sessile, 
tetramerous; calyx glabrous, ca. 0.5 mm long; 
corolla glabrous, ca. 2.5 mm long; androecium 
with 4 stamens, lilac, anther eglandular; ovary 
glabrous. Fruit craspedium, elliptic, hispid, 23 × 
5 mm, apex apiculate; seeds 2–4.
Examined material: Fazenda Agro Comercial Aubi, 
16.II.2007, fl. e fr., F. Matos-Alves et al. 269 (CGMS); 
Fazenda Retiro Conceição, 19.I.2010, fl., B.E.M. Pinto 
635 (CGMS).

Mimosa distans var. distans occurs in open 
sites in Cerrado and Cerrado woodland, sometimes 
also as a pasture weed and along roadsides. In 
Brazil it is dispersed throughout Central-West, 
in Minas Gerais, Bahia, Goiás, Mato Grosso 
and Paraná (Barneby 1991). Features helping to 
recognize this taxon are branches with straight to 
incurved prickles, leaflet with scabrous margin, 
hyphodromous venation and lilac stamens.

16. Mimosa dolens var. acerba (Benth.) Barneby, 
Mem. New York Bot. Gard. 65:583. 1991.
 Fig. 5a-b

Subshrub ca. 0.9 m tall; branch unarmed, 
hispid; stipules widely-deltoid. Leaf unijugate, 
petiole grooved, hirsute, 34.1–37 mm long; rachis 
less than 1.2 mm long, spicule and paraphyllidia 
absent; 1 pair of pinnae, leaflets 5 pairs per 
pinna, 8.4–11.7 × 2.8–4.1 mm, elliptic, apex 
mucronate, adaxial surface glabrous, abaxial 
surface glabrescent, margin hispid, venation 
eucamptodromous, extrafloral nectary absent 
on secondary rachis, paraphyllidia absent. 
Inflorescence capituliform, axillary, peduncle 
87.4–90.7 mm long, hispid, axis 91.7–98.8 mm 
long, pubescent; flower sessile, tetramerous; calyx 
hispid, 0.3–0.4 mm long; corolla pubescent, 3–3.1 
mm long; androecium with 4 stamens, yellow, 
anther eglandular; ovary glabrous. Fruit sacellum, 
obovate, hispid, without measures, apex not 
apiculate; seeds ca. 4.
Examined material: Fazenda Anahí, 26.VIII.2004, fl., 
D.K. Noguchi et al. 100 (CGMS).

Mimosa dolens var. acerba occurs in 
Argentina, Paraguay, Bolivia and Brazil in Mato 
Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Santa 
Catarina, São Paulo and Rio Grande do Sul, in 
Cerrado, grassland (altitude, rupestrian, open), 
edge of forest or swamp (Dutra & Garcia 2014; 
BFG 2015). This variety differs from the typical 
one by the elliptic leaflets and hispid calyx versus 
ovate leaflets and glabrous calyx.
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Figure 5 – a-b. Mimosa dolens var. acerba (Benth.) Barneby – a. branch; b. flower (D. Noguchi et al. 100). c-e. 
Mimosa dolens Vell. var. dolens – c. branch; d. fruit; e. flower (G.P. Nunes et al. 76). f-g. Mimosa glutinosa Malme 
– f. branch with fruit; g. flower (f. E.P.Seleme et al. 246; g. D.K. Noguchi et al. 53). h-i. Mimosa hexandra Micheli 
– h. branch with fruit; i. flower. (h. F.S.Carvalho et al. 287, i. F.S.Carvalho et al. 231). j-l. Mimosa pigra L. var. 
pigra – j. branch; k. fruit; l. flower. (G.S.Duarte 120). m-o. Mimosa polycarpa Kunth var. polycarpa – m. branch; 
n. fruit; o. flower (E.P.Seleme et al. 329).
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17. Mimosa dolens Vell. var. dolens, Fl. Flumin. 
11: 34. 1825. Fig. 5c-e

Subshrub ca. 0.8 m tall; branch unarmed, 
hispid; stipules narrow-elliptic. Leaf unijugate, 
petiole semicylindric, glabrous, 12.3–22.3 mm 
long; rachis less than 1.2 mm long, spicule present, 
paraphyllidia absent; 1 pair of pinnae, leaflets 14 
pairs per pinna, 11.9–23.4 × 6.1–10.4 mm, ovate, 
apex mucronate, adaxial and abaxial surface 
glabrous, margin hispid, venation brochidrodomous, 
extrafloral nectary absent on secondary rachis, 
paraphyllidia absent. Inflorescence capituliform, 
terminal, peduncle 31.1–37 mm long, glabrous, 
axis 34.7–41.2 mm long, glabrous; flower sessile, 
tetramerous; calyx glabrous, ca. 0.4 mm long; 
corolla pubescent, 5–5.4 mm long; androecium 
with 4 stamens, brown, anther eglandular; ovary 
glabrous. Fruit sacellum, obovate, hispid, 7.6 × 6 
mm, apex not apiculate; seeds ca. 4.
Examined material: Estrada 1, 25.VIII.2004, fl. e fr., 
G.P. Nunes et al. 76 (CGMS).

According to Barneby (1991), the typical 
variety of Mimosa dolens occurs in Minas Gerais, 
Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná and São Paulo, 
in grassland, Cerrado and rupestrian vegetation 
(Barneby 1991; Dutra & Garcia 2014). This taxon 
presents a subshrubby habit, unarmed branches and 
leaflets with hispid margins.

18. Mimosa glutinosa Malme, Ark. Bot. 23:51. 
1931. Fig. 5f-g

Tree ca. 5 m tall; branch armed, puberulent, 
prickles recurved; stipules deltoid. Leaf multijugate, 
petiole grooved, glabrous, 10.9–13.5 mm long; 
rachis grooved, pubescent, 58–107 mm long, 
spicule and paraphyllidia present; pinnae 12–16 
pairs, leaflets 12–26 pairs per pinna, 4.2–4.7 × 
1–1.1 mm, narrow-elliptic, apex obtuse, adaxial 
and abaxial surface glabrous, margin glabrous, 
venation brochidrodomous, extrafloral nectary 
absent on secondary rachis, paraphyllidia present. 
Inflorescence spiciform, axillary, peduncle 
5.4–7.1 mm long, glabrous, axis 62.8–85.1 mm 
long, glabrous; flower sessile, tetramerous; calyx 
glabrous, ca. 0.3 mm long; corolla glabrous, 
2.6–2.8 mm long; androecium with 8 stamens, light 
yellow, anther eglandular; ovary tomentose. Fruit 
craspedium, oblong, glabrous, 73.3 × 7.6 mm, apex 
apiculate; seeds 5–11.
Examined material: Estrada 3, 28.III.2004, fr., G.P. 
Nunes et al. 51 (CGMS); Fazenda Flores, 26.I.2009, 
fl. e fr., E.P. Seleme et al. 246 (CGMS); Fazenda Agro 
Comercial Aubi, 4.XII.2007, fr., F. Matos- Alves & A.L.B. 
Sartori 490 (CGMS).

Mimosa glutinosa occurs along the river 
Paraguay and its affluents in northern Paraguay 
near Mato Grosso do Sul (Barneby 1991). This 
species differs from other species of the genus by 
a set of characteristics, such as arboreal growth 
habit, leaflets with obtuse apex and deltoid stipules.

19. Mimosa hexandra Micheli, Mém. Soc. Phys. 
Genève 30(7): 91.1889. Fig. 5h-i

Shrub ca. 4 m tall; branch armed, puberulent, 
prickles recurved; stipules narrow-triangular. Leaf 
multijugate, petiole grooved, pubescent, 7–7.8 
mm long; rachis grooved, pubescent, ca. 8.8 mm 
long, spicule and paraphyllidia present; pinnae in 
2–4 pairs, leaflets 11–15 pairs per pinna, 3.4–5.5 
× 0.2–1.3 mm, narrow-elliptic, apex mucronate, 
adaxial and abaxial surface glabrous, margin 
ciliate, venation brochidrodomous, extrafloral 
nectary absent on secondary rachis, paraphyllidia 
present. Inflorescence capituliform, axillary, 
peduncle 10–18.5 mm long, villose, axis 12–20 
mm long, puberulous; flower sessile, trimerous, 
sometimes tetramerous; calyx glabrous, ca. 1.3 
mm long; corolla glabrescent, ca. 2 mm long; 
androecium with (5–)6(–7) stamens, white, anther 
eglandular; ovary glabrous. Fruit craspedium, 
elliptic, pubescent, 32–45 × 10–12 mm, apex 
apiculate; seeds 5–7.
Examined material: Fazenda Andréa, 17.IV.2005, 
fl., G.P. Nunes et al. 272 (CGMS); Fazenda Retiro 
Conceição, 12.0I.2010, fl. e fr., W. Vargas et al. 4 
(CGMS); Fazenda Boa Esperança, 4.IV.2001, fr., A. L.B. 
Sartori et al. 454 (CGMS); Fazenda Retiro Conceição, 
16.II.2008, fl. e fr., E.P. Seleme & A.L.B. Sartori 205 
(CGMS); urban area, 16.I.2005, fr., D.K. Noguchi et al. 
137 (CGMS).

Mimosa hexandra occurs in seasonally 
flooded sites in semideciduous or deciduous forest, 
discontinuous distribution in tropical north and 
in the tropics and subtropics of South America, 
abundant in Paraguay, moreover near the Paraguay 
river and its affluents, extending into the Pantanal 
of Mato Grosso and Argentina (Barneby 1991). 
In Brazil it occurs in the Northeast, Central-West 
and Southeast regions, in Caatinga, Cerrado and 
Pantanal (Dutra & Morim 2015). This species is 
distinguished by the narrow-triangular stipule and 
pubescent craspedium.

20. Mimosa pigra L. var. pigra, Cent. Pl. I 13–
14.1755. Fig. 5j-l

Shrub ca. 0.9 m tall; branch armed, hispid, 
prickles straight or incurved; stipules narrow-
triangular. Leaf multijugate, petiole grooved, 
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hispid, 8.8–10 mm long; rachis grooved, hispid, 
57–115 mm long, spicule present, paraphyllidia 
absent; pinnae in 5–7 pairs, leaflets 14–30 pairs 
per pinna, 5.8–7.8 × 1.5–1.8 mm, narrow-elliptic, 
apex mucronate, adaxial surface glabrescent, 
abaxial surface pubescent, margin hirsute, 
venation eucamptodromous, extrafloral nectary 
absent on secondary rachis, paraphyllidia absent. 
Inflorescence capituliform, axillary, peduncle 
7.9–14 mm long, pubescent and setose, axis 15.5–
21.6 mm long, setose; flower sessile, tetramerous; 
calyx glabrous, 1–1.5 mm long; corolla pubescent, 
2.6–2.8 mm long; androecium with 8 stamens, 
yellow, anther eglandular; ovary pubescent. Fruit 
craspedium, elliptic, hispid, 60–73 × 8–14 mm, 
apex apiculate; seeds 14–20.
Examined material: Rio Paraguai, 22.II.2010, sterile, 
G.S.V. Duarte & V.J. Pott 120 (CGMS); urban area, 
16.I.2005, fl. e fr., D.K. Noguchi et al. 141 (CGMS).

Mimosa pigra var. pigra is abundant along 
the river Paraná in Paraguay and river la Plata 
in Argentina (Barneby 1991). The species is 
characterized by armed, hispid branches, straight 
and incurved prickles, capituliform inflorescence 
and hispid craspedium.

21. Mimosa polycarpa Kunth var. polycarpa, 
Mimoses 8-9, pl. 3. 1819. Fig. 5m-o

Subshrub ca. 1.6 m tall; branches armed, 
puberulent, prickles straight; stipules deltoid. Leaf 
unijugate, petiole grooved, hispid, 7.6–7.9 mm 
long; rachis less than 1.2 mm long, spicule and 
paraphyllidia present; 1 pair of pinnae, leaflets 
9–25 pairs per pinna, 6.2–8.2 × 1.4–1.6 mm, 
narrow-elliptic, apex mucronate, adaxial surface 
glabrous, abaxial surface glabrescent, margin 
hispid, venation camptodromous, extrafloral 
nectary absent on secondary rachis, paraphyllidia 
present. Inflorescence capituliform, axillary, 
peduncle 20.7–20.8 mm long, pubescent, hispid, 
axis ca. 25 mm long, pubescent; flower sessile, 
tetramerous; calyx glabrous, 0.7–0.8 mm long; 
corolla pubescent, 2.7–2.8 mm long; androecium 
with 4 stamens, yellow, anther eglandular; ovary 
glabrous. Fruit craspedium, elliptic, hispid, 9.8 × 
3.3 mm, apex apiculate; seeds 2–4.
Examined material: Fazenda Retiro Conceição, 
25.VI.2009, fr., E.P. Seleme et al. 356 (CGMS); Fazenda 
Flores, 26.I.2009, fr., E.P. Seleme et al. 248 (CGMS); 
Fazenda Retiro Conceição, 17.III.2009, fl. e fr., E.P. 
Seleme et al. 339 (CGMS); Fazenda Agro Comercial 
Aubi, 4.XII.2007, fl. e fr., F. Matos-Alves et al. 482 
(CGMS); Estrada Bocaiuval 1, 15.IV.2005, fl. e fr., D.K. 
Noguchi et al. 87 (CGMS).

Mimosa polycarpa var. polycarpa occurs near 
rocky outcrops and in sandy slopes of inter-Andean 
valleys (Barneby 1991). The branches with straight 
prickles, deltoid stipules and leaflets 1.4–1.6 mm 
wide allow the distinction of the typical variety in 
relation to var. spegazzinii.

22. Mimosa polycarpa Kunth var. spegazzinii 
(Pirotta) Burkart. Darwiniana 8: 151. 1948.

Subshrub ca. 0.8 m tall; branches armed, 
puberulent, prickles recurved; stipules narrow-
triangular. Leaf unijugate, petiole semicylindric, 
hispid, 10.3–16.5 mm long; rachis less than 1.2 
mm long, spicule and paraphyllidia present; 1 
pair of pinnae, leaflets 16–22 pairs per pinna, 
2.1–6.5 × 0.4–0.5 mm, narrow-elliptic, apex 
mucronate, adaxial and abaxial surface glabrous, 
margin hirsute, venation camptodromous, 
extrafloral nectary absent on secondary rachis, 
paraphyllidia present. Inflorescence capituliform, 
axillary, peduncle 8.9–11.6 mm long, pubescent 
and setose, axis 12.5–12.8 mm long, pubescent; 
flower sessile, tetramerous; calyx glabrous, ca. 
0.3 mm long; corolla pubescent, 1.9–2.2 mm 
long; androecium with 4 stamens, yellow, anther 
eglandular; ovary glabrous. Fruit craspedium, 
elliptic, hispid to hirsute, without measures, apex 
apiculate; seeds 2–4.
Examined material: Dique 6, 15.IV.2005, fl. e fr., G.P. 
Nunes et al. 184 (CGMS); área urbana, 16.I.2005, fr., 
D.K. Noguchi et al. 141 (CGMS).

Mimosa polycarpa var. sperazzinii occurs in 
open woody vegetation, abundant in certain regions 
of Paraguay, Argentina and in the Pantanal in Mato 
Grosso do Sul (Barneby 1991). This taxon can be 
differentiated from the typical variety by recurved 
prickles on the branches, narrow-triangular stipules 
and leaflets 0.4–0.5 mm wide versus straight 
prickles on the branches, deltoid stipules and 
leaflets 1.4–1.6 mm wide.

23. Mimosa sensibilis var. sensibilis Griseb., 
Symb. Fl. Argent.: 19. 1879 Fig. 6a-c

Shrub ca. 2.5 m tall; branch armed, strigose, 
prickles recurved; stipules narrow-elliptic. Leaf 
unijugate, petiole grooved, glabrous, 14.9–30.1 mm 
long; rachis less than 1.2 mm long, spicule present, 
paraphyllidia absent; 1 pair of pinnae, leaflets 2 pairs 
per pinna, 14.8–27.6 × 6.1–11.5 mm, elliptic, apex 
mucronate, adaxial and abaxial surface glabrous, 
margin ciliate, venation brochidrodomous, 
extrafloral nectary absent on secondary rachis, 
paraphyllidia absent. Inflorescence capituliform, 
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Figure 6 – a-c. Mimosa sensibilis Griseb. var. sensibilis. – a. branch; b. fruit; c. flower (C.S.Souza et al. 47). d. Mimosa 
somnians Humb. & Bonpl. ex Willd. var. somnians – fruit (L.E.A.M. Lescano et al. 19). e-g. Mimosa xanthocentra var. 
subsericea (Benth.) Barneby – e. branch with fruit; f. fruit; g. flower (G.P.Nunes et al. 143). h-k. Neptunia plena (L.) 
Benth. – h. branch; i. nectary; j. flower with staminodes; k. hermaphrodite flower. (E.Souza-Lima CGMS 41378). l-o. 
Neptunia pubescens Benth. – l. branch; m. fruit; n. flower with staminodes; o. hermaphrodite flower (C.S.Souza et al. 49). 
p-s. Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan. – p. branch with fruit; q. nectary; r. winged seed; s. flower. (p.q.r. E.P. Seleme 
et al. 267; s. E.P. Seleme & A.L.B. Sartori 104); t-u. Piptadenia viridiflora (Kunth) Benth. – t. leaf. u. fruit (A.Restel 1).
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axillary, peduncle 3–12.1 mm long, glabrescent, 
axis 9.9–14.3 mm long, glabrous; flower sessile, 
tetramerous; calyx glabrous, 0.5–0.7 mm long; 
corolla pubescent, 1.6–3.1 mm long; androecium 
with 3–4 stamens, yellow, anther eglandular; ovary 
glabrous. Fruit craspedium, elliptic, glabrous, 78 × 
20 mm, apex apiculate; seeds 1–5.
Examined material: Fazenda Costa Mesa, 4.IV.2001, 
fl. e fr., A.L.B. Sartori et al. 459 (CGMS); Fazenda 
Agro Comercial Aubi, 16.II.2007, fr., F.M. Alves et al. 
80 (CGMS); Faz. El Dorado, 15.II.2007, fl., F.M. Alves 
et al. 532 (CGMS).

Mimosa sensibilis var. sensibilis occurs in 
Bolivia, Paraguay, Argentina and Brazil in open 
woody formations and forest edges, in Bosque Seco 
Chiquitano, Pantanal and Andean Yungas (Morales 
& Fortunato 2010). We followed Morales & 
Fortunato (2010), who recognize M. sensibilis var. 
urucumensis Barneby as synonym of M. sensibilis 
var. sensibilis. Characters for identification of this 
taxon include the branches with recurved prickles, 
leaf with one pair of pinnae, elliptic leaflets and 
capituliform inflorescence.

24. Mimosa somnians var. somnians Humb. & 
Bonpl. ex Willd., Sp. Pl. 4: 1036. 1806. 
 Fig. 6d

Subshrub ca. 1.2 m tall; branch armed, hispid, 
prickles straight; stipules deltoid. Leaf multijugate, 
petiole grooved, glabrescent, 13–13.5 mm long; 
rachis semicylindric, glabrous, 75–95 mm long, 
spicule present, paraphyllidia absent; pinnae 7–8 
pairs, leaflets 31–39 pairs per pinna, 5–5.6 × 1–1.3 
mm, narrow-elliptic, apex mucronate, adaxial 
and abaxial surface glabrous, margin ciliate, 
venation craspedodromous, extrafloral nectary 
absent on secondary rachis, paraphyllidia absent. 
Inflorescence capituliform; flowers not observed. 
Fruit craspedium, narrow-elliptic, glabrous, 30–65 
× 4–6 mm, apex apiculate; seeds 10–11.
Examined material: Estrada 1, 25.VIII.2004, fr., 
L.E.A.M. Lescano et al. 19 (CGMS).

The typical variety of Mimosa somnians 
occurs in Mexico, Argentina, Colombia, Venezuela, 
Bolivia and Brazil (Bahia, Ceará, Minas Gerais, 
Pernambuco, Tocantins, Distrito Federal) in 
savannas and slopes, rupestrian grasslands, woody 
formations at edges of gallery forest and open and 
disturbed sites (Barneby 1991; Dutra & Garcia 
2014). Mimosa somnians can be recognized by 
a set of characteristics such as subshrubby habit, 
armed branch, straight prickles, deltoid stipules, 
7–8 pairs of pinnae and narrow-elliptic leaflet with 
craspedodromous venation. The subshrubby habit 

is predominant in plants collected in the Brazilian 
Chaco, however it can grow to a shrub, according 
to Barneby (1991).

25. Mimosa xanthocentra var. subsericia (Benth.) 
Barneby, Britonia 37(2):152-153. 1985.  
 Fig. 6e-g

Subshrub 0.7–0.9 m tall; branches unarmed, 
scabrous; stipules narrow-elliptic. Leaf unijugate, 
petiole semicylindric, hispid, 6.7–8.3 mm long; 
rachis less than 1.2 mm long, spicule absent, 
paraphyllidia present; 1 pair of pinnae, leaflets 
13–33 pairs per pinna, 6–6.8 × 1.5 mm, narrow-
elliptic, apex mucronate, adaxial surface pubescent, 
abaxial surface hirsute, margin scabrous, venation 
hyphodromous, extrafloral nectary absent 
on secondary rachis, paraphyllidia present. 
Inflorescence capituliform, axillary, peduncle 
ca. 4.4 mm long, hispid, axis ca. 4.4 mm long, 
hirsute; flower sessile, tetramerous; calyx glabrous, 
1.7–1.9 mm long; corolla pubescent, 2.2–2.6 mm 
long; androecium with 4 stamens, yellow, anther 
eglandular; ovary glabrous. Fruit craspedium, 
elliptic, hispid, 27.6 × 6.6 mm, apex apiculate; 
seeds 3–4.
Examined material: Fazenda Anahí, 20.XII.2004, fl. e 
fr., G.P. Nunes et al. 143 (CGMS); near town, Estrada 3, 
25.VIII.2004, fl., G.P. Nunes et al. 45 (CGMS); Estrada 
1, 25.VIII.2004, fr., G.P. Nunes et. al. 82 (CGMS).

Mimosa xanthocentra var. subsericea occurs 
in Venezuela, Paraguay, Argentina, Bolivia and 
Brazil in Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, 
Mato Grosso, Pará, Paraná, Santa Catarina, São 
Paulo and Tocantins, in cerrado and rupestrian 
grassland (Barneby 1991; Dutra & Garcia 2014). 
This taxon differs from the others by presenting a 
scabrous cover on the branches.

Neptunia Lour.
Subshrub; branch unarmed, striate, glabrous 

or hispid; stipules persistent, cordiform or deltoid. 
Leaf multijugate, petiole semicylindric, glabrous 
or villose and barbed, extrafloral nectary present 
or absent; rachis semicylindric, glabrous or villose, 
spicule and paraphyllidia absent; leaflets opposite, 
narrow-elliptic, apex mucronate, base oblique, 
adaxial and abaxial surface glabrous, margin 
ciliate, venation brochidodromous, extrafloral 
nectary absent on secondary rachis, paraphyllidia 
absent. Inflorescence capituliform or in raceme, 
axillary, glabrous; flower pedicellate, pentamerous, 
heteromorphic, flower peripherical sterile with 
staminodia petaloid, without gynoecium; flower 
central hermaphrodite, calyx glabrous; corolla 
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gamopetalous, glabrous; androecium with 10 
stamens, apostemonous, yellow, anther glandular; 
ovary glabrous or sericeous. Fruit legume, dry, 
narrow-wide-elliptic, glabrous, apex apiculate.

26. Neptunia plena (L.) Benth., J. Bot. (Hooker). 
4(31): 355. 1841. Fig. 6h-k

Subshrub ca. 0.7 m tall; branch hispid; 
stipules cordiform. Leaf with petiole villose and 
barbed, 18.6–20.8 mm long, extrafloral nectary 
present; rachis villose, 34–36 mm long; pinnae 4 
pairs, leaflets 14–17 pairs per pinna, 5.8 × 1.3 mm. 
Inflorescence in raceme, peduncle 67.3–77.1 mm 
long, axis 70.4–74.4 mm long; flower peripherical 
6.2 mm long; flower central 5.7 mm long; calyx 
1.7–2 mm long; corolla 3.1–4.2 mm long; ovary 
sericeous. Fruit narrow-elliptic, 15–25 × 7–9 mm; 
seeds 5–10.
Examined material: Fazenda Campo Florido 
13.XII.2011, fl. e fr., E.S. Souza-Lima & A.L.B. Sartori 
(CGMS 41378).

Neptunia plena occurs in the coastal to the 
southern region of North America, in Central 
America and northern South America and tropical 
Asia (Windler 1966). In Brazil it occurs in the 
North, Central-West and Northeast regions, in 
Caatinga and Cerrado (BFG 2015). Neptunia 
plena has cordiform stipules, villose and barbed 
petiole, nectary present on petiole, villose rachis, 
14–17 pairs of leaflets per pinna, sericeous ovary, 
narrow-elliptic fruit. Such characteristics are 
different from N. pubescens, with deltoid stipules, 
glabrous petiole, nectary absent, glabrous rachis, 
36–48 pairs of leaflets per pinna, glabrous ovary 
and wide-elliptic fruit.

27. Neptunia pubescens Benth., J. Bot. (Hooker) 
4(31): 356. 1841. Fig. 6l-o

Subshrub ca. 1.2 m tall; branch glabrous; 
stipules deltoid. Leaf with petiole glabrous, 
25.2–29.1 mm long, extrafloral nectary absent; 
rachis glabrous, 17.5–40.4 mm long; pinnae 2–3 
pairs, leaflets 36–48 pairs per pinna, 5.6–3.5 × 
0.9–1.1 mm. Inflorescence capituliform, peduncle 
8.2–9.3 mm long, axis 8.4–10.5 mm long; flower 
peripherical 3.3–3.5 mm long; flower central 5.3–
6.9 mm long, calyx 1.8–2.9 mm long; corolla ca. 
3–4 mm long; ovary glabrous. Fruit wide-elliptic, 
56.6 × 20 mm; seeds 6–13.
Examined material: Estrada 12, 16.I.2005, fl., L.E.A.M. 
Lescano et al. 135 (CGMS); Fazenda Agro-Comercial 
Aubi, 16.II.2007, fr., F.M. Alves et al. 9 (CGMS); 
Fazenda Retiro Conceição 27.II.2010, fl. e fr., C.S. Souza 

et al. 49 (CGMS); Fazenda Flores, 20.XI.2008, fl., A.K.D. 
Salomão & F.M. Alves 376 (CGMS).

Neptunia pubescens is distributed from the 
coastal plain of southern North America, west 
coast of Central America to northern Argentina 
(Windler 1966). In Brazil it was recorded only 
for the Pantanal wetland of Mato Grosso do Sul 
(BFG 2015). Neptunia pubescens presents a set of 
characteristics which lead to its identification such 
as deltoid stipules, glabrous petiole, nectary absent, 
glabrous rachis, 36–48 pairs of leaflets per pinna, 
glabrous ovary and wide-elliptic fruit, contrasting 
with N. plena described above.

28. Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan, Kew 
Bull. 17(2): 228. 1963. Fig. 6p-s

Tree 6–10 m tall; branch unarmed, striate, 
tomentose; stipules caducous. Leaf multijugate, 
petiole grooved, pubescent, 12.4–15.3 mm long, 
extrafloral nectary present; rachis grooved, 
pubescent, 23–77 mm long, extrafloral nectary, 
spicule and paraphyllidia absent; pinnae 5–7 pairs, 
leaflets opposite or subopposite, ca. 17 pairs per 
pinna, 5.5–9.4 × 1.3–1.7 mm, narrow-elliptic, 
apex apiculate, base oblique, adaxial surface 
glabrescent, abaxial surface glabrous, margin 
glabrous, venation actinodromous, extrafloral 
nectary present on secondary rachis, paraphyllidia 
absent. Inflorescence spiciform, axillary, peduncle 
7.1–8 mm long, pubescent, axis 30.9–38.5 mm 
long, pubescent; flower sessile, pentamerous, 
homomorphic, hermaphrodite; calyx glabrous, 
0.6–0.9 mm long; corolla dialipetalous, glabrous, 
1.7–2.2 mm long; androecium with 10 stamens, 
apostemonous, yellow, anther glandular; ovary 
not observed. Fruit legume, dry, oblong, glabrous, 
105–107 × 8–9 mm, apex apiculate; seeds 11–13.
Examined material: Fazenda Flores, 19.XI.2008, fl. 
e fr., E.P. Seleme et al. 104 (CGMS); Fazenda Anaí, 
30.VIII.2008, A. Restel & A.L.B. Sartori 5 (CGMS); 
Fazenda Agro Comercial Aubi, 5.XII.2007, fl., F.M. 
Alves & A.L.B. Sartori 496 (CGMS); Fazenda Retiro 
Conceição, 16.XII.2008, fr., E.P. Seleme & A.L.B. Sartori 
211(CGMS); Fazenda Santa Vergínia, 16.XII.2009, fl., 
D.R.C. Padilha et al. 44 (CGMS).

Parapiptadenia rigida occurs in Argentina, 
Paraguay, Uruguay and Brazil (Lima & Lima 1984); 
in Brazil from São Paulo to Rio Grande do Sul, in 
Seasonal Deciduous and Ombrophilous Forests 
(BFG 2015). Our collections in the Brazilian 
Chaco extend the distribution of this species in 
Brazil. Parapiptadenia rigida could be mistaken for 
Piptadenia viridiflora, but P. rigida has unarmed 
branches, while P. viridiflora has armed branches.
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29. Piptadenia viridiflora (Kunth) Benth., J. Bot. 
4(31): 337. 1841. Fig. 6t-u

Tree ca. 3 m tall; branch armed, striate, 
glabrous, spines recurved; stipules caducous. Leaf 
multijugate, petiole grooved, floccose, 16.7–20 
mm long, extrafloral nectary present; rachis 
grooved, floccose, 40,8–53 mm long, extrafloral 
nectary present, spicule and paraphyllidia absent; 
pinnae 6–13 pairs, leaflets opposite, 31–33 pairs 
per pinna, 2.4–5.5 × 0.9–1.4 mm, oblong, apex 
obtuse, base oblique, adaxial surface glabrous, 
abaxial surface glabrescent, margin glabrous, 
venation brochidodromous, extrafloral nectary 
present on secondary rachis, paraphyllidia absent. 
Inflorescence spiciform; flowers not observed. 
Fruit legume, dry, elliptic, glabrous, 95–100 × 
20–22 mm, apex apiculate; seeds 4–7.
Examined material: urban area, 30.VIII.2008, fr., A. 
Restel 1 (CGMS).

Piptadenia viridiflora occurs in the Central-
West, Southeast and Northeast regions, in Seasonal 
Deciduous Forest (BFG 2015). This plant could 
be confused with species of Parapiptadenia (see 
comments on previous species).

Prosopis L.
Tree; branch armed, striate, glabrous, spines 

straight; stipules persistent or triangular. Leaf uni-
multijugate, petiole cylindric, glabrous or pubescent, 
extrafloral nectary present or absent; rachis 
cylindric, puberulent, extrafloral nectary absent or 
present, spicule and paraphyllidia absent; leaflets 
opposite, narrow-elliptic, elliptic, apex acuminate 
or obtuse, base oblique or obtuse, adaxial and 
abaxial surface glabrous, margin glabrous or ciliate, 
venation actinodromous or eucamptodromous, 
extrafloral nectary present on secondary rachis, 
paraphyllidia absent. Inflorescence in raceme, 
axillary, glabrous or pubescent, glabrous or 
pubescent; flower pedicellate, pentamerous, 
homomorphic, hermaphrodite; calyx glabrous 
or pubescent; corolla dialipetalous, pubescent, 
velutinous or villose; androecium with 8–10 
stamens, apostemonous, white or vinaceous, anther 
glandular; ovary not observed. Fruit drupaceous 
loment, fleshy, elliptic, falcate or oblong, inflated, 
glabrous, apex apiculate.

30. Prosopis alba Griseb., Abh. Königl. Ges. Wiss. 
Göttingen 19: 131. 1874. Fig.7a-c

Tree 3.5–8 m tall. Leaf uni-multijugate, 
petiole pubescent, 9.3–37 mm long, extrafloral 
nectary present; rachis less than 1.2 mm long, 

extrafloral nectary absent; pinnae 1–2 pairs, leaflets 
23–68 pairs per pinna, 9.2–12 × 2.2–2.3 mm, 
narrow-elliptic, apex obtuse, base oblique, margin 
ciliate, venation eucamptodromous. Inflorescence 
with peduncule 69.4–80 mm long, pubescent, 
axis ca. 69 mm long, pubescent; calyx pubescent, 
ca. 1 mm long; corolla villose, 3–3.5 mm long; 
androecium with 8 stamens, white. Fruit elliptic, 
150–230 × 10–17 mm; seeds 14–29.
Examined material: Fazenda Retiro Conceição, 
28.X.2010, fr., F.M. Alves et al. 600; Fazenda Retiro 
Conceição 14.IX.2009, fl., E.P. Seleme & I.M. Neves 387 
(CGMS); Fazenda Comercial Agro Aubi, 29.VIII.2007, 
fl., F.M. Alves et al. 181 (CGMS).

Prosopis alba occurs in subtropical plains 
in Argentina and Uruguay, Paraguay, and in 
semiarid areas of Bolivia and Peru (Burkart & 
Simpson 1977). The occurrence of this species in 
the Brazilian Chaco broadens its distribution limits 
in South America and Brazil. Among the species 
confirmed by our study, P. alba and P. nigra due 
to the presence of leaves with 1–2 pairs of pinnae, 
leaflets no longer than 12 mm, could be confused 
and mislead identification. Prosopis alba has a set 
of characteristics allowing its recognition, such as 
petiole 9.3–37 mm long, leaflets 9.2–12 × 2.2–2.3 
mm, fruit with 14 or more seeds. Prosopis nigra 
presents petiole 3.2 mm long, leaflets 4.8–6 × 
1.1–1.8 mm, fruit with 3–10 seeds.

31. Prosopis nigra Hieron., Bol. Acad. Nac. 
Cordova 4: 283. 1881. Fig. 7d-e

Tree 2.5–4 m tall. Leaf uni-multijugate, petiole 
pubescent, ca. 3.2 mm long, extrafloral nectary 
present; rachis less than 1.2 mm long, extrafloral 
nectary absent; pinnae 1–2 pairs, leaflets 15–26 
pairs per pinna, 4.8–6 × 1.1–1.8 mm, narrow-elliptic, 
apex obtuse, base oblique, margin ciliate, venation 
eucamptodromous. Flowers not observed. Fruit 
elliptic, 81–140 × 13–14 mm; seeds 3–10.
Examined material: Fazenda Santa Vergínia, 1.VI.2011, 
estéril, T.E. Lima & F.J. Kochanovski 151 (CGMS); 
Fazenda Ovo de Ema, 5.XII.2011, fr., A.L.B. Sartori 
1108 (CGMS).

Prosopis nigra occurs from southern 
Bolivia to northern Argentina and Paraguay and 
western Uruguay (Burkart & Simpson 1977). 
In Brazil it is cited only for the South region, 
in Seasonal Deciduous Forest (BFG 2015). The 
occurrence of this species in the Brazilian Chaco 
widens its distribution in Brazil. Prosopis nigra 
is characterized by the shorter petiole (3.2 mm 
long), leaflets 4.8–6 × 1.1–1.8 mm, and fruit with 
3–10 seeds.
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Figure 7 – a-c. Prosopis alba Griseb. – a. branch; b. fruit; c. flower (a.c. E.P. Seleme & I.M. Neves 387; b. F.M. Alves 
et al. 600). d-e. Prosopis nigra Hieron. – d. branch; e. fruit (A.L.B. Sartori 1108). f-h. Prosopis rubriflora Hassl. – f. 
branch; g. fruit; h. flower (f.h. E.P. Seleme et al. 319; g. M.A. Farinaccio et al. 894). i-k. Prosopis ruscifolia Griseb. 
– i. branch; j. fruit; k. flower. (T.E.Lima et al. 168).
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32. Prosopis rubriflora Hassler, Repert. Spec. Nov. 
Regni Veg. 8: 552. 1910. Fig. 7f-h

Tree 2–4 m tall. Leaf multijugate, petiole 
pubescent, 6.8–14 mm long, extrafloral nectary 
absent; rachis cylindric, puberulent, ca. 35 mm 
long, extrafloral nectary present; pinnae 4–7 pairs, 
leaflets 21–23 pairs per pinna, 1.9–3.0 × 0.6–0.7 
mm, narrow-elliptic, apex obtuse, base oblique, 
margin ciliate, venation eucamptodromous. 
Inflorescence with peduncle 10.3–20 mm long, 
pubescent, axis 72.8–125 mm long, pubescent; 
calyx pubescent, 1.5–2 mm long; corolla pubescent, 
4–4.5 mm long; androecium with 10 stamens, 
vinaceous. Fruit falcate, 67–140 × 10–12 mm; 
seeds 5–20.
Examined material: Fazenda Retiro Conceição, 
17.II.2009, fl., E.P. Seleme et al. 319 (CGMS); Fazenda 
Santa Vergínia, 6.III.2012, fl. e fr., M.A. Farinaccio et al. 
894 (CGMS); Fazenda Agro Comercial Aubi, 16.II.2007, 
fl. e fr., F.M. Alves et al. 65 (CGMS); Fazenda Anaí, 
30.VIII.2008, fr., A. Restel 4 (CGMS); Fazenda Anaí, 
30.VIII.2008, fl. e fr., M.M. Menegazzo 1 (CGMS); 
Fazenda Retiro Conceição, 12.I.2010, fl. e fr., W. Vargas 
et al. 1 (CGMS); Fazenda Amonguijá, 15.II.2007, fl. e 
fr., F.M. Alves et al. 520 (CGMS).

Prosopis rubriflora occurs in northeastern 
Paraguay and adjacent areas in Brazil (Burkart 
& Simpson 1977); in Brazil it is referred to the 
Pantanal (BFG 2015), however, here it is cited 
for the first time for the Brazilian Chaco. Prosopis 
rubriflora differs from the other species of the 
genus confirmed in our study by the petiole without 
extrafloral nectary and the smaller leaflets (1.9–3.0 
× 0.6–0.7 mm), and the vinaceous stamens.

33. Prosopis ruscifolia Griseb., Abh. Königl. Ges. 
Wiss. Göttingen 19: 130–131. 1874. Fig. 7i-k

Tree ca. 7 m tall. Leaf unijugate, petiole 
glabrous, 10.6–35.7 mm long, extrafloral nectary 
present; rachis less than 1.2 mm long, extrafloral 
nectary absent; 1 pair of pinnae, leaflets 3–5 pairs 
per pinna, 31–79 × 13.9–26.4 mm, elliptic, apex 
acuminate, base oblique, margin glabrous, venation 
actinodromous. Inflorescence with peduncle ca. 
13.2 mm long, glabrous, axis ca. 90 mm long, 
glabrous; calyx glabrous, 1–1.5 mm long; corolla 
velutinous, 3–4 mm long; androecium with 10 
stamens, white. Fruit oblong, 117–220 × 12 mm; 
seeds 13–23.
Examined material: urban area, 24.X.2008, fl. e fr., 
A.L.B. Sartori (CGMS 23100); Dique 7, 15.IV.2005, 
fl., L.E.A.M. Lescano et al. 194 (CGMS); Hotel dos 
Camalotes, 5.IV.2001, fr. A.L.B. Sartori et al. 462 
(CGMS); Fazenda Flores, 16.XII.2008, fr., E.P. Seleme 

& A.L.B. Sartori 189 (CGMS); Fazenda Agro Comercial 
Aubi, 3.XII.2007, fr., F.M.A. & A.L.B. Sartori 474 
(CGMS); Fazenda Quebracho, 30.IX.2011, fl. e fr., T.E. 
Lima et al. 168 (CGMS).

Prosopis ruscifolia is distributed in eastern 
Bolivia, southern Paraguay, mid northern 
Argentina, and a small area of Brazil (Burkart 
& Simpson 1977). In the Brazilian territory it is 
cited for Central-West and Northeast in Seasonal 
Deciduous Forest and Cerrado (BFG 2015). 
The occurrence in the Brazilian Chaco is new 
and perhaps unique to Brazil, considering that 
the citation for the Caatinga of the Northeast is 
doubtful (Queiroz 2009). Prosopis ruscifolia 
is distinct from the other confirmed species for 
presenting one pair of pinnae, and elliptic leaflets 
longer than 20 mm.

34. Samanea tubulosa (Benth.) Barneby & J. W. 
Grimes, Mem. New York Bot. Gard. 74(1): 121. 
1996. Fig. 8a-c

Tree 3–6 m tall; branches unarmed, striate, 
velutine; stipules caducous. Leaf multijugate, 
petiole grooved, velutine, 33.2–48.3 mm long, 
extrafloral nectary present; rachis cylindric, 
pubescent, 12–14 mm long, extrafloral nectary 
absent, spicule present, paraphyllidia absent; 
pinnae 3–6 pairs, leaflets opposite, 3 pairs 
per pinna, 34–45 × 24–27 mm, obovate, apex 
mucronate, base oblique, obtuse, adaxial surface 
tomentose, abaxial surface velutine, margin ciliate, 
venation brochidodromous, extrafloral nectary 
present on secondary rachis, paraphyllidia absent. 
Inflorescence umbeliform, axillary, peduncle 
5.8–63.4 mm long, velutine, axis not observed; 
flower sessile, pentamerous, homomorphic, 
hermaphrodite; calyx velutine, 6.8–8.4 mm long; 
corolla gamopetalous, velutinous, 8.5–10.8 mm 
long; androecium polystaminate, monadelphous, 
brown, anther eglandular; ovary velutine. Fruit 
bacoid legume, fleshy, semi-cylindric, pubescent, 
140–180 × 22–25 mm, apex apiculate; seeds ca. 17.
Examined material: Fazenda Agro-Comercial Aubi, 
10.V.2007, fr., F. Matos-Alves et al. 419 (CGMS); idem, 
17.II.2007, fl., F. Matos-Alves et al. 44 (CGMS); idem, 
25.X.2008, fl. e fr., A.L.B. Sartori et al. (CGMS 23102); 
roadside, 25.VIII.2004, fr., G.P. Nunes et al. 54 (CGMS).

Samanea tubulosa occurs in the North 
and Central-West regions of Brazil, in Seasonal 
Deciduous and Semideciduous Forests and in 
Cerrado (BFG 2015). The obovate, tomentose and 
velutinous leaflet, the umbelliform inflorescence 
and the bacoid legume are characteristics for 
recognizing this species.
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Figure 8 – a-c. Samanea tubulosa (Benth.) Barneby & J.W. Grimes – a. branch; b. fruit; c. flower (a.c. F.M. Alves 
et al. 44; b. F.M. Alves et al. 419). d-g. Senegalia lasiophylla (Benth.) Seigler & Ebinger – d. branch; e. stipitate 
nectary; f. fruit; g. flower (F.M. Alves et al. 406). h-i. Senegalia martii (Benth.) Seigler & Ebinger – h. branch; i. 
fruit (F.M. Alves et al. 464). j-l. Vachellia caven (Molina) Seigler & Ebinger – j. branch; k. fruit; l. flower (j.l. T.E. 
Lima et al. 150; k. T.E. Lima et al. 169). m. Vachellia farnesiana (L.) Wight & Arn. – flower (E.P. Seleme et al. 367).
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Senegalia Raf.
Tree; branches armed, striate, glabrous or 

glabrescent, prickles straight or recurved; stipules 
caducous. Leaf multijugate, petiole cylindric or 
grooved, pubescent, extrafloral nectary present; 
rachis grooved, glabrous, extrafloral nectary 
present, spicule absent, paraphyllidia present; 
leaflets opposite or subopposite, narrow-elliptic, 
falcate, apex apiculate or mucronate, base oblique 
or truncate, adaxial surface glabrous, glabrescent 
or tomentose, abaxial surface glabrous, glabrescent 
or tomentose, margin glabrous or ciliate, venation 
actinodromous or eucamptodromous, extrafloral 
nectary absent or present on secondary rachis, 
paraphyllidia present. Inflorescence capituliform, 
axillary, pubescent, axis not observed; flower 
sessile, pentamerous, homomorphic, hermaphrodite; 
calyx glabrous, glabrescent or sericeous; corolla 
gamopetalous, glabrous or sericeous; androecium 
polystemonous, apostemonous, yellow, anther 
eglandular; ovary glabrous. Fruit legume, dry, 
oboval or elliptic, plane, glabrous, apex apiculate 
or not apiculate.

35. Senegalia lasiophylla (Benth.) Seigler & 
Ebinger, Phytologia 88 (1): 55. 2006. 
 Fig. 8d-g

Tree ca. 2.5 m tall; branch glabrescent, 
prickles recurved. Leaf with petiole grooved, 15.6–
24 mm long; rachis 3.5–8.2 mm long; pinnae 7–11 
pairs, leaflets opposite, 19–31 pairs per pinna, 4.5–6 
× 1–1.1 mm, narrow-elliptic, apex mucronate, base 
oblique, adaxial and abaxial surface glabrescent, 
margin ciliate, venation eucamptodromous, 
extrafloral nectary absent on secondary rachis. 
Inflorescence with peduncle 8.8–9.7 mm long, 
pubescent; flower sessile; calyx glabrescent, 2.5–2.6 
mm long; corolla glabrous, ca. 3.3 mm long. Fruit 
oboval, 70 × 12 mm, apex not apiculate; seeds ca. 8.
Examined material: Fazenda Agro Comercial Aubi, 
4.XII.2007, fl., F. Matos-Alves & A.L.B. Sartori 489 
(CGMS); 9.V.2007, fr., F. Matos-Alves & G.M. Silva 
406 (CGMS); 4.XII.2007, fl., F. Matos-Alves & A.L.B. 
Sartori 481 (CGMS).

Senegalia lasiophylla, considered endemic to 
Brazil, has a single record in Seasonal Semideciduous 
Forest (BFG 2015). This species presents as a 
diagnostic characteristic the obovate fruit.

36. Senegalia martii (Benth.) Seigler & Ebinger, 
Phytologia 88 (1): 57. 2006. Fig. 8h-i

Treelet ca. 3 m tall; branch glabrous, prickles 
straight to recurved. Leaf with petiole cylindric, 27–
32.3 mm long; rachis 145–150 mm long; pinnae 11 

pairs, leaflets opposite, 42–60 pairs per pinna, 5.9–7 
× 1.3–1.6 mm, falcate, apex apiculate, base truncate, 
adaxial and abaxial surface glabrous, margin ciliate, 
venation eucamptodromous, extrafloral nectary 
present on secondary rachis. Peduncle not observed; 
calyx glabrous, ca. 1.5 mm long; corolla glabrous, 
ca. 2 mm long. Fruit elliptic, 100–105 × 15–15 mm, 
apex apiculate; seeds ca. 8.
Examined material: Fazenda Agro Comercial Aubi, 
28.VIII.2007, fr., F. Matos-Alves et al. 464 (CGMS).

Senegalia martii occurs in Argentina, 
Paraguay and in Brazil (Terra et al. 2014) in the 
Central-West and Southeast regions, in Cerrado 
(lato sensu) and Seasonal Semideciduous Forest 
(BFG 2015). The species with falcate leaflets and 
extrafloral nectary present on the secondary rachis 
is readily differentiated from S. lasyophylla and S. 
polyphylla, both with narrow-elliptic leaflets and 
secondary rachis without extrafloral nectary.

37. Senegalia polyphylla (DC.) Britton & Rose, 
Ann. New York Acad. Sci. 35(3):142. 1936.

Tree 4–5 m tall; branch glabrescent, prickles 
straight. Leaf with petiole grooved, 8.1–21.5 mm 
long; rachis 24–60 mm long; pinnae 3–7 pairs, 
leaflets opposite or subopposite, 17–40 pairs per 
pinna, 6–10.2 × 1.9–2.3 mm, narrow-elliptic, 
apex mucronate, base oblique, adaxial and abaxial 
surface tomentose, margin glabrous, venation 
actinodromous, extrafloral nectary absent on 
secondary rachis. Peduncle not observed; calyx 
sericeous, 1.5–2.5 mm long; corolla sericeous, 3–5 
mm long. Fruit elliptic, 46–79 × 13–16 mm, apex 
apiculate; seeds 4–10.
Examined material: Fazenda Retiro Conceição, 
17.II.2009, fr., E.P. Seleme et al. 316 (CGMS); Fazenda 
Andréa I, 30.VIII.2008, fr., C.A. Barbosa & M.R. Moro 
4 (CGMS); Fazenda Flores, 16.II.2009, fr., E.P. Seleme 
et al. 288 (CGMS).

Senegalia polyphylla presents a wide 
distribution in the Neotropics, from Mexico to 
Colombia, Brazil and Argentina (Burkart 1979). 
In Brazil it occurs from Amazonas to Paraná (BFG 
2015), in Cerrado, Atlantic Forest and Caatinga in 
Minas Gerais (Terra et al. 2014). This species can be 
distinguished from S. lasyophylla by the tomentose 
leaflets on both surfaces versus leaflets glabrescent 
on both surfaces.

Vachellia Wight & Arn.
Shrub; branches armed, striate, glabrous 

or puberulent, spines straight; stipules persistent 
or narrow-triangular. Leaf multijugate, petiole 
grooved, glabrous or sparse-pubescent, extrafloral 
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nectary present; rachis cylindric, pubescent or 
hispid, extrafloral nectary absent or present, 
spicule and paraphyllidia absent; leaflets opposite, 
elliptic, apex obtuse or slightly apiculate, base 
oblique and rounded, adaxial and abaxial surface 
glabrous, margin glabrous or ciliate, venation 
hyphodromous, extrafloral nectary present 
on secondary rachis, paraphyllidia absent. 
Inflorescence capituliform, axillary, puberulent 
or hispid, axis not observed; flower sessile, 
pentamerous or hexamerous, homomorphic or 
heteromorphic; calyx campanulate, pubescent; 
corolla gamopetalous, pubescent; androecium 
polystemonous, apostemonous, yellow, anther 
eglandular; ovary glabrous. Fruit nucoid legume 
or legume, inflated, dry, ellipsoid or fusiform, 
glabrous, apex apiculate or not.

38. Vachellia caven (Molina) Seigler & Ebinger, 
Phytologia 87(3): 148. 2006. Fig. 8j-l

Shrub ca. 3 m tall; branch puberulent. Leaf 
with petiole glabrous, 8.3–8.8 mm long; rachis 
pubescent, 27–38 mm long, extrafloral nectary 
present; pinnae 3–7 pairs, leaflets 20–24 pairs per 
pinna, 1.9–3.3 × 0.7–0.9 mm, apex obtuse, margin 
ciliate. Inflorescence peduncle 15.2 mm long, 
puberulent; flower pentamerous, heteromorphic, 
flowers peripherical male, 3.2–4.1 mm long, 
flowers central hermaphrodite, 3.3–4.0 mm long; 
calyx 1.3–1.4 mm long; corolla 2–2.2 mm long. 
Fruit nucoid legume, fusiform, 30–40 mm × 18–20 
mm, apex apiculate; seeds ca. 13.
Examined material: Fazenda Flores, 4.VII.2009, fl., 
E.P. Seleme & M.A. Gonzales 415 (CGMS); Margem 
do Dique, 24.X.2008, fl. e fr., A.L.B. Sartori (CGMS 
23093); Fazenda Anahí, 16.I.2005, fl., D.K. Noguchi et 
al. 139 (CGMS).

Vachellia caven occurs in Pampa and in the 
Pantanal of Mato Grosso do Sul (BFG 2015). This 
species is easily identified by the capituliform 
inflorescence with hermaphrodite and male 
flowers, and nucoid fusiform legume. Vachellia 
caven has similarities with V. farnesiana, differing 
by the inflorescence with hermaphrodite and male 
flowers, versus hermaphrodite flowers in the 
second species.

39. Vachellia farnesiana (L.) Wight & Arn., Prodr. 
Fl. Ind. Orient. 1: 272. 1834. Fig. 8m

Shrub ca. 2.5 m tall; branch glabrous. Leaf 
with petiole sparse-pubescent, 9–12 mm long; 
rachis hispid, ca. 16 mm long, extrafloral nectary 
absent; pinnae 3–5 pairs, leaflets 14–19 pairs per 

pinna, 7–8 × 1.8–2 mm, apex slightly apiculate, 
margin glabrous. Inflorescence with peduncle 
4.7–6.2 mm long, hispid; flower hexamerous, 
homomorphic, hermaphrodite; 3.0-3.3 mm long; 
calyx ca. 1.4 mm long; corolla ca. 1.6 mm long. 
Fruit legume, ellipsoid, 65–75 mm × 9 mm, apex 
not apiculate; seeds ca. 10.
Examined material: Fazenda Flores, 16.VII.2009, fl., 
E.P. Seleme et al. 367 (CGMS); Fazenda São Manoel, 
30.V.2011, fl., T.E. Lima et al. 133 (CGMS).
Additional material: Ponte do Rio Perdido, 6.IX.2005, 
fl. e fr., G.A. Damasceno Jr. et al. 3770 (CGMS).

Vachellia farnesiana presents a wide 
distribution in the Neotropics, generally associated 
with seasonal climates (Queiroz 2009). In Brazil 
it occurs in the Amazon, Caatinga and Atlantic 
domains (BFG 2015), and as pasture weed and 
secondary vegetation of dry forest. Vachellia 
farnesiana has inflorescences with hermaphrodite 
flowers and ellipsoid fruit, characteristics that differ 
from V. caven with inflorescences composed of 
male and hermaphrodite flowers and fusiform fruit.
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