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Resumo 
Objetivou-se investigar como a heterogeneidade ambiental influencia as variações espaciais dos atributos 
funcionais e a diversidade funcional do componente arbóreo em uma floresta nebular no sul do Brasil. 
Foram selecionadas as 19 espécies arbóreas mais abundantes identificadas em um inventário realizado em 
um fragmento florestal. As variáveis ambientais utilizadas foram obtidas de um trabalho prévio realizado na 
mesma área. Dessas espécies, foram obtidas a densidade da madeira, área foliar, área foliar específica, altura 
máxima potencial, deciduidade e síndrome de dispersão. Foram determinados os valores médios dos atributos 
ponderados para a comunidade e de diversidade funcional. Os dados ambientais foram ordenados por meio 
de Análise de Componentes Principais e modelos lineares foram ajustados relacionando os Componentes 
Principais significativos e os valores de atributos funcionais e de diversidade funcional. Enquanto os locais 
com maior fertilidade do solo favoreceram espécies com estratégias aquisitivas, representadas pela menor 
densidade da madeira e maior área foliar, e apresentaram maior diversidade funcional; os ambientes menos 
férteis favoreceram estratégias conservativas, representadas pela maior densidade da madeira e menor área 
foliar, e apresentaram uma menor diversidade funcional. Conclui-se que a floresta estudada apresentou o 
particionamento de habitats, em função de variações edáficas, por espécies com estratégias ecológicas distintas.
Palavras-chave: diversidade funcional, estratégias ecológicas, variação ambiental.

Abstract 
We aimed to investigate how the environmental heterogeneity affects the spatial variation of functional 
diversity and functional traits of a tree community in a cloud forest in the South of Brazil. For this, we selected 
the 19 most abundant species identified in a forest fragment survey. The study environmental variables were 
obtained from a previous study conducted in the same area. For each species, we measured the wood density, 
leaf area, specific leaf area and maximum potential height. We also determined the dispersal syndromes and 
deciduousness. We determined the community weighted mean for all traits and the functional diversity. The 
environmental data were ordered by Principal Component Analysis and Linear Models were fitted relating 
the significant Principal Components and the values of functional traits and of functional diversity. Whereas 
sites with higher fertility soils favored species with acquisitive strategies (i.e lower wood density and greater 
leaf area), and showed a higher functional diversity; lower fertility soils sites favored conservative strategies 
(i.e higher wood density and smaller leaf area), and had a lower functional diversity. We conclude that the 
studied forest showed habitat partitioning by species with different ecological strategies, in function of 
edaphic variations.
Key words: functional diversity, ecological strategies, environmental variation.
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Introdução
O entendimento dos processos que influenciam 

a organização de comunidades de espécies arbóreas 
em ambientes naturais tem sido um dos principais 
focos na área de ecologia vegetal, uma vez que esta 
é uma questão-chave para a definição de estratégias 
adequadas de manejo e restauração florestal. Neste 
sentido, vários estudos no Brasil têm adotado uma 
abordagem com enfoque taxonômico, sem considerar 
aspectos funcionais, demonstrando a influência de 
fatores ecológicos, como condições ambientais 
(Torres et al. 1997; Oliveira-Filho & Fontes 2000; 
Moro et al. 2015), competição inter e intraespecífica 
(Martins et al. 2004) e outros processos ecológicos 
espacialmente estruturados (Fernandes & Queiroz 
2015; Maçaneiro et al. 2016), sobre a distribuição de 
espécies arbóreas em ecossistemas florestais. Porém, 
mais recentemente, estudos começaram a empregar 
abordagens nas quais as espécies são tratadas como 
entidades funcionalmente distintas (Magnago 
et al. 2014; Rosado et al. 2016), permitindo 
inferências ecológicas com um viés evolutivo, em 
que algumas características morfológicas, ecológicas 
e fisiológicas são consideradas como atributos 
funcionais e podem indicar a aptidão de uma espécie 
para se desenvolver em uma determinada condição 
ambiental (Violle et al. 2007).  

As características funcionais influenciam 
a capacidade de sobrevivência dos organismos 
e resumem as inúmeras formas que estes se 
beneficiam de um determinado recurso para o seu 
desenvolvimento (Violle et al. 2007). De forma 
geral, no que se refere às estratégias ecológicas, 
as espécies de plantas têm sido agrupadas em dois 
grupos: aquelas com estratégias aquisitivas, que 
desenvolveram em características que otimizam/
maximizam a captura de recursos, e aquelas 
com estratégias conservativas, que investem em 
mecanismos de proteção da biomassa, de forma a 
conservar os recursos adquiridos (Díaz et al. 2004; 
Reich 2014). Os atributos funcionais das espécies 
são representados por algumas características 
chave (Violle & Jiang 2009), como, por exemplo, 
a área foliar, a densidade básica da madeira e a 
altura máxima (Kraft et al. 2008). Geralmente, 
as estratégias aquistivas podem ser expressas 
funcionalmente por meio de uma maior taxa de 
crescimento, menor densidade da madeira, maior 
área foliar e maior área foliar específica, por outro 
lado, as estratégias conservativas podem refletir em 
características funcionais antagônicas (Reich 2014). 
Enquanto estratégias aquisitivas proporcionam 
vantagens em ambientes com maior disponibilidade 

de recurso, estratégias conservativas oferecem 
vantagens quando os recursos são escassos (Apaza-
Quevedo et al. 2015). Assim, espera-se que em 
escala local (< 1 ha) de ecossistemas florestais sejam 
observadas variações dos atributos funcionais em 
reposta a gradientes ambientais, como as variações 
no relevo e nas propriedades físico-químicas 
dos solos, que influenciam a disponibilidade 
de nutrientes, refletindo no particionamento de 
habitats por diferentes espécies. Ou seja, espécies 
distintas ocupariam diferentes porções de gradientes 
ambientais, em função de suas respectivas aptidões 
para tais condições (fitness). Neste sentido, um 
questionamento que emerge diante da base teórica 
já existente é se este padrão pode ser generalizado 
para florestas condicionadas pela existência de fortes 
filtros ambientais, como, por exemplo, nas florestas 
nebulares no sul do Brasil, que apresentam baixas 
temperaturas, geadas frequentes e nebulosidade 
constante (Falkenberg & Voltolini 1995), com 
ocorrência de neve no inverno.

As florestas altomontanas, além de condições 
ambientais específicas e restritivas para muitas 
espécies florestais, apresentam uma grande 
importância ecológica, pois possuem um elevado 
endemismo de espécies (Falkenberg & Voltolini 
1995; Safford 1999; Safford 2007; Scheer & 
Mocochinski 2009) e desempenham importantes 
funções ambientais (e.g., manutenção do ciclo 
hidrológico e de um elevado depósito de carbono 
no solo) (Kitayama & Aiba 2002; Martínez et al. 
2009; Scheer et al. 2011a). Porém, este ecossistema 
encontra-se, atualmente, ameaçado devido ao 
histórico de fragmentação florestal, perturbações 
antrópicas crônicas e possíveis processos de 
mudanças climáticas (Becker et al. 2007).

Vários estudos (Falkenberg & Voltolini 1995; 
Becker et al. 2007; Homeier et al. 2010; Scheer et 
al. 2011b; Higuchi et al. 2013; Marcon et al. 2014) 
têm demonstrado que as florestas nebulares, além de 
uma baixa diversidade, apresentam características 
fisionômicas peculiares, como a presença de um 
único estrato vertical, constituído por árvores 
de pequeno porte, com troncos tortuosos, folhas 
pequenas e coriáceas e cobertas por epífitas. Estas 
características representam adaptações aos filtros 
ambientais existentes, como a baixa disponibilidade 
de nutrientes nos solos, a influência do vento, 
a temperatura reduzida e a presença constante 
de nuvens, que resultam em menores taxas de 
decomposição da serapilheira, absorção de nutrientes 
e produtividade primária (Leigh 1975; Homeier et 
al. 2010; Scheer et al. 2011b).
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Desta forma, considerando a importância 
de pesquisas ecológicas em áreas de floresta 
nebular, o presente estudo objetivou avaliar como 
a heterogeneidade ambiental (propriedades físico-
químicas do solo, relevo, cobertura do dossel 
e impacto ambiental) exerce influência sobre a 
variação espacial dos atributos funcionais e da 
diversidade funcional em uma comunidade de 
espécies arbóreas de uma floresta nebular no sul do 
Brasil. Tendo em vista a heterogeneidade do ambiente 
edáfico na área, que foi observado por Marcon et al. 
(2014) em estudo prévio, associado à topografia e à 
disponibilidade de nutrientes, testou-se a hipótese de 
que existe o particionamento espacial por espécies 
com diferentes atributos funcionais, com locais 
com solos de maior fertilidade natural favorecendo 
estratégias aquisitivas, e locais com solos menos 
férteis, favorecendo estratégias conservativas.

Material e Métodos
O fragmento de floresta nebular estudado, 

segundo Marcon et al. (2014), possui área de 346 
ha e está localizada no município de Urubici, no 
Planalto Catarinense, sul do Brasil, na latitude 
28o04’27”S e longitude 49o37’30”O. Apresenta uma 
altitude aproximada de 1.600 m, com ocorrência 
de geada e neve no inverno. A região possui clima 
Cfb, temperado com verões amenos, de acordo 
com a classificação de Köppen, com temperatura 
média anual que varia de 11 a 15oC (Pandolfo et al. 
2002). A precipitação média anual varia entre 1.200 
e 1.900 mm, com chuvas bem distribuídas durante 
o ano. Os solos da região são pouco profundos e 
classificados, principalmente, como Neossolos 
Litólicos e Cambissolos. Segundo a classificação do 
IBGE (2012), a vegetação arbórea é descrita como 
Floresta Ombrófila Mista Alto-Montana. 

Para a caracterização dos atributos funcionais 
das espécies arbóreas, foram consideradas as 19 
espécies lenhosas mais abundantes no fragmento 
estudado, amostradas previamente por Marcon et al. 
(2014), a partir do levantamento florístico-estrutural 
das espécies arbóreas em 25 parcelas de 400 m2 

cada (20 × 20 m), alocadas de forma sistemática, 
distanciadas 10 m entre si. Entre as mais abundantes, 
somente Dicksonia sellowiana Hook. foi retirada, 
pois não é uma espécie lenhosa, o que iria inviabilizar 
a obtenção de alguns atributos funcionais. As 19 
espécies selecionadas somavam 57,58% das espécies 
e 91,07% dos indivíduos previamente amostrados 
nas parcelas, representando, assim, a maior parte 
da florística e estrutura da floresta amostrada, 
sendo um percentual de abundância maior do que 

o recomendado por Pakeman & Quested (2007), 
que é de 80% para a caracterização de atributos 
funcionais. Nessas mesmas parcelas utilizadas 
para o levantamento florístico-estrutural, Marcon 
et al. (2014) também realizaram a caracterização 
ambiental: características edáficas de pH, fósforo (P), 
potássio (K), cálcio (Ca), magnésio (Mg), sódio (Na), 
alumínio (Al), matéria orgânica (MO), capacidade 
de troca catiônica (CTC), saturação por base (V), 
teores de areia, silte, argila e compactação do solo 
(resistência à penetração a 20 cm de profundidade 
no solo e resistência do valor máximo no perfil), 
caracterização topográfica (cota, declividade média 
e desnível máximo), cobertura do dossel e impacto 
ambiental. As propriedades físico-químicas dos solos 
foram obtidas por meio de amostras compostas em 
cada parcela, oriundas de nove coletas realizadas na 
camada superficial de 0 a 20 cm. Neste estudo, Marcon 
et al. (2014) observaram elevada heterogeneidade 
edáfica, associada a topografia e fertilidade do solo, 
com locais mais planos apresentando solos de baixa 
fertilidade natural e locais mais declivosos, solos de 
maior disponibilidade de nutrientes.

No presente estudo, para cada uma das 
19 espécies, foram caracterizados os atributos 
funcionais de densidade básica da madeira (g/
cm3), área foliar (cm2), área foliar específica 
(cm2/g), altura máxima potencial (m), guilda de 
dispersão (zoocórica, anemocórica ou autocórica) 
e deciduidade (decídua, semi-decídua e perene). 
Para determinação da densidade básica da madeira, 
utilizou-se o protocolo de Chave (2005), sendo 
coletadas amostras de madeira de, no mínimo, cinco 
indivíduos de cada espécie presente no fragmento 
estudado, com DAP de 10 a 30 cm, por meio de 
um trado de incremento (diâmetro de 5,15 mm). 
As amostras foram condicionadas em recipientes 
com água até que apresentassem massa úmida 
constante. O volume da amostra foi determinado pelo 
princípio de Arquimedes, onde a medida da massa 
de água deslocada é igual ao volume da amostra. 
Posteriormente, as amostras foram colocadas em 
estufa, com temperatura de 67oC, até que a massa 
seca permanecesse constante e então pesadas em 
balança analítica com precisão de 0,001 g. Dessa 
maneira, a razão entre a massa seca (g) e o volume 
(cm3) gerou a densidade básica da madeira (g.cm-3), 
obtendo-se, posteriormente, a média da densidade 
básica dos indivíduos de cada espécie.

A área foliar e a área foliar específica foram 
obtidas por meio da coleta de 20 folhas, de 10 
indivíduos por espécie, localizados no fragmento, 
incluindo os pecíolos e, para folhas compostas, 
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raques, seguindo o protocolo de Pérez-Harguindeguy 
et al. (2013). Foram coletadas folhas do terço mediano 
da copa, dos indivíduos que obtivessem maior 
incidência de luz e as mais sadias, preferencialmente. 
Em seguida, as folhas foram “escaneadas” e as 
imagens processadas no programa ImageJ (Rasband 
2007), onde foram obtidas as áreas foliares (cm2), 
calculando-se, posteriormente, a média das áreas 
foliares por espécie. Em seguida, as folhas de todos 
os indivíduos de cada espécie foram armazenadas em 
estufa até que alcançaram a massa seca constante e 
pesadas juntas em balança analítica com precisão de 
0,001 g. Optou-se por pesar todas as folhas da mesma 
espécie juntas para evitar-se imprecisão da balança 
em relação àquelas espécies de folhas pequenas. A 
área foliar específica (cm2.g-1) foi obtida pela a razão 
entre a área foliar (cm2) e a massa seca das folhas (g). 

A altura máxima potencial de cada espécie, 
representando o tamanho das árvores em suas idades 
adultas no fragmento estudado, foi caracterizada a 
partir das alturas estimadas por Marcon et al. (2014) 
para os indivíduos amostrados das espécies avaliadas, 
que, posteriormente, foram comparadas com os 
valores observados na literatura (Lorenzi 2002, 2008, 
2009). As guildas de dispersão das espécies foram 
avaliadas de acordo com a classificação proposta 
por Van Der Pijl (1982), classificando as espécies 
em zoocóricas, anemocóricas ou autocóricas, a partir 
de observações no campo quanto às características 
de fruto e revisão de literatura (e.g., Negrini et 
al. 2012; Souza et al. 2015). A deciduidade das 
espécies foi avaliada por meio de observações 
a campo e revisão de literatura (Lorenzi 2002, 
2008). As observações de campo foram baseadas 
na classificação fitofisionômica proposta por IBGE 
(2012), de forma que espécies que apresentaram 
perda de até 20% de suas folhas no período 
desfavorável foram classificadas como perenes, 
espécies que perderam de 20 a 50% das folhas 
foram classificadas como semi-decíduas e espécies 
com uma perda de folhas maior do que 50% foram 
classificadas como decíduas.

Para cada parcela, foram determinados os 
valores médios dos atributos funcionais ponderados 
para a comunidade (CWM) das 19 espécies estudadas 
e a diversidade funcional, por meio do índice de 
RaoQ. Os valores de CWM representam os valores 
de atributos funcionais mais prováveis de serem 
observados para uma determinada espécie, a partir de 
um indivíduo selecionado ao acaso (Garnier & Navas 
2012). O índice de RaoQ foi proposto por Botta-
Dukát (2005), baseado na entropia quadrática de Rao 
(1982), sendo considerado um índice eficiente para 

a caracterização da diversidade funcional, uma vez 
que considera a abundância de indivíduos e mais do 
que um único atributo funcional (Botta-Dukát 2005).

Os gradientes ambientais, determinados a 
partir das variáveis ambientais das parcelas, foram 
identificados por meio da Análise de Componentes 
Principais (PCA), junto com a análise de Scree Plot, 
para identificar os eixos da PCA que explicaram 
um percentual significativo da variação total dos 
dados. A influência de gradientes ambientais, 
representados pelos eixos da PCA, sobre os atributos 
funcionais (CWM) e diversidade funcional (RaoQ) 
determinados para as parcelas, foi examinada por 
meio de modelos lineares simples, cujos resíduos 
foram avaliados quanto à sua distribuição normal, 
por meio do teste de Shapiro-Wilk, quanto à sua 
a homocedasticidade, por meio da análise gráfica, 
e quanto à sua dependência espacial, por meio de 
correlograma de Moran. Como em todas as parcelas 
ocorreu a dominância de espécies zoocóricas e 
perenifólias, não existindo variação em relação a 
estes atributos, os mesmos não foram considerados 
na modelagem. Todas as análises foram realizadas 
no ambiente de programação estatística R (R 
Development Core Team 2015), utilizando-se os 
pacotes vegan (Oksanen et al. 2015), FD (Laliberté 
& Shipley 2014) e ncf (Bjornstad 2013).

Resultados
Gradientes ambientais
Os dois primeiros eixos da PCA explicaram 

61,20% da variação total, com os eixos 1 e 2 
explicando 46,59% e 14,60%, respectivamente. De 
acordo com a análise de Scree Plot, ambos os eixos 
explicaram uma proporção significativa da variação 
total, uma vez que a inércia observada (círculos 
fechados e linha contínua) foi maior do que um 
valor esperado aleatório (círculos abertos e linha 
pontilhada), indicado pela distribuição de Broken 
Stick (Fig. 1a).

As variáveis ambientais de maiores correlações 
com o eixo 1 da PCA foram Al (-0,30), pH 
em água (0,30), Ca (0,29), saturação por base 
(0,28), areia (-0,28), matéria orgânica (0,27), CTC 
(-0,26) e declividade (0,26). Já as variáveis mais 
correlacionadas com o eixo 2 foram resistência a 
penetração no solo a 20 cm de profundidade (-0,48), 
K (-0,34), Mg (-0,27), cobertura do dossel (-0,25) e 
cota média (0,24). Desta forma, pode-se identificar, 
ao longo do eixo 1, um gradiente edáfico associado, 
principalmente, à acidez, fertilidade, textura do solo 
e declividade; e, ao longo do eixo 2, um gradiente 
ambiental associado, principalmente, à compactação 
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Figura 1 – Scree plot (a) para o resultado da ordenação produzida a partir da Análise de Componentes Principais das 
variáveis ambientais (b) em uma Floresta Nebular no sul do Brasil. Espacialização dos eixos 1 (c) e 2 (d) da PCA. Al 
= teor de alumínio; CTC = capacidade de troca catiônica; P = teor de fósforo; cota = cota altitudinal; MO = matéria 
orgânica; Areia = teor de areia; ia = impacto ambiental; Na = teor de sódio; comp_20 = resistência à penetração a 
20 cm de profundidade no solo; comp_max = resistência do valor máximo no perfil; dossel = cobertura do dossel; 
K = teor de potássio; Mg = teor de magnésio; SatBas = saturação por base; pH H2O= pH em água; Ca = cálcio; dec 
= declividade média; desn = desnível máximo; Silte = teor de silte; Argila = teor de argila. Na figura 1a, círculos 
fechados e linha contínua = Inércia observada; Círculo aberto e linha pontilhada = valores aleatórios esperados pela 
distribuição de Broken Stick. Nas figuras 1c e 1d, quanto maiores os tamanhos dos círculos fechados, maiores os 
valores dos scores das parcelas ao longo dos eixos 1 (1c) e 2 (1d) da PCA.
Figure 1 – Scree plot (a) for the results of ordination constructed through a Principal Component Analysis (PCA) of environmental 
variables (b), in a Cloud Forest in the South of Brazil. Spatialization of PCA Axis 1 (c) e 2 (d). Al = aluminum content; CTC = cation 
exchange capacity; P = phosphorus; cota = altitudinal quota; MO = organic matter; Areia = sand content; ia = environmental impact; Na 
= sodium content; comp_20 =  soil resistance to penetration at 20 cm deep; comp_max = maximum resistance in soil profile; dossel = 
canopy cover; K = potassium content; Mg = magnesium content; SatBas = base saturation; pH  H2O = pH in water; Ca = calcium; dec 
= average slope; desn = elevation gap; Silte = silt content; Argila = clay content. In figure 1a, closed circles and solid line = Observed 
inertia; open circles and dotted line = random values expected according to Broken Stick distribution. In figure 1c and 1d, the larger the 
size of the closed circle, the larger the values of plot scores along axis 1 (1c) and 2 (1d) of PCA.

a b

c d
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do solo (Fig. 1b). As parcelas ordenadas a esquerda 
situaram-se em locais com solos mais ácidos, menos 
férteis, mais arenosos e com topografia mais plana. 
Em outro extremo do gradiente, situaram-se as 
parcelas que apresentam solos menos ácidos, de 
maior fertilidade, mais argilosos e com topografia 
mais declivosa. No eixo 2, observa-se que as parcelas 
ordenadas na parte superior do gráfico apresentam 
solos menos compactados, com menores teores de 
K e Mg, com cotas altitudinais mais elevadas e com 
dossel mais aberto; e na parte inferior situaram-se as 
parcelas com solos mais compactos, com maiores 
teores de K e Mg, com menores cotas altitudinais 
e com dossel mais fechado. A espacialização dos 
valores dos scores das parcelas ao longo dos eixos 1 
e 2 da PCA indica que ambos gradientes ambientais 
identificados ocorrem de forma espacialmente 
estruturada (Fig. 1c,d).

Atributos funcionais
As espécies que apresentaram os maiores 

valores observados para os atributos foram Ilex 
paraguariensis A.St.-Hil. (AF = 19,59 cm2), para 
a área foliar, Myrceugenia oxysepala (Burret) 
D.Legrand & Kausel (AFE = 132,69 cm2.g-1), para 
área foliar específica, Ilex microdonta Reissek (DBM 
= 0,673 g.cm-3), para densidade básica da madeira, 
e Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult. 
(HMP = 20 m), para altura máxima potencial. Já 
as espécies que apresentaram os menores valores 
observados foram Myrceugenia euosma (O.Berg) 
D.Legrand (AF = 1,48 cm2 e HMP = 7 m), para 
área foliar e altura máxima potencial, Araucaria 
angustifolia (Bertol.) Kuntze (AFE = 78,77 cm2.g-1), 
para área foliar específica, e Cinnamomum amoenum 
(Nees & Mart.) Kosterm. (DBM = 0,402 g.cm-3), 
para densidade básica da madeira (Tab. 1). Houve 

Tabela 1 – Atributos funcionais das 19 espécies arbóreas mais abundantes amostradas em uma Floresta Nebular no sul do Brasil.
Table 1 – Functional traits of the 19 most abundant species sampled in a Cloud Forest in the South of Brazil.

Espécies
Atributos

AF AFE DBM HMP Dec SD

Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze 1,88 (0,54) 78,79 0,54 (0,15) 17 P Zoo

Cinnamomum amoenum (Nees & Mart.) Kosterm. 6,59 (3,55) 83,48 0,40 (0,06) 15 P Zoo

Drimys angustifolia Miers 8,05 (2,35) 113,91 0,42 (0,08) 8 P Zoo

Ilex microdonta Reissek 8,87 (2,52) 86,01 0,67 (0,25) 17 P Zoo

Ilex paraguariensis A.St.-Hil. 19,59 (6,97) 106,48 0,46 (0,04) 15 P Zoo

Maytenus boaria Molina 5,07 (2,67) 98,17 0,60 (0,06) 15 P Zoo

Myrceugenia euosma (O.Berg) D.Legrand 1,48 (0,56) 104,39 0,56 (0,05) 7 P Zoo

Myrceugenia glaucescens (Cambess.) D.Legrand & Kausel 3,97 (1,68) 106,08 0,60 (0,09) 11 P Zoo

Myrceugenia miersiana (Gardner) D.Legrand & Kausel 6,97 (2,93) 127,68 0,50 (0,05) 8 SD Zoo

Myrceugenia myrcioides (Cambess.) O.Berg 15,86 (5,67) 111,76 0,55 (0,04) 12 SD Zoo

Myrceugenia ovata (Hook. & Arn.) O.Berg 1,59 (0,46) 118,26 0,57 (0,12) 11 P Zoo

Myrceugenia oxysepala (Burret) D.Legrand & Kausel 5,49 (1,82) 132,69 0,57 (0,02) 11 P Zoo

Myrrhinium atropurpureum Schott 8,46 (3,11) 81,77 0,67 (0,13) 12 SD Zoo

Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult. 8,68 (3,01) 94,57 0,55 (0,04) 20 P Zoo

Ocotea pulchella Mart. 5,23 (1,61) 107,89 0,52 (0,06) 18 P Zoo

Prunus myrtifolia (L.) Urb. 16,13 (6,24) 84,82 0,65 (0,04) 15 P Zoo

Schinus polygamus (Cav.) Cabrera 3,67 (1,13) 99,63 0,62 (0,08) 14 SD Zoo

Symplocos tetrandra Mart. 9,57 (3,46) 116,46 0,49 (0,13) 15 P Zoo

Weinmannia paulliniifolia Pohl ex Ser. 10,02 (3,91) 108,13 0,50 (0,04) 16 P Ane

Média 7,75 103,21 0,550 13,53 - -
AF: área foliar (cm²); AFE: área foliar específica (cm2.g-1); DBM: densidade básica da madeira (g.cm-3); HMP: altura máxima potencial (m); Dec: deciduidade, sendo P = perenes 
e SD = semidecíduas; SD: síndrome de dispersão, sendo Zoo = zoocórica e Ane = anemocórica. Valores entres parênteses representam o desvio padrão do atributo avaliado.
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predomínio de espécies perenes e com síndrome 
de dispersão zoocórica. As únicas espécies que 
foram classificadas como semi-decíduas foram 
Myrceugenia miersiana (Gardner) D.Legrand 
& Kausel, Myrceugenia myrcioides (Cambess.) 
O.Berg, Myrrhinium atropurpureum Schott e Schinus 
polygamus (Cav.) Cabrera, e a única anemocórica foi 
Weinmannia paulliniifolia Pohl ex Ser. 

Atributos funcionais x gradientes 
ambientais
Todos os modelos ajustados entre os aspectos 

funcionais (atributos e diversidade) e os gradientes 
ambientais apresentaram resíduos com distribuição 
normal, homocedasticidade e sem dependência 
espacial, indicando a adequabilidade dos modelos 

para interpretações. Observa-se que apenas o 
gradiente ambiental sintetizado pelo eixo 1 da 
PCA apresentou influência significativa sobre 
os atributos funcionais e diversidade funcional 
(Tab. 2). A PCA1 apresentou relação positiva 
significativa com área foliar e o índice de RaoQ 
e relação negativa significativa com a densidade 
básica da madeira. Assim, observou-se que nos 
locais de maior fertilidade, mais declivosos e 
argilosos são observados maiores valores de 
diversidade funcional e árvores com maiores áreas 
foliares e com madeiras menos densas. Já nos 
locais menos férteis, com solos mais ácidos, menos 
declivosos e mais arenosos, observou-se menor 
diversidade funcional e árvores com menores 
valores de área foliar e madeira mais densa.

PCA1 PCA2 p R2

AF 0,8823* 0,2951 0,0006 0,4893
AFE 0,3086 0,6737 0,7779 0,0226
DBM -0,0236* -0,0076 0,0003 0,4818
HMP 0,3217 0,2605 0,1580 0,1544
RaoQ 0,0092* 0,0032 0,0001 0,5229

* Coeficientes angulares das variáveis independentes com p < 0,001. p = significância do modelo. R2 = ajuste linear do modelo.

Tabela 2 – Modelos lineares ajustados para avaliação da influência dos gradientes ambientais identificados (PCA1 e PCA2) 
sobre os atributos (AF = área foliar; AFE = área foliar específica; DBM = densidade básica da madeira; HMP = altura 
máxima potencial) e diversidade funcional (RaoQ) do componente arbóreo em uma Floresta Nebular no sul do Brasil.
Table 2 – Linear Models fitted for the evaluation of the influence of identified environmental gradients (PCA1 and PCA2) on functional traits 
(AF = leaf area; AFE = specific leaf area; DBM = basic wood density; HMP = maximum potential height) and functional diversity (RaoQ) 
of the tree component in a Cloud Forest in the South of Brazil.

Discussão
Os resultados encontrados indicaram que 

os gradientes ambientais identificados ocorreram 
de forma espacialmente estruturada, reforçando 
as observações de Marcon et al. (2014), que 
demonstraram a influência do relevo como um 
fator determinante das condições edáficas na área. 
Além disso, apesar do gradiente de fertilidade 
encontrado, é importante destacar, conforme já 
relatado por Marcon et al. (2014), que os solos 
da área de estudo apresentaram baixa fertilidade 
natural, sendo este um padrão comumente 
observado em outras áreas de elevada altitude 
(Falkenberg 2003; Homeier et al. 2010).

Estas condições de baixa fertilidade natural, 
juntamente com as características climáticas 
típicas de áreas nebulares de maior altitude, 

contribuem para a limitação do desenvolvimento 
de espécies arbóreas,  reflet indo,  assim, 
nos atributos funcionais observados para o 
componente arbóreo. Quando comparado com 
outras florestas na região, situadas em pisos 
altitudinais inferiores e sem a influência de 
nuvens (e.g., Missio et al. 2017), o componente 
arbóreo dessas florestas se destacou pelo fato de 
ser, predominantemente, espécies perenifólias 
e com reduzida área foliar, sugerindo, assim, a 
existência de variações em escala regional, em 
repostas ao gradiente altitudinal, como também 
demonstrado por Foster (2001).

Quando analisada a relação entre a variação 
ambiental e os atributos funcionais, observou-se 
que a fertilidade do solo, juntamente com as outras 
variáveis com maior correlação com o eixo 1 da 
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PCA, como o pH, textura do solo e declividade, 
influenciaram de forma significativa a diversidade 
funcional, a área foliar e a densidade da madeira, 
indicando o particionamento de habitats em 
escala local (< 1 ha) por espécies com estratégias 
ecológicas distintas. Nos locais de maior fertilidade 
do solo, que são aqueles localizados nas áreas de 
maior declive e com solos mais argilosos, ocorreu 
o favorecimento de estratégias que maximizam 
a obtenção de recursos, como a baixa densidade 
da madeira, que está associada a um crescimento 
mais rápido (Read et al. 2014), e a maior área 
foliar, relacionada com uma maior capacidade 
de captura de luz (Cornelissen et al. 2003). Por 
outro lado, nas áreas de menor fertilidade do solo 
e maior acidez, que são aquelas localizados nas 
áreas mais planas e com solos mais arenosos, 
predominaram estratégias de conservação de 
recursos adquiridos, como uma maior densidade 
da madeira, que confere uma maior resistência 
a danos mecânicos às espécies arbóreas (Reich 
2014), e menor área foliar, que em um ambiente 
alto montano, representa uma estratégia para 
reduzir a superfície foliar exposta a baixas 
temperaturas durante o inverno (Foster 2001). 
Esta dicotomia de estratégias ecológicas tem sido 
frequentemente relatada na literatura (Díaz et al. 
2004; Lohbeck et al. 2015; Sterck et al. 2011), 
sendo que a disponibilidade de nutrientes dos 
solos é considerada um dos principais fatores 
condicionantes das espécies que se estabelecerão 
em um determinado local (Díaz et al. 2004). 
Ainda, a menor diversidade funcional observada 
nos locais de menor fertilidade sugere que as 
condições ambientais existentes nesta parte da 
floresta representem um filtro ambiental para o 
estabelecimento de espécies, refletindo, assim, em 
uma menor amplitude funcional.

Conclui-se que mesmo em florestas 
condicionadas a fortes filtros ambientais, como 
as florestas nebulares alto-montanas ocorrentes 
no sul do Brasil, podem existir variações dos 
atributos funcionais em escala local em função 
de gradientes edáficos. Os resultados do presente 
estudo indicaram que o espaço horizontal da 
floresta nebular avaliada foi particionado por 
espécies com diferentes estratégias ecológicas 
em função de variações edáficas e topográficas. 
Este padrão sugere que a organização de 
comunidades de espécies arbóreas em florestas 
nebulares seja condicionada por fatores ecológicos 
determinísticos, associados às variações ambientais 
existentes.
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Resumo 
Comunidades florestais são ambientes dinâmicos, nas quais processos de sucessão ocorrem naturalmente, 
podendo conduzir à maturidade da floresta. O objetivo deste estudo foi avaliar a estrutura do componente 
arbustivo-arbóreo de um fragmento de Floresta Estacional Semidecidual e caracterizar o seu estágio sucessional. 
O estudo foi realizado no município de Alegre, Espírito Santo, na ARIE Laerth Paiva Gama. A amostragem 
de todos os indivíduos com DAP ≥ 5 cm foi realizada por meio de pontos-quadrantes. Além dos parâmetros 
ecológicos foi obtida a estrutura diamétrica para a comunidade. As espécies foram classificadas quanto ao grupo 
ecológico em pioneiras, secundárias iniciais e secundárias tardias, e quanto ao grau de ameaça de extinção. 
Foram registradas 112 espécies, 81 gêneros e 34 famílias, das quais se destacaram em Valor de Importância 
Pseudopiptadenia contorta (15,33), Apuleia leiocarpa (5,08), Acosmium lentiscifolium (4,42) e Parapiptadenia 
pterosperma (4,30). O índice de Shannon foi de 4,17 e a equabilidade de 0,87, sendo considerados valores 
elevados para florestas estacionais semideciduais. Com relação à avaliação dos grupamentos ecológicos, 
as secundárias tardias e iniciais se destacaram em riqueza, no entanto as iniciais foram mais abundantes na 
comunidade. Deste modo, o remanescente florestal estudado pode ser caracterizado como pertencente ao 
estágio sucessional inicial-intermediário.
Palavras-chave: espécies ameaçadas, fitossociologia, floresta estacional semidecidual, Unidade de Conservação.

Abstract 
Forest communities are dynamic environments in which succession processes occur naturally, may lead to 
the maturity of the forest. The objective of this study was to evaluate the structure of the woody component 
of a fragment of semideciduous forest and characterize their successional stage. The study was conducted in 
the municipality of Alegre, Espirito Santo, in ARIE Laerth Paiva Gama. The sampling of all individuals with 
DBH ≥ 5 cm was performed by points quadrants. In addition to the ecological parameters it was obtained 
diameter structure to the community. The species were classified according to environmental group in pioneers, 
early secondary and late secondary, and the degree of threat of extinction. Were recorded the 112 species, 
81 genera and 34 families, of which have excelled in importance value were Pseudopiptadenia contorta 
(15.33), Apuleia leiocarpa (5.08), Acosmium lentiscifolium (4.42) and Parapiptadenia pterosperma (4.30). 
The Shannon index was 4.17 and the evenness of 0.87 and are considered high values   for semideciduous 
forests. As to the evaluation of ecological groups, late and early secondary stood out in wealth, however 
initials were more abundant in the community. Thus, the remaining forest studied can be characterized as 
belonging to the initial-intermediate stage succession.
Key words: endangered species, phytosociology, semi-deciduous forest, Conservation Unit.
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Introdução
A Floresta Atlântica é um complexo de 

fisionomias vegetacionais, como as florestas 
ombrófilas densas, florestas ombrófilas mistas, 
florestas estacionais deciduais e semideciduais 
(Joly et al. 2014), que se estende do sul ao nordeste 
do Brasil, além de se projetar aos territórios do 
Paraguai e da Argentina (Tabarelli et al. 2010). 
Devido aos fortes impactos humanos, como 
expansão dos cultivos agrícolas, processos 
de industrialização e formação dos grandes 
núcleos urbanos caracterizando uma paisagem 
extremamente fragmentada, e por ser um domínio 
contendo elevada diversidade de plantas e animais, 
inclusive altos níveis de endemismo (Forzza et al. 
2012; Scarano & Ceotto 2015). Myers et al. (2000) 
consideraram esse bioma como um dos grandes 
hotspots mundiais prioritários para conservação.

A fragmentação da Floresta Atlântica tem sido 
amplamente discutida (Rodrigues & Nascimento 
2006; Metzger et al. 2009; Colombo & Joly 2010; 
Joly et al. 2014; Pereira et al. 2015), consistindo 
uma das grandes ameaças à biodiversidade, 
resultando na perda da variabilidade genética e na 
extinção de espécies. Pardini et al. (2009), Ribeiro 
et al. (2009) e Tabarelli et al. (2010) indicaram o 
planejamento da gestão de “paisagens modificadas 
pela ação antrópica” (Tabarelli et al. 2010) e a 
conectividade de pequenos fragmentos florestais, 
comuns na paisagem da Floresta Atlântica (Matte 
et al. 2015), como forma de conservar espécies e 
manter os serviços ambientais. Um dos trabalhos 
básicos para esse planejamento fundamenta-se 
na caracterização florístico-estrutural desses 
remanescentes.

Na região sudeste do Brasil, estudos da 
estrutura e composição florística de florestas 
estacionais semideciduais são comuns (por 
exemplo, Souza et al. 2012; Moreira et al. 2013; 
Souza et al. 2013; Gris et al. 2014; Rezende 
et al. 2015), cujos esforços geraram valiosas 
informações para pesquisas mais complexas como 
a evolução e ecologia de florestas estacionais 
(Pennington et al. 2009), além de proverem dados 
ao estudo dos processos e mecanismos ecológicos 
que envolvem a dinâmica das espécies em relação 
a variáveis ambientais e sucessão ecológica, 
fornecendo instrumentos à gestão e proteção de 
recursos naturais para as Unidades de Conservação.  

Entretanto, a caracterização florística-
estrutural das comunidades florestais típicas da 
Floresta Estacional Semidecidual no estado do 

Espírito Santo é pouco difundida, especialmente na 
região sul onde a fisionomia se destaca nas regiões 
de baixas altitudes. Os trabalhos realizados no seu 
âmbito estão concentrados no corredor ecológico 
Burarama-Pacotuba-Cafundó (Araújo et al. 2015) 
documentados por Archanjo et al. (2012) e Abreu 
et al. (2013). 

Na Floresta Nacional (FLONA) de Pacotuba, 
Abreu et al. (2013) avaliaram a estrutura da 
comunidade arbórea e concluíram que o fragmento 
se encontra em estágio intermediário de sucessão. 
Entretanto, os autores destacaram a expressiva 
riqueza, a presença de espécies de importância 
conservacionista e a necessidade dessa área ser 
priorizada em programas de manejo e conservação 
na região. 

Archanjo et al. (2012) avaliaram a estrutura 
horizontal do componente arbóreo da Reserva 
Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Cafundó, 
e relataram que o remanescente florestal é 
composto predominantemente por espécies 
secundárias tardias, caracterizando-se como um 
fragmento bem conservado e que detém alta 
diversidade de espécies contendo flora arbórea 
peculiar. 

Outra ferramenta importante para o 
planejamento e gestão das áreas protegidas é a 
avaliação da sucessão vegetal, possibilitando 
melhorar as técnicas de manejo da vegetação e 
gerenciamento dos recursos naturais. Prach & 
Walker (2011) elencaram que a caracterização 
dos processos de sucessão também é igualmente 
importante para prover informações sobre a perda 
da biodiversidade, mudanças climáticas, invasão 
de espécies e restauração ecológica. Grande parte 
dos estudos de sucessão ecológica, têm utilizado 
os métodos de avaliação dos grupos funcionais 
(Gandolfi et al. 1995) para predizerem o nível 
de conservação de determinado remanescente 
florestal, embora ainda sejam um recurso limitado 
para caracterizar a real situação do mesmo. 

Como forma de fornecer ferramentas para a 
gerência de uma Unidade de Conservação, a Área 
de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) Laerth 
Paiva Gama, no município de Alegre, Espírito 
Santo, constituíram objetivos deste trabalho, 
caracterizar a estrutura da comunidade arbustivo-
arbórea de um trecho de Floresta Estacional 
Semidecidual e seu estágio sucessional, atendendo 
às seguintes hipóteses: (1) a comunidade estudada 
se encontra com estrutura fitossociológica similar a 
florestas estacionais conservadas e (2) a vegetação 
pertence ao estágio médio de regeneração.
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Material e Métodos
Área de estudo
Este estudo foi realizado na ARIE Laerth 

Paiva Gama, inserida na bacia do rio Alegre, 
município de Alegre, Espírito Santo. A área 
protegida em questão localiza-se junto ao perímetro 
urbano e possui aproximadamente 27,57 ha, 
estando situada nas coordenadas geográficas 
20o46’03,44”S, 41o32’57,24”W, com altitude 
aproximada de 250 m. 

A localidade, em tempos pretéritos, 
experimentou diversas alterações em virtude 
das ações antrópicas para expansão de áreas 
agricultáveis e, em 1992, foram realizados plantios 
de reflorestamento com espécies nativas e exóticas, 
resultando em duas matrizes florestais. Esses 
plantios correspondem ao reflorestamento de 
eucalipto (Corymbia citriodora (Hook.) K.D. Hill 
& L.A.S. Johnson) e acácia (Acacia auriculiformis 
Benth. e Acacia mangium Willd) (3,87 ha) e uma 
área de floresta mista (3,26 ha) onde foi implantado 
um reflorestamento com diversas espécies nativas 
e exóticas (Fig. 1). O fragmento de floresta nativa 

onde o estudo foi realizado, situa-se no trecho 
superior da ARIE e possui aproximadamente 18,81 
ha. Atualmente é importante ressaltar que existem 
comunidades no entorno dessa área, as quais usam 
a ARIE como acesso, o que pode causar dano e 
dificuldade à sua preservação. 

O clima da localidade, segundo a adaptação 
de Köppen para o Brasil (Alvares et al. 2013), é do 
tipo Aw tropical úmido, caracterizado por inverno 
seco e verão chuvoso, com temperaturas médias 
anuais de 23oC e o volume de precipitação superior 
a 1400 mm por ano, concentrado especialmente 
no verão. A vegetação pertence ao domínio da 
Floresta Atlântica e está inserida na fitofisionomia 
da Floresta Estacional Semidecidual (Ribeiro et 
al. 2009; Joly et al. 2014). O solo predominante 
é classificado como Latossolo Vermelho-Amarelo 
(Espírito Santo 1994). 

Métodos
A amostragem da estrutura da comunidade 

arbustivo-arbórea foi realizada por meio do método 
de pontos-quadrantes (Durigan 2003), sendo 

Figura 1 – Localização da área de estudo, município de Alegre, Espírito Santo. Juvanhol (2013).
Figure 1 – Location of the study area, municipality of Alegre, Espirito Santo. Juvanhol (2013).
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avaliadas 100 unidades amostrais, distribuídas 
em sete linhas distanciadas entre si por 30 m. Os 
pontos-quadrantes foram dispostos 20 m um do 
outro para evitar sobreposição dos indivíduos 
amostrados, abrangendo toda a área de estudo e 
evitando o efeito de borda. Foram inventariados 
os quatro indivíduos mais próximos do centro da 
cruzeta, um para cada quadrante. Em seguida, foi 
mensurado o diâmetro a altura do peito (DAP) 
maior ou igual a 5 cm para todos os indivíduos, 
além da distância da árvore ao centro da cruzeta. 
Plantas perfilhadas tiveram todos os perfilhos 
medidos, desde que pelo menos um deles atendesse 
ao critério de inclusão adotado. 

Foram coletados os materiais botânicos 
reprodutivos e/ou vegetativos de todos os indivíduos 
amostrados. A identificação foi realizada por 
comparação com exsicatas do herbário VIES 
Setorial de Jerônimo Monteiro, sinopses e revisões 
taxonômicas, além de material bibliográfico 
atual. Os materiais férteis foram depositados no 
herbário VIES Setorial de Jerônimo Monteiro. As 
famílias foram classificadas com base em APG IV 
(Angiosperm Phylogeny Group 2016) e grafia e 
sinonímias das espécies, inclusive a autoria, foram 
averiguadas por meio do banco de dados online 
da Flora do Brasil 2020 em construção (2016). 
Foi verificada no Livro Vermelho da Flora do 
Brasil (Martinelli & Moraes 2013) a existência de 
espécies ameaçadas de extinção.

A estrutura horizontal e a diversidade 
florística foram avaliadas através dos descritores 
ecológicos (densidade, dominância e frequência 
relativas e valor de importância (VI)) e do índice 
de diversidade de Shannon (H’) e equabilidade de 
Pielou (J), respectivamente, seguindo-se Brower et 
al. (1998). Esses dados foram analisados por meio 
do software Fitopac 2.1. (Shepherd 2009). 

Para caracterização dos grupos ecológicos, 
as espécies foram classificadas nas categorias 
sucessionais como pioneiras (PI), secundárias 
iniciais (SI) e secundárias tardias (ST), segundo 
a classificação proposta por Budowski (1965), 
fundamentado pelos trabalhos de Fonseca & 
Rodrigues (2000), Santos et al. (2004), Silva 
et al. (2004), Marangon et al. (2007), Carvalho 
et al. (2007), Braga et al. (2011), Lopes et al. 
(2011). As espécies com ausência de informações 
ecofisiológicas permaneceram classificadas como 
“não caracterizadas” (NC). 

A estrutura diamétrica foi obtida para auxiliar 
na detecção do estágio sucessional da vegetação. 
Assim, as classes de diâmetro e os intervalos de 

classe foram estimados com base na equação de 
Spiegel (1976), sendo utilizado o menor DAP como 
limite inferior da primeira classe diamétrica. Esse 
mesmo parâmetro foi avaliado também para as 
cinco espécies com maior VI. 

Resultados e Discussão
Foram amostrados 399 indivíduos na ARIE 

Laerth Paiva Gama, sendo representados por 112 
espécies, pertencentes a 81 gêneros e 34 famílias 
botânicas. Fabaceae (22 espécies), Meliaceae (11), 
Sapotaceae (10), Anacardiaceae, Nyctaginaceae 
e Euphorbiaceae (três cada) foram as seis 
famílias botânicas com maior riqueza específica, 
correspondendo a 50% do total de espécies. Dos 
indivíduos amostrados, 76% foram identificados 
em nível de espécie, 19,5% permaneceram apenas 
com nome genérico, 3,5% em nível de família e 
1% compuseram os indivíduos não identificados. 

A respeito da estrutura fitossociológica, as dez 
espécies de maior Valor de Importância (VI) foram 
Pseudopiptadenia contorta, Apuleia leiocarpa, 
Acosmium lentiscifolium, Parapiptadenia 
pterosperma, Piptadenia gonoacantha, Senegalia 
polyphylla, Trichilia pallida, Guapira opposita, 
Trichilia casaretti e Siparuna guianensis, as quais 
compuseram 45,9% do VI total.

As três primeiras espécies com maior VI 
destacaram-se devido às densidades e dominâncias 
elevadas na área de estudo, sendo P. contorta aquela 
com os maiores valores para todos os parâmetros 
estimados. T. pallida apresentou indivíduos com 
menor diâmetro, entretanto com elevada densidade 
se comparada aos indivíduos de P. pterosperma, 
P. gonoacantha e Senegalia polyphylla. Devido 
a características ecofisiológicas e do ambiente 
de distribuição das próprias espécies, algumas 
naturalmente não atingem grandes diâmetros 
(Imaña-Encinas et al. 2008), como pode ser 
verificado para T. pallida. Algumas espécies do 
gênero Trichilia são relatadas como de sub-bosque, 
ocorrendo como abundantes e apresentando menor 
altura e menor área basal, ocupando estrato inferior 
e médio da floresta (Sevilha et al. 2001; Bianchini 
et al. 2010; Almeida et al. 2015).

Apesar disso, a importância ecológica 
de T. pallida foi influenciada por sua baixa 
dominância. Siparuna guianensis apresentou 
maior número de indivíduos que S. polyphylla, 
P. pterosperma e G. opposita, mas esteve pouco 
distribuída ao longo da área, ou seja, possui 
distribuição mais restrita apresentando possível 
padrão de agregação (FR = 2,89%). 
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Espécies NI DR FR DoR VI GE

Pseudopiptadenia contorta (DC.) G.P. Lewis & M.P. Lima 47 11,78 9,28 24,99 46,05 PI

Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F. Macbr. 16 4,01 4,35 6,92 15,28 SI

Acosmium lentiscifolium Schott 18 4,51 4,06 4,71 13,28 ST

Parapiptadenia pterosperma (Benth.) Brenan 12 3,01 3,19 6,73 12,93 SI

Piptadenia gonoacantha (Mart.) 8 2,01 2,03 5,68 9,71 SI

Senegalia polyphylla (DC.) Britton & Rose 13 3,26 3,48 2,45 9,18 SI

Trichilia pallida Sw. 16 4,01 2,9 1,54 8,45 ST

Guapira opposita (Vell.) Reitz 11 2,76 3,19 2,17 8,11 SI

Trichilia casaretti C.DC. 10 2,51 2,9 2,05 7,46 ST

Siparuna guianensis Aubl. 14 3,51 2,9 1 7,41 SI

Astronium graveolens Jacq. 9 2,26 2,61 1,85 6,72 SI

Astronium conccinum Schott. 10 2,51 2,61 1,43 6,54 SI

Senefeldera verticillata (Vell.) Croizat 8 2,01 1,74 1,57 5,32 ST

Machaerium nyctitans (Vell.) Benth. 5 1,25 0,87 2,94 5,06 PI

Actinostemon verticillatus (Klotzsch) Baill. 8 2,01 2,03 0,56 4,59 ST

Trichilia silvatica C.DC. 7 1,75 2,03 0,56 4,34 ST

Casearia sylvestris Sw. 6 1,5 1,74 0,86 4,1 SI

Neoraputia alba (Ness & Mart.) Emmerick ex Kallunki 7 1,75 1,45 0,88 4,08 ST

Copaifera lucens Dwyer 4 1 1,16 1,81 3,97 SI

Sorocea guilleminiana Gaudich. 6 1,5 1,45 0,67 3,63 ST

Jacaratia spinosa (Aubl.) A.DC. 4 1 1,16 1,38 3,54 ST

Chrysophyllum flexuosum Mart. 5 1,25 1,45 0,65 3,35 ST

Xylopia laevigata (Mart.) R.E.Fr. 4 1 1,16 1,18 3,34 ST

Trichilia lepidota Mart. 5 1,25 0,87 1,07 3,19 ST

Oxandra nitida R.E.Fr. 5 1,25 1,45 0,36 3,06 NC

Hirtella angustifolia Schott ex Spreng. 2 0,5 0,29 2,26 3,05 NC

Pouteria ramiflora (Mart.) Radlk. 2 0,5 0,58 1,92 3 ST

Guapira noxia (Netto) Lundell 5 1,25 1,16 0,47 2,88 SI

Carpotroche brasiliensis (Raddi) A Gray 4 1 1,16 0,7 2,86 SI

Trichilia ramalhoi Rizzini 4 1 0,87 0,87 2,74 ST

Basiloxylon brasiliensis (All.) K. Schum. 4 1 1,16 0,45 2,61 ST

Sapindaceae sp.1 3 0,75 0,58 1 2,33 NC

Anadenanthera colubrina var. cebil (Griseb.) Altschul 3 0,75 0,87 0,42 2,04 SI

Pouteria sp. 3 0,75 0,87 0,36 1,98 NC

Tabela 1 – Espécies encontradas na amostragem do fragmento florestal da ARIE Laerth Paiva Gama, Alegre, Espírito 
Santo, ES e seus respectivos parâmetros fitossociológicos estimados – NI. número de indivíduos; DR. densidade 
relativa (%); FR. frequência relativa (%); DoR. dominância relativa (%); VI. valor de importância relativo (%); GE. 
grupo ecológico; PI. pioneira; SI. secundária inicial; ST. secundária tardia; NC. não caracterizada.
Table 1 – Species founded in the sampling of forest fragment of ARIE Laerth Paiva Gama, Alegre, Espirito Santo, and their respective estimated 
phytosociology parameter  – NI. number of individuals; DR. relative density (%); FR. relative frequency (%); DoR. relative dominance (%); 
VI. importance value (%); GE. ecological group; PI. pioneer; SI. initial secondary; ST. late secondary; NC. not characterized.
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Espécies NI DR FR DoR VI GE

Lonchocarpus cultratus (Vell.) A.M.G. Azevedo & H.C. Lima 3 0,75 0,87 0,3 1,92 SI

Licania kunthiana Hook.f. 3 0,75 0,58 0,58 1,91 SI

Pseudolmedia laevigata Trécul 3 0,75 0,87 0,28 1,9 SI

Alseis pickelii Pilg. & Schmale 3 0,75 0,87 0,27 1,89 SI

Brosimum guianense (Aubl.) Huber 3 0,75 0,87 0,27 1,89 SI

Ecclinusa ramiflora Mart. 3 0,75 0,87 0,23 1,86 ST

Ixora venulosa Benth. 3 0,75 0,87 0,2 1,82 ST

Abarema conchliacarpos (Gomes) Barneby & J.W. Grimes 3 0,75 0,87 0,17 1,79 ST

Trichilia clausseni C.DC. 3 0,75 0,58 0,43 1,76 ST

Andradaea floribunda Allemão 2 0,5 0,58 0,65 1,73 PI

Inga edulis Mart. 1 0,25 0,29 0,99 1,53 SI

Actinostemon sp. 3 0,75 0,29 0,34 1,38 NC

Bauhinia forficata Link. 2 0,5 0,58 0,28 1,36 SI

Cabralea canjerana (Vell.) Mart. 2 0,5 0,58 0,26 1,34 SI

Terminalia mameluco Pickel 2 0,5 0,58 0,23 1,31 NC

Genipa americana L. 2 0,5 0,58 0,19 1,27 ST

Diploon cuspidatum (Hoehne) Cronquist 2 0,5 0,58 0,19 1,27 ST

Chrysophyllum sp. 2 0,5 0,58 0,18 1,26 NC

Dalbergia nigra (Vell.) AllemãoexBenth. 2 0,5 0,58 0,16 1,25 SI

Annona dolabripetala Raddi 2 0,5 0,58 0,13 1,21 SI

Guarea guidonia (L.) Sleumer 2 0,5 0,58 0,08 1,16 SI

Mimosa bimucronata (DC.) Kuntze 2 0,5 0,29 0,36 1,15 PI

Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. 1 0,25 0,29 0,54 1,08 SI

Copaifera langsdorffii Desf. 1 0,25 0,29 0,51 1,05 ST

Ampelocera glabra Kuhlm. 1 0,25 0,29 0,5 1,04 SI

Cecropia sp. 1 0,25 0,29 0,47 1,01 NC

Ficus sp. 1 0,25 0,29 0,39 0,93 NC

Luehea divaricata Mart. & Zucc. 1 0,25 0,29 0,39 0,93 SI

Inga hispida Schott ex Benth. 2 0,5 0,29 0,11 0,9 ST

Virola gardneri (A.DC.) Warb. 1 0,25 0,29 0,29 0,83 ST

Sloanea sp.1 1 0,25 0,29 0,27 0,81 NC

Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk. 1 0,25 0,29 0,27 0,81 ST

Ziziphus glaziovii Warm. 1 0,25 0,29 0,27 0,81 ST

Celtis sp. 1 0,25 0,29 0,25 0,79 NC

Guarea sp. 1 0,25 0,29 0,22 0,76 NC

Aspidosperma olivaceum Müll. Arg. 1 0,25 0,29 0,22 0,76 ST

Bauhinia sp.2 1 0,25 0,29 0,22 0,76 NC

Melanoxylum braúna Schott 1 0,25 0,29 0,2 0,74 ST

Astrocaryum aculeatissimum (Schott.) Burret 1 0,25 0,29 0,2 0,74 SI

Cupania oblongifolia Mart. 1 0,25 0,29 0,18 0,72 ST
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Espécies NI DR FR DoR VI GE

Lauraceae sp.1 1 0,25 0,29 0,17 0,71 NC

Maytenus gonoclada Mart. 1 0,25 0,29 0,14 0,68 SI

Matayba sp. 1 0,25 0,29 0,14 0,68 NC

Guarea sp. 1 0,25 0,29 0,13 0,67 NC

Chrysophyllum sp. 1 0,25 0,29 0,12 0,66 NC

Maytenus sp.2 1 0,25 0,29 0,11 0,65 NC

Astronium sp. 1 0,25 0,29 0,11 0,65 NC

Faramea sp. 1 0,25 0,29 0,1 0,64 NC

Ephedranthus sp. 1 0,25 0,29 0,09 0,63 NC

Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand 1 0,25 0,29 0,09 0,63 ST

Randia armata (Sw.) DC. 1 0,25 0,29 0,09 0,63 SI

Zanthoxylum rhoifolium Lam. 1 0,25 0,29 0,08 0,62 PI

Cariniana estrellensis (Raddi) Kuntze 1 0,25 0,29 0,08 0,62 ST

Guazuma sp. 1 0,25 0,29 0,08 0,62 NC

Rubiaceae sp.1 1 0,25 0,29 0,08 0,62 NC

Gallesia integrifolia (Spreng.) Harms 1 0,25 0,29 0,07 0,61 ST

Macrothumia kuhlmannii (Sleumer) M.H. Alford 1 0,25 0,29 0,07 0,61 ST

Chrysophyllum gonocarpum (Mart. & Eichler ex Miq.) Engl. 1 0,25 0,29 0,07 0,61 ST

Sorocea bonplandii (Baill.) W.C. Burger et al. 1 0,25 0,29 0,06 0,6 SI

Amaioua intermedia Mart. ex Schult. & Schult.f. 1 0,25 0,29 0,06 0,6 SI

Phyllostylon brasiliense Capan. ex Benth. & Hook.f. 1 0,25 0,29 0,06 0,6 NC

Sloanea sp.2 1 0,25 0,29 0,06 0,6 NC

Bauhinia sp. 1 1 0,25 0,29 0,06 0,6 NC

Matayba juglandifolia (Cambess.) Radlk. 1 0,25 0,29 0,06 0,6 SI

Machaerium brasiliense Vogel 1 0,25 0,29 0,05 0,59 SI

Bathysa cuspidata (A.St.-Hil.) Hook.f. ex K.Schum. 1 0,25 0,29 0,05 0,59 SI

Cupania sp. 1 0,25 0,29 0,05 0,59 NC

Guatteria australis A.St.-Hil. 1 0,25 0,29 0,05 0,59 SI

Moraceae sp.1 1 0,25 0,29 0,04 0,58 NC

Heisteria silviani Schwacke 1 0,25 0,29 0,04 0,58 ST

Pseudobombax grandiflorum (Cav.) A.Robyns 1 0,25 0,29 0,04 0,58 SI

Couratari macrosperma A.C.Sm. 1 0,25 0,29 0,04 0,58 ST

Pradosia lactescens (Vell.) Radlk. 1 0,25 0,29 0,03 0,57 ST

Annona sylvatica A.St.-Hil. 1 0,25 0,29 0,03 0,57 SI

Maytenus sp.1 1 0,25 0,29 0,03 0,57 NC

Trichilia sp. 1 0,25 0,29 0,03 0,57 NC

Eugenia oblongata O. Berg 1 0,25 0,29 0,03 0,57 ST

Família indeterminada - Indet. 1 2 0,5 0,58 0,62 1,71 NC

Total 399 100 100 100 100 -
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As espécies de maior VI variaram entre os 
trabalhos realizados em remanescentes florestais 
pertecentes a mesma fitofisionomia da área de 
estudo, indicando que processos de sucessão, 
fatores bióticos e abióticos, competição por recursos 
ou mesmo diferentes critérios de amostragem 
utilizados influenciam a distribuição e densidade 
de espécies. Esse fato foi verificado por Abreu 
et al. (2013) na Floresta Nacional de Pacotuba 
(FLONA), no qual P. contorta não mostrou 
expressão como na amostragem da ARIE, enquanto 
no estudo de Archanjo et al. (2012) realizado na 

Reserva Particular Patrimônio Natural (RPPN) 
de Cafundó, P. contorta figurou como a segunda 
mais importante. Além dessas observações, a 
espécie em questão é relatada em outros estudos 
fitossociológicos para florestas estacionais 
semideciduais como sendo uma das principais 
constituintes dessa fitofisionomia (Santos et al. 
2012; Abreu et al. 2014). 

A área basal (6,17 m2ha-1) foi considerada 
baixa quando comparada a outros estudos na 
mesma fitofisionomia (Tab. 2). Essa característica 
está relacionada com a presença de árvores mais 

Tabela 2 – CI. critério de inclusão; Nsp. número de espécies; MA. método de amostragem; AAQ. área amostral/
quadrantes; DA. densidade absoluta; AB. área basal; H’. índice de Shannon; J. equabilidade de Pielou.
Table 2 – CI. inclusion criteria; Nsp. number of species; MA. sampling method; AAQ. sample area/quarters; DA. absolute density; AB. 
basal area; H’. Shannon index; J. Pielou evenness.

Local Nsp CI 
(cm) MA AAQ DA 

(indha-1)
AB 

(m²ha-1)
H’

(natsind-1) J Autores

RPPN Cafundó, 
Cachoeiro de 
Itapemirim, ES

253 5 Parcela 2,4 ha 1.488 25,72 3,31 0,60 Abreu et al., 
2013

Flona de Pacotuba, 
Cachoeiro de 
Itapemirim, ES

255 5 Parcela 2,5 ha 1.823 33,02 4,13 0,74 Archanjo et al., 
2012

Coqueiral, MG 144 5 Parcela 0,8 ha 1.098,75 23,76 4,31 0,87 Moreira et al., 
2013

Pico do Jabre, 
Maturéia e Mãe 
d’Água, PB

63 4,8 Parcela 1,8 ha 1.138 22,45 3,17 0,76 Cunha et al., 
2013

Itambé do Mato 
Dentro, MG

115 4,8 Ponto 
Quadrante

100 3.638 - 4,32 0,91 Santos et al., 
2012

Campolina, 
Marliérea, MG

90 4,8 Ponto 
Quadrante

70 1.325,72 36,41 4,1 0,91 França e 
Stehmann, 2013

Macuco, Timóteo, 
MG

100 4,8 Ponto 
Quadrante

70 1.427,45 20,9 4,07 0,89 França e 
Stehmann, 2013

Mumbaça, 
Dionísio, MG

96 4,8 Ponto 
Quadrante

70 1.366,36 22,16 3,99 0,88 França e 
Stehmann, 2013

Fazenda 
Macedônia, Ipaba, 
MG

93 4,8 Ponto 
Quadrante

70 1.597,65 20,9 3,95 0,87 França e 
Stehmann, 2013

Fazenda 
Sacramento, Pingo 
d’Água, MG

101 4,8 Ponto 
Quadrante

70 1.769,14 39,48 3,94 0,86 França e 
Stehmann, 2013

Morro do Gavião, 
Dionísio, MG

80 4,8 Ponto 
Quadrante

70 1.364,15 27,07 3,66 0,84 França e 
Stehmann, 2013

ARIE Laerth Paiva 
Gama, Alegre, ES

112 5 Ponto 
Quadrante

100 2.046,34 6,2 4,17 0,87 Este estudo
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esparsas em alguns trechos, indicando a existência 
de áreas com influência de borda, clareiras e 
encostas com intenso processo dinâmico.

Já a diversidade florística estimada pelo 
índice de Shannon (H’) apresentou elevado valor 
(4,17 natsind.-1) em resposta à diversidade e 
abundância de espécies, não ocorrendo domínio 
de uma determinada entidade. Esses valores estão 
acima dos comumente encontrados para florestas 
estacionais semideciduais como resposta a uma 
série de fatores, principalmente os relacionados ao 
estágio sucessional da floresta, já que ambientes 
perturbados apresentam maior riqueza de espécies 
que florestas maduras (Gris et al. 2014). A 
equabilidade (J) foi de 0,87, indicando que 87% 
da diversidade máxima teórica foi representada na 
amostragem, além da uniformidade na distribuição 
dos indivíduos entre as espécies (Tab. 2). Essas 
estimativas mostram a importância da Unidade 
de Conservação estudada para a manutenção da 
diversidade florística, mesmo se tratando de um 
pequeno fragmento florestal e estando sob elevada 
pressão antrópica. 

A análise de grupos ecológicos revelou maior 
número de espécies secundárias iniciais (33,92%) e 
tardias (33,92%), representando aproximadamente 
68% do total de espécies amostradas na vegetação 
estudada. Comportamento similar foi observado 
ao analisar a distribuição dos indivíduos nas 
classes ecológicas, em que 74,4% do total de 
indivíduos inventariados compuseram os grupos 
de secundárias iniciais (155 indivíduos) e tardias 
(142). 

Entretanto, desconsiderando aqueles 
indivíduos que não tiveram classificação, seja 
por não estarem em nível de espécie ou não 

encontrados na literatura, o número de indivíduos 
pertencentes a espécies pioneiras e secundárias 
iniciais corresponderam a mais da metade dos 
indivíduos relacionadas na amostragem (Tab. 
3).  Esses dois grupos são os responsáveis diretos 
pela colonização inicial de florestas perturbadas, 
podendo conceder um indicativo de que a 
vegetação estudada está se conduzindo para a fase 
intermediária de sucessão. Este fato pode ser 
sustentado levando em consideração que das cinco 
espécies de maior VI, três pertencem ao grupo 
ecológico secundária inicial e uma à pioneira.

A presença destacada de espécies consideradas 
como ruderais pode ser um indicativo da má 
qualidade de fragmentos, neste caso verifica-se 
a ocorrência de P. contorta entre as espécies de 
maior VI na área amostrada corroborando com 
os estudos em outros fragmentos caracterizados 
como perturbados (Peixoto et al. 2005; Dan et 
al. 2010). Segundo Alves & Metzger (2006), o 
enriquecimento e o avanço sucessional das florestas 
secundárias dependem da chegada de propágulos 
das espécies finais de sucessão.

Apesar dessas observações, é importante 
mencionar que as espécies pioneiras e secundárias 
iniciais contribuíram com mais da metade da área 
basal calculada (Tab. 3) para a vegetação (67,42% 
ou 4,16 m².ha-1), indicando também a importância 
estrutural desses dois grupos ecológicos no 
contexto de sucessão da floresta.

A avaliação dos grupos ecológicos pode 
auxiliar na caracterização sucessional da floresta 
(Gandolfi et al. 1995). No entanto, segundo Silva 
et al. (2003), a classificação das espécies em 
grupos ecológicos tem sido imprecisa em relação 
a dois fatores primordiais. O primeiro refere-se 

Tabela 3 – Representatividade dos grupos ecológicos das espécies encontradas na ARIE Laerth Paiva Gama, Alegre, 
ES – GE. grupos ecológicos; Nsp. número de espécies; PN. percentual de espécies; n. número de indivíduos; PI. 
percentual de indivíduos; PI. pioneira; SI. secundária inicial; ST. secundária tardia; NC. não caracterizada.
Table 3 – Representation of ecological groups of species founded in the ARIE Laerth Paiva Gama, Alegre, Espirito Santo – GE. ecological 
groups; Nsp. number of species; PN. percentage of species; n. number of individuals; PN. percentage of individuals; PI. pioneer; SI. 
Initial secondary; ST. late secondary; NC. not characterized. 

GE Nsp PN (%) n Pn (%) Ab (m2) Ab (%)

PI 5 4,46 57 14,28 1,79 29,01

SI 38 33,92 155 38,84 2,37 38,41

ST 38 33,92 142 35,58 1,48 23,99

NC 31 27,67 45 11,27 0,53 8,59

Total 112 100 399 100 6,17 100
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Figura 2 – Distribuição diamétrica dos indivíduos 
amostrados na ARIE Laerth Paiva Gama, Alegre, ES.
Figure 2 – Distribution of diametric individuals sampled in 
ARIE Laerth Paiva Gama, Alegre, Espirito Santo. 

aos critérios utilizados entre diferentes autores, 
conduzindo a distintas formas de ordenação das 
espécies. A segunda razão assinalada seria a 
respeito da resposta de uma determinada espécie 
em relação a ambientes com disponibilidades 
distintas de recursos. 

As florestas são comunidades vegetais 
dinâmicas e processos sucessionais são intrínsecos 
desses sistemas. As variações na dinâmica florestal 
influenciam a estrutura, composição florística e 
mecanismos de dispersão (Nascimento et al. 2014), 
por isso, essas e outras variáveis como a regeneração 
natural, estrutura diamétrica e área basal também 
devem ser consideradas para definição do estágio 
sucessional de um remanescente florestal.

Assim, a distribuição diamétrica (Fig. 2) para 
a vegetação estudada não seguiu o padrão típico, 
para florestas naturais, de J invertido (Soares 
et al. 2006), apesar do direcionamento a essa 
tendência. A primeira classe de diâmetro incluiu 
aproximadamente 55% dos indivíduos amostrados, 
do mesmo modo a segunda e a terceira classe 
apresentaram percentual expressivo de indivíduos 
(34,5%), proporcionando a estrutura diamétrica fora 
do esperado para florestas inequiâneas. 

Esse padrão pode estar relacionado ao 
estágio sucessional geral da vegetação (Soares et 
al. 2006), em que florestas em estágio inicial e 
mais perturbadas apresentam número relevante 
de indivíduos nas classes intermediárias e finais, 
enquanto florestas maduras exibem estrutura 
diamétrica caracterizada pela concentração de 
indivíduos na primeira classe, fornecendo indícios 
de que a regeneração está seguindo de maneira 
aparentemente adequada. Outra questão estaria 
associada a não uniformidade de características 
ecológicas e ambientais da própria vegetação 
avaliada por apresentarem estágios sucessionais 

diferentes uns dos outros em várias porções na 
floresta, dependendo das alterações sofridas tanto 
por intervenções antrópicas como processos 
inerentes da dinâmica florestal e influência de 
bordas. Essas mudanças podem estar também 
relacionadas às interações interespecíficas, inclusive 
competição e ordem de chegada de espécies 
colonizadoras (Walker et al. 2010), mecanismos 
ainda pouco estudados nesse contexto.

Dessa forma, a avaliação da estrutura 
diamétrica agrega informação para inferir sobre 
as condições da vegetação, auxiliando a definição 
de parâmetros para tomadas de decisões em 
diversas atividades como plano de manejo florestal, 
intervenções para conduzir a sucessão ecológica e 
licenciamento ambiental. 

A distribuição diamétrica para as cinco 
espécies de maior VI (Fig. 3), seguiu padrões 
variáveis. As espécies de grupos ecológicos iniciais 
apresentaram distribuição de seus indivíduos em 
todas as classes de diâmetro, sendo relevante, 
inclusive, em classes maiores, exceto A. leiocarpa. 
Em contrapartida, a espécie de grupo sucessional 
mais avançado (A. lentiscifolium) teve tendência 
ao J invertido.

Esses resultados mostram que a capacidade da 
avaliação em nível de espécies da população pode 
auxiliar na inferência sobre quais espécies estão 
em declínio na comunidade vegetal e quais estão se 
estabelecendo no ambiente. Em outras palavras, a 
distribuição diamétrica por espécies permite avaliar 
a substituição das espécies ao longo do tempo, ou 
seja, como os processos de sucessão ecológica estão 
atuando sobre elas.

Algumas das espécies merecem atenção 
especial, principalmente sob a tutela conservacionista, 
pois estão inseridas no livro vermelho da Flora 
do Brasil. Apuleia leiocarpa, Dalbergia nigra e 
Melanoxylon brauna tiveram suas populações 
reduzidas ao longo dos anos sob intensa exploração 
madeireira e expansão agrícola, mesmo assim suas 
distribuições permanecem amplas no Brasil, desta 
forma, elas foram classificadas como vulneráveis 
(Lima et al. 2013). Apesar disso, a população de 
A. leiocarpa (16 indivíduos), na área de estudo, se 
destacou por sua boa representatividade, ocupando o 
segundo maior VI, e por possuir regeneração natural 
bem estabelecida como verificada anteriormente na 
distribuição diamétrica. Entretanto, D. nigra (dois 
indivíduos) e M. brauna (um indivíduo) foram 
menos representativas em termos de densidade 
e dominância, apresentando principalmente 
indivíduos jovens. Esse comportamento pode ser 
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explicado por meio das estratégias ecológicas de 
cada espécie, em que M. brauna por ser secundária 
tardia está começando a se estabelecer no local 
após encontrar condição propícia, ao passo que, 
D. nigra por ser espécie de estágios sucessionais 
iniciais, aparenta ter se estabelecido recentemente 
na vegetação. Essas verificações reforçam a 
importância do remanescente florestal estudado, 
além de ampliar o apelo para conservação dessas 
espécies que podem estar com variabilidade 
genética reduzida devido ao isolamento de suas 
populações. 

Diante das avaliações apresentadas, têm-se 
o seguinte problema relacionado aos processos 
ecológicos na vegetação estudada: reduzida área 
basal e estrutura diamétrica não bem estabelecida 
frente às elevadas diversidade florística e densidade 
de indivíduos em relação a muitas florestas 
semideciduais já estudadas. Esses inconvenientes 

estão associados aos mecanismos de distúrbio 
inerentes à história de ocupação do entorno 
e à extração seletiva de madeira no passado. 
Entretanto, diversas porções da vegetação parecem 
não conseguir se estabilizarem naturalmente, 
principalmente na borda da comunidade florestal 
onde os processos são mais intensos. De maneira 
geral, o remanescente florestal estudado pode 
ser caracterizado como pertencente ao estágio 
sucessional inicial-intermediário.

Considerações finais
A partir da apresentação dos resultados, 

observa-se que a estrutura fitossociológica da 
floresta nativa da ARIE Laerth Paiva Gama não 
encontra-se bem estabelecida ou similar a florestas 
estacionais mais conservadas, sugerindo que 
intervenções devem ser aplicadas no sentido de 
melhorar essas características.

Figura 3 – Distribuição diamétrica dos cinco indivíduos com maior valor de importância na ARIE Laerth Paiva 
Gama, Alegre, ES. PI = pioneira; SI = secundária inicial; ST = secundária tardia.
Figure 3 – Distribution of diametric of five individuals with the highest importance value in ARIE Laerth Paiva Gama, Alegre, Espirito 
Santo. PI = pioneer; SI = early secondary; ST = late secondary. 
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A representatividade de espécies caracterizadas 
como pioneiras e secundárias iniciais na comunidade 
indica que o fragmento florestal pode estar em 
desenvolvimento para a fase intermediária (estágio 
inicial-intermediário), embora sugere-se inclusão 
de novos parâmetros de avaliação dos estágios 
sucessionais em remanescentes. 

Implementa-se com esse estudo, a melhoria 
da eficiência na gestão e manejo da Unidade de 
Conservação pesquisada podendo ser direcionada 
ao fortalecimento das atividades de Educação 
Ambiental e levantamento de propostas para 
conexão de fragmentos florestais próximos à 
ARIE como forma de proteger a diversidade 
e a manutenção da dinâmica florestal. Além 
disso, é importante a utilização desses dados no 
levantamento de propostas e estratégias para 
conduzir o referido remanescente a uma condição 
avançada de sucessão.
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Resumen 
Se caracterizaron la composición florística y la estructura horizontal del bosque semideciduo micrófilo de 
la reserva ecológica Siboney-Juticí, perteneciente a la reserva de la biosfera Baconao, en el suroriente de 
Cuba. Se procesaron los datos correspondientes a diez parcelas de 20 m × 50 m, donde a cada individuo se 
le midió la altura y el diámetro a 1,30 m del suelo. Se calculó el área basal, las abundancias, las frecuencias 
y las dominancias absolutas y relativas, además del Índice de Valor de Importancia por especie y familia. A 
las matrices de datos se les aplicó el Análisis de Coordenadas Principales como método de ordenación. En 
el bosque se analizaron 3206 individuos correspondientes a 54 taxones infragenéricos y 27 familias, además 
se anotaron otras plantas acompañantes. Las especies con mayor número de individuos fueron Coccoloba 
diversifolia, Bursera simaruba, Sideroxylon salicifolium, Gymnanthes lucida, Nectandra coriacea, Eugenia 
axillaris y E. monticola, que son las de mayor Índice de Valor de Importancia y con tendencia a asociarse 
entre sí. Se observaron regularidades estructurales y de diversidad entre las parcelas. El estrato arbóreo es 
denso pero bajo, con escasos emergentes.
Palabras clave: bosque, área protegida, conservación, Baconao, Cuba.

Abstract 
The floristic composition and the horizontal structure of the semideciduous microphyll forest of the ecological 
reserve Siboney-Juticí, a protected area of the biosphere reserve Baconao in the southeastern Cuba, were 
characterized. The data corresponding to ten 20 × 50 m plots were processed, where to each individual the 
diameter to 1,30 m of the floor and the height were measured. The basal area, the abundances, the frequencies 
and absolute and relative dominances, were calculated, as was the Index of Value of Importance by species 
and family. The Principal Coordinates Analysis was applied to the matrix of data as ordination method. Data 
of 3206 individuals corresponding to 54 infrageneric taxa and 27 families were analyzed, besides another 
companion plants. The species with higher number of individuals were Coccoloba diversifolia, Bursera 
simaruba, Sideroxylon salicifolium, Gymnanthes lucida, Nectandra coriacea, Eugenia axillaris and E. 
monticola, the same with higher Index of Value of Importance and with tendency to associate to each other. 
Structural regularities and of diversity among the parcels were observed. The arboreal stratum is dense but 
low, with a few emergent trees.
Key words: forest, protected area, conservation, Baconao, Cuba.
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Introducción
Los bosques son uno de los ecosistemas más 

perturbados por la acción antrópica; lo cual se 
evidencia en el aumento de la conversión de áreas 
forestadas a cultivos agrícolas, la extracción de 

madera y la leña que representa más de la mitad 
de las extracciones (FAO 2011).

La superficie boscosa de Cuba se redujo del 
95% al inicio de la colonización a 13.4% a inicios 
de 1959 (Russó-Milhet 2015), con el consiguiente 
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resultado de modificaciones y destrucción de 
hábitats. Actualmente se encuentra en 28,6% 
(Vilamajó et al. 2014; Parada & Torranzo 2014; 
Russó-Milhet 2015, comunicación personal).

Dentro de los bosques cubanos, el bosque 
semideciduo micrófilo potencialmente el más 
extendido, también presenta un alto valor en 
plantas amenazadas; probablemente, porque 
ha sido el más alterado por la explotación de 
sus suelos para la agricultura y la plantación 
de especies maderables (Berazaín et al. 2005). 
También es uno de los de mayor cobertura en 
las terrazas costeras de la reserva de la biosfera 
Baconao (Figueredo et al. 2012), zona donde se 
ubica la reserva ecológica Siboney-Juticí, área 
de estudio del presente trabajo.

El bosque semideciduo micrófilo de la 
reserva ecológica Siboney-Juticí se encuentra 
amenazado por la presencia de plantas invasoras, 
los cambios en el uso del suelo y el riesgo de 
pérdida de biodiversidad. Es por ello que el 
objetivo de este trabajo está dirigido a determinar 
la composición y estructura horizontal de este 
bosque, cuyos resultados contribuirán a sugerir 
las especies más adecuadas a utilizar en su 
manejo. Además permite visualizar el escenario 
de conservación del bosque hacia el cual trabajar 
en los procesos de restauración ecológica.

Materiales y Métodos
Área de estudio
La reserva ecológica Siboney-Juticí se 

ubica en la provincia de Santiago de Cuba, 
quedando al este de la ciudad de igual nombre, 
entre los 19°56’26’’ a 19°58’13’’ N y los 
75°49’32’’ a 75°42’24’’ O. La superficie total es 
de 2 075 ha, correspondiendo a su parte terrestre 
1 434 y a su sector marino 641 (Viña 2005). 
De acuerdo con Núñez & Viña-Bayés (1989) 
se encuentra en la Región Oriental, Subregión 
Sierra Maestra, en el Área Terrazas Costeras del 
Sur de la Sierra Maestra y en la Subárea Terrazas 
Costeras de Mar Verde-Baconao.

La reserva está en una zona donde el 
fenómeno geográfico más significativo es la 
presencia de las terrazas marinas en ocho niveles 
entre los emergidos y los sumergidos, además 
de extensos campos de diente de perro o lapiéz 
(formación cársica superficial) que ocupan un 
alto porcentaje del área. Otros accidentes cársicos 
presentes son cañadas, dolinas, pequeños cañones, 
depresiones con suelo rojo, diaclasas y líneas de 
drenaje que atraviesan las terrazas (Viña 2005).

La temperatura media anual de la reserva 
está entre los 24 y los 26°C; la máxima media 
anual entre 28 y 32°C y la mínima media 
anual entre 20 y 22°C (Montenegro 1991a). La 
humedad relativa media anual está entre 70 y 
80% (Montenegro 1991b). Las precipitaciones 
son bajas, sin sobrepasar los 800 mm y el 
promedio anual es de aproximadamente 650 mm 
(Montenegro 1991b). La evaporación es alta y 
fluctúa entre los 1 700 y los 1 900 mm anuales 
(Montenegro & Acosta 1991).

Metodología
El estudio se realizó durante el año 2014. 

Se realizaron varios recorridos por el bosque 
semideciduo micrófilo de la reserva ecológica 
Siboney-Juticí, identificando los sitios mejor 
conservados por el grado de representatividad 
de los estratos originales de este tipo de bosque 
y su composición florística típica. En los puntos 
seleccionados se aplicó el método de la décima 
de hectárea (0,1 ha) propuesto por Gentry 
(1995a).

Se marcaron diez parcelas de 20 m x 50 
m y se apreciaron las características del suelo, 
la pendiente y la altitud. Se consideraron todas 
las especies con diámetro a 1,30 m del suelo 
(DAP) mayor o igual a 2,5 cm y se anotaron 
otras plantas acompañantes. A cada individuo 
por especie se le midió el DAP en centímetros 
(cm) con una cinta diamétrica y la altura en 
metros (m) con una vara de madera graduada 
de 15 m de longitud. Con los datos obtenidos 
se calculó el área basal (AB) según Bitterlich 
(1984). Además, se siguió la metodología de 
Finol (1971) para determinar las abundancias 
absoluta (Aa) y relativa (Ar), las frecuencias 
absoluta (Fa) y relativa (Fr) y las dominancias 
absolutas (Da) y relativa (Dr). Se determinó 
el Índice de Valor de Importancia (IVI), que 
constituye la suma aritmética de los valores de 
Ar, Fr y Dr, según Curtis & McIntosh (1951). 

Se elaboraron matrices de datos donde se 
registraron el DAP, la altura, el área basal, la 
abundancia, frecuencia y dominancias absolutas 
y relativas por parcela, individuo y especie, 
además del IVI por especie y por familia. A los 
datos de abundancia absoluta ordenados en una 
matriz compuesta por diez parcelas (filas) y las 
23 especies (columnas) se aplicó como método 
de ordenación el Análisis de Coordenadas 
Principales, con el métrico de Minkowski de 
exponente 2 como coeficiente de similaridad 
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procesados con el programa MULTICUA 
(Arenas et al. 1993). Este estadígrafo también se 
usó para determinar las relaciones de proximidad 
entre especies utilizando una matriz de datos con 
las 20 especies de mayor frecuencia absoluta.

Resultados
El bosque semideciduo micrófilo de la 

reserva ecológica Siboney-Juticí se desarrolla 
sobre suelo poco profundo, pardo negruzco, 
cubierto de hojarasca, con afloramientos rocosos 
entre 60 y 70%, en pendientes de 3 al 5% y 
altitudes entre 5 y 160 m snm. 

En las muestras, se encontraron 54 taxones 
infragenéricos con 3 206 individuos de 2,5 cm o 
más de DAP, pertenecientes a 27 familias. Las 
especies con mayor número de individuos fueron 
Coccoloba diversifolia Jacq., Bursera simaruba 
(L.) Sargent., Sideroxylon salicifolium (L.) Lam., 
Gymnanthes lucida Sw., Nectandra coriacea 
(Sw.) Griseb., Eugenia axillaris (Sw.) Willd. 
y E. monticola (Sw.) DC. Las cinco primeras 
con frecuencias absolutas entre 9 y 10 (Tab. 1). 
Con menos de 12 individuos se registraron 32 
especies. 

En el sinusio de lianas abundaban Myriopus 
volubilis (L.) Small, Platygina hexandra (Jacq.) 
Müll. Arg., Smilax havanensis Jacq., Triopterys 
rigida Sw. y Stigmaphyllon sagranum A. Juss. 
Entre las epífitas se observaron Tillandsia 
fasciculata Sw. var. fasciculata, T. recurvata (L.) 
L. y T. usneoides (L.) L.

Las familias con mayor número de especies 
e individuos fueron Polygonaceae, Sapotaceae, 
Burseraceae ,  Myrtaceae ,  Euphorbiaceae , 
Lauraceae y Leguminosae, las de mayor IVI 
(Tab. 2).

La aplicación del Análisis de Coordenadas 
Principales dio como resultado un porcentaje muy 
alto de la variabilidad, permitiendo identificar 
regularidades estructurales y de diversidad. 
Se identificaron dos grupos homogéneos: las 
parcelas 6, 7, 8 y 9 con menor área basal y las 1, 
2, 3, 4 y 10, con un área basal ligeramente mayor. 
Solo la 5 quedó aislada, porque en esta la variable 
presenta un dato significativamente superior al 
resto, donde Coccoloba diversifolia y Sideroxylon 
salicifolium casi no están presentes y son las que 
predominan en las restantes (Fig. 1). 

La densidad total se relaciona con los 
dos primeros ejes aunque con p<0,05. Las 
correlaciones del área basal son altas con el eje 
Y (Tab. 3).

Figura 1 – Análisis de coordenadas principales de área 
basal, densidad y número de especies entre las parcelas 
muestreadas en el bosque semideciduo micrófilo de 
Juticí en la reserva ecológica Siboney-Juticí.
Figure 1 – Principal coordinates analysis of basal area, 
density and number of species between the sampled plots in 
the semideciduous microphyll forest of Jutici in the ecological 
reserve Siboney-Jutici. 

Al analizar las correlaciones del eje X con 
Coccoloba diversifolia es muy alta (0,9971; 
p<0,001) y alta con Sideroxylon salicifolium 
(0,7980; p<0,01) y Diospyros grisebachii (Hiern.) 
Standl. (0,7040; p<0,05). Sin embargo, estas 
correlaciones son más altas con el eje Y para 
Nectandra coriacea (0,8994; p≤0,05) y Eugenia 
monticola (0,9197; p≤0,05), las especies con 
mayor número de individuos en la parcela 5.

También fue posible determinar las 
relaciones de proximidad entre especies, donde 
las de mayor abundancia absoluta tienden a 
asociarse entre sí (Fig. 2). Se muestra una mayor 
correlación con el eje Y que con el X. 

En cuanto a la estructura, el bosque se 
caracteriza por presentar un estrato arbóreo denso, 
con cobertura del 90 al 95%, con predominio 
de Coccoloba diversifolia, Bursera simaruba, 
Sideroxylon salicifolium, Gymnanthes lucida 
y Nectandra coriacea, donde la mayoría no 
sobrepasa los 12 m de altura. El estrato arbustivo 
presenta una cobertura entre el 50 y el 60%, con 
abundantes individuos de la regeneración natural 
del dosel superior y puede llegar hasta 4 m.

Predominaron las especies con alturas 
entre 6 y 10 m, fundamentalmente las de clases 
altimétricas de 6 a 8 m (Fig. 3), donde las 
mejor representadas coincidieron con las más 
abundantes. Solo de Melicoccus bijugatus Jacq. 
y Bursera simaruba se registraron los individuos 
más altos, manifestándose como emergentes.
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Tabla 1 – Características estructurales y cenóticas de las especies muestreadas en el bosque semideciduo micrófilo 
de Juticí en la reserva ecológica Siboney-Juticí.
Leyenda: DAP: Diámetro a 1,30 cm del suelo, I.V.I.F.: Índice de Valor de Importancia de la Familia
Table 1 – Structural and kenotic characteristics of sampled species in the semideciduous microphyll forest of the ecological reserve 
Siboney-Juticí.
Legend: DAP: Diameter to 1.30 cm of soil, I.V.I.F.: Index of Value of Importance of Family

Familia Especies DAP (m) Frecuencia 
absoluta

Abundancia 
absoluta

Frecuencia 
relativa

Densidad
relativa

Dominancia 
relativa

Área basal 
(m2/ha) I.V.I.F.

Polygonaceae Coccoloba diversifolia Jacq. 91,15 10 1430 6,49 44,60 83,26 6525,07 134,36

Burseraceae
Bursera simaruba (L.) 
Sargent.

31,46 9 304 5,84 9,48 9,92 777,34 25,25

Sapotaceae
Sideroxylon salicifolium 
(L.) Lam.

14,99 9 237 5,84 7,39 2,25 176,48 15,49

Euphorbiaceae Gymnanthes lucida Sw. 10,93 10 235 6,49 7,33 1,20 93,90 15,02

Lauraceae
Nectandra coriacea (Sw.) 
Griseb.

13,98 9 230 5,84 7,17 1,96 153,41 14,98

Myrtaceae
Eugenia axillaris (Sw.) 
Willd.

5,04 5 104 3,25 3,24 0,25 19,92 6,74

Leguminosae
Vachellia macracantha 
(Humb. & Bonpl. ex Willd.) 
Seigler & Ebinger

5,81 6 69 3,90 2,15 0,34 26,51 6,39

Myrtaceae Eugenia monticola (Sw.) DC. 6,31 2 122 1,30 3,81 0,40 31,25 5,50

Rutaceae Amyris elemifera L. 1,33 6 26 3,90 0,81 0,02 1,39 4,72

Canellaceae
Canella winterana (L.) 
Gaertn

1,18 5 17 3,25 0,53 0,01 1,09 3,79

Sapotaceae
Chrysophyllum oliviforme 
L. subsp. oliviforme

1,65 4 27 2,60 0,84 0,03 2,13 3,47

Ebenaceae
Diospyros grisebachii  
(Hiern.) Standl.

2,61 3 46 1,95 1,43 0,07 5,34 3,45

Sapindaceae Melicoccus bijugatus Jacq. 2,71 4 25 2,60 0,78 0,07 5,75 3,45

Sapotaceae
Sideroxylon foetidissimum 
Jacq. 

0,90 4 16 2,60 0,50 0,01 0,63 3,10

Erythroxylaceae
Erythroxylum confusum 
Britt.

2,65 2 50 1,30 1,56 0,07 5,52 2,93

Rubiaceae Guettarda elliptica Sw. 0,49 4 9 2,60 0,28 0,002 0,19 2,88

Rubiaceae
Exostema caribaeum (Jacq.) 
Roem. & Schult.

0,36 4 9 2,60 0,28 0,001 0,10 2,88

Rutaceae
Zanthoxylum dumosum A. 
Rich.

0,51 4 7 2,60 0,22 0,003 0,20 2,82

Myrtaceae Eugenia sp. 0,87 3 19 1,95 0,59 0,01 0,60 2,55

Arecaceae
Coccothrinax fragrans 
Burret

1,05 3 18 1,95 0,56 0,01 0,86 2,52

Leguminosae
Lonchocarpus longipes Urb. 
& Ekman

0,48 3 9 1,95 0,28 0,002 0,18 2,23

Erythroxylaceae
Erythroxylum rotundifolium 
Lunan

0,40 3 8 1,95 0,25 0,002 0,12 2,20

Boraginaceae
Cordia leucosebestena 
Griseb.

0,35 3 6 1,95 0,19 0,001 0,10 2,14

Bignoniaceae Jacaranda caerulea (L.) Juss. 1,15 2 13 1,30 0,41 0,01 1,04 1,72

Sapindaceae Cupania glabra Sw. 2,18 1 32 0,65 1,00 0,05 3,72 1,69

Leguminosae
Senna atomaria (L.) Irwin 
& Barneby

0,65 2 11 1,30 0,34 0,0042 0,33 1,65

Rubiaceae
Suberanthus canellifolius 
(Britton) Borhidi & M. 
Fernández

0,60 2 8 1,30 0,25 0,0036 0,28 1,55

Sapindaceae
Exothea paniculata (Juss.) 
Radlk.

0,19 2 5 1,30 0,16 0,0004 0,03 1,46
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Familia Especies DAP (m) Frecuencia 
absoluta

Abundancia 
absoluta

Frecuencia 
relativa

Densidad
relativa

Dominancia 
relativa

Área basal 
(m2/ha) I.V.I.F.

Rubiaceae Erithalis fruticosa L. 0,17 2 4 1,30 0,12 0,0003 0,02 1,42

Sapotaceae
Pouteria dominigensis (C.F. 
Gaertn.) Baehni subsp. 
dominigensis

0,14 2 3 1,30 0,09 0,0002 0,02 1,39

Leguminosae
Ateleia gummifera (Bertero 
ex DC.) D. Dietr.

0,12 2 2 1,30 0,06 0,0001 0,01 1,36

Rutaceae
Zanthoxylum fagara (L.) 
Sargent

0,11 2 2 1,30 0,06 0,0001 0,01 1,36

Euphorbiaceae Adelia ricinella L. 1,04 1 22 0,65 0,69 0,01 0,85 1,35

Rosaceae Prunus myrtifolius (L.) Urb. 1,22 1 12 0,65 0,37 0,01 1,17 1,04

Myrtaceae
Eugenia rhombea (Berg) 
Krug & Urb.

0,66 1 12 0,65 0,37 0,0043 0,34 1,03

Malvaceae Guazuma ulmifolia Lam. 0,70 1 7 0,65 0,22 0,0049 0,39 0,87

Rhamnaceae
Colubrina elliptica (Sw.) 
Brizicki

0,35 1 6 0,65 0,19 0,0013 0,10 0,84

Boraginaceae Ehretia tinifolia L. 0,29 1 5 0,65 0,16 0,0008 0,06 0,81

Leguminosae
Leucaena leucocephala 
(Lam.) De Wit

0,47 1 4 0,65 0,12 0,0022 0,17 0,78

Celastraceae
Maytenus buxifolia (A. 
Rich.) Griseb. subsp. 
buxifolia

0,24 1 4 0,65 0,12 0,0006 0,05 0,77

Picramniaceae Picramnia pentandra Sw. 0,20 1 4 0,65 0,12 0,0004 0,03 0,77

Picrodendraceae
Picrodendron baccatum (L.) 
Krug. & Urb.

0,20 1 4 0,65 0,12 0,0004 0,03 0,77

Leguminosae
Samanea saman (Jacq.) F.V. 
Muell.

0,31 1 3 0,65 0,09 0,0010 0,08 0,74

Boraginaceae
Bourreria virgata (Sw.) 
G. Don

0,19 1 3 0,65 0,09 0,0004 0,03 0,74

Rubiaceae
Stenostomum lucidum (Sw.) 
C.F. Gaertn.

0,12 1 3 0,65 0,09 0,0001 0,01 0,74

Cannabaceae Celtis trinervia Lam. 0,12 1 2 0,65 0,06 0,0001 0,01 0,71

Putranjivaceae Drypetes alba Poit. 0,08 1 2 0,65 0,06 0,0001 0,004 0,71

Nyctaginaceae Guapira obtusata (Jacq.) Little 0,07 1 1 0,65 0,03 0,0001 0,004 0,68

Sapindaceae Cupania americana L. 0,06 1 1 0,65 0,03 0,00004 0,003 0,68

Piperaceae
Piper amalago L. var. 
amalago

0,05 1 1 0,65 0,03 0,00003 0,002 0,68

Sapindaceae Thouinia trifoliata Poit. 0,05 1 1 0,65 0,03 0,00002 0,002 0,68

Cannabaceae Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg. 0,05 1 1 0,65 0,03 0,00002 0,002 0,68

Verbenaceae Citharexylum spinosum  L. 0,04 1 1 0,65 0,03 0,00002 0,001 0,68

209,3 154 3206 100,00 7836,96

Por la altura de la vegetación puede 
categorizarse como un bosque bajo al predominar 
los individuos entre 6 y 10 metros.

En las muestras, predominan las especies con 
DAP entre 5,1 y 7,5 cm (Fig. 4). En esto influyeron 
las 14 mejor representadas, más de 25 individuos. 
Solo seis especies registraron árboles con más de 
15 cm de DAP, entre los que se destacan Coccoloba 
diversifolia, Bursera simaruba, Melicoccus 
bijugatus y Sideroxylon salicifolium.

Las especies con mayor IVI fueron: Coccoloba 
diversifolia (134,36%), Bursera simaruba (25,25%), 
Sideroxylon salicifolium (15,49%), Gymnanthes 
lucida (15,02%) y Nectandra coriacea (14,98%); en 
estas se concentra el 76% de los individuos. 

Las familias con mayor IVI fueron: 
Polygonaceae (134,36%), Burseraceae (25,25%), 
Sapotaceae (24,23%), Euphorbiaceae (16,37%), 
Myrtaceae (15,82%), Lauraceae (14,98%) y 
Leguminosae (13,15%). 
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Tabla 2 – Características estructurales y cenóticas de las familias botánicas en el bosque semideciduo micrófilo de 
Juticí en la reserva ecológica Siboney-Juticí.
Leyenda: DAP- Diámetro a 1,30 cm del suelo, I.V.I.F.- Índice de Valor de Importancia de la Familia.
Table 2 – Structural and kenotic characteristics of botanical families in the semideciduous microphyll forest of the ecological reserve 
Siboney-Juticí
Legend: DAP- Diameter to 1.30 cm of soil, I.V.I.F.- Index of Value of Importance of Family

Familia DAP 
total (m)

Abundancia 
absoluta

Frecuencia 
absoluta

Frecuencia 
relativa

Abundancia 
relativa

Dominancia 
relativa

Área Basal
(m2/ha) I.V.I.F.

Polygonaceae 91,15 10 1430 6,49 44,60 83,26 6525,07 134,36

Burseraceae 31,46 9 304 5,84 9,48 9,92 777,335 25,25

Sapotaceae 18,04 20 287 12,99 8,95 2,29 179,36 24,23

Euphorbiaceae 11,97 11 257 7,14 8,02 1,21 94,74 16,37

Myrtaceae 12,87 11 257 7,14 8,02 0,66 52,11 15,82

Lauraceae 13,98 9 230 5,84 7,17 1,96 153,411 14,98

Leguminosae 7,83 15 98 9,74 3,06 0,35 27,3 13,15

Rubiaceae 1,74 13 33 8,44 1,03 0,008 0,60 9,48

Rutaceae 1,95 12 35 7,79 1,09 0,02 1,60 8,90

Sapindaceae 5,18 9 64 5,84 2,00 0,12 9,49 7,96

Erythroxylaceae 3,05 5 58 3,25 1,81 0,07 5,64 5,13

Canellaceae 1,18 5 17 3,25 0,53 0,01 1,092 3,79

Boraginaceae 0,83 5 14 3,25 0,44 0,00240 0,19 3,69

Ebenaceae 2,61 3 46 1,95 1,43 0,07 5,338 3,45

Arecaceae 1,05 3 18 1,95 0,56 0,01 0,86 2,52

Bignoniaceae 1,15 2 13 1,30 0,41 0,01 1,042 1,72

Cannabaceae 0,16 2 3 1,30 0,09 0,000160 0,013 1,39

Rosaceae 1,22 1 12 0,65 0,37 0,01 1,169 1,04

Malvaceae 0,70 1 7 0,65 0,22 0,0049 0,385 0,87

Rhamnaceae 0,35 1 6 0,65 0,19 0,0013 0,098 0,84

Celastraceae 0,24 1 4 0,65 0,12 0,0006 0,045 0,77

Picramniaceae 0,20 1 4 0,65 0,12 0,0004 0,031 0,77

Picrodendraceae 0,20 1 4 0,65 0,12 0,0004 0,030 0,77

Putranjivaceae 0,08 1 2 0,65 0,06 0,0001 0,004 0,71

Nyctaginaceae 0,07 1 1 0,65 0,03 0,0001 0,004 0,68

Piperaceae 0,05 1 1 0,65 0,03 0,00003 0,002 0,68

Verbenaceae 0,04 1 1 0,65 0,03 0,00002 0,001 0,68

27 familias 209,33 154 3206 7836,96
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Figura 2 – Análisis de coordenadas principales de 
las 20 especies con mayor frecuencia en el bosque 
semideciduo micrófilo de Juticí en la reserva ecológica 
Siboney-Juticí.
Leyenda: Coc-div: Coccoloba diversifolia, Bur-sim: 
Bursera simaruba, Sid-sal: Sideroxylon salicifolium, 
Gym-luc: Gymnanthes lucida, Nec-cor: Nectandra 
coriacea, Eug-mon: Eugenia montícola, Eug-axi: 
Eugenia axillaris, Vac-mac: Vachellia macracantha, 
Dyos-gri: Dyospiros grisebachii, Cry-oli: Crysophyllum 
oliviforme, Amy-ele: Amyris elemifera Mel-bij: 
Melicoccus bijugatus, Coc-fra: Coccothrinax fragans 
Can-win: Canella winterana, Sid-foe: Sideroxylon 
foetidissimum, Exo-car: Exostema caribaea, Lon-
lon: Lonchocarpus longipes, Eri-rot: Erithroxylon 
rotundifolium, Zan-dum: Zantoxylon dumosum, Cor-
leu: Cordia leucosebestena.
Figure 2 – Principal coordinates analysis of the 20 species with 
more frequency in the semideciduous microphyll forest of Jutici 
in the ecological reserve Siboney-Jutici.
Legend: Coc-div: Coccoloba diversifolia, Bur-sim: Bursera 
simaruba, Sid-sal: Sideroxylon salicifolium, Gym-luc: 
Gymnanthes lucida, Nec-cor: Nectandra coriacea, Eug-mon: 
Eugenia montícola, Eug-axi: Eugenia axillaris, Vac-mac: 
Vachellia macracantha, Dyos-gri: Dyospiros grisebachii, Cry-
oli: Crysophyllum oliviforme, Amy-ele: Amyris elemifera Mel-
bij: Melicoccus bijugatus, Coc-fra: Coccothrinax fragans Can-
win: Canella winterana, Sid-foe: Sideroxylon foetidissimum, 
Exo-car: Exostema caribaea, Lon-lon: Lonchocarpus longipes, 
Eri-rot: Erithroxylon rotundifolium, Zan-dum: Zantoxylon 
dumosum, Cor-leu: Cordia leucosebestena.

Como invasoras solo se observaron Vachellia 
macracantha Humb. & Bonpl. ex Willd.) Seigler 
& Ebinger y Leucaena leucocephala (Lam.) De 
Wit, el resto son típicas de esta formación vegetal. 

Discusión
En la costa suroriental de Cuba, en 

la Sierra Maestra, Reyes & Acosta (2003) 
también consideraron a Bursera simaruba, 
Sideroxylon salicifolium, Gymnanthes lucida y 
Eugenia axillaris, entre otras, como constantes 
y abundantes en el estrato arbóreo. Menos 
frecuentes identificaron a Melicoccus bijugatus 
y Chrysophyllum oliviforme L. subsp. oliviforme. 
Una composición florística similar encontraron 

Figura 3 – Clases de altura de las 14 especies más 
abundantes en el bosque semideciduo micrófilo de 
Juticí en la reserva ecológica Siboney-Juticí.
Figure 3 – Classes’ height of the 14 most abundant species in 
the semideciduous microphyll forest of Jutici in the ecological 
reserve Siboney-Jutici.

Figura 4 – Clases diamétricas de las 14 especies más 
abundantes en el bosque semideciduo micrófilo de Juticí 
en la reserva ecológica Siboney-Juticí.
Figure 4 – Diametric clases of the 14 most abundant species in 
the semideciduous microphyll forest of Jutici in the ecological 
reserve Siboney-Jutici.

Área basal Densidad No. Especies
Eje X 0,483 0,705 -0,370
Eje Y 0,828 0,661 0,149

Tabla 3 – Correlaciones del área basal, la densidad y 
el número de especies en las parcelas muestreadas del 
bosque semideciduo micrófilo de Juticí.
Table 3 – Correlations of basimetric area, density and number 
of species in sampled plots of semideciduous forest of Jutici.
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Costa et al. (2014) en El Macío (provincia 
Granma) y Delgado (2009) en la Península de 
Guanacahabibes (Pinar del Río) en bosques 
semideciduos sobre carso parcialmente cubierto.

El agrupamiento mostró las posibles variantes 
florísticas dentro de la comunidad vegetal y 
coincide con lo encontrado por Reyes & Acosta 
(2011) en las terrazas costeras del Sur de la Sierra 
Maestra, área donde se ubica la localidad estudiada. 
Este aspecto es importante tenerlo en cuenta en 
el manejo del bosque en sitios perturbados, pues 
significa que en el proceso sucesional estas plantas 
contribuyen a su desarrollo entre sí, lo cual fue 
demostrado por Pérez-Carreras et al. (2004) en 
Sierra de Cubitas.

Este bosque es más bajo que el descrito en 
El Macío, donde Costa et al. (2014) describieron 
que podía llegar hasta los 15 m con emergentes de 
18 m; sin embargo, la cobertura arbórea es menor, 
se encuentra entre 25 y 70%; son notables las 
diferencias a pesar de que son sitios ubicados en 
la misma costa suroriental.

El porcentaje de cobertura del estrato 
arbustivo y su altura es similar con lo reportado por 
Costa et al. (2014) en El Macío. Este aspecto denota 
la importancia del sotobosque en el mantenimiento 
y reemplazo del ecosistema boscoso como parte 
de sus estrategias reproductivas (Tan & Del Risco 
1998; Pérez-Carreras et al. 2004). 

Las particularidades sobre la presencia 
y la abundancia de las especies por estratos se 
corresponde con las analizadas por Reyes (2004) 
y Reyes & Acosta (2011) para este tipo de bosque 
en las terrazas del Sur de la Sierra Maestra y por 
Figueredo et al. (2012) en la zona costera de la 
reserva de la biosfera Baconao. 

Este tipo de bosque bajo es típico encontrarlo 
en el sur de la Sierra Maestra, cuyo funcionamiento 
fue estudiado por Reyes & Fornaris (2011), quienes 
lo describieron como bosque eutónico, insular, 
micrófilo, bajo, esclerófilo, eremazimótico y 
estacional. 

En este  bosque se  manif iestan las 
particularidades analizadas por Borhidi (1996) 
para Cuba, dado a que es relativamente bajo 
con árboles mayormente deciduos, micrófilos y 
esclerófilos, con emergentes que puede llegar hasta 
los 15 m. Estas descripciones coinciden con las 
encontradas en República Dominicana por Hager 
& Zanoni (1993). Sin embargo, se muestra más alto 
en Sierra de Cubitas, Camagϋey (Pérez-Carreras 
& Enríquez 1997), aun cuando la composición 
florística es similar.

Los valores de abundancia de individuos 
leñosos con DAP≥2,5 cm (3 206 árboles/ha) están 
entre los registrados por Gentry (1995b) en bosques 
secos al norte de Colombia y Venezuela (2 970-5 
340 individuos/ha), mayores que los descritos 
por Sampaio (1995) al noreste de Brasil (459-3 
190 individuos/ha) y por Dezzeo et al. (2008) en 
bosques semideciduos al oriente de Venezuela.

De las especies con mayor IVI presentes 
en el bosque se ha demostrado su alta capacidad 
competitiva dada en sus características funcionales 
estudiadas por Reyes & Fornaris (2011) y 
coincidiendo con lo obtenido por Delgado et al. 
(2005) en la Península de Guanacahabibes. Además, 
fueron clasificadas por Pérez-Carreras et al. (2004) 
como colonizadoras y estabilizadoras, especies 
dominantes funcionales en su habilidad competitiva.

La composición florística de las fitocenosis 
descritas por Reyes & Acosta (2003), en este 
tipo de bosque, es similar a la registrada en esta 
investigación, incluso en la abundancia-dominancia 
de algunas especies, excepto en el caso de 
Coccoloba diversifolia. 

Con relación a los altos IVI de un grupo muy 
reducido de especies, parece ser una característica 
relativamente común en bosques del Neotrópico 
con alta riqueza florística (Hall et al. 1994; Dezzeo 
& Huber 1995; Dezzeo et al. 1997, 2000, 2004). 

De las familias con mayor IVI, solo 
Euphorbiaceae y Leguminosae están entre las de 
mayor riqueza específica en la flora de las terrazas 
costeras de Baconao (Figueredo et al. 2009).

Las especies dominantes en cuanto a 
abundancia, frecuencia, área basal e I.V.I. y por sus 
características funcionales demostrado por otros 
autores (Delgado 2009; Pérez-Carreras et al. 2004; 
Reyes & Acosta 2005; Delgado et al. 2005; Reyes 
& Fornaris 2011), deberán tenerse en cuenta en el 
manejo del bosque semideciduo, donde la presente 
investigación constituye un referente.

La escasa presencia de especies invasoras 
difiere con lo encontrado por Costa et al. (2014) 
en El Macío, donde la invasora que predomina 
es Dichrostachys cinerea (L.) Wight. & Arn. 
var. africana Brenan & Brummitt. Además, 
comparativamente, el bosque descrito en la 
presente investigación presenta mayor nivel de 
conservación que el analizado por los autores.
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Resumo 
Objetivou-se determinar a influência dos elementos nucleadores sobre a regeneração natural de espécies 
lenhosas, em três áreas de campo, adjacentes a fragmentos de Floresta Ombrófila Mista Alto-Montana. 
Foram instaladas três transecções, uma por área, perpendiculares à borda dos fragmentos, com sua extensão 
cobrindo a área de campo. Amostraram-se todos os indivíduos regenerantes arbustivo-arbóreos com 20 cm 
ou mais de altura e DAP < 5 cm, que foram classificados em zoocóricos, anemocóricos ou autocóricos. Os 
indivíduos adultos (DAP ≥ 5 cm), troncos caídos, xaxins mortos e rochas foram testados como elementos 
nucleadores. Obtiveram-se as coordenadas espaciais x e y dos regenerantes e elementos nucleadores, e as 
propriedades físico-químicas, o grau de compactação dos solos e a topografia. Determinaram-se as relações 
de dependência espacial entre os indivíduos das guildas de dispersão e os elementos nucleadores por meio da 
função O-rings. As relações espaciais entre os indivíduos das diferentes síndromes de dispersão e os elementos 
nucleadores foram distintas entre as áreas. Somente os indivíduos de espécies zoocóricas se associaram aos 
elementos nucleadores, sendo os mais efetivos os xaxins mortos, troncos e rochas. As condições ambientais 
distintas entre as áreas imprimiram diferentes padrões de regeneração e relação com os elementos nucleadores.
Palavras-chave: distribuição espacial, expansão florestal, síndromes de dispersão de propágulos.

Abstract 
We aimed to determine the influence of nucleating elements on woody species regeneration, in three grassland 
areas, adjacent to fragments of Upper-montane Araucaria Forest. For this, three transects were allocated, 
one in each area, perpendicular to the fragments edges, with its extension covering the grassland area. All 
regenerative individuals of shrub-tree species greater than or equal to 20 cm height up to dbh < 5 cm were 
sampled and classified as zoochoric, anemochoric and autochoric. Adults individuals (dbh ≥ 5 cm), fallen 
stems, dead arborescent ferns, rocks were tested as nucleating elements. The spatial coordinates (x, y) of 
regenerative individuals and nucleating elements, soil physicochemical properties, soil compaction degree, 
and topography were obtained. The spatial dependencies between individuals of different dispersal guilds 
and nucleating elements were determined by O-rings statistics. The spatial relationships between individuals 
of distinct dispersal syndromes and nucleating elements differed among areas. Only individuals of zoochoric 
species presented association with nucleating elements, being the dead arborescent ferns, fallen stems and 
rocks the most effective elements. The different environmental conditions among areas resulted in distinct 
regeneration patterns and spatial relationship with nucleating elements.
Key words: spatial distribution, forest expansion, propagules dispersal syndromes.
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Introdução
A Floresta Ombrófila Mista (FOM) ocorre, 

em muitos locais do sul do Brasil, em mosaicos 
vegetacionais com áreas de campo natural ou 
antrópico. No entanto, muitas dessas áreas de 
campo estão em condições climáticas favoráveis ao 
desenvolvimento de florestas (Pillar 2003; Müller et 
al. 2012). Assim, observa-se a tendência da Floresta 
Ombrófila Mista se expandir sobre o campo (Klein 
1960; Behling et al. 2004), por meio do avanço da 
borda de fragmentos florestais e/ou aos saltos, por 
meio do estabelecimento de árvores isoladas que 
funcionam como elementos nucleadores na matriz 
campestre (Klein 1960). Alguns exemplos de 
expansão da Floresta Ombrófila Mista associado a 
elementos nucleadores foram relatados por Oliveira 
& Pillar (2004), que observaram maior avanço 
da floresta em áreas onde o campo apresentava 
fisionomia arbustiva alta, com os arbustos 
funcionando como nucleadores. Além disso, 
Duarte et al. (2006) constataram que indivíduos 
de Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze 
estabelecidos no campo facilitaram o recrutamento 
de outras espécies florestais, funcionando, também, 
como elementos nucleadores. Já Carlucci et al. 
(2011) destacaram a importância de pequenos 
afloramentos rochosos no campo relevantes para 
a regeneração de espécies florestais. Dessa forma, 
é consenso que elementos nucleadores têm atuado 
como facilitadores da regeneração natural em áreas 
de campo. 

Para Yarranton & Morrison (1974), o 
processo de nucleação prevê que a partir de núcleos 
observados na paisagem, os espaços entre eles 
podem ser, progressivamente, ocupados por uma 
diversidade compatível com o conjunto de aptidões 
bióticas e abióticas. Em estudo mais recente, 
Bechara (2006) afirma que elementos nucleadores 
constituem micro habitats que atraem várias formas 
de vida, funcionando como “gatilhos ecológicos”, 
de forma a catalisar o processo sucessional. 
Segundo Duarte et al. (2006), estes elementos 
podem servir como poleiros ou abrigo para a fauna 
dispersora. Neste sentido, identificar os elementos 
nucleadores e sua relação com a regeneração 
natural é importante, pois este conhecimento 
pode contribuir para a definição de estratégias de 
restauração ecológica, principalmente em áreas de 
campos formados a partir de atividades antrópicas.

No entanto, pouco se conhece sobre a relação 
espacial entre os indivíduos regenerantes arbustivo-
arbóreos com os elementos nucleadores, em 
diferentes condições ambientais. Para relacionar 

estes elementos, pode ser utilizada a função O-ring 
(Wiegand et al. 1999), ferramenta capaz de detectar 
agregação ou dispersão a uma dada distância entre 
as variáveis envolvidas (Wiegand & Moloney 
2004). Assim, o presente estudo teve como objetivo 
determinar a influência dos elementos nucleadores 
da paisagem sobre a regeneração de indivíduos 
arbustivo-arbóreos em três áreas de campo, com 
diferentes condições ambientais, adjacentes a 
fragmentos de Floresta Ombrófila Mista Alto-
Montana, identificando os elementos que possuem 
maior capacidade de formar núcleos. Espera-se 
que esse estudo possa gerar subsídios para a 
recuperação de áreas degradadas em condições 
semelhantes.

Material e Métodos
O estudo foi realizado em três áreas de 

campo em processo inicial de sucessão florestal, 
adjacentes a fragmentos florestais, localizadas 
no Parque Nacional de São Joaquim. O Parque, 
criado em 1961, abrange cinco municípios de 
Santa Catarina. As áreas estudadas localizam-se no 
município de Urubici. A região possui clima Cfb, 
pela classificação de Köppen e, de acordo com a 
base de dados do Wordclim (Hijmans et al. 2005), 
para o período de 1950 a 2000, a precipitação 
média anual foi de 1.753 mm e a temperatura média 
anual foi de 12,7oC, com as temperaturas baixas 
do inverno permitindo a ocorrência de geadas e 
neve. A vegetação natural do Parque é formada por 
um mosaico de campos e florestas nebulares, que 
podem ser classificadas como Floresta Ombrófila 
Mista Alto-Montana pelo IBGE (2012). Assim, 
as áreas de floresta são descontínuas, formando 
fragmentos naturais. Além dos fragmentos naturais, 
há fragmentos antrópicos formados pela exploração 
madeireira e criação de gado no passado. Os solos 
predominantes são pouco profundos, classificados, 
principalmente, como Neossolos Litólicos e 
Cambissolos (EMBRAPA 2006) e o relevo varia 
de suavemente ondulado a fortemente ondulado.

Informações referentes aos históricos 
das áreas foram fornecidas por meio do setor 
responsável pela administração do Parque, 
sendo que a primeira área (Área 1) inventariada, 
localizada a 28o5’41,5”S, 49o30’14,71”W, com 
altitude do ponto central de 1.628 m, tinha como 
vegetação original a Floresta Ombrófila Mista 
Alto-Montana, com a presença constante de 
nebulosidade, o que caracteriza a floresta nebular, e 
foi desmatada na década de 1960, para ser utilizada 
como pastagem. A área foi desapropriada em 2007 
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e, desde então, está protegida, de forma que se deu 
início a um processo inicial de sucessão florestal. 

A segunda área (Área 2), localizada a 
28o4’46,87”S, 49o30’51,29”W, com altitude do 
ponto central de 1.356 m, tinha como vegetação 
original também a Floresta Ombrófila Mista 
Alto-Montana, porém, sem a presença constante 
de nuvens, como na Área 1. Esta foi desmatada 
para exploração madeireira na década de 1980 e, 
desde então, tem sido manejada com o uso do fogo 
para a formação de campo e criação de gado. Foi 
desapropriada em 2008 e, atualmente, encontra-se 
em estágio inicial de sucessão florestal.

A terceira área (Área 3), localizada a 
28o9’49,19”S, 49o36’47,56”W, com altitude de 
1.660 m, é relatada como sempre sendo de campo, 
com a presença de gado desde o século XIX. Foi 
desapropriada e protegida em 2008 e a regeneração 
de espécies lenhosas é reduzida, mesmo com a 
presença de uma floresta nebular, adjacente a 
esta área.

Em cada uma das áreas, no ano de 2014, 
realizou-se a caracterização do componente 
regenerante arbustivo-arbóreo, a caracterização 
ambiental e a análise de associação espacial 
entre o componente regenerante e os elementos 
nucleadores. Para isso, foram instaladas três 
transecções, uma em cada área, de largura de 
20 m por 100 m de comprimento, subdivida em 
sub-parcelas de 10 × 10 m. Cada transecção 
contou com 20 sub-parcelas e teve 2.000 m2 de 
área total. As transecções foram alocadas de 
forma perpendicular à borda dos fragmentos 
adjacentes, com sua extensão cobrindo a área de 
campo. Foram amostrados todos os indivíduos 
regenerantes pertencentes a espécies arbustivo-
arbóreas dentro das sub-parcelas com altura igual 
ou superior a 20 cm e com DAP (diâmetro a altura 
do peito, medido a 1,30 m do solo) inferior 5 cm. 
Os indivíduos regenerantes foram classificados 
em síndromes de dispersão, definidas de acordo 
com a metodologia de van der Pijl (1982), onde: i) 
indivíduos de espécies de frutos carnosos ou com 
outros elementos, que evidenciam a dispersão por 
animais, foram considerados como zoocóricos; 
ii) indivíduos de espécies com frutos ou sementes 
aladas ou outros mecanismos para flutuação 
foram definidos como anemocóricos; e iii) 
indivíduos de espécies com frutos deiscente, que, 
ao se abrirem, liberam as sementes por um rápido 
movimento, foram considerados autocóricos. A 
determinação dessas síndromes foi realizada a 
partir de observações em campo dos diásporos 

e por consultas na literatura científica (Budke 
et al. 2005; Almeida et al. 2008; Negrini et al. 
2012). Os indivíduos arbustivo-arbóreos com 5 
cm ou mais de DAP foram considerados como 
parte do componente arbóreo adulto e foram 
testados como elementos nucleadores. Também 
foram considerados e testados como elementos 
nucleadores os xaxins mortos caídos sobre o 
solo, troncos caídos sobre o solo e rochas. Foram 
obtidas as coordenadas espaciais x e y de cada 
indivíduo regenerante amostrado e, também, dos 
elementos nucleadores, com auxílio de um medidor 
de distância ultrassônico DME 201 Haglöf, uma 
bússola e uma trena.

Para cada área, foram determinados as 
relações de dependência entre os indivíduos de 
diferentes guildas de dispersão e os elementos 
nucleadores, por meio da função O-rings (Wiegand 
et al. 1999), com correção de borda. A vantagem 
deste método é o fato de o mesmo não ser 
acumulativo e, desta forma, não ser influenciado 
pelos indivíduos observados em menores escalas 
espaciais. Para verificar se o padrão observado 
diferenciou de um padrão nulo, foram definidos 
envelopes de completa aleatoriedade, a partir de 
999 permutações, o que representa um envelope 
com um alfa de 0,01. Como a distância da fonte 
de propágulo e a heterogeneidade ambiental podem 
influenciar as relações espaciais entre regenerantes 
e elementos nucleadores, verificou-se a existência 
de tendência espacial de primeira ordem ao longo 
da transeção, por meio de testes qui-quadrado 
e da razão da verossemelhança (p < 0,05). No 
caso de tendência espacial, o que representaria 
um padrão não-estacionário, a função O-rings 
foi definida a partir da função de correlação aos 
pares para processos não-estacionários, usando a 
função Kcross.inhom, do pacote spatstat (Baddeley 
& Turner 2005) da linguagem de programação 
estatística R (R Development Core Team 2015).

A caracterização ambiental das áreas foi 
obtida pelas propriedades físico-químicas e grau de 
compactação dos solos e levantamento topográfico. 
As propriedades físico-químicas dos solos foram 
determinadas a partir da coleta de nove amostras 
no perfil de 0 a 20 cm, em cada uma das 60 sub-
parcelas. As nove coletas foram homogeneizadas, 
retirando-se uma amostra composta por sub-parcela. 
As análises das propriedades físico-químicas foram 
realizadas na Universidade do Estado de Santa 
Catarina (UDESC), de acordo com o protocolo da 
Rede Oficial de Laboratórios de Análise de Solo 
e Tecidos Vegetais dos estados do Rio Grande do 
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Sul e de Santa Catarina (ROLAS), quantificando-
se: teores de areia, silte e argila, pH em H2O, cálcio 
(Ca), magnésio (Mg), alumínio (Al), sódio (Na), 
fósforo (P) por Melich, potássio (K), capacidade 
de troca catiônica (CTC efetiva), soma de bases 
(V) e matéria orgânica (MO). A compactação do 
solo foi obtida por meio de testes de resistência à 
penetração vertical, utilizando um penetrômetro 
de impacto digital penetrolog PLG1020 Falker, 
com o cone tipo 2, com dez repetições sistemáticas 
em cada sub-parcela, na profundidade de 0 a 20 
cm. Dessas dez leituras, foi retirada uma média 
por sub-parcela. Assim, em cada sub-parcela, foi 
obtido uma leitura de resistência a penetração a 
1 cm, 2 cm, até 20 cm de profundidade. Foram 
consideradas, para a caracterização da resistência a 
penetração, a média dessas leituras de 1 cm até 20 
cm, a resistência a penetração máxima nesse perfil 
e a resistência a penetração somente a 20 cm de 
profundidade. No levantamento topográfico, três 
variáveis topográficas foram determinadas em cada 
sub-parcela: cota, desnível máximo e declividade 
média. A cota foi calculada pela média das cotas 
dos quatro vértices da sub-parcela, o desnível 
máximo correspondeu à maior distância vertical 
entre os vértices da sub-parcela (Oliveira Filho et 
al. 1994) e a declividade foi calculada pela média 
da declividade dos quatro lados da sub-parcela. 

As variáveis ambientais foram comparadas 
entre as áreas. Para isso, foi realizado o teste 
de Shapiro-Wilk para verificar a normalidade 
dos dados. Para as variáveis que possuíam 
distribuição normal, foi realizada a Análise de 
Variância (ANOVA) para detectar diferenças entre 
as variáveis e, para as variáveis distintas (p ≤ 
0,05), foi realizado o teste de Tukey para verificar 
em qual área ocorreu a diferença. No caso de 
distribuição não normal, foi utilizado o teste de 
Kruskal-Wallis para verificar as diferenças entre 
as variáveis e, para detectar a área diferente, o 
teste de comparação múltipla. Essas análises foram 
realizadas na linguagem de programação estatística 
R (R Development Core Team 2015), com o pacote 
pgirmess (Giraudoux 2015).

Resultados
Na Área 1 foram amostrados 205 indivíduos 

de espécies anemocóricas e 485 de espécies 
zoocóricas, não sendo encontrados indivíduos de 
espécies autocóricas (Fig. 1). Como elementos 
nucleadores, contabilizaram-se 210 rochas, 171 
xaxins mortos, 40 troncos caídos e um indivíduo 
adulto vivo. Esse último, por ser único, não 

foi considerado nas análises. Os indivíduos 
anemocóricos e os elementos nucleadores do tipo 
rochas apresentaram padrão não estacionário, ou 
seja, distribuição não uniforme com tendência 
espacial de primeira ordem. Os indivíduos 
zoocóricos e os elementos xaxim morto e tronco 
apresentaram padrão estacionário, ou seja, 
distribuição uniforme sem tendência espacial de 
primeira ordem. Os indivíduos anemocóricos da 
Área 1 não apresentaram associação espacial com os 
elementos nucleadores (Fig. 2). Para os indivíduos 
zoocóricos da mesma área, houve associação com 

Figura 1 – Distribuição espacial dos indivíduos 
arbustivo-arbóreos e elementos nucleadores, ao longo 
da transeção da Área 1, alocada perpendicular a um 
remanescente florestal de Floresta Ombrófila Mista Alto-
Montana, situado a esquerda da transecção. Quadrados 
abertos: anemocóricos; círculos: zoocóricos; asterisco: 
xaxins mortos; triângulos: rochas; cruz: troncos caídos. 
Os valores apresentados na escala disposta verticalmente 
ao lado das ilustrações da transecção referem-se à 
estimativa de densidade Kernel.
Figure 1 – Spatial distribution of shrub-tree individuals 
and nucleating elements, along Area 1 transect, allocated 
perpendicular to an Upper-montane Araucaria Forest fragment, 
situated at the left of the transect. Open square: anemochorous; 
circle: zoochorous; asterisk: dead arborescent fern; triangle: rocks; 
crosse: fallen stems. The scale vertically arranged alongside 
transect illustrations refers to the estimated kernel density.
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os elementos nucleadores do tipo xaxim morto e 
tronco, indicando agregação a aproximadamente 
1,5 m de distância de cada elemento (Fig. 3).

Na Área 2 foram encontrados 460 indivíduos 
de espécies anemocóricas, 131 de espécies 
zoocóricas e 105 de espécies autocóricas (Fig. 
4). Como elementos nucleadores, encontraram-
se 85 rochas, 33 troncos caídos e sete árvores 
adultas vivas. Não foram encontrados xaxins 
mortos. Os indivíduos de todas as guildas de 
dispersão, bem como os elementos nucleadores 
dos tipos rocha e árvores adultas, apresentaram 
padrão não estacionário. Apenas os troncos caídos 
apresentaram padrão estacionário. Para a Área 
2, também não foram encontradas associações 
espaciais entre os indivíduos anemocóricos com 
os elementos nucleadores (Fig. 5), assim como 
entre os indivíduos autocóricos e esses elementos 
(Fig. 6). Porém, para os zoocóricos (Fig. 7), 
houve associação somente com as rochas, a 
aproximadamente 4 m de distância desses.

Na Área 3, que sempre foi uma área de 
campo, foram amostrados apenas dois indivíduos 
regenerantes arbustivo-arbóreos de espécies 
anemocóricas e quatro de espécies zoocóricas 
(Fig. 8). Não foram encontrados indivíduos de 
espécies autocóricas. Como elementos nucleadores 
da paisagem, encontraram-se 42 rochas. Todos 
os indivíduos e os elementos nucleadores 
apresentaram padrão não estacionário, o que era 
esperado devido à baixa densidade. Não houve 
relação dos regenerantes com os elementos 
nucleadores (Fig. 9).

Além dos diferentes históricos das áreas 
estudadas, essas diferiram na maioria das variáveis 
ambientais mensuradas (Tab. 1). A análise das 
variáveis edáficas indicou que a Área 3 caracteriza-
se pela textura mais arenosa dos solos (teor 
de areia = 83,85%), com maior concentração 
de alumínio (Al = 8,23 cmolc/dm³) e maior 
resistência a penetração (média = 622,90 kPa), em 
comparação com as Áreas 1 e 2, menos arenosas 

Figura 2 – Relação dos indivíduos anemocóricos com 
os elementos nucleadores na Área 1, adjacente a um 
remanescente de Floresta Ombrófila Mista Alto-Montana. 
Em cinza está o envelope de completa aleatoriedade 
espacial. A linha contínua representa a relação espacial 
entre os regenerantes e elementos nucleadores, sendo que 
a linha acima desse envelope indica agregação entre os 
elementos, e linha abaixo, segregação entre os elementos. 
Valores representados pelo eixo x indicam a distância em 
metros (m) do elemento nucleador.
Figure 2 – Relation of anemochorous individuals with nucleating 
elements in Area 1, adjacent to an Upper-montane Araucaria 
Forest fragment. The gray area is the envelope of  complete spatial 
randomness. The solid line represents the spatial relationship 
between the regenerating and nucleating elements. The solid line 
above the envelope indicates aggregation of elements and the solid 
line below the envelope indicates segregation of elements. X axis 
values indicate the distance in meters (m) from nucleating element.

Figura 3 – Relação dos indivíduos zoocóricos com 
os elementos nucleadores na Área 1, adjacente a um 
remanescente de Floresta Ombrófila Mista Alto-Montana. 
Em cinza está o envelope de completa aleatoriedade 
espacial. A linha contínua representa a relação espacial 
entre os regenerantes e elementos nucleadores, sendo que 
a linha acima desse envelope indica agregação entre os 
elementos, e linha abaixo, segregação entre os elementos. 
Valores representados pelo eixo x indicam a distância em 
metros (m) do elemento nucleador.
Figure 3 – Relation of zoochorous individuals with nucleating 
elements in Area 1, adjacent to an Upper-montane Araucaria 
Forest fragment. The gray area is the envelope of  complete spatial 
randomness. The solid line represents the spatial relationship 
between the regenerating and nucleating elements. The solid line 
above the envelope indicates aggregation of elements and the solid 
line below the envelope indicates segregation of elements. X axis 
values indicate the distance in meters (m) from nucleating element.
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(62,95% e 63,95%, respectivamente), com 
menores teores de alumínio (5,02 e 3,35 cmolc/
dm³, respectivamente) e menores resistências a 
penetração dos solos (médias de 511,30 e 513,30 
kPa, respectivamente). No entanto, em relação 
às outras variáveis químicas dos solos, houve 
padrões diferenciados. Quanto à acidez, apesar 

das diferenças significativas entre as áreas, os 
valores de pH foram muito semelhantes (entre 
4,40 e 4,55), podendo todos os solos serem 
classificados como ácidos. A Área 3 foi a que 
obteve os maiores valores de matéria orgânica 
(13,80%), o que contribuiu para o maior valor de 
CTC nessa área (12,36 cmolc/dm³). No entanto, 
a Área 3, juntamente com a Área 1, foram as que 
apresentaram as menores saturações por bases 
(7,64 e 14,20%), denotando solos distróficos 
(V < 50%). A Área 2, com somente 25,95% de 
saturação de bases, também pode ser classificada 
como de solos distróficos, porém, com maior 
fertilidade que a Área 3. Não houve variações 
topográficas entre as áreas, exceto pela cota, que 
foi menor na Área 2 (1.338,00 m de altitude). De 
forma geral, a análise ambiental demonstrou que 
a Área 3 foi a mais distinta, apresentando solos 
mais arenosos, álicos e compactados.

Figura 4 – Distribuição espacial dos indivíduos arbustivo-
arbóreos e elementos nucleadores, ao longo da transeção da 
Área 2, alocada perpendicular a um remanescente florestal 
de Floresta Ombrófila Mista Alto-Montana, situado a 
esquerda da transecção. Quadrados abertos: anemocóricos; 
círculos: zoocóricos; quadrados fechados: autocóricos; 
triângulos: rochas; cruz: troncos caídos; “x”: árvores adultas. 
Os valores apresentados na escala disposta verticalmente ao 
lado das ilustrações da transecção referem-se à estimativa 
de densidade Kernel.
Figure 4 – Spatial distribution of shrub-tree individuals and nucleating 
elements, along Area 2 transect, allocated perpendicular to an Upper-
montane Araucaria Forest fragment, situated at the left of the transect. 
Open square: anemochorous; circle: zoochorous; closed square: 
autochorous; triangle: rocks; cross: fallen stems; "x": adult trees. The 
scale vertically arranged  alongside transect illustrations refers to the 
estimated kernel density.

Figura 5 – Relação dos indivíduos anemocóricos 
com os elementos nucleadores na Área 2, adjacente 
a um remanescente de Floresta Ombrófila Mista 
Alto-Montana. Em cinza está o envelope de completa 
aleatoriedade espacial. A linha contínua representa 
a relação espacial entre os regenerantes e elementos 
nucleadores, sendo que a linha acima desse envelope, 
indica agregação entre os elementos, e linha abaixo, 
segregação entre os elementos. Valores representados 
pelo eixo x indicam a distância em metros (m) do 
elemento nucleador.
Figure 5 – Relation of anemochorous  individuals with 
nucleating elements in Area 2, adjacent to an Upper-montane 
Araucaria Forest fragment. The gray area is the envelope of  
complete spatial randomness. The solid line represents the 
spatial relationship between the regenerating and nucleating 
elements. The solid line above the envelope indicates aggregation 
of elements and the solid line below the envelope indicates 
segregation of elements. X axis values indicate the distance in 
meters (m) from nucleating element.
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Discussão
O maior número de indivíduos zoocóricos 

encontrado na Área 1 é um padrão comum no 
Brasil, onde encontramos a maioria das espécies 
e, ou, indivíduos zoocóricos em florestas tropicais 
(e.g., Aquino & Barbosa 2009; Pereira et al. 2010) 
ou subtropicais (e.g., Budke et al. 2005; Negrini 
et al. 2012). Esse padrão indica que a regeneração 
da área é dependente da fauna. Porém, na Área 2, 
o padrão de maior parte de anemocóricos, indica 
o estágio inicial de sucessão dessa área, onde são 
observados muitos indivíduos de Baccharis, gênero 
anemocórico com a maioria das espécies pioneiras, 
além de outras espécies de Asteraceae, também 
com dispersão pelo vento. No entanto, é importante 
destacar que a Área 1 também se encontra em 
estágio inicial de sucessão, porém, apesar do elevado 
número de indivíduos de Baccharis spp. também 
nessa área, há elevado número de espécies do gênero 

Solanum, com espécies também pioneiras, mas 
zoocóricas. Na Área 2 também se destacou o elevado 
número de indivíduos autocóricos, especialmente 
representados pelo gênero Croton, sendo que na 
Área 1 nenhum autocórico foi encontrado, o que 
confirma a elevada distinção entre as áreas. 

O padrão espacial de primeira ordem dos 
diferentes elementos analisados, estacionários 
ou não, é o resultado dos processos dinâmicos 
que ocorrem em diferentes escalas no espaço 
e no tempo (Dale & Fortin 2014). No caso de 
rochas, tendências espaciais podem ser reflexo de 
processos geomorfológicos, como, por exemplo, 
as diferenças nos processos erosivos ao longo do 
relevo. No caso das plantas, tendências espaciais 
podem ser reflexo de processos ecológicos, como a 
dispersão de propágulos. Do ponto de vista prático, 
o reconhecimento do tipo de padrão espacial de 
primeira ordem é importante para a escolha dos 

Figura 6 – Relação dos indivíduos autocóricos com 
os elementos nucleadores na Área 2, adjacente a 
um remanescente de Floresta Ombrófila Mista Alto-
Montana. Em cinza está o envelope de completa 
aleatoriedade espacial. A linha contínua representa 
a relação espacial entre os regenerantes e elementos 
nucleadores, sendo que a linha acima desse envelope, 
indica agregação entre os elementos, e linha abaixo, 
segregação entre os elementos. Valores representados 
pelo eixo x indicam a distância em metros (m) do 
elemento nucleador.
Figure 6 – Relation of autochorous individuals with nucleating 
elements in Area 2, adjacent to an Upper-montane Araucaria 
Forest fragment. The gray area is the envelope of complete 
spatial randomness. The solid line represents the spatial 
relationship between the regenerating and nucleating elements. 
The solid line above the envelope indicates aggregation of 
elements and the solid line below the envelope indicates 
segregation of elements. X axis values indicate the distance in 
meters (m) from nucleating element.

Figura 7 – Relação dos indivíduos zoocóricos com 
os elementos nucleadores na Área 2, adjacente a 
um remanescente de Floresta Ombrófila Mista Alto-
Montana. Em cinza está o envelope de completa 
aleatoriedade espacial. A linha contínua representa 
a relação espacial entre os regenerantes e elementos 
nucleadores, sendo que a linha acima desse envelope, 
indica agregação entre os elementos, e linha abaixo, 
segregação entre os elementos. Valores representados 
pelo eixo x indicam a distância em metros (m) do 
elemento nucleador.
Figure 7 – Relation of zoochorous individuals with nucleating 
elements in Area 2, adjacent to an Upper-montane Araucaria 
Forest fragment. The gray area is the envelope of complete 
spatial randomness. The solid line represents the spatial 
relationship between the regenerating and nucleating elements. 
The solid line above the envelope indicates aggregation of 
elements and the solid line below the envelope indicates 
segregation of elements. X axis values indicate the distance in 
meters (m) from nucleating element.
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métodos estatísticos a serem utilizados para a 
análise da dependência espacial entre os diferentes 
elementos (Dale & Fortin 2014). No presente estudo, 
para a aplicação da função de O-ring, considerou-
se a natureza estacionária ou não estacionária dos 
dados, utilizando-se uma função de correlação aos 
pares específica para cada caso.

A zoocoria foi a única guilda de dispersão 
cuja presença de elementos nucleadores influenciou 
o padrão de distribuição espacial dos indivíduos. 
A Área 3 foi a exceção, visto que neste local 
foi observada baixa densidade de indivíduos 
regenerantes para todas as síndromes de dispersão. 
Esse resultado reforça a ideia de que elementos 
nucleadores são importantes facilitadores do 
processo de regeneração natural em áreas abertas 
(Oliveira & Pillar 2004), com influência sobre 
a dispersão realizada por animais (Duarte et 
al. 2010). Supostamente, animais utilizam os 
elementos nucleadores como hábitat e/ou, poleiro 
em todas as áreas, porém, a inexistência de 
associação na Área 3 pode estar relacionada com 
fatores limitantes à regeneração natural, como as 
condições ambientais existentes. 

Também é interessante observar que as Áreas 
1 e 2 diferiram quanto aos elementos nucleadores 
influentes na distribuição espacial dos indivíduos 
zoocóricos. No caso da Área 1, infere-se que houve 
preferência pela fauna, sobretudo, pelos xaxins 
mortos, provavelmente pelas melhores condições 
de abrigo fornecidas, e, em segundo lugar, pelos 
troncos; enquanto que na Área 2, a preferência foi 
pelas rochas. No entanto, é importante destacar 
que na Área 2 não havia xaxins mortos e havia 
somente 33 troncos, em comparação com o maior 
número de rochas (85). Assim, pode-se inferir que, 
quando havia xaxins mortos e troncos suficientes, 
a preferência de utilização pela fauna era desses 
elementos, porém, na abundância somente de 
rochas, a fauna utilizou esses elementos, já 
destacado na literatura como importantes na 
nucleação. Por exemplo: Pillar (2003) e Müller et 
al. (2012) destacam que os afloramentos rochosos 
funcionam como núcleos de expansão florestal 

Figura 8 – Distribuição espacial dos indivíduos 
arbustivo-arbóreos e elementos nucleadores, ao longo 
da transeção da Área 3, alocada perpendicular a um 
remanescente florestal de Floresta Ombrófila Mista 
Alto-Montana, situado a esquerda da transecção. 
Quadrados abertos: anemocóricos; círculos: zoocóricos; 
triângulos: rochas. Os valores apresentados na escala 
disposta verticalmente ao lado das ilustrações da 
transecção referem-se à estimativa de densidade Kernel.
Figure 8 – Spatial distribution of shrub-tree individuals 
and nucleating elements, along Area 3 transect, allocated 
perpendicular to an Upper-montane Araucaria Forest 
fragment, situated at the left of the transect. Open square: 
anemochorous; circle: zoochorous; triangle: rocks. The scale 
vertically arranged  alongside transect illustrations refers to 
the estimated kernel density.

Figura 9 – Relação dos indivíduos anemocóricos e 
zoocóricos com os elementos nucleadores na Área 3, 
adjacente a um remanescente de Floresta Ombrófila 
Mista Alto-Montana. Em cinza está o envelope de 
completa aleatoriedade espacial. A linha contínua 
representa a relação espacial entre os regenerantes 
e elementos nucleadores, sendo que a linha acima 
desse envelope, indica agregação entre os elementos, 
e linha abaixo, segregação entre os elementos. Valores 
representados pelo eixo x indicam a distância em metros 
(m) do elemento nucleador.
Figure 9 – Relation of anemochorous and zoochorous 
individuals with nucleating elements in Area 3, adjacent to an 
Upper-montane Araucaria Forest fragment. The gray area is 
the envelope of complete spatial randomness. The solid line 
represents the spatial relationship between the regenerating and 
nucleating elements. The solid line above the envelope indicates 
aggregation of elements and the solid line below the envelope 
indicates segregation of elements. X axis values indicate the 
distance in meters (m) from nucleating element.



Elementos nucleadores em áreas campestres alto-montanas

Rodriguésia 68(2): 325-335. 2017

333

Tabela 1 – Médias das variáveis ambientais obtidas nas Áreas 1, 2 e 3, adjacentes a remanescentes de Floresta 
Ombrófila Mista Alto-Montana.
Table 1 – Environmental variables means obtained in Areas 1, 2 and 3, adjacent to Upper-montane Araucaria Forest fragments.

Variáveis Área 1 Área 2 Área 3 P

Areia (%) 62,95b 63,95b 83,85a Kw 3,11 e-9*

Silte (%) 24,90ª 25,95a 12,30b Kw 2,56 e-8*

Argila (%) 12,10ª 10,25a 3,90b Kw 2,13 e-9*

pH em H2O 4,40b 4,55ª 4,44ab Kw 0,04*

Ca (cmolc/dm³) 3,01b 4,54a 3,17ab Kw 4,13 e-5*

Mg (cmolc/dm³) 0,62 0,64 0,59 Av 0,55

Al (cmolc/dm³) 5,02b 3,35b 8,23ª Kw 4,05 e-9*

Na (mg/dm³) 29,10 36,70 35,60 Av 0,12

P (mg/dm³) 8,49 11,18 11,91 Kw 0,11

K (mg/dm³) 87,70b 84,90b 147,20a Kw 8,98 e-8*

CTC efetiva (cmolc/dm³) 8,87b 8,74b 12,36a Kw 1,40 e-7*

V (%) 14,20ab 25,95a 7,64b Kw 2,76 e-10*

MO (%) 5,73b 4,42b 13,80a Kw 1,22 e-9*

Resistência a penetração média (kPa) 511,30b 513,30b 622,90a Kw 8,23 e-4*

Resistência a penetração máxima (kPa) 1.055,00b 1.062,00b 1.352,00a Kw 9,44 e-4*

Resistência a penetração a 20 cm de profundidade (kPa) 944,70b 902,90b 1.238,00a Av 9,44 e-4*

Cota (m) 1.627,00a 1.338,00b 1.656,00a Kw 1,51 e-10*

Desnível máximo (m) 3,90 2,87 3,41 Av 0,34

Declividade média (graus) 7,67 5,83 7,78 Kw 0,19

* Diferenças entre os setores significativas a 5% de probabilidade, sendo as diferenças Av de acordo com a ANOVA (quando distribuição normal) e Kw de 
acordo com o Kruskal-Wallis (quando distribuição não normal). Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si estatisticamente pelos testes de Tukey 
(quando distribuição normal) e de comparação múltipla (quando distribuição não normal).

sobre os campos nativos no sul do Brasil; e 
Marchiori (2004) cita que em locais pedregosos as 
raízes pivotantes desenvolvem-se mais facilmente, 
possibilitando o estabelecimento de indivíduos 
arbóreos.

Outros elementos nucleadores encontrados 
foram árvores adultas vivas. O fato dessas não terem 
apresentado relação com os regenerantes na Área 
2 provavelmente foi devido à pouca abundância 
de árvores adultas na área (sete indivíduos). O 
sombreamento fornecido pelo crescimento de 
uma árvore (Padilla & Pugnaire 2006) pode 
desfavorecer as gramíneas circundantes, o 
que possibilitaria o desenvolvimento de novas 
plântulas arborescentes. No entanto, devido a 
fase mais inicial de sucessão das áreas estudadas, 
poucos indivíduos adultos foram encontrados, 
não podendo ser comprovada sua atuação como 
elemento nucleador no presente caso.

Em todas as áreas, os elementos nucleadores 
não foram influentes sobre os indivíduos 
anemocóricos, sendo que outros fatores podem 
estar atuando no padrão espacial desses indivíduos. 
Conforme Negrini et al. (2012), outros fatores 
ecológicos, como a existência de filtros ambientais, 
podem atuar sobre o padrão de distribuição espacial 
dos propágulos. Esses fatores incluem a direção dos 
ventos, variáveis ambientais que estão atuando no 
estabelecimento dos regenerantes e a distância da 
fonte de propágulos. 

Padrão semelhante de não relação com os 
elementos nucleadores foi encontrado para as 
autocóricas, encontradas somente na Área 2. Da 
mesma forma que para os indivíduos anemocóricos, 
os fatores do ambiente e os padrões de dispersão e de 
distância das fontes de propágulos provavelmente 
possuem maior influência na distribuição espacial 
desses indivíduos do que os elementos nucleadores.
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Entre as Áreas 1 e 2, apesar do histórico 
de perturbação e variáveis ambientes (a maioria) 
semelhantes, foram observados padrões de 
regeneração distintos, possivelmente influenciadas 
pelos diferentes elementos nucleadores encontrados 
nas áreas e pelas distintas cotas altitudinais. 
Mudanças de altitude podem influenciar, inclusive, 
na ocorrência de determinadas espécies, conforme 
já demonstrado em estudos de Higuchi et al. (2012) 
para a Floresta Ombrófila Mista. Assim, a presença 
abundante de xaxins mortos sobre o solo apenas 
na Área 1, que são resquícios do desmatamento 
pretérito, pode estar relacionada com a distribuição 
preferencial desta espécie ao longo de diferentes 
cotas altitudinais. 

Observa-se que as Áreas 1 e 3 apresentam 
a mesma altitude, no entanto, seus históricos de 
perturbação distintos, aliado a características 
ambientais diferentes, provavelmente foram 
determinantes na baixa presença de regenerantes 
na Área 3, apesar de ambas apresentarem fonte de 
propágulos adjacentes. É difícil definir exatamente 
quais são os fatores que determinam a ocorrência de 
campo ou floresta nessas regiões de transição do Sul 
do Brasil. Porém, os resultados do presente estudo 
sugerem que as condições edáficas mais restritivas 
da Área 3, caracterizadas por um teor de areia 
superior a 80%, elevado teor de alumínio e maior 
compactação do solo, supostamente provocada 
por pastoreio mais intensivo, possam estar dentre 
os fatores limitantes à regeneração de espécies 
lenhosas neste local. Assim, fica evidenciado que a 
limitação da regeneração do componente arbustivo-
arbóreo não seja o resultado de um único fator 
edáfico não favorável para as plantas, mas sim, pela 
combinação de condições restritivas.

Conclui-se que a distribuição espacial dos 
indivíduos pertencentes às guildas de dispersão 
e dos elementos nucleadores foi distinta entre as 
três áreas. Somente os indivíduos zoocóricos se 
associaram aos elementos nucleadores, indicando 
que estes funcionam como facilitadores para a 
dispersão pela fauna, não sendo os elementos 
relevantes para indivíduos dos outros tipos de 
dispersão encontrados. 

Os elementos nucleadores mais efetivos foram 
os xaxins mortos, troncos e rochas, especialmente 
os dois primeiros, que foram os mais utilizados na 
área na qual os três elementos estavam disponíveis 
em elevada abundância (Área 1). As condições 
ambientais e históricos distintos entre as áreas 
imprimiram padrões de regeneração e relação 
com elementos nucleadores diferentes, porém, 

com convergências, especialmente em relação à 
importante relação da fauna com os elementos 
nucleadores, exceto na Área 3, distinta por ser área 
de campo no passado e, provavelmente, também 
devido às condições ambientais e ao pastoreio 
que pode ter reduzido a resiliência na área em 
proporcionar capacidade de regeneração de 
espécies arbustivo-arbóreas. Essas características 
distintas devem ser consideradas ao se analisar o 
avanço da floresta sobre o campo e na definição 
de técnicas de recuperação de áreas degradadas.
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Abstract 
The community of vascular epiphytes in the Grumari restinga, Rio de Janeiro state, was evaluated through 
surveys carried out in 2014 and supplemented with herbarium material and publications. Thirty-seven (37) 
vascular epiphyte species were recorded, distributed in 21 genera and six families. The richest families 
are Orchidaceae and Bromeliaceae, which are the most representative ones (67.6% of all record species). 
The richness in Grumari restinga is greater than the other inventories carried out in the coastal plain of 
the Southeastern Region of Brazil, however, lower than that of restingas for São Paulo, Paraná and of the 
coastal plain of Rio Grande do Sul. The most representative ecological category was the characteristic 
holoepiphyte (62%); it was followed by the facultative and accidental holoepiphytes (18% each). The 
Grumari restinga shares more species with Espírito Santo state and Rio de Janeiro than with São Paulo 
and Southern Region of Brazil, possibly due to the geographical distance. Our study provides the first 
contribution to the knowledge about the epiphytic flora in Grumari restinga and shows a singular flora with 
40% of unique species occurring in this location, fact that justifies its importance as conservation area.
Key words: Atlantic domain, coastal vegetation, conservation, flora, taxonomy.

Resumo 
A comunidade de epífitas vasculares ocorrente na restinga de Grumari, estado do Rio de Janeiro, foi 
avaliada através de coletas realizadas no ano de 2014 e complementadas com materiais de herbários 
e publicações. 37 espécies de epífitas vasculares foram registradas, distribuídas em 21 gêneros e seis 
famílias. As famílias mais ricas são Orchidaceae e Bromeliaceae, que foram as mais representativas 
(67,6% de todas as  espécies registradas). A riqueza na restinga de Grumari é maior do que os outros 
inventários realizados na planície costeira do Sudeste do Brasil, no entanto, inferior as  restingas de São 
Paulo, Paraná e da planície costeira do Rio Grande do Sul. A categoria ecológica mais representativa 
foi a holoepífita característica (62%) seguida por holoepífitas facultativas e acidentais com 18% cada. A 
restinga de Grumari possui mais espécies em comum com as restingas do Espírito Santo e Rio de Janeiro 
do que com São Paulo e região Sul do Brasil, possivelmente em função da distância geográfica. Nosso 
estudo traz a primeira contribuição ao conhecimento da flora epifítica da restinga de Grumari e evidencia 
uma flora singular com 40% das espécies exclusivas dessa localidade, o que justifica sua importância 
como Unidade de Conservação.
Palavras-chave: Domínio Atlântico, vegetação costeira, conservação, flora, taxonomia.
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Introduction
Vascular epiphytes are a well-known feature 

in tropical and subtropical rainforests and are 
important floristic, structural and functional 
components of these ecosystems (Gentry & Dodson 
1987; Krömer et al. 2007; Ding et al. 2016), thus 
representing approximately 9% of the world’s 
vascular flora (Zotz 2013). The Brazilian Atlantic 
Rainforest is recognized as one of the five most 
important world hotspots (Myers et al. 2000), 
where vascular epiphytes represent approximately 
15% (2.256 species) of the known vascular plants 
(Freitas et al. 2015) from this domain, with greater 
richness and endemism located in the states of 
Rio de Janeiro and Espírito Santo (Menini Neto et 
al. 2015). In Brazil, most studies concentrate on 
the southern and southeastern regions, especially 
in ecosystems associated with the Atlantic 
rainforest domain, such as the dense ombrophilous 
forest (Blum et al. 2011; Freitas & Assis 2013; 
Hoeltgebaum et al. 2013; Barbosa et al. 2015; 
Furtado & Menini Neto 2015; Wängler et al. 2015), 
mixed ombrophilous forest (Kersten & Kuniyoshi 
2009; Alves & Menini Neto 2014), deciduous and 
seasonal semideciduous forest (Rogalski & Zanin 
2003;Dettke et al. 2008; Barbosa et al. 2015; 
Basílio et al. 2015; Dislich & Mantovani 2016; 
Couto et al. 2016b), restinga forests  (Kersten 
& Silva 2006; Fontoura et al. 2009; Mania & 
Monteiro 2010; Staudt et al. 2012) and granite and 
gneiss inselbergs (Couto et al. 2016a).

Restingas represent one of the most important 
ecosystems of the Atlantic domain, and are 
characterized by a peculiar vegetation developing 
on sandy lithology and poor in nutrients, exposed to 
high temperatures, low water availability and high 
salinity (Scarano 2002). Restingas are distributed 
in Brazil from Amapá to southern Rio Grande do 
Sul, through an extension of over 9.000 kilometers 
across 17 states (Cunha 2005). They represent 
one of the most endangered ecosystems in Brazil 
because they were historically explored over the 
centuries, due to the patchy and disordered human 
occupation from the seashore towards the mainland 
(Cunha 2005).

Thus, the Grumari restinga, located on the 
outskirts of a major city (Rio de Janeiro), contributes 
positively to the conservation of a significant part of 
the restingas in the state of Rio de Janeiro. The lack 
of basic information about most floristic groups, 
including vascular epiphytes, which are a key 
group for the maintenance of tropical ecosystems 

(Benzing 1990), is a relevant problem for the 
conservation of this remnant.The aim of the present 
study was to inventory the vascular epiphytes in the 
Grumari restinga, to categorize species according 
to the ecological relationship established with their 
phorophytes and to evaluate the floristic similarity 
among other restingas in Brazil, where epiphytic 
flora was studied.

Materials and Methods
Study site
The Grumari restinga is located in southern 

Rio de Janeiro state (23o2’30’’S, 43o31’W), in the 
Grumari Environmental Protection Area (APA 
Grumari - Fig. 1), between the neighborhoods of 
Recreio and Barra de Guaratiba. It covers a total 
area of 951 hectares of restinga vegetation and 
rocky outcrops (Silva & Pinheiro 2007).

The climate type is tropical, with hot, rainy 
summer and dry winter. The annual average 
temperature and rainfall correspond to 23.6o C and 
1100 mm, respectively (Moreira et al. 2014). The 
soil is sandy and saline, and there are swampy areas 
with organic matter accumulation (Oliveira & Maia 
2005). The Grumari restinga presents six vegetation 
types: halophilous, psammophilous, post-beach, 
open shrub, closed shrub and restinga forest 
(Moreira et al. 2014). We sampled the  epiphytic 
flora in the closed shrub formation dominated by 
Myrtaceae and Fabaceae, which can reach up to 
15 meters high. We also found dense bromeliad 
clumps, mainly Aechmea sphaerocephala Baker, 
in the understory. 

Floristic inventory
The floristic inventory of vascular epiphytic 

species was performed through expeditions 
undertaken between January and December 2014, 
using a random walking method (Filgueiras et al. 
1994), when fertile plant material samples were 
collected and processed according to Mori et al. 
(1989). All samples were deposited in the Federal 
University of Rio de Janeiro herbarium (RFA). 
Identifications were made based on taxonomic 
monographs and floras, through comparison 
with identified specimens in the R, RB and RFA 
herbaria, and through consulting with specialists 
on specific families. The list was supplemented 
with materials deposited in GUA, RFA, R and 
RB (see acronyms in Index Herbariorum [Thiers, 
continuously updated]), and with literature about 
the studied location (Nogueira et al. 2011; Arbo-
Gallas & Verçoza 2012; Moreira et al. 2014).
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The circumscription of species to family 
follows APG IV (2016) for angiosperms, Smith et 
al. (2006) for ferns and Christenhusz et al. (2011) 
for lycophytes. The taxa names were updated 
according to supplementary materials in the Brazil 
Flora Group review (BFG 2015) for angiosperms 
and Prado et al. (2015) for ferns and lycophytes, 
and to taxonomic publications, using author 
abbreviations suggested by Brummitt & Powell 
(1992) and IPNI (<http://www.ipni.org>).

The endangered species were indicated based 
on the official list available on the Livro Vermelho 
da Flora do Brasil (Red Book of Brazilian Flora) 
(Martinelli & Moraes 2013).

Classification of ecological categories
Epiphytes were classified in four ecological 

categories based on the relationship established 
with the phorophyte, according to Benzing (1990), 
with modifications by Kersten & Kuniyoshi (2009): 
characteristic holoepiphytes (Epi, those that spend 
the full life cycle on the phorophytes); facultative 

holoepiphytes (Fac, in the same community, which 
can grow as epiphytes as well as terrestrial and 
rupicolous); accidental holoepiphytes (Aci, usually 
terrestrial/rupicolous, but can casually grow as 
epiphytes); hemiepiphytes (Hem, only species that 
spend part of their lives on phorophytes).

Similarity and statistical analysis
A matrix of binary data (presence/absence) 

compiled from six floristic restinga lists (Tab. 
1, Fig. 1), where all the names were updated 
according to the BFG (2015) was prepared in 
order to assess the similarity between the epiphytic 
flora in the Grumari restinga and other Brazilian 
restingas. To give more strength to the analysis, 
species not identified to species level and dubious 
identifications ("similar to" [aff.] or "check" 
[cf.]) were excluded and different subspecies and 
varieties were considered as the same species.

Selected sites were compared through cluster 
analysis, using the Jaccard coefficient as distance 
measurement (Müeller-Dombois & Ellenberg 

Figure 1 – Map showing the Grumari restinga and location of the areas compared through cluster and ordination 
analyses (see text for details).
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1974), and unweighted pair group method with 
arithmetic mean (UPGMA) as clustering algorithm 
(Hammer et al. 2001). To evaluate whether the 
cluster adequately represents the original similarity 
matrix between areas the cophenetic correlation 
coefficient (Borcard et al. 2011) was estimated, 
through a Pearson correlation between the original 
similarity matrix and cophenetic matrix. A Principal 
Coordinates Analysis (PCA) was also performed 
using the same data set to evaluate the existence 
of groups based on flora similarity. The influence 
of spatial autocorrelation on the composition of 
epiphytic species was analyzed using a Mantel test 
with 10,000 permutations (Legendre & Legendre 
1998) on the similarity and geographical distance 
between areas matrices. The cluster and PCA 
analyses were performed using the Paleontological 
Statistics - PAST v. 1.89 software (Hammer et 
al. 2001). The cophenetic correlation coefficient 
analysis and Matel test were performed using R 
(R Development Core Team 2015).

Results 
We found 37 vascular epiphyte species in the 

Grumari restinga, distributed in 21 genera and six 
families (Tab. 2, Fig. 2). The angiosperm plants 
represented 32 species, 18 genera and five families, 
whereas ferns were represented by five species, 
three genera and one family. Bromeliaceae (13) 
and Orchidaceae (12) were the most representative 
epiphyte families; they were followed by the 
Polypodiaceae, which contributed with five 
species. These families represent 81% of the 
total species sampled. The genera with the largest 

number of species were Tillandsia (Bromeliaceae), 
with six species, Microgramma (Polypodiaceae), 
Billbergia (Bromeliaceae) and Philodendron 
(Araceae), with three species each. All other genera 
were represented by fewer species. 

Two of the species found in this study are in 
the flora red list of endangered species, namely: 
Anthurium luschnathianum, listed as Endangered, 
and Cattleya guttata, listed as Vulnerable.

The distribution of epiphytic species recorded 
in the Grumari restinga, according to the ecological 
relationship categories with phorophytes (Tab. 1, 
Fig. 2) showed predominance of characteristic 
holoepiphytes with 23 species (61%). Among 
these species, only one of the Polypodiaceae 
species (Serpocaulon triseriale) was not included 

Table 1 – Restinga data sets evaluated through multivariate analysis and their acronyms (Acr.), sites, state (UF), 
geographic coordinates and reference sources. (Acronyms: IMEL = Ilha do Mel; PPCV = Parque Estadual Paulo Cesar 
Vinha; BERT = restingas de Bertioga; REEJ = Reserva Ecológica Estadual de Jacarepiá; PESM = Parque Estadual 
da Serra do Mar (Núcleo Picinguaba); GRUM = restinga de Grumari).

Acr. Sites State Latitude (S) Longitude (W) Reference

IMEL Paranaguá PR 25o31’67,2” 48o18’73,9” Kersten & Silva 2001

PPCV Setiba ES 20o33’ – 20o38’ 40o23’ – 40o26’ Assis et al. 2004

BERT Bertioga SP 23o44’ – 23o46’ 45o55’ – 46o02’ Martins et al. 2008

REEJ Saquarema RJ 22o47’ – 22o57’ 42o20’ – 42o43’ Fontoura et al. 2009

PESM Ubatuba SP 23o21’ – 23o22’ 44o51’ – 44o52’ Mania & Monteiro 2010

PNMT Arroio do Sal RS 29o29’25,13” 49o50’36,12” Staudt et al. 2012

GRUM Rio de Janeiro RJ 23o02’ – 23o03’ 43o31’ – 43o32’ This study 

Figure 2 – Participation of vascular epiphyte ecological 
relationship categories with phorophytes, Grumari 
restinga, Rio de Janeiro state. Epi = characteristic 
holoepiphyte; Fac = facultative holoepiphyte; Aci = 
accidental holoepiphyte; Hem = hemiepiphyte.
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Table 2 – List of  vascular epiphytes sampled at the Grumari restinga, Rio de Janeiro state, Brazil. Cat = ecological 
relationship category; Epi = characteristic holoepiphyte; Fac = facultative holoepiphyte; Aci = accidental holoepiphyte; 
Hem = hemiepiphyte; * = Endemic to Rio de Janeiro.

Family/ species Cat. Voucher
Araceae (4)
*Anthurium luschnathianum Kunth. Aci D.R.Couto 2597 (RFA)
Philodendron corcovadense Kunth. Hem not collected
Philodendron cf. cordatum Kunth. Hem not collected
Philodendron crassinervium Lindl. Aci D.R.Couto 2590 (RFA)
Bromeliaceae (12)
Aechmea nudicaulis (L.) Griseb. Epi D.R.Couto 3053 (RFA)
Aechmea sphaerocephala Baker Aci B.R.Silva 1471 (RB)
Billbergia pyramidalis (Sims) Lindl. Fac D.Sucre 3379 (RB)
Billbergia zebrina (Herb.) Lindl. Epi D.Sucre 3528 (RB)
Billbergia amoena  (Lodd.) Lindl. Aci D.R.Couto 3048 (RFA)
Neoregelia sarmentosa (Regel) L.B.Sm. Fac N.Vasconcellos 28 (RB)
Tillandsia geminiflora Brongn. Epi D.Sucre 3514 (RB)
Tillandsia mallemontii Glaz. ex Mez Epi D.R.Couto 2575 (RFA)
Tillandsia recurvata(L.) L. Epi not collected
Tillandsia stricta Sol. Epi D.R.Couto 2576 (RFA)
Tillandsia tricholepsis Baker Epi D.R.Couto 2581 (RFA)
Tillandsia usneoides L. Epi D.R.Couto 2584 (RFA)
Vriesea procera (Mart. ex Schult. & Schult.f.) Wittm. Fac A.Oliveira 107 (RB)
Cactaceae (1)
Hylocereus setaceus (Salm-Dyck) R.Bauer Epi L.Scheinvar 1306 (RB)
Orchidaceae (12)
Alatiglossum ciliatum (Lindl.) Baptista Epi M.M.Moreira 28 (RFA)
Brassavola tuberculata Hook. Fac D.Sucre 3384 (RB)
Campylocentrum micranthum (Lindl.) Maury Epi M.M.Moreira 155 (RFA)
Campylocentrum sp. Epi not collected
Catasetum luridum Lindl. Epi M.M.Moreira 102 (RFA)
Cattleya forbesii Lindl. Epi F.P.Uribbe s.n. (RFA)
Cattleya guttata Lindl. Fac D.S.D.Araujo 5468 (GUA)
Epidendrum pseudodifforme Hoehne & Schltr. Epi D.S.D.Araujo 5085 (GUA)
Polystachya concreta (Jacq.) Garay & Sweet Epi not collected
Sophronitis cernuaLindl. Epi M.Nadruz 385 (RB)
Vanilla  chamissonis Klotzsch Hem M.M.Moreira 93 (RFA)
Vanilla bahiana Hoehne Hem M.M.Moreira 101 (RFA)
Piperaceae (2)
Peperomia arifolia Miq. Epi D.Sucre 3347 (RB)
Peperomia tetraphylla (G.Forst.) Hook. & Arn. Epi D.Sucre 3532 (RB)
Polypodiaceae (5)
Microgramma aff. persicariifolia (Schrad.) C.Presl Epi not collected 
Microgramma lindbergii (Mett.) de la Sota Epi N.F.S.Marquete 51 (RB)
Microgramma vacciniifolia (Langsd. & Fisch.) Copel. Epi D.R.Couto 2574 (RFA)
Pleopeltis pleopeltifolia (Raddi) Alston Epi D.R.Couto 2573 (RFA)
Serpocaulon triseriale (Sw.) A.R.Sm. Aci D.R.Couto 2588 (RFA)
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in this category. Facultative holoepiphytes 
were represented by five species (13.5%), three 
Bromeliaceae and two Orchidaceae species. Five 
species (13.5%) were recorded as accidental 
epiphytes. The group was formed by species that 
were described as terrestrial in the literature, but 
were found vegetating on phorophyte structures. 
Hemiepiphytes totaled four species (10.8%) 
distributed in Araceae and Orchidaceae.

The cluster analysis indicated three groups 
presenting low similarity values in Rio de Janeiro 
and Espírito Santo (group A), in disjunct areas 
in São Paulo [group B (group B corresponds to 
Paraná and Rio Grande do Sul, would be good to 
standardize] and in southern Brazil [Paraná and 
Rio Grande do Sul states, group C (cluster C in 
the PCA figure corresponds to São Paulo localities,  
would be good to standardize)] (Fig. 3). This 
cluster represents clearly the similarity between 
the areas (cophenetic correlation coefficient r = 
0.9). The PCA showed the following values and 
variance percentages for the first three ordination 
axes: 0.587 (24.47%), 0.45 (18.69%) and 0.38 
(15.97%), respectively. This ordering showed 
the three groups (A, B and C) found through 
cluster analysis, as shown in Fig. 4. A significant 
correlation between the geographical distance and 
the species composition was observed in the areas 
(Mantel r = 0.33; p = 0.04) (Figs. 3; 4).

Group A (Grumari, Saquarema and Setiba), 
located in Rio de Janeiro and Espírito Santo 
states, shared five species (Aechmea nudicaulis 
Alatiglossum ciliatum, Tillandsia stricta, T. 
usneoides and Vriesea procera), which causes the 

similarity between them to be greater (Fig. 3). Of 
the species total, 40.5% (15 species) were exclusive 
to restinga Grumari: Aechmea sphaerocephala, 
Anthurium luschnathianum, Billbergia zebrina, 
Catasetum luridum, Epidendrum pseudodifforme, 
Microgramma lindbergii, Neoregelia sarmentosa, 
Peperomia arifolia, Peperomia tetraphylla, 
Philodendrum cordatum, Sophronitis cernua, 
Tillandsia mallemontii, T. recurvata, T. tricholepis 
and Vanilla bahiana. Only Aechmea nudicaulis was 
found in all seven areas, and Tillandsia usneoides 
in six.

Discussion
The distribution of species and families 

follows a trend observed in the research on 
epiphytic flora conducted in the Brazilian Atlantic 
Forest, where a large number of species were 
found in few families (Mania & Monteiro 2010; 
Staudt et al. 2012; Blum et al. 2012; Leitman et 
al. 2014; Alves & Menini Neto 2014; Barbosa et 
al. 2015; Couto et al. 2016a; Freitas et al. 2016). 
This pattern can be explained by the low level 
of specialization to epiphytism by families in 
general, causing few families (mainly Orchidaceae, 
Bromeliaceae, Polypodiaceae and Araceae) to 
represent a significant part of species richness, such 
as Orchidaceae, which includes approximately 68% 
of the world epiphytic flora (ca. 19,000 species) 
(sensu Zotz 2013).

Bromeliaceae and Orchidaceae (67.6% of the 
total total recorded species) are the richest families 

Figure 3 – Cluster analysis of results from eastern 
Brazil restinga areas based on the Jaccard similarity 
index, showing formation of three groups.

Figure 4 – Principal Coordinates Analysis (PCoA) 
comparing species composition from restingas at the seven 
studied sites (see text for details), highlighting the three 
groups (A, B and C) in the first two axes (43.16% of the 
total variance).
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and also the richest groups in Brazilian restingas 
(Kersten & Silva 2001; Assis et al. 2004; Martins 
et al. 2008; Mania & Monteiro 2010; Staudt et 
al. 2012), as well as in other ecosystems of the 
Atlantic domain (Rogalski & Zanin 2003; Dettke 
et al. 2008; Kersten & Kuniyoshi 2009; Blum et 
al. 2012; Freitas & Assis 2013;Leitman et al. 2014; 
Barbosa et al. 2015; Couto et al. 2016a; Couto et al. 
2016b). They also appear as the richest families in 
summaries of taxonomic composition of vascular 
epiphytes worldwide (Gentry & Dodson 1987; 
Benzing 1990; Zotz 2013) and in the Atlantic Forest 
(Freitas et al. 2016).

The epiphyte richness in Grumari restinga can 
be considered to be average, but it is greater than 
the epiphytic richness of other inventories carried 
out in the coastal plains of the southeastern and 
southern regions of Brazil, as recorded by Fontoura 
et al. (2009) in Rio de Janeiro (Saquarema), and by 
Assis et al. (2004) for Setiba restingas in Espírito 
Santo state (24 spp.). However, the richness was 
lower than that of restingas of São Paulo (Mania 
& Monteiro 2010 - 64 spp.; Martins et al. 2008 - 
90 spp.) and Paraná states (Kersten & Silva 2001 
- 77 spp.) and of the coastal plains of Rio Grande 
do Sul state (Staudt et al. 2012 - 40 spp.). The 
low similarity values between areas are possibly 
related to the different phytophysiognomic features 
found in the studies considered (which include 
different ecosystems and geographical regions), 
and in the level of floristic inclusion (Assis et al. 
2004; Fontoura et al. 2009; Martins et al. 2008). 
In vascular epiphyte studies, the effort to register 
ferns and lycophytes is essential, since this group  
significantly supports the richness and diversity of 
the epiphytic flora worldwide (Zotz 2013) and in 
the Atlantic domain (Freitas et al. 2016).

Dominant physiognomy of the restinga in 
the current study is of closed shrub and dense 
vegetation dominated by Myrtaceae species, 
thus corroborating what was recorded by Araújo 
& Henriques (1984) when they mentioned a 
Myrtaceae thicket. This shrubby vegetation presents 
shorter individuals and lacks large phorophytes. 
The greatest richness observed in many studies 
is probably related to studied restinga vegetation 
forest types. These areas present greater availability 
of niches provided by forest stratification (from 
shrubs, treelets and trees in the understory to large 
trees in the upper canopy), thus offering greater 
heterogeneity of micro-habitats used for epiphyte 
colonization. The occurrence of large trees and 
favorable climatic factors (high humidity and 

mild temperatures) have been reported as the main 
factors related to the high diversity of epiphytes in 
the tropical region (Woods et al. 2015; Zhao et al. 
2015; Ding et al. 2016).

The predominance of species in the 
characteristic holoepiphytes ecological category 
(61%) is a common pattern, and it is corroborated 
by several studies of the Brazilian epiphytic flora 
(Kersten & Silva 2001; Kersten & Kuniyoshi 2009; 
Mania & Monteiro 2010; Geraldino et al. 2010; 
Blum et al. 2011; Barbosa et al. 2015; Couto et 
al. 2016a; Couto et al. 2016b). Three out of the 
five species classified as facultative holoepiphytes 
belong to family Bromeliaceae (Billbergia 
pyramidalis, Neoregelia sarmentosa and Vriesea 
procera), and two to Orchidaceae, namely: Cattleya 
guttata and Brassovala tuberculata, which are 
common in the study area. Fraga & Peixoto 
(2004) observed C. guttata and B. tuberculata 
as optional holoepiphytes for shrub formations 
in restinga areas in Espírito Santo state, whereas 
in forest formations (hillside forest and forest on 
tertiary “trays”) they tend to occur as characteristic 
holoepiphytes.

Accidental holoepiphytes were represented 
by five terrestrial species which are abundant in 
the study area, but eventually occur as epiphytes 
on shrubs. Aechmea sphaerocephala forms 
large thickets on the restinga soil. Philodendron 
crassinervium and Serpocaulon triseriale are 
also widely distributed throughout the studied 
area. A similar share of facultative and accidental 
holoepiphytes, which together account for 27% of 
all the analyzed species, would possibly be due 
to the physical characteristics of the restinga soil, 
whose surface horizon is mainly formed by non-
decomposed organic matter and mycelium fungi. 
This forms a substrate very similar to that found 
in the canopy (Kersten & Silva 2001). According 
to Araújo & Henriques (1984) the study area 
has a dense shrubby vegetation physiognomy, 
which presents short trees and lack a defined 
intermediate stratum. These features facilitate the 
penetration of solar radiation in the “forest”, and 
work as an important factor for establishment of 
epiphytes directly on soil, along with the faster 
drainage system observed in restingas areas. Other 
researchers (Kersten & Silva 2001; Fraga & Peixoto 
2004) also highlighted the occurrence of facultative 
and accidental epiphyte restingas in southern and 
southeastern Brazil, which suggests that the same 
vegetation and substrate structural characteristics 
are the constraint of these occurrences.
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We observed that the low similarity values 
influenced by the small number of species shared 
between areas (even between areas that are 
close to each other) reflects the intrinsic floristic 
particularities of each area. These values result 
from the great diversity in Brazilian restinga 
physiognomies, which are influenced by the biotic 
and abiotic heterogeneity (Araújo & Henriques 
1984; Araújo et al. 2004).

The results presented by the cluster and PCA 
analyses and Mantel test indicated the influence of 
geographical distance on the similarities between the 
areas, thus demonstrating that geographically closer 
areas tend to be more similar to each other, even if 
they do not share similar ecological conditions. The 
areas forming group A, which are represented by 
restingas in Rio de Janeiro and Espírito Santo states, 
reinforce previous hypotheses that the restinga in 
Rio de Janeiro is more similar to that in Espírito 
Santo state (Araújo 2000). According to Thomas 
(1991) and Assis et al. (2004), the great similarity 
between the restingas in Rio de Janeiro and Espírito 
Santo is due to the phytophysionomic similarities 
between these states.

Our study provides the first contribution to the 
knowledge about the epiphytic flora in the Grumari 
restinga and shows a singular flora with 40% of 
unique species occurring in this location, a fact that 
highlights its importance as conservation area. We 
also show the importance of preserving the Grumari 
restinga as a way to preserve the regional flora, 
because it houses endangered species and indicates 
the need for more detailed studies on vascular 
epiphytic plants, including the structure of this 
community and the influence of different restinga 
types on the vascular epiphytic flora diversity.

Acknowledgments 
The authors would like to thank the Pos-graduate 

program in Botany, Museu Nacional/Universidade 
Federal do Rio de Janeiro for the logistical support 
and Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (CAPES) and Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) 
for the financial support. Thanks also to Good Deal 
Consultoria for the English revision.

References
Alves, F.E. & Menini Neto, L. 2014. Vascular epiphytes 

in a forest fragment of Serra da Mantiqueira and 
floristic relationships with Atlantic high altitude 
áreas in Minas Gerais. Brazilian Journal of Botany 
37:187-196.

Araújo, D.S.D. 2000. Análise florística e fitogeográfica 
das restingas do estado do Rio de Janeiro. Tese de 
Doutorado. Instituto de Biologia. Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. 176p. 

Araújo, D.S.D. & Henriques, R.P.B. 1984. Análise 
florística das restingas do estado do Rio de Janeiro. 
In: Lacerda, L.D. de et al. (eds.). Restingas: origem, 
estrutura e processos. CEUFF, Niterói. Pp. 159-194.

Araújo, D.S.D.; Pereira, M.C.A. & Pimentel, M.C.P. 
2004. Flora e estrutura de comunidades na Restinga 
de Jurabatiba - síntese dos conhecimentos com 
enfoque especial para a formação aberta de Clusia. 
In: Rocha, C.F.D.; Esteves, F.A. & Scarano, F.R. 
(eds.). Pesquisas de longa duração na Restinga de 
Jurabatiba: ecologia, história natural e conservação. 
RIMa, São Carlos. Pp. 59-76.

Arbo-Gallas, D. & Verçoza, F.C. 2012. A família 
Cactaceae na Restinga de Grumari, Rio de Janeiro, 
RJ, Brasil. Revista Eletrônica de Biologia 5: 
129-143. 

Assis, A.M.; Thomaz, L.D. & Pereira, O.J. 2004. 
Florística de um trecho de floresta de restinga no 
município de Guarapari, Espírito Santo, Brasil. Acta 
Botanica Brasilica 18: 191-201.

Barbosa, D.E.F.; Basílio, G.A.; Silva, F.R. & Menini 
Neto, L. 2015. Vascular epiphytes in a remnant of 
seasonal semideciduous forest in the zona da mata, 
state of Minas Gerais, Brazil. Bioscience Journal 
31: 623-633.

Barbosa, M.D.; Becker, D.F.P.; Cunha, S.; Droste, A. 
& Schmitt, J.L. 2015. Vascular epiphytes of the 
Atlantic Forest in the Sinos River basin, state 
of Rio Grande do Sul, Brazil: richness, floristic 
composition and community structure. Brazilian 
Journal of Botany 75: 25-35.

Basílio, G.A.; Barbosa, D.E.F.; Furtado, S.G.; Silva, 
F.R. & Menini Neto, L. 2015. Community ecology 
of epiphytic Bromeliaceae in a remnant of Atlantic 
Forest in Zona da Mata, Minas Gerais State, Brazil. 
Hoehnea 42: 21-31.

Benzing, D.H. 1990. Vascular epiphytes. Cambridge 
University Press, New York. 354p. 

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

Blum, C.T.; Roderjan, C.V. & Galvão, F. 2011. Floristic 
composition and altitudinal distribution of vascular 
epiphytes in the Ombrophilous Dense Forest of 
the Prata Mountain Range, Morretes, Paraná state, 
Brazil. Biota Neotropica 11: 141-159.

Borcard, D.; Gillet, F. & Legendre, P. 2011. Numerical 
Ecology with R. Springer, New York. 306p.

Brummitt, R.K. & Powell, C.E. 1992. Authors of plant 
names. Royal Botanic Gardens, Kew. 732p.

Christenhusz, M.J.M.; Zhang, X.C. & Schneider, H. 
2011. A linear sequence of extant families and 
genera of lycophytes and ferns. Phytotaxa 19: 7-54.

Couto, D.R.; Dias, H.M.; Pereira, M.C.A.; Fraga, C.N. 
& Pezzopane, J.E.M. 2016a. Vascular epiphytes 



Vascular epiphytes in the Grumari restinga 

Rodriguésia 68(2): 337-346. 2017

345

on Pseudobombax (Malvaceae) in rocky outcrops 
(inselbergs) in Brazilian Atlantic Rainforest: basis for 
conservation of a threatened ecosystem. Rodriguésia 
67: 583-601.

Couto, D.R.; Fontana, A.P.; Kollmann, L.J.C.; Manhães, 
V.C.; Francisco, T.M. & Cunha, G.M. 2016b. 
Vascular epiphytes in seasonal semideciduous forest 
in the state of Espírito Santo and the similarity 
with other seasonal forests in Eastern Brazil. Acta 
Scientiarum (Biological Sciences) 38: 169-177.

Cunha, I. 2005. Desenvolvimento sustentável na costa 
brasileira. Revista Galega de Economia 14: 1-14.

Dettke, G.A.; Orfrini, A.C. & Milaneze-Gutierre, M.A. 
2008. Composição florística e distribuição de 
epífitos vasculares em um remanescente alterado de 
Floresta Estacional Semidecidual no Paraná, Brasil. 
Rodriguésia 59: 859-872. 

Dislich, R. & Mantovani, W. 2016. Vascular epiphyte 
assemblages in a Brazilian Atlantic Forest fragment: 
investigating the effect of host tree features. Plant 
Ecology 217: 1-12.

Filgueiras, T.S.; Nogueira, P.E.; Brochado, A.L. & Guala, 
G.F. 1994. Caminhamento: um método expedito para 
levantamentos florísticos qualitativos.  Cadernos de 
Geociências 12: 39-43.

Fontoura, T.; Rocca, M.A.; Schilling, A.C. & Reinert, F. 
2009. Epífitas da floresta seca da reserva ecológica 
estadual de Jacarepiá: Relações com a comunidade 
arbórea. Rodriguésia 60: 171-185. 

Freitas, J. & Assis, A.M. 2013. Estrutura do componente 
epífito vascular em trecho de floresta atlântica na 
região serrana do Espírito Santo. Árvore 37: 815-823.

Freitas, L.; Salino, A.; Menini Neto, L.; Almeida, T.E.; 
Mortara, S.R.; Stehmann, J.R.; Amorim, A.M.; 
Guimarães, E.F.; Coelho, M.N.; Zanin, A. & Forzza, 
R.C. 2016. A comprehensive checklist of vascular 
epiphytes of the Atlantic Forest reveals outstanding 
endemic rates. PhytoKeys 58: 65-79. 

Furtado, S.G. & Menini Neto, L. 2015. Diversity of 
vascular epiphytes in two high altitude biotopes of 
the Brazilian Atlantic Forest. Brazilian Journal of 
Botany 38: 295-310.

Gentry, A. & Dodson, C.H. 1987. Diversity and 
biogeography of neotropical vascular epiphytes. 
Annals of the Missouri Botanical Garden 74: 205-
233. 

Hammer, Ö.; Harper, D.A.T. & Ryan, P.D. 2001. 
PAST: Paleontological statistics software package 
for education and data analysis. Paleontologia 
Electronica 4: 9.  

Hoeltgebaum, M.P.; Queiroz, M.H. & Reis, M.S. 2013. 
Relação entre bromélias epifíticas e forófitos em 
diferentes estádios sucessionais. Rodriguésia 64: 
337-347.

Kersten, R.A. & Silva, S.M. 2001. Composição florística 
e estrutura do componente epifítico vascular em 
floresta da planície litorânea na Ilha do Mel, Paraná, 
Brasil. Revista Brasileira de Botânica 24: 213-226.

Kersten, R.A. & Kuniyoshi, Y.S. 2009. Conservação das 
florestas na Bacia do Alto Iguaçu, Paraná - Avaliação 
da comunidade de epífitos vasculares em diferentes 
estágios serais. Floresta 39: 51-66. 

Krömer, T.; Kessler, M. & Gradstein, S.R. 2007. Vertical 
stratification of vascular epiphytes in submontane 
and montane forest of the Bolivian Andes: the 
importance of the understory. Plant Ecology 189: 
261-278.

Leitman, P.; Amorim, A.; Menini Neto, L. & Forzza, R.C. 
2014. Epiphytic angiosperms in a mountain forest in 
southern Bahia, Brazil. Biota Neotropica. 14: 1-12. 

Legendre, P. & Legendre, L. 1998. Numerical Ecology. 
Developments in environmental modelling, 20. 
Elsevier, New York. 853p.

Ding, L.; Liu, G.; Zang, R.; Zhang, J.; Lu, X. & Huang, 
J. 2016. Distribution of vascular epiphytes along a 
tropical elevational gradient: disentangling abiotic 
and biotic determinants. Scientific Reports 6: 19706. 
DOI: 10.1038/srep19706

Mania, L.F. & Monteiro, R. 2010. Florística e ecologia 
de epífitos vasculares em um fragmento de floresta 
de restinga, Ubatuba, SP, Brasil. Rodriguésia 61: 
705-713. 

Martinelli, G. & Moraes, M.A. 2013. Livro vermelho 
da flora do Brasil. Instituto de Pesquisas Jardim 
Botânico do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. 1100p.

Martins, S.E.; Rossi, L.; Sampaio, P.S.P. & Magenta, 
M.A.G. 2008. Caracterização florística de 
comunidades vegetais de restinga em Bertioga, SP, 
Brasil. Acta Botanica Brasilica 22: 249-274.  

Menini Neto, L.; Furtado, D.G.; Zappi, D.C.; Oliveira 
Filho, A.T. & Forzza, R.C. 2015. Biogeography of 
epiphytic Angiosperms in the Brazilian Atlantic 
forest, a world biodiversity hotspot. Revista 
Brasileira de Botânica 39: 261-273.

Moreira, M.M.; Barberena, F.F.V.A. & Lopes, R.C. 2014. 
Orchidaceae of the Grumari restinga: floristic and 
similarity among restingas in Rio de Janeiro state, 
Brazil. Acta Botanica Brasilica 28: 321-326.

Mori, A.S.; Silva, L.A.M.; Lisboa, G. & Coradini. L. 
1989. Manual de Manejo do Herbário Fanerogâmico. 
Centro de Pesquisa do Cacau, Ilhéus. 104p.

Müeller-Dombois, D. & Ellenberg, H. 1974. Aims and 
methods of vegetation ecology. John Wiley, New 
York. 547p.

Myers, N.; Mittermeier, R.A.; Mittermeier, C.G.; 
Fonseca, G.A. & Kent, J. 2000. Biodiversity 
hotspots for conservation priorities. Nature 403: 
853-858.

Nogueira, A.C.; Côrtes, I.M.R. & Verçoza, F.C. 2011. 
A família Bromeliaceae na Área de Proteção 
Ambiental de Grumari, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 
Natureza on line 9: 91-95.

Oliveira, J.C. & Maia, V.C. 2005. Ocorrência e 
caracterização de galhas de insetos na restinga de 
Grumari, RJ. Arquivos do Museu Nacional/UFRJ. 
63: 669-675.



346 Couto, D.R. et al.

Rodriguésia 68(2): 337-346. 2017

Prado, J.; Sylvestre, L.S.; Labiak, P.H.; Windisch, P.G.; 
Salino, A.; Barros, I.C.L.; Hirai, R.Y.; Almeida, T.E.; 
Santiago, A.C.P.; Kieling-Rubio, M.A.; Pereira, 
A.F.N.; Øllgaard, B.; Ramos, C.G.V.; Mickel, J.T.; 
Dittrich, V.A.O.; Mynssen, C.M.; Schwartsburd, 
P.B.; Condack, J.P.S.; Pereira, J.B.S. & Matos, F.B. 
2015. Diversity of ferns and lycophytes in Brazil. 
Rodriguésia 66. DOI: 10.1590/2175-7860201566410

R Core Team. 2015. R: a language and environment 
for statistical computing. R Foundation for 
Statistical Computing. Vienna, Austria. Avaliable 
at <http:// www.R-project.org/>. Access on 5 
August 2015.

Rogalski, J.M. & Zanin, E.M. 2003. Composição florística 
de epífitos vasculares no estreito de Augusto César, 
Floresta Estacional Decidual do Rio Uruguai, RS. 
Revista Brasileira Botânica 26: 551-556. 

Scarano, F.R. 2002. Structure, function and floristic 
relantioships of plants communities in stressful 
habitats marginal to Brazilian Atlantic Rainforest. 
Annals of Botany 90: 517-524.

Silva, A.L.G. & Pinheiro, M.C.B. 2007. Biologia floral 
e polinização de quatro espécies de Eugenia L. 
(Myrtaceae). Acta Botanica Brasilica 21: 235-247.

Smith, A.R.; Pryer, K.M.; Schuettpelz, E.; Korall, P.; 
Schneider, H. & Wolf, P.G. 2006. A classification 
for extant ferns. Taxon 55: 705-731.

Staudt, M.G.; Lippert, A.P.U.; Cunha, S.; Becker, 
D.F.P.; Marchioretto, M.S. & Schmitt, J.L. 2012. 
Composição florística de epífitos vasculares do 
Parque Natural Municipal Tupancy, Arroio do Sal, 
RS - Brasil. Pesquisas Botânica 63: 177-188. 

The Angiosperm Phylogeny Group - APG IV. 2016.  
An update of the Angiosperm Phylogeny Group 
classification for the orders and families of 
flowering plants: APG IV. Botanical Journal of 
the Linnean Society 181: 1-20. 

Thiers, B. [continuously updated]. Index Herbariorum: 
A global directory of public herbaria and 
associated staff. New York Botanical Garden’s 
Virtual Herbarium. Available at <http://sweetgum.
nybg.org/ih/>. Access on June 2015.

Thomaz, L.D. 1991. Distribuição e diversidade de 
espécies na vegetação halófila-psamófila no 
Litoral do Espírito Santo. Dissertação de Mestrado 
em Ciências Biológicas - Biologia Vegetal. 
Universidade Estadual Paulista, São Paulo. 143p.

Wängler, M.S.; Barberena, F.F.V.A. & Lopes, 
R.C. 2015. Orchidaceae in an Atlantic Forest 
area: floristics and similarity to other Dense 
Ombrophilous Forest fragments. Acta Botanica 
Brasilica 29: 82-93.

Woods, C.L.; Cardelús, C.L. & Dewalt, S.J. 2015. 
Microhabitat associations of vascular epiphytes in 
a wet tropical forest canopy. Journal of Ecology 
103: 421-430.

Zhao, M.; Geekiyanage, N.; Xu, J.; Khin, M.M.; 
Nurdiana, D.R.; Paudel, E. & Harrison, R.D. 
2015. Structure of the epiphyte community in a 
tropical montane forest in SW China. Plos One 10: 
e0122210. DOI:10.1371/ journal.pone.0122210

Zotz, G. 2013 The systematic distribution of vascular 
epiphytes - a critical update. Botanical Journal of 
the Linnean Society 171: 453-481.

Editora de área: Dra. Cassia Sakuragui
Artigo recebido em 05/01/2016. Aceito para publicação em 23/08/2016.



Resumo 
O estudo foi realizado no Parque Nacional do Catimbau, Pernambuco, Brasil. Foram encontradas 101 espécies 
de plantas trepadeiras, distribuídas em 54 gêneros e 18 famílias. As famílias com maior diversidade foram 
Convolvulaceae (23) Apocynaceae (13), Fabaceae (12) e Malpighiaceae (11). As trepadeiras lenhosas e as 
trepadeiras herbáceas tiveram um valor equivalente a 51% e 49%, respectivamente. O mecanismo de ascensão 
mais frequente foi o volúvel, ocorrendo em 68% das espécies. São apresentadas novas ocorrências na Caatinga 
e para o estado de Pernambuco, uma chave de identificação, comentários das espécies e ilustrações de alguns 
caracteres diagnósticos.
Palavras-chave: Caatinga, florística, flora, lianas, taxonomia.

Abstract 
This study was undertaken in “Parque Nacional do Catimbau”, located in Pernambuco, Brazilian northeastern 
semiarid, where 101 species of climbing plants were recorded. The species belong to 54 genera and 18 families. 
The most diverse families were Convolvulaceae (23), Apocynaceae (13), Fabaceae (12) and Malpighiaceae 
(11). The wood and herbaceous climbing plants have an equivalent values, 51% and 49% respectively. As 
regards the attachment mechanisms, twining was the most frequent, occurring in 70% of the species. New 
occurrences of species in Pernambuco and in the Caatinga were recorded. Identification key, descriptions and 
comments on the species and illustrations of some diagnostic characters are presented.
Key words: Caatinga, floristic, flora, lianas, taxonomy.

Diversidade de plantas trepadeiras do Parque Nacional
do Catimbau, Pernambuco, Brasil
Diversity of climbing plants in Parque Nacional do Catimbau, Pernambuco, Brazil

Geadelande Carolino Delgado-Junior1,3 & Marccus Alves2

Rodriguésia 68(2): 347-377. 2017

http://rodriguesia.jbrj.gov.br
DOI: 10.1590/2175-7860201768206

1 Universidade Federal Rural de Pernambuco, Prog. Pós-graduação em Botânica, R. Dom Manoel de Medeiros s/n, Dois Irmãos, 52171-900, Recife, PE, Brasil.
2 Universidade Federal de Pernambuco, Depto. Botânica, Av. Prof. Moraes Rêgo s/n, 51930-670, Recife, PE, Brasil. 
3 Autor para correspondência: geadelande@gmail.com

Introdução
As plantas trepadeiras são todas aquelas que 

possuem as raízes fixas ao solo e são incapazes de 
se manterem erguidas sem um apoio ou suporte 
externo (Acevedo-Rodríguez 2003). Elas ocorrem 
na maioria dos ecossistemas terrestres, sendo mais 
comuns e representativas em florestas tropicais 
(Schnitzer & Bongers 2002).

Do ponto de vista florístico e ecológico, as 
plantas trepadeiras são componentes importantes, 
contribuindo de maneira significativa na riqueza e 
diversidade taxonômica, além de participarem de 
forma expressiva na dinâmica das comunidades, 
atuando ativamente nos processos de regeneração 
e sucessão das bordas e clareiras (Putz 1984). 

Na Caatinga, as plantas trepadeiras ainda 
são pouco exploradas, embora nos levantamentos 
florísticos generalistas correspondam a um índice 
de até 23% em relação aos outros hábitos (Araújo 
2014). Nos últimos anos, a composição florística 
da Caatinga vem sendo intensamente estudada 
e já são reconhecidas 4.657 espécies, destas, 
913 são endêmicas (BGF 2015). Este Domínio 
corresponde a uma das maiores áreas de Florestas 
Secas Tropicais da América do Sul, com 85.000 
km2 e ocupa todos os estados do Nordeste do Brasil 
(Queiroz 2006; Fiaschi & Pirani 2009).

No Brasil, os inventários florísticos e/ou 
trabalhos taxonômicos direcionados às trepadeiras 
estão concentrados nas regiões Sudeste (Vargas & 
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Araújo 2014; Vargas et al. 2013; Villagra 2012; 
Villagra & Romaniuc-Neto 2010; Udulutsch 
et al. 2010; Barros et al. 2009; Tibiriçá et al. 
2006; Rezende & Ranga 2005; Sampaio 2004; 
Udulutsch et al. 2004; Hora 2004) e Sul (Carneiro 
& Vieira 2012; Durigon & Waetcher 2011). No 
Nordeste brasileiro, os trabalhos são incipientes, 
e os primeiros foram realizados na Mata Atlântica 
(Oliveira et al. 2012; García-González 2011; Araújo 
& Alves 2010). Em uma abordagem específica 
para a Caatinga, somente dois trabalhos foram 
publicados: Cruz et al. (2010) listaram as espécies 
de trepadeiras da Caatinga em Pernambuco e, 
Araújo (2014) fez um levantamento das espécies 
para todo o bioma. Contudo, ambas as listagens 
foram baseadas apenas em dados de herbários.

Considerando-se o exposto, o trabalho 
objetivou registrar, caracterizar e fornecer uma 
chave de identificação para as plantas trepadeiras 
ocorrentes em uma Unidade de Conservação na 
Caatinga. 

Material e Métodos
Área de estudo
O Parque Nacional (PARNA) do Catimbau 

(8o24’00” a 8o36’35”S, 37o09’30” a 37o14’40”W) 
localizado no estado de Pernambuco, Nordeste do 
Brasil (Fig. 1), possui uma extensão de 62.554 ha 
(DOU 2002). Segundo a classificação Köppen, 
o clima é do tipo BSh W com temperatura anual 

média de 23,7o C e precipitação anual média de 
700 mm. A estação de seca dura entre 6 a 8 meses 
(agosto-fevereiro), sendo novembro o mês mais 
seco e estação chuvosa se concentra nos meses de 
março a julho, sendo maio o mês com maior índice 
pluviométrico (SADMET/INMET 2013).

O Parque Nacional do Catimbau é formado 
por elevações montanhosas de topo suave em 
forma de mesetas, com altitudes variando de 600 
a 1000 m, encostas abruptas e vales abertos e está 
inserido na Bacia Sedimentar do Jatobá (Rodal 
et al. 1998; CPRM 2001). Apresenta ao menos 
quatro fitofisionomias vegetais: campos rupestres, 
caatinga arbustiva, vegetação arbórea perenifólia 
e a vegetação arbustiva perenifólia (Rodal et al. 
1998). De maneira a viabilizar o reconhecimento 
das fisionomias observadas na área de estudo, 
empregou-se as seguintes categorias: caatinga 
arbustiva de solo arenoso (Caatinga sedimentar), 
caatinga arbustiva de solo pedregoso (Caatinga 
de cristalino), afloramentos rochosos e áreas 
antropizadas.

Coletas de dados
A coleta dos dados foi efetivada a partir de 

expedições ao campo e visitas aos herbários. Foram 
realizadas doze expedições ao campo, de abril de 
2012 a setembro de 2013, e uma revisita em 2015, 
abrangendo os períodos seco e chuvoso. Foram 
visitados diversos locais do PARNA Catimbau, 

Figura 1 – Localização do PARNA Catimbau, Pernambuco, Brasil.
Figure 1 – Location of PARNA Catimbau, Pernambuco, Brazil.
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visando contemplar a maior abrangência possível 
da área de estudo.

As amostras botânicas coletadas foram 
georreferenciadas e submetidas às técnicas 
usuais em taxonomia vegetal (Mori et al. 1985) e 
depositadas no Herbário UFP. As duplicatas foram 
envidadas a herbários do Brasil e do exterior (HST, 
HUEFS, RB, NY e FR). Foram consultados os 
acervos dos herbários ASE, HST, HUEFS, HUESB, 
HVASF, IPA, JPB, PEUFR e UFP (acrônimos de 
acordo com Thiers, continuamente atualizado), os 
quais apresentam coleção representativa da flora 
do PARNA Catimbau e ou da Caatinga.

Tratamento taxonômico
e análise dos dados
A identidade dos táxons foi estabelecida 

com base em bibliografia especializada para 
cada família e gênero, em amostras previamente 
identificadas por especialistas e análise de 
materiais-tipo. Os binômios específicos estão 
de acordo com BFG (2015) e o sistema de 
classificação adotado foi o APGIV (2016). A 
terminologia morfológica adotada segue Harris 
& Harris (2000) e Stearn (2004). 

Os comentários taxonômicos são baseados 
principalmente em caracteres vegetativos, visando 
a rápida identificação das espécies que ocorrem no 
PARNA Catimbau. Além disso, para cada espécie 
registrada na área de estudo é indicada a ocorrência 
nos limites do parque.

Para expressar a ocorrência das espécies no 
PARNA Catimbau foi realizada uma adaptação de 
Durigon et al. (2009). Foi considerada espécie de 
ocorrência rara quando encontrado de um a três 
indivíduos e populações em até duas localidades, 
ocasional (de 4 a 10 indivíduos e/ou populações 
em duas a cinco localidades) e abundante (mais 
de 10 indivíduos e/ou populações distribuídas em 
mais de cinco áreas). 

As espécies foram agrupadas em categorias 
que refletem o grau de lignificação, segundo Gentry 
(1991, com adaptações) em: herbáceas (com caule 
não lignificado ou levemente lignificado e até 2 
cm de diâmetro) e lenhosas (com caule fortemente 
lignificado e de diâmetro superior a 2 cm). 

Para classificar o mecanismo de ascensão, 
adotaram-se duas categorias (Acevedo-Rodríguez 
2003): volúveis, as plantas que utilizam o caule para 
se enroscar em um suporte, e gavinhas. Quanto as 
fenofases de floração e frutificação, as espécies 
foram classificadas de acordo com as duas estações 
marcantes na Caatinga: seca e chuvosa.  

Resultados e Discussão
No Parque Nacional do Catimbau foram 

registrados 101 táxons incluídos em 18 famílias e 54 
gêneros. Esse valor corresponde a 21% do total de 
plantas trepadeiras encontradas na Caatinga (Araújo 
2014). As trepadeiras lenhosas corresponderam a 
51% e às herbáceas 49% (Tab. 1), o que corrobora a 
ideia de Gentry (1991) onde ele relata que o número 
de trepadeiras herbáceas é semelhante às trepadeiras 
lenhosas nas florestas tropicas.

As  f amí l i a s  ma i s  d ive r sa s  fo ram 
Convolvulaceae (23 spp.), Apocynaceae (13), 
Fabaceae (12), Malpighiaceae (11) e Bignoniaceae 
(8). Essas mesmas famílias correspondem também 
as cinco famílias mais representativas na listagem 
realizada por Araújo (2014) para as trepadeiras 
da Caatinga. Em relação aos trabalhos realizados 
na Mata Atlântica do Sudeste, Bignoniaceae e 
Fabaceae foram as famílias mais diversas, seguidas 
de Sapindaceae, Malpighiaceae ou Asteraceae, 
não necessariamente nesta ordem (Vargas & 
Araújo 2014; Villagra & Romaniuc-Neto 2010; 
Udulutsch et al. 2010; Barros et al. 2009; Tibiriçá 
et al. 2006; Udulutsch et al. 2004). Em uma área 
de Mata Atlântica de Pernambuco (Araújo & Alves 
2010), Fabaceae e Convolvulaceae foram as mais 
representativas. No Cerrado, Apocynaceae foi a mais 
diversa. As demais famílias do PARNA Catimbau 
apresentaram de uma a quatro espécies cada. 

Os gêneros com maior número de espécies 
foram Ipomoea L. (12 spp) e Jacquemontia 
Choisy (6), ambos pertencentes à Convolvulaceae, 
Ditassa R.Br. (Apocynaceae), Dioscorea L. 
(Dioscoreaceae), Centrosema (DC.) Benth. 
(Fabaceae), Passiflora L. (Passifloraceae) e 
Serjania Mill. (Sapindaceae) foram representados 
por quatro espécies cada um.

Das 101 espécies catalogadas, 17 não 
foram recoletas, apesar das diversas excursões 
na área de estudo, conforme documentado 
nas etiquetas das amostras depositadas nos 
herbários consultados: (Blepharodon manicatum 
(Decne) Fontella - (Apocynaceae); Cayaponia 
martiana Cogn., Cayaponia tayuya (Vell.), 
Cogn., Cucumis anguria L. - (Cucurbitaceae); 
Merremia cissoides  (Lam.) Hallier f . ,  - 
(Convolvulaceae); Centrosema pubescens Benth. 
- (Fabaceae); Serjania pernambucensis Radlk. 
- (Sapindaceae). As espécies Ditassa oxyphylla 
Turcz. - (Apocynaceae); Ipomoea hederifolia 
L., I. setosa Ker Gawl., Jacquemontia pentanthos 
(Jacq) G.Don - (Convolvulaceae); Heteropterys 
caducibracteata W.R. Anderson, H. trichanthera 
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Tabela 1 – Espécies de trepadeiras encontradas no PARNA Catimbau, Pernambuco, Brasil. Localidade dentro do 
parque: C.S. (caatinga sedimentar); C.C. (caatinga cristalina); A.R. (afloramento rochoso); A.A. (área antropizada). 
Quanto a ocorrência: A (abundante); O (ocasional); R (rara). Mecanismo de ascensão: V (volúvel); G (gavinhas). 
Hábito: H (herbácea); L (lenhosa).   
Table 1 – Climbing plants in PARNA Catimbau, Pernambuco, Brazil. Places in the park: C.S. (caatinga sedimentary); C.C. (caatinga 
crystalline); A.R. (Rocky outcrop); A.A. (Anthropized area). Occurrence: A (abundant); O (occasional); R (rare). Climbing strategy: V 
(twining); G (tendril). Habit: H (herbaceous); L (woody).

Família/Espécie
Localidade Ocorrência

Asc. Hab.
C.S C.C A.R A.A A O R

Asteraceae
Mikania micrantha x x x V H
Apocynaceae 
Blepharodon manicatum x x V H
Blepharodon pictum x x V H
Ditassa capillaris x x x x V H
Ditassa hastata x x x x V H
Ditassa oxyphylla x x V H
Ditassa rotundifolia x x x V H
Mandevilla catimbauensis x x V H
Mandevilla scabra x x x x V H
Marsdenia hilariana x x V L
Matelea marítima x x x V L
Schubertia multiflora x x V L
Skytanthus hancorniifolius x x V L
Temnadenia violacea x x x x V L
Bignoniaceae
Anemopaegma laeve x x x x x G L
Bignonia ramentacea x x x G L
Cuspidaria aff. lateriflora x x x G L
Fridericia dichotoma x x x x G L
Fridericia limae x x x G L
Fridericia parviflora x x x G L
Mansoa paganuccii x x x x G L
Pyrostegia venusta x x x G L
Combretaceae
Combretum hilarianum x x x x V L
Convolvulaceae
Daustinia montana x x V H
Ipomoea bahiensis x x x V H
Ipomoea brasiliana x x x x V L
Ipomoea grandifolia x x V H
Ipomoea hederifolia x x V L
Ipomoea longeramosa x x V H
Ipomoea marcellia x x x V L
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Família/Espécie
Localidade Ocorrência

Asc. Hab.
C.S C.C A.R A.A A O R

Ipomoea nil x x x V H
Ipomoea pintoi x x x V L
Ipomoea piurensis x x V H
Ipomoea rosea x x x V H
Ipomoea setosa x x V L
Ipomoea subalata x x V L
Ipomoea subincana x x x x x V L
Jacquemontia chrysanthera x x x V L
Jacquemontia corymbulosa x x x x x V L
Jacquemontia evolvuloides x x V H
Jacquemontia mucronifera x x x V L
Jacquemontia nodiflora x x V L
Jacquemontia pentanthos x x V L
Merremia aegyptia x x V L
Merremia cissoides x x V H
Turbina cordata x x x V L
Cucurbitaceae
Apodanthera congestiflora x x x G H
Apodanthera glaziovii x x G H
Cayaponia martiana x x G H
Cayaponia tayuya x x x G H
Citrullus lanatus x x G H
Cucumis anguria x x G H
Momordica charantia x x x G H
Dioscoreaceae
Dioscorea cinnamomifolia x x x x x V H
Dioscorea leptostachya x x V H
Dioscorea piperifolia x x x V H
Dioscorea subhastata x V H
Euphorbiaceae
Dalechampia schenckiana x x x x x V H
Tragia volubilis x V H
Fabaceae
Ancistrotropis peduncularis x x V H
Canavalia brasiliensis x x V L
Centrosema arenarium x x x V H
Centrosema brasilianum x x V H
Centrosema coriaceum x x x V H
Centrosema pubescens V H
Chaetocalyx scandens var. pubescens x x x x V H
Dioclea grandiflora x x x x V L
Macroptilium bracteatum x x V H
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Família/Espécie
Localidade Ocorrência

Asc. Hab.
C.S C.C A.R A.A A O R

Macroptilium martii x x V H
Periandra coccinea x x x V L
Vigna luteola x x V H
Loganiaceae
Strychnos gardneri x x G L
Strychnos rubiginosa x x x G L
Malpighiaceae
Banisteriopsis muricata x x x V L
Banisteriopsis stellaris x x x x V H
Carolus chasei x x V L
Diplopterys lutea x x V L
Diplopterys pubipetala x x x V L
Heteropterys byrsonimifolia x x x V L
Heteropterys caducibracteata x x V L
Heteropterys trichanthera x x V L
Janusia anisandra x x x V L
Mascagnia sepium x x V L
Stigmaphyllon auriculatum x x x x x V H
Passifloraceae
Passiflora cincinnata x x x G L
Passiflora foetida x x x x x G H
Passiflora luetzelburgii x x x x x G L
Passiflora silvestris x x G L
Polygalaceae
Securidaca diversifolia x x x V L
Rhamnaceae
Gouania colurnifolia x x x G L
Sapindaceae
Cardiospermum corindum x x x x x G H
Serjania glabrata x x x x G L
Serjania lethalis x x x G L
Serjania marginata x x x G L
Serjania pernambucensis x x G L
Urvillea ulmacea x x x G H
Smilacaceae
Smilax campestris x x x G H
Smilax cissoides x x x G H
Trigoniaceae
Trigonia nivea x x x V L
Vitaceae
Cissus blanchetiana x x x G H
Cissus verticillata x x G H
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A. Juss - (Malpighiaceae); Passiflora silvestris 
Vell. - (Passifloraceae); Gouania colurnifolia 
Reissek - (Rhamnaceae); Urvillea ulmacea Kunth 
- (Sapindaceae) e Cissus verticillata (L.) Nicolson 
& C.E. Jarvis - (Vitaceae) são conhecidas por 
apenas uma coleta na área. Uma possível razão 
para as mesmas não terem sido recoletadas, 
principalmente as herbáceas, foram os baixos 
índices pluviométricos nos anos 2012 e 2013, 
considerados os mais baixos nos últimos dez anos 
(SADMET/INMET 2013). Outra hipótese é que 
essas espécies estejam localmente extintas, visto 
que são coletas antigas e o PARNA do Catimbau 
sofre diariamente impactos antrópicos (e.g., 
agricultura de subsistência, pastagem, cultura 
extensiva e especulação imobiliária). 

Convolvulaceae foi a família que apresentou 
o maior número de espécies consideradas 
endêmicas da Caatinga de acordo com BFG (2015) 
(Ipomoea marcellia Meisn., I. pintoi O’Donell, 
Jacquemontia chrysanthera Buril), seguida de 
Cucurbitaceae (Apodanthera congestiflora Cogn., 
A. glaziovii Cogn.), Malpighiaceae (Heteropterys 
caducibracteata), Fabaceae (Dioclea glandiflora 
Mart. ex Benth.), Euphorbiaceae (Dalechampia 
schenckiana Pax & K.Hoffm.) e Apocynaceae 
(Mandevilla catimbauensis Souza-Silva et al. 
2010). Juntas, correspondem a 11% de todas 
as espécies encontradas no PARNA Catimbau. 
Mandevilla catimbauensis é uma espécie que só 
tem registro no PARNA Catimbau (Souza-Silva 
et al. 2010), conhecida até o momento apenas 
na localidade típica. Neste trabalho estão sendo 
apresentados novos registros de populações em 
localidades distintas no Parque. Foram também 
localizadas novas populações de J. chysanthera, 
recentemente descrita (Buril & Alves 2011), 
e limitada a poucos registros nos estados de 
Pernambuco e Bahia. 

Dalechampia schenckiana (Euphorbiaceae) 
é uma das trepadeiras mais abundantes no PARNA 
Catimbau e restrita ao estado de Pernambuco 
(BGF 2015; Webster & Armbruster 1991). As 
amostras disponíveis da espécie nos herbários 
são poucas e provenientes de Buíque ou regiões 
próximas. Pax & Hoffmann (1919) indicaram 
como localidade típica a cidade de Garanhuns. 
É importante ressaltar que em 1887, quando a 
espécie foi coletada, a área do PARNA Catimbau 
era distrito de Garanhuns (IBGE 2013), isso pode 
sugerir que a espécie seja restrita a essa região.

Constatou-se a ocorrência de mais de um 
tipo de mecanismo de ascensão entre as espécies 

no PARNA Catimbau. As que apresentam caule 
volúvel representam 68% e as que utilizam 
gavinhas correspondem a 32% (Tab. 1). Em 
outros domínios fitogeográficos a volubilidade 
também foi o principal meio de adaptação, contudo 
não ultrapassavam 60% das espécies. Na Mata 
Atlântica, variou de 43%–51% (Tibiriçá et al. 
2006; Santos 2009; Durigon et al. 2009; Villagra 
& Romaniuc-Neto 2010) e no Cerrado foi de 60% 
(Weiser & Godoy 2001). Com base nos inventários 
anteriormente citados, as espécies com gavinhas 
correspondem a 34–42% na Mata Atlântica e 40% 
no Cerrado. Os mesmos trabalhos indicaram outros 
modos de escaladas (apoiantes, raízes adventícias, 
escandentes ou por espinhos) não observados na 
área de estudo.

A maior parte das espécies, no PARNA 
Catimbau, foi considerada rara localmente (42%), 
visto o alto índice de espécies não recoletadas ou 
coletadas apenas uma vez. Contudo, são espécies 
amplamente distribuídas no Brasil e que na área 
de estudo ocorreram principalmente em áreas 
antropizadas. As ocasionais corresponderam a 
33% e as abundantes a 25% e estão distribuídas 
principalmente nas Caatingas arenosa e pedregosa 
(Tab. 1). 

Considerando-se os dados disponíveis em 
BFG (2015), quatro novas ocorrências no estado de 
Pernambuco foram registradas: Mikania micrantha 
Kunth (Asteraceae), Ancistrotropis peduncularis 
(Kunth) A. Delgado, Vigna luteola (Jacq.) Benth 
(Fabaceae) e Heteropterys caducibracteata 
(Malpighiaceae). Dois novos registros são 
apresentados para a flora da Caatinga: Dioscorea 
subhastata Vell. (Dioscoreaceae) e Passiflora 
silvestris (Passifloraceae). Outras três espécies 
são registros novos tanto na Caatinga quanto 
em Pernambuco: Marsdenia hilariana E.Fourn. 
(Apocynaceae), Dioscorea cinnamomifolia Hook. 
(Dioscoreaceae) e Heteropeterys byrsonimifolia A. 
Juss. (Malpighiaceae). 

As trepadeiras do PARNA Catimbau 
correspondem a 40% das espécies citadas no 
Semiárido do estado de Pernambuco (Cruz et. 
al. 2010). Este valor reafirma a importância 
da diversidade do Parque, o qual foi criado 
por apresentar extrema importância biológica 
(Sampaio et al. 2002). Com esse estudo foi possível 
detectar a escassez de informações florísticas 
e taxonômicas relacionadas às trepadeiras da 
Caatinga. Vale ressaltar que este é o primeiro 
trabalho taxonômico realizado neste domínio 
fitogeográfico.
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Chave de identificação para as plantas trepadeiras ocorrentes no Parque Nacional do Catimbau

1. Folhas compostas com mais de 3 folíolos ............................................................................................. 2
1’. Folhas compostas com até 3 folíolos ou folhas simples ..................................................................... 10

2. Lâmina dos folíolos com margem inteira...................................................................................... 3
2’. Lâminas dos folíolos com margem nunca inteira ......................................................................... 4

3. Ramos pubescentes; folhas pinadas e imparipinadas; estípulas presentes ..............................  
 ............................................................................... 66. Chaetocalyx scandens var. pubescens

3’. Ramos hirsutos; folhas palmadas (Fig. 2a); estípulas ausentes.......... 44. Merremia aegyptia
4. Lâmina foliar glabra ........................................................................93. Serjania lethalis
4’. Lâmina foliar com indumento ....................................................................................... 5 

5. Folíolos com raque alada (Fig. 2b).....................................94. Serjania marginata
5’. Folíolos com raque nunca alada ............................................................................ 6

6. Folhas palmadas com tricomas glandulares restritos à margem .....................  
 ....................................................................................45. Merremia cissoides

6’. Folhas pinadas e sem tricomas glandulares ................................................... 7
7.	 Inflorescência	umbeliforme;	fruto	baga ..........100. Cissus blanchetiana
7’. Inflorescência	em	tirso;	fruto	cápsula	ou	esquizocárpico ...................... 8 

8.	 Inflorescência com 4–6 ramos secundários reunidos no ápice da 
raque	(Fig.	2c);	fruto	cápsula	inflada ...............................................
 .........................................................91. Cardiospermum corindum

8’. Inflorescência	com	mais	de	10	ramos	secundários	distribuídos	ao	
longo da raque (Fig. 2d); fruto esquizocárpico samaróide ............ 9
9. Folíolos lanceolados a oblongos ou ovais, face abaxial 

pubescente e indumento ferrugíneo .........................................
 .................................................. 95. Serjania pernambucensis

9’. Folíolos ovais a romboides com a face abaxial velutina e 
indumento esbranquiçado ......................92. Serjania glabrata
10. Folhas opostas ............................................................. 11
10’. Folhas alternas ............................................................. 49

11. Lâmina foliar glabrescente a glabra, as vezes com 
tricomas na margem ............................................. 12

11’. Lâmina foliar pilosa, lanosa, pubescente ou serícea  
 ............................................................................. 29
12.	 Profilos	escamiformes,	conspícuos	(Fig.	2e) ...  

 .................................16. Bignonia ramentacea
12’. Profilos orbiculares a ovais, triangulares, 

diminutos ou ausentes .................................. 13
13. Folhas compostas ................................. 14
13’. Folhas simples ..................................... 17

14. Lâmina foliar com margem revoluta; 
prof i los  orbiculares  a  ovais , 
conspícuos (Fig. 2f) .........................
 ..................15. Anemopaegma laeve

14’. Lâmina foliar com margem plana; 
profilos	 triangulares,	 diminutos	 ou	
ausentes ........................................ 15
15. Base do pecíolo glabra; corola 

alva ...........19. Fridericia limae
15’. Base do pecíolo com tricomas; 

corola alaranjada ou roxa a 
magenta ................................ 16
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16. Pecíolo canaliculado (Fig. 2g), piloso apenas ao longo do sulco; corola alaranjada ..............................  
 .............................................................................................................................22. Pyrostegia venusta

16’. Pecíolo cilíndrico (Fig. 2h), pubescente; corola roxa a magenta ...................... 21. Mansoa paganuccii 
17. Lâmina foliar com venação trinérvea (Fig. 2i) .......................................... 72. Strychnos gardneri
17’. Lâmina foliar com venação peninérvea ...................................................................................... 18

18. Sépalas com elaióforos (Fig. 2j); frutos alados ................................................................... 19 
18’. Sépalas sem elaióforos; frutos não alados ........................................................................... 22

19. Pecíolo com um par de glândulas no ápice (Fig. 2k); folhas membranáceas .................  
 ....................................................................................... 84. Stigmaphyllon auriculatum

19’. Pecíolo eglandular; folhas cartáceas a coriáceas ......................................................... 20
20. Folhas elípticas, base cuneada .............................. 79. Heteropterys byrsonimifolia
20’. Folhas obovais a ovais ou elípticas a ovais, base foliar subcordada a arredondada  

 ............................................................................................................................. 21
21. Folhas obovais a ovais com margem revoluta ...... 78. Diplopterys pubipetala
21’. Folhas elípticas a ovais com margem plana ......... 75. Banisteriopsis stellaris 

22. Folhas lineares com < 3 mm larg. (Fig. 2l) .............4. Ditassa capillaris
22’.	 Folhas	não	lineares	≥	3	mm	larg.......................................................... 23

23. Folhas hastadas a triangulares (Fig. 2m,n) ......... 5. Ditassa hastata
23’. Folhas elípticas, lanceoladas, ovais, elípticas a oblongas ou 

orbiculares a ovais ....................................................................... 24
24. Coléteres ausentes ............................................................... 25
24’. Coléteres no pecíolo, na base da lâmina foliar, nos nós, no 

pedúnculo ou no pedicelo .................................................... 27 
25. Folhas orbiculares a ovais, ápice retuso a obtuso (Fig. 2o) 

 .....................................................7. Ditassa rotundifolia
25’. Folhas ovais ou elípticas, ápice acuminado a agudo .......  

 ..................................................................................... 26
26. Folhas ovais, base cordada a oblíqua, margem ciliada; 

inflorescência	em	capítulo;	fruto	cipsela .................  
 .............................................. 1. Mikania micrantha

26’. Folhas elípticas, base cuneada, margem não ciliada; 
inflorescência	glomeruliforme;	fruto	folículo ..........  
 ..........................................10. Marsdenia hilariana
27. Ápice cuspidado; corola esverdeada ................  

 .................................... 3. Blepharodon pictum
27’. Ápice agudo; corola amarela ou roxa .......... 28 

28. Corola amarela; fruto > 15 cm compr., 
sementes oblongo-compressas, com duas 
alas laterais, sem tricomas .......................
 ................ 13. Skytanthus hancorniifolius 

28’.	 Corola	 roxa;	 fruto	 ≤	 12	 cm	 compr.,	
sementes lineares, sem alas laterais, com 
tricomas longos no ápice .........................
 ...................8. Mandevilla catimbauensis
29. Folhas compostas ......................... 30
29’. Folhas simples.............................. 33

30. Lâmina foliar com margem 
denteada ...................................
 ..........20. Fridericia parviflora

30’. Lâmina foliar com margem 
inteira ................................... 31
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31.	 Lâmina	foliar	com	margem	revoluta;	profilos	orbiculares	a	ovais ..................15. Anemopaegma laeve
31’.	 Lâmina	foliar	com	margem	plana;	profilos	triangulares,	lineares,	às	vezes	caducos ......................... 32

32.	 Folíolos	ovais	a	lanceolados;	inflorescência	em	cimeira	com	brácteas	lineares,	persistentes;	lacínios	
do cálice longos > 2,5 mm compr. (Fig. 2p) ................................... 17. Cuspidaria aff. lateriflora

32’.	 Folíolos	oblongos	a	oblanceolados;	inflorescência	em	racemo	com	um	par	de	brácteas	triangulares,	
caducas;	lacínios	do	cálice	curtos	≤	1mm	compr.	(Fig.	2q) ....................18. Fridericia dichotoma
33. Nervuras secundárias da face abaxial da folha proeminentes ............................................. 34
33’. Nervuras secundárias da face abaxial da folha não proeminentes ...................................... 38

34. Base foliar cordada; coléteres na base do pecíolo e ao longo da nervura principal da face 
abaxial (Fig. 2r) .............................................................................9. Mandevilla scabra 

34’. Base foliar obtusa a subcordada, cuneada ou arredondada a cordada; coléteres ausentes 
 ..................................................................................................................................... 35
35. Pecíolo com glândulas .................................................74. Banisteriopsis muricata
35’. Pecíolo eglandular ............................................................................................... 36

36. Estípulas ausentes .................................................23. Combretum hilarianum
36’. Estípulas presentes ...................................................................................... 37 

37. Base foliar cuneada, face abaxial lanosa com tricomas esbranquiçados; 
corola alva; fruto cápsula septicida ............................99. Trigonia nivea 

37’. Base foliar arredondada ou cordada, face abaxial pilosa com tricomas 
ferrugíneos; corola amarela; fruto sâmara ...........83. Mascagnia sepium
38. Coléteres nos nós, pecíolo, pedicelo ou sépalas (Fig. 3a) ...............  

 ..............................................................2. Blepharodon manicatum 
38’. Coléteres ausentes ....................................................................... 39

39. Pecíolo glandular ................................................................. 40
39’. Pecíolo eglandular ............................................................... 41

40. Lâmina foliar jovem e madura com face adaxial 
glabrescente a glabra; pedicelo < 6 mm compr.; cálice 
com elaióforo ..................................... 76. Carolus chasei

40’. Lâmina foliar jovem com face adaxial lanosa (glabrescente 
a glabra na maturidade); pedicelo > 1 cm compr.; cálice 
sem elaióforo ................................. 77. Diplopterys lutea
41. Lâmina foliar adaxial glabrescente a glabra, às vezes 

com tricomas na margem .........................................  
 ...................................... 75. Banisteriopsis stellaris

41’. Lâmina foliar adaxial pubescente, lanosa, vilosa, 
pilosa, tomentosa ou hirsuta ................................ 42
42. Folhas sésseis ou com pecíolo < 6 mm compr.  

 ..................................................................... 43
42’. Folhas com pecíolo > 1 cm compr. .............. 48

43. Lâmina foliar com venação trinérvea ......  
 .........................73. Strychnos rubiginosa

43’. Lâmina foliar com venação peninérvea ...  
 ............................................................. 44
44. Folhas com base cordada a truncada 

ou cordada a arredondada ou obtusa  
 ..................................................... 45

44’. Folhas com base cuneada ............. 46
45.	 Folhas	ovais;	inflorescência	em	

panícula; corola amarela; sépalas 
com elaióforos; fruto sâmara ...  
 ............. 82. Janusia anisandra 
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45’.	 Folhas	elípticas	a	ovais;	inflorescência	em	umbeliforme;	corola	violácea;	sépalas	sem	elaióforos;	fruto	
folículo ............................................................................................................ 14. Temnadenia violacea
46.	 Ápice	foliar	mucronado;	flores	alvas;	sépalas	sem	elaióforos ....................... 6. Ditassa oxyphylla
46’.	Ápice	foliar	não	mucronado;	flores	amarelas	ou	rosas;	sépalas	com	elaióforos ......................... 47

47. Lâmina foliar com face adaxial pilosa; glândulas esparsas ao longo da margem na face abaxial 
da folha .................................................................................... 81. Heteropterys trichanthera

47’. Lâmina foliar com face adaxial glabrescente a glabra; glândulas ausentes ao longo da margem 
foliar .................................................................................. 80. Heteropterys caducibracteata 
48.	 Ramos	hirsutos;	lâmina	foliar	>	4	cm	larg.;	flores	pediceladas	com	corola	alva;	frutos	

lisos .........................................................................................12. Schubertia multiflora
48’.	 Ramos	pubescentes;	lâmina	foliar	<	3	cm	larg.;	flores	sésseis	a	subsésseis	com	corola	

castanha a vinácea; frutos tuberculados (Fig. 3b) ........................ 11. Matelea maritima 
49. Lâmina foliar com margem não inteira ............................................................... 50
49’. Lâmina foliar com margem inteira a sinuosa; às vezes com 1 a 3 dentes ao longo 

da margem ........................................................................................................... 66
50. Tricomas glandulares nas folhas e nas estípulas ...........86. Passiflora foetida
50’. Tricomas glandulares ausentes .................................................................... 51

51. Folhas simples inteiras ou compostas com folíolos inteiros ............... 52
51’. Folhas simples lobadas a partidas ou compostas com folíolos lobados ..  

 ............................................................................................................. 57
52.	 Folhas	compostas;	fruto	cápsula	inflada	na	região	central,	alada ....  

 ....................................................................... 96. Urvillea ulmacea
52’. Folhas simples; fruto baga, cápsula não alada ou esquizocárpico...  

 ..................................................................................................... 53
53. Tricomas restritos às nervuras na face abaxial da lâmina foliar; 

inflorescência	em	panícula	de	umbela;	fruto	baga ..................  
 ............................................................ 101. Cissus verticillata

53’.	 Tricomas	 em	 toda	 lâmina	 foliar;	 inflorescência	 em	 cimeira	
capituliforme, racemo ou pseudanto; fruto cápsula ou 
esquizocárpico ..................................................................... 54
54. Ramos e folhas lanosas; inflorescência em cimeira 

capituliforme;	flores	amarelas .........................................
 .................................................... 24. Daustinia montana

54’. Ramos pubescentes, velutinos ou hirsustos, folhas pilosas, 
pubescentes,	glabrescentes	ou	glabras;	inflorescência	em	
racemo	ou	pseudanto;	flores	verde-amareladas	ou	alvas .  
 ..................................................................................... 55
55.	 Inflorescência	em	pseudanto;	(Fig.	3c) ....................  

 .................................58. Dalechampia schenckiana 
55’.	 Inflorescência	em	racemo .................................... 56

56. Folhas velutinas com tricomas não urticantes; 
glândulas na margem da lâmina foliar na face 
abaxial ...................... 90. Gouania colurnifolia

56’. Folhas pilosas a hirsutas com tricomas urticantes; 
glândulas ausentes na margem da lâmina 
foliar ..................................59. Tragia volubilis 
57. Folhas simples 5-partidas; pecíolo com um 

par de glândulas; corola violácea; corona 
presente ............85. Passiflora cincinnata

57’. Folhas compostas ou simples lobadas; 
pecíolo eglandular; corola amarela, 
esverdeada ou rosa; corona ausente ..... 58
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58. Ramos lanosos .................................................................................................................................... 59
58’. Ramos glabros, glabrescentes, pilosos, hirsutos, híspidos ou pubescentes ........................................ 60 

59. Ramos com tricomas longo-lanosos; folhas com mais de 10 lobos (Fig. 3d) .................................  
 ........................................................................................................................ 51. Citrullus lanatus 

59’. Ramos com tricomas curto-lanosos; folhas com menos de 5 lobos ........... 24. Daustinia montana
60. Lâmina foliar glabra ................................................................................. 35. Ipomoea setosa
60’. Lâmina foliar com tricomas ................................................................................................ 61

61.	 Inflorescência	séssil	a	subséssil	(Fig.	3e) ....................... 47. Apodanthera congestiflora
61’.	 Inflorescência	pedunculada,	quando	flor	solitária,	pedicelada .................................... 62

62. Lâmina foliar inteira a levemente lobada, base cordada .........................................  
 ....................................................................................... 48. Apodanthera glaziovii

62’. Lâmina profundamente lobada (3–7 lobos), base não cordada ........................... 63
63. Ápice dos lobos foliares laterais agudo ..................53. Momordica charantia
63’. Ápice dos lobos foliares laterais arredondado ou assimétrico .................... 64

64.	 Inflorescência	com	até	5	flores .............................. 52. Cucumis anguria
64’.	 Inflorescência	com	mais	de10	flores ................................................... 65

65. Base foliar decurrente com glândulas na base da folha (Fig. 3f) ....  
 ......................................................................50. Cayaponia tayuya 

65’. Base foliar não decurrente sem glândulas na base da folha ............  
 ..................................................................49. Cayaponia martiana
66. Folhas compostas com até 3 folíolos ................................... 67
66’. Folhas simples inteiras ou lobadas ...................................... 78

67. Lâmina foliar glabra, às vezes com margem ciliada .......  
 ..................................................................................... 68

67’. Lâmina foliar (ver ambas as faces) glabrescente, pilosa, 
lanosa, pubescente, vilosa ou pubérula ........................ 69
68. Folhas coriáceas; ápice da lâmina foliar emarginado; 

presença de estípula ...... 64. Centrosema coriaceum
68’. Folhas membranáceas; ápice da lâmina foliar agudo 

e mucronado; ausência de estípulas .........................  
 ................................................... 34. Ipomoea rosea 
69. Pedúnculo e raque da inflorescência > 8cm 

compr. .......................................................... 70
69’.	 Pedúnculo	 e	 raque	 da	 inflorescência	 ≤	 5	 cm	

compr. .......................................................... 75
70. Folíolos deltoides (Fig. 3g), ovais a 

lanceolados, (Fig. 3h), suborbiculares 
a ovais (Fig. 3i), assimétricos (Fig. 3j), 
lanceolados assimétricos ...................... 71

70’. Folíolos ovais a elípticos (Fig. 3k), 
obovais a suborbiculares (Fig. 3l), elípticos 
assimétricos ou ovais (Fig. 3m) ........... 73
71. Base do pedúnculo com fascículo de 

brácteas (Fig. 3n) .............................  
 .......... 68. Macroptilium bracteatum

71’. Base do pedúnculo sem fascículo de 
brácteas ........................................ 72
72. Folíolos suborbiculares a ovais 

ou assimétricos, vilosos; dentes 
do cálice mais longos que o tubo; 
alas	vermelhas;	frutos	falcados	≤	
3 cm compr. ..............................  
 .......... 69. Macroptilium martii
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72’. Folíolos assimétricos, deltoides ou ovais a lanceolados, pubescentes a glabrescentes; dentes do cálice 
mais	curtos	que	o	tubo;	alas	lilases;	frutos	lineares	≥	5	cm	compr. ......60. Ancistrotropis peduncularis
73. Lâmina	do	folíolo	com	≤	2,5	cm	larg.;	corola	vermelha;	inflorescência	com	até	5	flores ..............  

 ................................................................................................................... 70. Periandra coccinea
73’.	 Lâmina	do	folíolo	com	>	4	cm	larg.;	corola	roxa;	inflorescência	com	mais	de10	flores ............ 74

74. Lâmina foliar com face adaxial vilosa, ápice arredondado, às vezes agudo e mucronado; cálice 
com 5 dentes, viloso; fruto viloso com margem arqueada (Fig. 3o) .......................................  
 ........................................................................................................... 67. Dioclea grandiflora

74’. Lâmina foliar com face adaxial glabrescente a glabra, ápice agudo; cálice com 4 dentes, 
piloso; fruto pubescente com margem plana .................................61. Canavalia brasiliensis
75. Ramos hirsutos; brácteas < 1,5 mm larg.; corola amarela. ..................71. Vigna luteola
75’.	 Ramos	glabros	ou	pubescentes	a	pilosos;	brácteas	>	3	mm	larg.;	flores	roxas ........... 76

76. Ao menos um dente do cálice maior que o comprimento do tubo (Fig. 3p) ...........  
 ...................................................................................... 62. Centrosema arenarium 

76’. Todos os dentes do cálice menores ou iguais ao comprimento do tubo .............. 77
77.	 Bractéolas	 <	 10	mm.	 compr.;	 inflorescência	 com	2	 ou	mais	 flores;	 fruto	

pubescente ............................................................ 65. Centrosema pubescens
77’.	 Bractéolas	>	10	mm;	compr.;	flor	solitária;	fruto	glabro .................................  

 ............................................................................63. Centrosema brasilianum 
78. Pecíolo com glândulas ao longo da sua extensão ou apenas na inserção 

do ramo ................................................................................................ 79
78’. Pecíolo eglandular ............................................................................... 81

79. Estípula > 1 cm compr.; corola branca .......88. Passiflora silvestris
79’. Estípula, quando presente, < 5 mm compr.; corola vermelha ou lilás 

 ..................................................................................................... 80
80.	 Glândulas	na	região	mediano-basal	do	pecíolo;	flores	solitárias,	

corola vermelha; fruto baga ..........87. Passiflora luetzelburgii
80’.	Glândula	na	inserção	do	pecíolo	no	ramo	(Fig.	3q);	inflorescência	

em racemo; corola lilás; fruto sâmara .....................................  
 ......................................................89. Securidaca diversifolia
81.	 Lâmina	foliar	com	venação	trinérvea;	flores	inconspícuas	

< 8 mm compr. ............................................................. 82
81’.	 Lâmina	foliar	com	venação	peninérvea;	flores	conspícuas	

≥	1,5	cm	compr. ........................................................... 87
82.	 Ramos	armados;	gavinhas	presentes;	inflorescência	

em umbela; fruto baga ......................................... 83
82’.	 Ramos	 inermes;	 gavinhas	 ausentes;	 inflorescência	

em espiga ou racemo; fruto cápsula .................... 84
83. Folhas coriáceas, com 3–5 nervuras proeminentes 

na face abaxial ..............97. Smilax campestris
83’. Folhas membranáceas a cartáceas, com 7 ou 

mais nervuras proeminentes na face abaxial ...
 .........................................98. Smilax cissoides
84. Flores estaminadas sésseis (Fig. 3r) em 

espiga; flores pistiladas com tépalas 
unguiculadas ............................................
 ..................... 55. Dioscorea leptostachya

84’. Flores estaminadas pediceladas em 
racemo;	flores	pistiladas	com	tépalas	não	
unguiculadas ........................................ 85
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85. Flor	estaminada	com	três	estames	soldados	à	coluna	carnosa	(Fig.	3s);	inflorescência	pistilada	com	duas	
flores	por	nó,	tépalas	multinervadas ............................................................... 57. Dioscorea subhastata 

85’.	 Flor	estaminada	com	seis	estames	livres;	inflorescência	pistilada	com	uma	flor	por	nó,	tépalas	univervadas	
ou 3-nervadas ...................................................................................................................................... 86
86. Sinus da base foliar estreito < 3 mm; tricomas na inserção do pecíolo no ramo ............................  

 ........................................................................................................ 54. Dioscorea cinnamomifolia
86’. Sinus da base foliar amplo > 1 cm; sem tricomas na inserção do pecíolo no ramo ........................  

 .................................................................................................................56. Dioscorea piperifolia
87. Ramos e/ou lâmina foliar com tricomas estrelados (Fig. 3u).............................................. 88
87’. Ramos e/ou lâmina foliar glabros ou com tricomas não estrelados .................................... 93

88. Ramos com tricomas glandulares ...................................40. Jacquemontia evolvuloides
88’. Ramos sem tricomas glandulares ................................................................................ 89

89. Tricomas com 5(–7) braços armados; anteras amareladas ......................................  
 ...............................................................................38. Jacquemontia chrysanthera

89’. Tricomas com 3 braços armados; anteras brancas .............................................. 90
90.	 Inflorescência	 com	bractéolas	 iguais	 ou	maiores	 que	 as	 sépalas	 externas	

(Fig. 3t) .................................................................................................. 91
90’.	 Inflorescência	com	bractéolas	menores	que	as	sépalas	externas ................. 92

91. Ramos densamente pubescentes; bractéolas lineares ..............................  
 ................................................................ 41. Jacquemontia mucronifera

91’. Ramos velutinos a glabrescentes; bractéolas lanceoladas ou 
oblanceoladas ........................................... 43. Jacquemontia pentanthos
92. Sépalas desiguais entre si, as externas elípticas a lanceoladas, 

pubescentes; corola completamente azul.........................................
 .......................................................39. Jacquemontia corymbulosa

92’. Sépalas subiguais entre si, rotundas, pubescentes a glabrescentes na 
base; corola branca com fauce vinácea ...........................................  
 .............................................................42. Jacquemontia nodiflora
93. Ramos glabrescentes a glabros ............................................ 94
93’. Ramos pubescentes, hirsutos, vilosos ou lanosos ................ 98

94. Folhas elípticas a oblanceoladas; sépalas iguais entre si .  
 ...........................................................32. Ipomoea pintoi

94’. Folhas sagitadas ou cordadas; sépalas desiguais entre si  
 ..................................................................................... 95
95. Sépalas externas com rostro subapical ou arista ......  

 ............................................................................. 96
95’. Sépalas externas sem rostro subapical ou arista ......  

 ............................................................................. 97
96.	 Sépalas	com	rostro	subapical	≤	1	mm	compr.;	

corola infundibuliforme, roxa ..........................  
 .....................................25. Ipomoea bahiensis 

96’. Sépalas com arista > 2,5 mm compr.; corola 
hipocrateriforme, vermelha..............................
 ...................................28. Ipomoea hederifolia
97.	 Pedicelo	≤	5	mm	compr. ..........................  

 ..............................33. Ipomoea piurensis
97’.	 Pedicelo	≥	1	cm	compr. ...........................  

 .............................. 36. Ipomoea subalata
98. Sépalas externas iguais às internas ..  

 ..................................................... 99
98’. Sépalas externas diferentes das 

internas ....................................... 101
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99. Folhas sem múcron; sépalas com ápice caudado, densamente hirsutas na base ............31. Ipomoea nil
99’. Folhas com múcron; sépalas com ápice agudo ou apiculado, ciliadas ou glabrescentes .................. 100

100.  Folhas inteiras a 3-lobadas; sépalas ciliadas; corola completamente rosa ....................................  
  ................................................................................................................ 27. Ipomoea grandifolia

100’. Folhas 5-lobadas; sépalas não ciliadas; corola amarela com fauce vinácea ..................................  
  ............................................................................................................. 29. Ipomoea longeramosa
101. Corola branco-amarelada; estames exsertos .....................................30. Ipomoea marcellia
101’. Corola rosa; estames insertos ......................................................................................... 102

102. Sépalas externas levemente maiores que as internas, glabrescentes a glabras ............  
  ................................................................................................26. Ipomoea brasiliana

102’. Sépalas externas menores que as internas, pubescentes a vilosas ......................... 103
103. Lâmina foliar com a face adaxial glabrescente com tricomas restritos às nervuras 

(Fig. 3c); sépalas externas e internas pubescentes; mesopétala vilosa; fruto 
indeiscente ......................................................................... 46. Turbina cordata

103’. Lâmina foliar com face adaxial densamente vilosa; sépalas externas vilosas e 
internas glabrescentes a glabra; mesopétala glabra; fruto deiscente .................  
 ......................................................................................37. Ipomoea subincana

Asteraceae Bercht. & J.Presl.
1. Mikania micrantha Kunth, Nov. Gen. Sp. (folio 
ed.) 4: 105. 1820[1818].

É a única trepadeira no PARNA Catimbau 
com ramos glabrescentes a glabros, folhas ovais, 
glabrescentes a glabras, margem ciliada, ápice 
agudo a acuminado, base cordada a oblíqua, 
inflorescência em capítulo (5 flores) e fruto cipsela. 
Floração e frutificação na estação seca.
Material examinado: Buíque, Quixel, 9.VIII.2012, fl., 
G.C. Delgado-Junior et al. 425 (UFP); Trilha da Pedra da 
Concha, 23.XI.2005, fr., Bocage et al. 1100 (IPA, HUEFS).

Apocynaceae Juss.
2. Blepharodon manicatum (Decne.) Fontella, 
Bradea 5(23): 262. 1989. Fig. 3a

Diferencia-se das demais trepadeiras do 
PARNA Catimbau pelos ramos glabros, folhas 
lanceoladas, pubescentes, ápice agudo, mucronado 
e base cordada. A flor apresenta corola alva com 
manchas vináceas internamente e coléteres com 
comprimento superior a 3 mm nos nós, pecíolo, 
pedicelo e nas sépalas. Floração na estação chuvosa 
e frutificação não observada. 
Material examinado: Buíque, Serra do Catimbau, 
19.VI.1994, fl., A. Miranda et al. 1819 (HST, PEUFR); 
25.II.2002. fl., Lopes et al. (UFP 31783).

3. Blepharodon pictum (Vahl) W.D. Stevens, 
Novon 10(3): 242. 2000.

É reconhecida no PARNA Catimbau pelos ramos 
glabros, folhas elípticas, glabras, ápice cuspidado, base 
cuneada, coléteres nos nós e no pecíolo próximo a base 
foliar e corola esverdeada. Floração nas duas estações 
e frutificação na estação chuvosa. 

Material examinado: Buíque, Brejo São José, 
16.I.2013, fl., G.C. Delgado-Junior et al. 602 (HST, 
HUFS, UFP); Estrada para o Catimbau, 18.V.2005, bt., 
fl. e fr., Figueiredo et al. 39 (PEUFR). 

4. Ditassa capillaris E. Fourn., in Mart. & Eichler, 
Fl. bras. 6(4): 253. 1885. Fig. 2l

É a única trepadeira do PARNA Catimbau 
com ramos glabros, folhas lineares, glabras com 
largura inferior a 3 mm, flores com comprimento 
igual ou inferior a 2,5 mm e corola alva. Floração 
nas duas estações e frutificação na estação chuvosa. 
Material selecionado: Buíque, Pedra da Concha, 
8.X.2012, fl., G.C. Delgado-Junior et al. 472 (UFP); 
Serra de Jerusalém, 30.V.2012, fl. e fr., Delgado Junior 
et al. 310 (UFP). 

5. Ditassa hastata Decne., in A.DC., Prod. 8: 575. 
1844. Fig. 2m,n

É a única no PARNA Catimbau com ramos 
glabros, folhas hastadas ou triangulares, glabras, 
ápice acuminado, base hastata a subaguda e corola 
alva. Floração na estação seca e a frutificação na 
estação chuvosa. 
Material selecionado: Buíque, Fazenda Brejo de São 
José, 15.I.2013, fl. e fr., G.C. Delgado-Junior et al. 588 
(HST, HUEFS, IPA, UFP).

6. Ditassa oxyphylla Turcz. Bull., Soc. Nat. 
Moscou 21(1): 260. 1848.

Distingue-se das demais espécies de 
trepadeiras do PARNA Catimbau pelos ramos 
pubescentes, folhas elípticas a oblanceoladas, 
pilosas, ápice acuminado a agudo, mucronado e 
base cuneada. A inflorescência é umbeliforme, 
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Figura 2 – a. Merremia aegyptia (G.C. Delgado-Junior 426) – folha palmada; b. Serjania marginata (G.C. Delgado-
Junior 437) – folíolo com raque alada; c. Cardiospermum corindum (G.C. Delgado-Junior 462) – inflorescência com 5 
ramos secundários; d. Serjania glabrata (G.C. Delgado-Junior 399) – inflorescência com mais de 10 ramos secundários; e. 
Bignonia ramentacea (G.C. Delgado-Junior 660) – profilos escamiformes; f. Anemopaegma laeve (G.C. Delgado-Junior 
401) – profilos orbiculares a ovais; g. Pyrostegia venusta (G.C. Delgado-Junior 402) – pecíolo canaliculado; h. Mansoa 
paganuccii (G.C. Delgado-Junior 369) – pecíolo cilíndrico; i. Strychnos gardneri (G.C. Delgado-Junior 413) – folha 
trinérvea; j-k. Stigmaphyllon auriculatum (G.C. Delgado-Junior 658) – j. cálice com elaióforos; k. par de glândula no 
pecíolo; l. Ditassa capillaris (G.C. Delgado-Junior 472) – folhas lineares; m-n. Ditassa hastata (G.C. Delgado-Junior 
588) – m. folhas triangulares; n. folhas hastadas. o. Ditassa rotundifolia (G.C. Delgado-Junior 419) – folhas orbiculares; 
p. Cuspidaria aff. lateriflora (G.C. Delgado-Junior 659) – inflorescência com brácteas lineares e lacínios longos; q. 
Fridericia dichotoma (G.C. Delgado-Junior 595) – inflorescência com um par de brácteas triangulares e lacínios do 
cálice curtos; r. Mandevilla scabra (G.C. Delgado-Junior 498) – coléteres ao longo da nervura principal na face abaxial.
Figure 2 – a. Merremia aegyptia (G.C. Delgado-Junior 426) – palmate leaf; b. Serjania marginata (G.C. Delgado-Junior 437) – leaflet 
rachis alate; c. Cardiospermum corindum (G.C. Delgado-Junior 462) – inflorescence with 5 secondary branches; d. Serjania glabrata (G.C. 
Delgado-Junior 399) – inflorescence with more than 10 secondary branches; e. Bignonia ramentacea (G.C. Delgado-Junior 660) – prophyll 
escamiform; f. Anemopaegma laeve (G.C. Delgado-Junior 401) – prophyll orbicular to ovate; g. Pyrostegia venusta (G.C. Delgado-Junior 
402) – petiole canaliculate; h. Mansoa paganuccii (G.C. Delgado-Junior 369) – petiole cylindrical; i. Strychnos gardneri (G.C. Delgado-
Junior 413) – leaf trinerve; j-k. Stigmaphyllon auriculatum (G.C. Delgado-Junior 658) – j. calyx with elaiophores; k. pair of glands on petiole; 
l. Ditassa capillaris (G.C. Delgado-Junior 472) – linear leaves; m-n. Ditassa hastata (G.C. Delgado-Junior 588) – m. triangular leaf; n. 
hastate leaf; o. Ditassa rotundifolia (G.C. Delgado-Junior 419) – orbicular leaf; p. Cuspidaria aff. lateriflora (G.C. Delgado-Junior 659) – 
inflorescence with linear bract and calyx with long lacinia; q. Fridericia dichotoma (G.C. Delgado-Junior 595) – inflorescence with triangular 
bract and calyx with short lacinia; r. Mandevilla scabra (G.C. Delgado-Junior 498) – colleter distributed along the midrib on abaxial face.

pedúnculo inconspícuo, com 5 a 8 flores e 
corola alva. Floração na seca e frutificação não 
observada. 
Material examinado: Buíque, Estrada Buíque-Catimbau, 
10.VII.1995, fl., K. Andrade 119 (PEUFR, SPF).

7. Ditassa rotundifolia (Decne.) Baill. ex 
K.Schum., in Engl. & Prantl, Naturl. Pflanzenfam. 
4(2): 242. 1895. Fig 2o

Diferencia-se das espécies do PARNA 
Catimbau pelos ramos pubescentes a glabrescentes 

1,
4 

cm

1,
4 

cm
5 

m
m

1,
4 

cm

2 
m

m

1 
m

m1 
m

m

2 
m

m

1,
5 

m
m

1 
cm

1 
cm1 

cm

1 
cm

1 
cm

1 
cm

1 
cm 4 

m
m

2 
cm

a
b c

d e

f
g

h

i
j

l m n

o

p q
r

k



Trepadeiras da Caatinga de Pernambuco

Rodriguésia 68(2): 347-377. 2017

363

com folhas orbiculares a ovais, glabras, ápice 
retuso a obtuso, comprimento igual ou inferior 
a 2 cm e pela flor com corola alva com manchas 
roxas. Floração nas duas estações e frutificação 
não observada. 
Material selecionado: Buíque, Serra de Jerusalém, 
9.VIII.2012, fl., G.C. Delgado-Junior et al 419 (UFP).

8. Mandevilla catimbauensis Souza-Silva, Rapini 
& Morales, Edinburgh J. Bot. 67(1): 2-4, f. 1. 
2010. 

É reconhecida no PARNA Catimbau pelos 
ramos glabrescentes a glabros, folhas elípticas, 
glabras, ápice agudo, base cuneada, coléteres na 
base da nervura principal da face adaxial, corola 
hipocrateriforme, roxa com fauce amarela, fruto 
com comprimento igual ou inferior a 12 cm e 
sementes lineares, sem alas laterais e com tricomas 
longos no ápice. Floração nas duas estações e 
frutificação na estação seca.
Material selecionado: Buíque, Serrinha, 3.VII.2013, 
fl., G.C. Delgado-Junior et al. 666 (UFP); Serra de 
Jerusalém, 09.X.2012, fr., Delgado Junior et al. 488 
(UFP).

9. Mandevilla scabra (Hoffmanns. ex Roem. 
& Schult.) K.Schum., in Engler & Prantl, Nat. 
Pflanzenfam. 4(2): 171. 1895. Fig. 2r

É reconhecida no PARNA Catimbau pelos 
ramos pubescentes a glabrescentes, folhas elípticas 
com face adaxial glabrescente a pubescente, 
abaxial vilosa, ápice agudo, base cordada, 
coléteres na base do pecíolo e ao longo da nervura 
principal da face abaxial. A flor apresenta corola 
amarela com fauce alaranjada a avermelhada. 
Floração e frutificação nas duas estações.
Material selecionado: Buíque, Quixel, 9.X.2012, fl., 
G.C. Delgado-Junior et al. 498 (UFP); Estrada Buíque-
Catimbau, 19.VI.1994, fl. e fr., A. Miranda et al. 1749 
(HST, PEUFR). 

10. Marsdenia hilariana E.Fourn., in Mart. & 
Eichler, Fl. bras. 6(4): 322. 1885.

Distingue-se das demais trepadeiras do 
PARNA Catimbau pelos ramos glabros, folhas 
elípticas, glabras, margem não ciliada, ápice 
acuminado a agudo, mucronado, base cuneada, 
inflorescência glomeriforme, flores com corola 
urceolada, amarelo-esverdeada com máculas 
vináceas, polínias eretas e pelo fruto folículo. 
Frutificação na estação chuvosa e floração não 
observada.  
Material examinado: Buíque, Fazenda de Giovanni, 
08.V.2013, fr., G.C. Delgado-Junior et al. 651 (UFP).

11. Matelea maritima (Jacq.) Woodson., Ann. 
Missouri Bot. Gard. 28: 222. 1941. Fig. 3b

Diferencia-se das espécies do PARNA 
Catimbau pelos ramos pubescentes, folhas com 
largura inferior a 3 cm, lanceoladas a ovais, 
face adaxial pubescente, abaxial vilosa, ápice 
acuminado, base cordada a truncada. A corola 
varia de castanha a vinácea e os frutos possuem a 
superfície tuberculada. Floração nas duas estações 
e frutificação na estação seca. 
Material selecionado: Buíque, Fazenda de Giovanni, 
3.VII.2013, fl., G.C. Delgado Junior et al. 686 (UFP); 
Estrada para Vila do Catimbau, 1.IX.2013, fr., G.C. 
Delgado Junior et al. 720 (UFP).

12. Schubertia multiflora Mart., Nov. Gen. Sp. Pl. 
1: 56, t. 33. 1824.

Pode ser reconhecida no PARNA Catimbau 
pelos ramos hirsutos, folhas com largura superior 
a 4 cm, obovais a ovais, hirsutas, ápice acuminado, 
base cordada a truncada, flores pediceladas, corola 
hipocrateriforme alva, ca. 2,5 cm compr. e fruto 
com epicarpo liso. Floração e frutificação na 
estação seca.
Material examinado: Buíque, Estrada para Vila do 
Catimbau, 1.IX.2013, fl. e fr., G.C. Delgado-Junior et 
al. 719 (UFP). 

13. Skytanthus hancorniifolius (A.DC.) Miers, 
Apocyn. S. Am. 109. 1878.

Distingue-se das espécies de trepadeiras do 
PARNA Catimbau por ser inteiramente glabra com 
coléteres no pecíolo, folhas elípticas a oblongas, 
ápice agudo, base cuneada, flor hipocrateriforme 
com corola amarela, fruto com comprimento 
superior a 15 cm e sementes oblongo-compressas, 
com duas alas laterais, sem tricomas. Frutificação 
e floração nas duas estações. 
Material selecionado: Buíque, Trilha da Caverna, 
5.XII.2012, fl. e fr., G.C. Delgado-Junior et al. 552 (UFP).

14. Temnadenia violacea (Vell.) Miers, Apocyn. 
S. Amer. 208. 1878.

Diferencia-se das espécies de trepadeiras do 
PARNA Catimbau pela presença de látex, folhas 
elípticas a ovais, pubescentes a vilosas, ápice agudo 
e mucronado e base obtusa. Possuem inflorescência 
umbeliforme, corola infundibuliforme violácea 
com fauce esverdeada e fruto folículo. Floração e 
frutificação nas duas estações.
Material selecionado: Buíque, Serra de Jerusalém, 
7.VII.2012, fr., G.C. Delgado-Junior et al. 382 (UFP); 
Estrada Buíque-Catimbau, 18.VII.1994 fl. e fr., A. 
Miranda et al. 1751 (HST, IPA, PEUFR). 
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Figura 3 – a. Blepharodon manicatum (A. Miranda 1819) – coléteres nos nós e pecíolos; b. Matelea maritima (G.C. 
Delgado-Junior 720) – frutos tuberculados; c. Dalechampia schenckiana (G.C. Delgado-Junior 436) – pseudanto; d. 
Citrullus lanatus (G.C. Delgado-Junior 667) – folha com mais 10 lobos; e. Apodanthera congestiflora (G.C. Delgado-
Junior 630) – inflorescência com flores sésseis; f. Cayaponia tayuya (A. Miranda 2743) – base foliar decurrente com 
glândulas; g. Macroptilium bracteatum (G.C. Delgado-Junior 694) – folíolo deltoide; h. Ancistrotropis peduncularis 
(G.C. Delgado-Junior 699) – folíolo oval a lanceolado; i-j. Macroptilium martii (G.C. Delgado-Junior 670) – i. 
folíolo suborbicular a oval; j. folíolo assimétrico; k. Periandra coccinea (G.C. Delgado-Junior 603) – folíolo oval a 
elíptico; l. Dioclea grandiflora (G.C. Delgado-Junior 322) – folíolo oboval a suborbicular; m. Canavalia brasiliensis 
(G.C. Delgado-Junior 693) – folíolo oval; n. Macroptilium bracteatum (G.C. Delgado-Junior 694) – fascículo de 
brácteas na base do pedúnculo; o. Dioclea grandiflora (G.C. Delgado-Junior 322) – fruto com margem arqueada; p. 
Centrosema arenarium (G.C. Delgado-Junior 435) – cálice com pelo menos um dente maior que o tubo; q. Securidaca 
diversifolia (G.C. Delgado-Junior 492) – glândulas na inserção do pecíolo no ramo; r. Dioscorea leptostachya (A. 
Miranda 1724) – flores masculinas sésseis; s. Dioscorea subhastata (G.C. Delgado-Junior 702) – flor masculina 
com três estames soldados à coluna carnosa; t. Jacquemontia mucronifera (G.C. Delgado-Junior 463) – cálice e 
bractéolas; u. Jacquemontia evolvuloides (G.C. Delgado-Junior 468) – tricomas 3-armados. 
Figure 3 – a. Blepharodon manicatum (A. Miranda 1819) – colleter on nodes and petioles; b. Matelea maritima (G.C. Delgado-Junior 
720) – tuberculate fruit; c. Dalechampia schenckiana (G.C. Delado-Junior 436) – pseudanthium; d. Citrullus lanatus (G.C. Delgado-
Junior 667) – leaf with more than 10 lobes; e. Apodanthera congestiflora (G.C. Delgado-Junior 630) – sessile inflorescence; f. Cayaponia 
tayuya (A. Miranda 2743) – decurrent leaf base with glands; g. Macroptilium bracteatum (G.C. Delgado-Junior 694) – deltoid leaflet; 
h. Ancistrotropis peduncularis (G.C. Delgado-Junior 699) – ovate to lanceolate leaflet; i-j. Macroptilium martii (G.C. Delgado-Junior 
670) – i. suborbicular to ovate leaflet; j. asymmetric leaflet; k. Periandra coccinea (G.C. Delgado-Junior 603) – ovate to elliptic leaflet; 
l. Dioclea grandiflora (G.C. Delgado-Junior 322) – obovate to suborbicular leaflet; m. Canavalia brasiliensis (G.C. Delgado-Junior 
693) – ovate leaflet; n. Macroptilium bracteatum (G.C. Delgado-Junior 694) – fascicle of bracts on peduncle; o. Dioclea grandiflora 
(G.C. Delgado-Junior 322) – fruit with arched margin; p. Centrosema arenarium (G.C. Delgado-Junior 435) – calyx with one tooth 
longer than tube; q. Securidaca diversifolia (G.C. Delgado-Junior 492) – glands next to petiole; r. Dioscorea leptostachya (A. Miranda 
1724) – sessile male flower; s. Dioscorea subhastata (G.C. Delgado-Junior 702) – male flower with three stamens fused into a fleshy 
column; t. Jacquemontia mucronifera (G.C. Delgado-Junior 463) – calyx and bracteoles; u. Jacquemontia evolvuloides (G.C. Delgado-
Junior 468) – trichomes 3-armed.
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Bignoniaceae Juss. 
15. Anemopaegma laeve DC., Prodr. 9: 189. 1845.  
 Fig. 2f

Diferencia das demais trepadeiras do PARNA 
Catimbau pelos ramos glabros, folhas 2-folioladas 
com folíolos ovais a elípticos, pilosos a glabros, 
margem revoluta, profilos orbiculares a ovais, 
conspícuos, corola creme a amarelada e pelo fruto 
elipsoide, achatado dorsiventralmente. Floração 
nas duas estações e frutificação na estação seca. 
Material selecionado: Buíque, Brocoto, 8.VIII.2012, 
fl., G.C. Delgado-Junior et al. 401 (UFP); Chapadão, 
30.V.2012, fr., G.C. Delgado-Junior et al. 326 (UFP). 

16. Bignonia ramentacea (Mart. ex DC.) L.G. 
Lohmann, Ann. Missouri Bot. Gard. 99(3): 422. 
2014. Fig. 2e

É reconhecida no PARNA Catimbau pelos 
ramos glabros, lenticelados, folhas 2-folioladas, 
raro simples, folíolos elípticos a ovais, glabros, 
profilos escamiformes, conspícuos, dispostos em 
roseta e corola variando de rosa a lilás com fauce 
branca. Floração na estação seca e frutificação não 
observada. 
Material selecionado: Buíque, Alcobaça, 09.V.2013, 
fl., G.C. Delgado-Junior et al. 660 (UFP).

17. Cuspidaria aff. lateriflora. Fig. 2p
É reconhecida no Catimbau pelos ramos 

glabros, lenticelados, folhas 3-folioladas com 
folíolos ovais a lanceolados, pubescentes, profilos 
triangulares. Apresentam vários pares de brácteas 
lineares, conspícuas ao longo da inflorescência, 
corola variando de lilás a rosa e com lacínios do 
cálice longos, superiores a 2,5 mm de comprimento. 
Floração nas duas estações e frutificação não 
observada. 
Material selecionado: Buíque, Alcobaça, 9.V.2013, fl., 
G.C. Delgado-Junior et al. 659 (UFP). 

18. Fridericia dichotoma (Jacq.) L.G.Lohmann, 
Ann. Missouri Bot. Gard. 99(3): 436-437. 2014.  
 Fig. 2q

É reconhecida no PARNA Catimbau pelos 
ramos glabros, lenticelados, folhas 3-folioladas 
com folíolos oblongos a oblanceolados, velutinos, 
ápice cuspidado, base arredondada. Inflorescência 
em racemo com um par de brácteas triangulares, 
caducas, corola lilás com fauce branca e lacínios 
do cálice curtos, igual ou inferior a 1 mm de 
comprimento. Floração nas duas estações e 
frutificação na estação seca. 
Material selecionado: Buíque, Fazenda Brejo de São José, 
16.I.2013, fl. e fr., G.C. Delgado-Junior et al. 595 (UFP).

19. Fridericia limae (A.H.Gentry) L.G.Lohmann, 
Ann. Missouri Bot. Gard. 99(3): 440. 2014.

Distingue-se das demais trepadeiras do 
PARNA Catimbau pelas folhas 3-folioladas com 
folíolos elípticos a ovais, glabros, ápice agudo, 
raro mucronado, base arredondada, base do pecíolo 
glabra e corola alva. Floração nas duas estações e 
a frutificação na estação chuvosa.
Material selecionado: Buíque, Caminho para Concha, 
7.V.2013, bt., fr., G.C. Delgado-Junior et al. 639 (UFP).

20. Fridericia parviflora (Mart. ex DC.) L.G. 
Lohmann, Ann. Missouri Bot. Gard. 99(3): 441, 2014.

É facilmente reconhecida no PARNA 
Catimbau pelas folhas 3-folioladas com folíolos 
oblongos, elípticos a ovais, face adaxial glabrescente 
a glabra, abaxial pubescente, ápice arredondado ou 
agudo mucronado, base cuneada, margem denteada 
e corola em tons lilás e de rosa a salmão. Floração 
nas duas estações e frutificação na estação seca. 
Material selecionado: Buíque, Trilha das Torres, 
9.VIII.2012, fl. e fr., G.C. Delgado-Junior et al. 409 (UFP). 

21. Mansoa paganuccii M.M.Silva-Castro, 
Phytotaxa 258(1): 59-61. 2016. Fig. 2h 

É reconhecida no PARNA Catimbau pelos 
ramos glabros, gavinhas trifurcadas no ápice, folhas 
3-folioladas com folíolos elípticos a lanceolados, 
glabros, ápice agudo, base subcordada a arredonda, 
pecíolo cilíndrico, pubescente e corola roxa a 
magenta. Floração nas duas estações e frutificação 
não observada. 
Material selecionado: Buíque, Sítio Serrinha, 1.VI.2012, 
bt., fl., G.C. Delgado-Junior et al. 369 (UFP).

22. Pyrostegia venusta Miers, Proc. Roy. Hort. 
Soc. London 3: 188. 1863. Fig. 2g

É reconhecida no PARNA Catimbau 
pelos ramos glabros, gavinhas trífidas, folhas 
2(–3)-folioladas com folíolos ovais, glabros, 
ápice agudo a acuminado, base arredondada a 
subcordada, pecíolo canaliculado, piloso apenas 
ao longo do sulco, profilos filiformes e corola 
alaranjada. Floração na estação seca e a frutificação 
nas duas estações. 
Material selecionado: Buíque, Breu, 8.VII.2012, fl. e 
fr., G.C. Delgado-Junior et al. 402 (UFP).

Combretaceae R.BR. 
23. Combretum hilarianum D.Dietr, Syn. Pl. 2: 
1303. 1840.

Difere-se das demais espécies de trepadeiras 
do PARNA Catimbau pelos ramos vilosos, estípulas 
ausentes, folhas elípticas a lanceoladas, face adaxial 
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vilosa a glabrescente, abaxial vilosa, ápice agudo, 
base obtusa a subcordada, corola esverdeada e 
betulídio 4-alados. Floração na estação chuvosa e 
frutificação na estação seca.
Material selecionado: Buíque, Sitio Juá, 1.IX.2013, fr., 
G.C. Delgado-Junior et al. 716 (UFP); Trilha para os 
homens sem cabeça, 3.VII.2013, fl. e fr., G.C. Delgado-
Junior et al. 676.

Convolvulaceae Juss.  
24. Daustinia montana (Moric.) Buril & A.R. 
Simões, Phytotaxa 197(1): 60. 2015.

Distingue-se das demais trepadeiras do 
PARNA Catimbau pelos ramos lanosos, folhas 
com comprimento superior a 3,5 cm, ovais, 
lanosas, ápice agudo, mucronado, base truncada 
a ligeiramente cordada, inflorescência em cimeira 
capituliforme e corola amarela. Floração na estação 
seca e frutificação não observada. 
Material selecionado: Buíque, Estrada para Vila do 
Catimbau, 1.IX.2013, fl., G.C. Delgado-Junior et al. 
712 (UFP). 

25. Ipomoea bahiensis Willd. ex Roem. & Schult., 
Syst. Veg., ed. 15, 4: 789. 1819.

É reconhecida no PARNA Catimbau pelas 
folhas sagitadas a cordadas, pubescentes a glabras, 
ápice agudo e mucronado, base sagitada a cordada, 
sépalas com rostro subapical menor ou igual a 
1 cm de comprimento e corola roxa. Floração e 
frutificação na estação seca.
Material selecionado: Buíque, Trilha para Vila do 
Catimbau, 7.V.2013, fl., G.C. Delgado-Junior et al. 
623 (UFP); Vale do Catimbau, 29.IX.2004, fl. e fr., R.A. 
Pick 56 (UFP). 

26. Ipomoea brasiliana Meisn., in Mart., Fl. bras. 
7: 261. 1869.

Difere-se das demais trepadeiras do PARNA 
Catimbau pelos ramos vilosos, folhas cordadas, 
face adaxial vilosa a glabrescente, abaxial vilosa, 
ápice agudo, base cordada e sépalas externas 
levemente maiores que as internas, glabrescentes 
a glabras. Floração nas duas estações e frutificação 
na estação seca. 
Material selecionado: Buíque, Serra de Jerusalém, 
12.IX.2012, fl., G.C. Delgado-Junior et al.453 (UFP); 
Fazenda Laranjeira, 9.VI.1995, fr., Figueiredo et al. 
109 (PEUFR). 

27. Ipomoea grandifolia (Dammer) O’Donell, Arq. 
Mus. Paranaense 9: 222, f. 6. 1952.

Caracterizada no PARNA Catimbau pelos 
ramos esparsamente pubescentes, folhas 3-lobadas 

a inteiras, glabrescentes a glabras, ápice agudo a 
acuminado e mucronado, base cordada, sépalas 
membranáceas, as externas, com nervura evidente 
e ciliadas e corola rosa. Floração na estação seca e 
frutificação não observada. 
Material examinado: Buíque, Alcobaça, VIII.2007, bt., 
fl., O. Cano et al. 835 (IPA).

28. Ipomoea hederifolia L., Syst. Nat., ed. 10, 2: 
925. 1759.

Diferencia-se das demais trepadeiras do 
PARNA Catimbau pelos ramos glabrescentes 
a glabros, folhas ovais, glabras, ápice agudo, 
base profundamente cordada, sépalas com arista 
superior a 2,5 cm de comprimento e corola 
hipocrateriforme vermelha com estames exsertos. 
Floração na estação chuvosa e frutificação não 
observada.
Material examinado: Buíque, Vale do Catimbau, 
17.VI.2008, fl., R. Pereira et al. 2833 (IPA).

29. Ipomoea longeramosa Choisy, In A.P. de 
Candolle, Prodr. 9: 384. 1845.

Difere-se das demais trepadeiras do PARNA 
Catimbau pelos ramos hirsutos, folhas 5-lobadas, 
glabrescentes, lobos ovais a elípticos, ápice agudo a 
arredondado, mucronado, base assimétrica, sépalas 
não ciliadas e corola amarela com fauce vinácea. 
Floração e frutificação na estação seca.
Material selecionado: Buíque, Estrada para o Alcobaça, 
31.VIII.2013, fl. e fr., G.C. Delgado-Junior et al. 695 
(UFP). 

30. Ipomoea marcellia Meisn., in Mart., Fl. bras. 
7: 257. 1869.

Difere-se das demais espécies de trepadeiras 
do PARNA Catimbau pelos ramos vilosos, folhas 
cordadas, vilosas, ápice agudo, base cordada, 
nervuras proeminentes na face abaxial e corola 
branco-amarelada com estames exsertos. Floração 
e frutificação na estação chuvosa .
Material selecionado: Buíque, Igrejinha, 2.IV.2012, fl., 
G.C. Delgado-Junior et al. 297 (UFP); Vale do Catimbau, 
VI.2007, bt., fr., O. Cano 795 (IPA). 

31. Ipomoea nil (L.) Roth, Catal. Bot. 1: 36. 1797. 
É reconhecida no PARNA Catimbau pelos 

ramos hirsutos, folhas ovais, esparsamente hirsutas, 
ápice caudado, base cordada, sépalas iguais entre si, 
densamente hirsuta na base e corola rosa. Floração 
nas duas estações e frutificação na estação seca.  
Material selecionado: Buíque, Estrada para o Alcobaça, 
31.VIII.2012, fl., G.C. Delgado-Junior et al. 690 (UFP); 
Caiana, 6.VIII.2006, fl. e fr., M.T. Vital et al. 41 (UFP).
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32. Ipomoea pintoi O’Donell, Lilloa 26: 380. 1953. 
É reconhecida no PARNA Catimbau por 

ser inteiramente glabra com folhas elípticas a 
oblanceoladas, ápice acuminado, base cuneada, 
nectários no pecíolo e pedicelo e sépalas iguais 
entre si e corola rosa. Floração e frutificação nas 
duas estações.
Material selecionado: Buíque, Igrejinha, 8.VIII.2012, 
fr., G.C. Delgado-Junior et al. 404 (UFP); Serra Branca, 
8.VII.2012, fl., G.C. Delgado-Junior et al. 391 (UFP). 

33. Ipomoea piurensis O’Donell, Lilloa 26: 381 1953. 
Diferencia-se das demais trepadeiras 

do PARNA Catimbau pelas folhas cordadas, 
glabrescentes a glabras, ápice agudo e mucronado, 
base cordada, pedicelo com comprimento igual 
ou inferior a 5 mm e sépalas externas rugosas, 
glabras. Floração na estação seca, frutificação não 
observada. 
Material selecionado: Buíque, Estrada para o Alcobaça, 
31. VIII.2013, fl., G.C. Delgado-Junior et al. 691 (UFP).

34. Ipomoea rosea Choisy, in A.P. de Candolle, 
Prodr. 9: 384. 1845.

É reconhecida no PARNA Catimbau por ser 
a única trepadeira herbácea inteiramente glabra, 
3-foliolada com folíolos elípticos, ápice agudo, 
mucronado, base cuneada, sépalas com rostro 
subapical e corola rosa. Floração e frutificação na 
estação chuvosa. 
Material selecionado: Buíque, Igrejinha, 6.V.2013, fl., 
G.C. Delgado-Junior et al. 619 (UFP). 

35. Ipomoea setosa Ker Gawl., Bot. Reg. 4: 335. 1818.
Distingue-se das demais trepadeiras do 

PARNA Catimbau pelos tricomas híspidos e 
alongados nos ramos, folhas ovais, lobadas, 
margem denteada, glabras, sépalas glabras, 
mucronadas e corola rosa. Floração na estação 
chuvosa, frutificação não observada.
Material examinado: Buíque, Sítio Serrote Preto, 19. 
VI.2008, bt., fl., R. Pereira 2702 (IPA).

36. Ipomoea subalata Hassl., Repert. Spec. Nov. 
Regni Veg. 9: 157. 1911. 

É reconhecida no PARNA Catimbau pelas 
folhas cordadas com face adaxial glabra e face 
abaxial pubescente, pedicelo com comprimento 
igual ou superior a 1 cm, sépalas externas coriáceas 
com tricomas esparsos e sépalas internas com 
margem escariosa. Floração nas duas estações e 
frutificação não observada
Material selecionado: Buíque, Sítio Breu, 1.VI.2012, 
fl., G.C. Delgado-Junior et al. 364 (UFP).

37. Ipomoea subincana (Choisy) Meisn., in Mart., 
Fl. bras. 7: 259. 1869

Caracterizada no PARNA Catimbau pelos 
ramos vilosos, folhas cordadas, face adaxial 
densamente vilosa, ápice agudo e mucronado, 
base cordada, sépalas externas ovais a rotundas 
vilosas, sendo as internas um pouco maiores que 
as externas, glabrescentes a glabra, mesopétala 
glabra e fruto deiscente. Floração e frutificação 
nas duas estações.
Material selecionado: Buíque, Serra Branca, 31.V.2012, 
fl. e fr., G.C. Delgado-Junior et al. 329 (UFP). 

38. Jacquemontia chrysanthera Buril, Brittonia 
63(4): 436. 2011.

É reconhecida no PARNA Catimbau pelas 
folhas ovais, vilosas com tricomas estrelados 
com 5(–7) braços armados e corola azul com 
anteras amareladas. Floração nas duas estações e 
frutificação na estação chuvosa.
Material selecionado: Buíque, Trilha para Caverna, 
12.IX.2012, fl., G.C. Delgado-Junior et al. 439 (UFP); 
Serra de Jerusalém, 7.VII.2012, fr., G.C. Delgado-Junior 
& S.O. Santos 372 (UFP).

39. Jacquemontia corymbulosa Benth., Bot. Voy. 
Sulphur 137. 1844.

Distingue-se das demais trepadeiras do 
PARNA Catimbau pelas folhas cordadas a ovais, 
vilosas, bractéolas lineares, sépalas desiguais entre 
si, as externas elípticas a lanceoladas, pubescentes e 
corola completamente azul. Floração e frutificação 
nas duas estações.
Material selecionado: Buíque, Casa de Farinha, 
9.VIII.2012, fl. e fr., G.C. Delgado-Junior et al. 411 (UFP). 

40. Jacquemontia evolvuloides (Moric.) Meisn, in 
Mart., Fl. bras. 7: 307. 1869. Fig. 3u

Diferencia-se das demais trepadeiras do 
PARNA Catimbau pelos ramos com tricomas 
glandulares, folhas cordadas, pubescentes com 
tricomas glandulares e estrelados e corola azul. 
Floração e frutificação na estação seca. 
Material selecionado: Buíque, Trilha para Vila do 
Catimbau, 8.XI.2012, fl., G.C. Delgado-Junior et al. 
468 (UFP); Serra de Jerusalém, 19.X.1994, fl. e fr., M.F. 
Sales 431 (PEUFR).

41. Jacquemontia mucronifera (Choisy) Hallier 
f., Bot. Jahrb. Syst. 16: 543 (1893). Fig. 3t

É reconhecida no PARNA Catimbau pelos 
ramos densamente pubescentes, folhas ovais, 
vilosas, sépalas externas rômbicas a ovais, 
pubescentes, bractéolas lineares e pedicelo com 
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comprimento igual ou inferior a 2 mm. Floração nas 
duas estações e frutificação na estação seca.
Material selecionado: Buíque, Trilha do Camelo 13.IX.2012, 
fl., G.C. Delgado Junior et al. 463 (UFP); Serra de Jerusalém, 
12.IX.2012, fl. e fr., G.C. Delgado- Junior 448 (UFP).

42. Jacquemontia nodiflora (Desr.) G. Don., Gen. 
Hist. 4: 283. 1838

Reconhecida no PARNA Catimbau pelas folhas 
ovais, velutinas, sépalas subiguais entre si, rotundas, 
pubescentes a glabrescentes na base, bractéolas com 
comprimento igual ou inferior a 1 mm e corola branca 
com fauce vinácea. Floração nas duas estações e 
frutificação na estação seca.
Material selecionado: Buíque, Quixel, 9.VIII.2012, fl., 
G.C. Delgado-Junior et al. 424 (UFP); 9.X.2012, fr., G.C. 
Delgado-Junior 487 (UFP).

43. Jacquemontia pentanthos (Jacq) G.Don, Gen. 
Hist. 4: 283. 1838.

Diferencia-se das demais espécies trepadeiras 
do PARNA Catimbau pelos ramos velutinos a 
glabrescentes, folhas ovais, pubescentes, bractéolas 
lanceoladas ou oblanceoladas e sépalas desiguais 
entre si. Floração na estação chuvosa e frutificação 
não observada.
Material examinado: Buíque, Riachão, 25.VI.2010, fl., M. 
Oliveira et al. 4973 (HVASF).

44. Merremia aegyptia (L.) Urb., Symb. Antill. 4: 505. 
1910. Fig. 2a

Distingue-se das demais trepadeiras do PARNA 
Catimbau pelos ramos, pecíolo, pedúnculo e sépalas 
hirsutas, folhas 5-folioladas (palmadas) com folíolos 
elípticos e corola branca. Floração nas duas estações 
e frutificação não observada.
Material selecionado: Buíque, Trilha para Vila do Catimbau, 
12.IX.2012, fl., G.C. Delgado-Junior et al. 426 (UFP). 

45. Merremia cissoides (Lam.) Hallier f., Bot. Jahrb. 
Syst. 16: 552. 1893.

Reconhecida no PARNA Catimbau pelos 
tricomas glandulares nos ramos, folhas 5–(6)-folioladas 
(palmadas) com tricomas glandulares restritos à 
margem; margem denteada e corola branca. Floração 
na estação chuvosa e frutificação não observada. 
Material selecionado: Buíque, Fazenda Laranjeiras, 
20.V.1995, fl., K. Andrade et al. 55 (PEUFR).

46. Turbina cordata (Choisy) Austin & Staples, J. 
Arnold Arbor. 64: 488. 1983.

Difere-se das demais trepadeiras do PARNA 
Catimbau pela face adaxial glabrescente com tricomas 
restritos às nervuras, face abaxial densamente vilosa, 

sépalas externas e internas pubescentes, mesopétala 
vilosa e frutos indeiscentes. Floração e frutificação 
na estação seca.
Material examinado: Buíque, Alcobaça, 10.XII.2012, bt., 
G.C. Delgado-Junior et al. 503 (UFP); Trilha das Torres, 
18.XI.2008, fl., R. Pereira 2844 (IPA). 

Cucurbitaceae Juss. 
47. Apodanthera congestiflora Cogn., Pflanzenr. 
IV 275 I (Heft 66): 66. 1916. Fig. 3e

Distingue-se das demais espécies de 
trepadeiras do PARNA Catimbau pelas folhas 
variando de simples a 3-folioladas, gavinhas 
subopostas às folhas, ramos pilosos a glabros e 
pelas flores esverdeadas inconspícuas menores que 
2 mm de comprimento reunidas em um fascículo 
nodal séssil a subséssil. Floração e frutificação nas 
duas estações.  
Material selecionado: Buíque, Caiana, 7.V.2013, fl., G.C. 
Delgado-Junior et al. 630 (UFP); Pedra do Cachorro, 
17.I.2013, fr. G.C. Delgado-Junior et al. 615 (UFP). 

48. Apodanthera glaziovii Cogn., Bull. Soc. Bot. 
France 3d: 318. 1909.

Difere-se das demais trepadeiras do PARNA 
Catimbau pelos ramos pilosos, folhas ovais, inteiras 
a levemente lobadas, pilosas, ápice agudo ou 
assimétrico, base cordada flores pistiladas solitárias e 
flores estaminadas reunidas em racemo e pedúnculo 
variando de 2 a 4 cm de comprimento. Floração na 
estação chuvosa e frutificação não observada.
Material selecionado: Buíque, Canyon, 3.VII.2013, fl., 
G.C. Delgado-Junior et al. 679 (UFP).

49. Cayaponia martiana Cogn., Monogr. Phan. 3: 
777. 1881.

É reconhecida no PARNA Catimbau pelos 
ramos glabrescentes e pelas folhas 3–5 lobadas 
com lobos oblongo-lanceolados, pubescentes, 
margem denticulada, ápice assimétrico, base não 
decurrente e sem glândulas. Floração e frutificação 
na estação chuvosa.
Material examinado: Buíque, Catimbau, 19.VI.2008, fl. 
e fr., R. Pereira et al. 2713 (IPA).

50. Cayaponia tayuya (Vell.) Cogn., in A. DC., 
Monogra. Phan. 3: 772. 1881. Fig. 3f

Distingue-se das demais trepadeiras do PARNA 
do Catimbau pelos ramos pubescentes e pelas folhas 
inteiras a 3–5 lobadas, deltoides a ovais, pubescentes, 
base decurrente com glândulas. Floração na estação 
chuvosa e frutificação não observada.  
Material examinado: Buíque, Estrada Buíque-Catimbau, 
11.VII.1997, bt., fl., A. Miranda et al. 2743 (HST). 
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51. Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai, 
Cat. Sem. Spor. Hort. Bot. Univ. Imp. Tokyo 30: 
854. 1916. Fig. 3d 

É reconhecida no PARNA Catimbau pelos 
ramos densamente lanosos e pelas folhas pinatífidas 
com mais de 10 lobos, lobos ovais a oblongos ou 
assimétricos, glabrescentes. Floração e frutificação 
na estação chuvosa.
Material selecionado: Buíque, Serrinha, 3.VII.2013, fl. 
e fr., G.C. Delgado-Junior et al. 667 (UFP). 

52. Cucumis anguria L., Sp. pl. 2: 1011. 1753.
É caracterizada no PARNA Catimbau 

pelos ramos esparsamente hirsutos, folhas 3–5–7 
lobadas com lobos ovais a obovais, pilosas, ápice 
arredondado, e inflorescência com até 5 flores. 
Floração e frutificação na estação chuvosa. 
Material examinado: Buíque, Alcobaça, 19.VII. 2008, 
fl. e fr., R. Pereira et al 2776. (IPA).

53. Momordica charantia L., Sp. pl. 2: 1009-
1010. 1753.

Diferencia-se das demais trepadeiras do 
PARNA do Catimbau pelos ramos pilosos 
a glabrescentes, folhas 5–7 palmatipartidas, 
glabrescentes, ápice dos lobos laterais agudo 
e mucronado. Floração nas duas estações e a 
frutificação na estação chuvosa.
Material selecionado: Buíque, Estrada para o Alcobaça, 
9.V.2013, fl. e fr., G.C. Delgado-Junior et al. 654 (UFP). 

Dioscoreaceae R. BR.
54. Dioscorea cinnamomifolia Hook., Curtis’s Bot. 
Mag. 2: 2825. 1828. 

Diferencia-se das demais espécies do PARNA 
do Catimbau pelas folhas glabras com sinus da 
base foliar menor que 3 mm de comprimento, 
tricomas na inserção do pecíolo no ramo e pelas 
flores estaminadas com 6 estames livres. Floração 
e frutificação nas duas estações.
Material selecionado: Buíque, Casa de Farinha, 
9.VIII.2012, fl., G.C. Delgado-Junior et al. 416 (UFP); 
Trilha das Torres, 9.VIII.2002, fr., G.C. Delgado-Junior 
et al. 408 (UFP).

55. Dioscorea leptostachya Gardn., in Hooker, 
Lond. J. Bot. 1: 534. 1842. Fig. 3r

Espécie caracterizada no PARNA Catimbau 
pelos ramos e folhas glabras, flores estaminadas 
sésseis em espiga, com 3 estames livres e flores 
pistiladas com tépalas unguiculadas. Floração e 
frutificação na estação chuvosa.
Material selecionado: Buíque, Estrada Buíque-Catimbau, 
19.VII.1994, fl. e fr., A. Miranda et al. 1724 (PEUFR).

56. Dioscorea piperifolia Humb. & Bonpl. ex 
Willd., in Willdenow, Sp. Pl. 4: 795. 1805. 

Distingue-se das demais espécies do PARNA 
do Catimbau pelas folhas glabras com sinus da base 
foliar maior que 1 cm de comprimento, pontuações 
verdes (escuras quando herborizadas) na base da 
face abaxial da folha e pelas flores estaminadas 
com 6 estames livres. Floração estação chuvosa e 
frutificação não observada. 
Material selecionado: Buíque, Serra de Jerusalém, 
3.VII.2013, fl., G.C. Delgado-Junior et al. 681 (UFP).

57. Dioscorea subhastata Vell. Fl. Flum. Icon. 10: 
tab. 121. 1831; Arch. Mus Nac. Rio de Janeiro 5: 
425. 1881. Fig. 3s

Reconhecida no PARNA do Catimbau por ser 
inteiramente glabra, apresentar de 7 a 9 nervuras 
proeminentes na face abaxial das folhas, flores 
estaminadas com três estames soldados à coluna 
carnosa, inflorescência pistilada com duas flores 
por nó e tépalas multinervadas. Floração na estação 
seca e frutificação não observada.
Material examinado: Buíque, Alcobaça, 31.VIII.2013, 
fl., G.C. Delgado-Junior et al. 702 (UFP).

Euphorbiaceae Juss.
58. Dalechampia schenckiana Pax & K.Hoffm., 
Pflanzenr., IV. 147 XII (Heft 68): 49. 1919.       
 Fig. 3c 

Difere-se das demais trepadeiras do PARNA 
Catimbau pelos ramos pilosos, folhas lanceoladas 
a ovais, pilosas a vilosas e pelas inflorescências 
em pseudanto portando brácteas foliáceas. 
Floração e frutificação nas duas estações.
Material selecionado: Buíque, Cachoeira, 12.IX.2012, 
fl. e fr., G.C. Delgado-Junior et al. 436 (UFP). 

59. Tragia volubilis L., Sp. pl. 2: 980. 1753. 
É reconhecida no PARNA Catimbau pelos 

tricomas tectores e urticantes nos ramos e folhas; 
folhas lanceoladas, pilosas a hirsutas e flores 
esverdeadas sésseis a subsésseis. Floração nas 
duas estações e frutificação na estação chuvosa.
Material selecionado: Buíque, Fazenda Giovanni, 
3.VII.2013, fl. e fr., G.C. Delgado-Junior et al. 688 (UFP).

Fabaceae Lindl.
60. Ancistrotropis peduncularis (Kunth) A. 
Delgado, Amer. J. Bot 98(10): 1704. 2011.        
 Fig. 3h

É caracterizada no PARNA Catimbau 
pelos  ramos esparsamente pubescentes , 
folhas 3-folioladas com folíolos assimétricos, 
deltoides ou ovais a lanceolados, pubescentes a 
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glabrescentes, pedúnculo com comprimento igual 
ou superior a 8 cm, dentes do cálice mais curtos 
que o tubo; alas lilases e frutos lineares com 
comprimento igual ou superior a 5 cm. Floração 
e frutificação na seca. 
Material examinado: Buíque, Alcobaça, 31.X.2013, 
fl. e fr., G.C. Delgado-Junior et al. 699 (UFP).

61. Canavalia brasiliensis Mart. ex Benth., 
Comm. Legum. Gen. 71. 1837. Fig. 3m

Difere-se das demais trepadeiras do PARNA 
Catimbau pelos ramos pilosos a glabrescentes, 
folhas 3-folioladas com largura superior a 4 
cm, folíolos ovais, elípticos a assimétricos, face 
adaxial glabrescente a glabra, abaxial pubescente, 
ápice agudo, base cuneada, cálice com 4 dentes, 
piloso e fruto pubescente com margem plana. 
Floração e frutificação na estação seca.
Material selecionado: Buíque, Estrada para o 
Alcobaça, 31.VIII.2012, fl. e fr., G.C. Delgado-Junior 
et al. 693 (UFP).

62. Centrosema arenarium Benth., Comm. 
Legum. Gen. 55. 1837. Fig. 3p

Pode ser diferenciada no PARNA Catimbau 
pelos ramos pubescentes, folhas 3-folioladas com 
folíolos elípticos, lanceolados ou ovais a oblongos, 
glabros a pubescentes e ao menos um dente do 
cálice maior que o comprimento do tubo. Floração 
e frutificação nas duas estações.
Material selecionado: Buíque, Cachoeira, 12.IX.2012, 
fr., G.C. Delgado-Junior et al. 435 (UFP); IX.2012, fl., 
G.C. Delgado-Junior et al. 438 (UFP).

63. Centrosema brasilianum (L.) Benth., Comm. 
Legum. Gen. 54. 1837.

É reconhecida no PARNA Catimbau pelas 
folhas 3-folioladas com folíolos elípticos a 
oblongos, glabrescentes a pubérulos e todos os 
dentes do cálice menores que o comprimento do 
tubo, bractéola com comprimento superior a 10 
mm, flor solitária e fruto glabro. Floração nas duas 
estações e frutificação na estação seca.
Material selecionado: Buíque, Estrada para Igrejinha, 
8.VIII.2012, fl. e fr., G.C. Delgado-Junior et al. 407 (UFP). 

64. Centrosema coriaceum Benth., Comm. 
Legum. Gen. 54. 1837.

Diferente das demais espécies do PARNA 
Catimbau por ser completamente glabra com folhas 
3-folioladas com folíolos coriáceos, elípticos 
a oblongos, ápice emarginado, mucronado e 
base arredondada. Floração nas duas estações e 
frutificação na estação seca.

Material selecionado: Buíque, Chapadão, 13.IX.2012, 
fl., G.C. Delgado-Junior et al. 460 (UFP); Serra de 
Jerusalém, 9.X.2012, fr., G.C. Delgado-Junior et al. 
487 (UFP). 

65. Centrosema pubescens Benth., Comm. 
Legum. Gen. 54. 1837.

É diferenciada das demais trepadeiras do 
PARNA Catimbau por apresentar ramos pilosos, 
folhas 3-folioladas com folíolos elípticos, 
lanceolados a ovais, pilosos a glabrescentes, 
ápice agudo, base arredondada, bractéolas com 
comprimento inferior a 10 mm, inflorescência com 
2 ou mais flores, dentes do cálice menores que o 
comprimento do tubo e fruto pubescente. Floração 
na estação seca e frutificação não observada.
Material selecionado: Buíque, Sítio Serra Branca, 
21.X.2006, fl., A. Rocha et al. 1562 (IPA).

66. Chaetocalyx scandens var. pubescens (DC.) 
Rudd, Contr. U.S. Natl. Herb. 32(3): 236. 1958.

É reconhecida no PARNA Catimbau pelos 
ramos pubescentes, estípulas presentes, folhas 
pinadas e imparipinadas, 5-folioladas com folíolos 
elípticos a ovais, ápice arredondado a agudo, 
mucronado, base arredondada a cuneada, corola 
amarela e fruto lomentoso. Floração nas duas 
estações e frutificação não observada.
Material selecionado: Buíque, Serra de Jerusalém, 
9.X.2012, fl., G.C. Delgado-Junior et al. 493 (UFP). 

67. Dioclea grandiflora Mart. ex Benth., Comm. 
Legum. Gen. 68-69. 1837. Fig. 3l,o

Difere-se das demais espécies de trepadeiras 
do PARNA Catimbau pelos ramos pilosos a 
velutinos, folhas 3-folioladas com folíolos obovais 
a suborbiculares, face adaxial vilosa, ápice 
arredondado, às vezes agudo e mucronado, cálice 
com 5 dentes, viloso e fruto viloso com margem 
arqueada. Floração nas duas estações e frutificação 
na estação chuvosa.
Material selecionado: Buíque, Chapadão, 30.V.2012, 
fr., G.C. Delgado-Junior et al. 322 (UFP); Fazenda 
Brejo São José, 15.I.2013, fl., G.C. Delgado-Junior et 
al. 590 (UFP).

68. Macroptilium bracteatum (Nees & Mart.) 
Maréchal & Baudet, Bull. Jard. Bot. Belg. 44(3-4): 
443. 1974. Fig 3g,n

Caracterizada no PARNA Catimbau pelos 
ramos pilosos a vilosos, folhas 3-folioladas com 
folíolos deltoides, lanceolados ou assimétricos, 
pilosos a glabros, fascículo de brácteas na base do 
pedúnculo, dentes do cálice menores que o tubo e 
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frutos lineares com comprimento superior a > 5 cm. 
Floração e frutificação na estação seca.
Material examinado: Buíque, Estrada para o Alcobaça, 
31.VIII.2013, fl. e fr., G.C. Delgado-Junior et al. 694 
(UFP).

69. Macroptilium martii (Benth.) Maréchal & 
Baudet, Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 47(1/2): 257. 
1977. Fig. 3i,j

É reconhecida no PARNA Catimbau pelos 
ramos vilosos a lanosos, folhas 3-folioladas com 
folíolos suborbiculares a ovais ou assimétricos, 
vilosos, cálice densamente lanoso com os dentes 
maiores que o tubo, alas vermelhas e frutos falcados 
com comprimento igual ou inferior a 3 cm. Floração 
e frutificação na estação chuvosa.
Material selecionado: Buíque, Serrinha, 3.VII.2013, fl. 
e fr., G.C. Delgado-Junior et al. 670 (UFP).

70. Periandra coccinea (Schrad.) Benth., Comm. 
Legum. Gen. 58. 1837. Fig. 3k

Difere-se das demais trepadeiras do PARNA 
Catimbau pelos ramos pubescentes, folhas 
3-folioladas, folíolos com largura igual ou inferior 
a 2,5 cm, obovais a elípticos, glabrescentes a vilosos, 
inflorescência com até 5 flores, corola vermelha e 
cálice campanulado. Floração e frutificação na seca.
Material selecionado: Buíque, Fazenda Brejo de São 
José, 16.I.2013, fl. e fr., G.C. Delgado-Junior et al. 
603 (UFP).

71. Vigna luteola (Jacq.) Benth., in Mart. Fl. bras. 
15(1): 194. 1859.

Espécie reconhecida no PARNA Catimbau 
pelos ramos esparsamente hirsutos, base da 
estípula auriculada, folhas 3-folioladas com folíolos 
lanceolados, pubescentes, brácteas com largura 
inferior a 1,5 mm, corola amarela e flores congestas 
no ápice da inflorescência. Floração na estação seca 
e frutificação não observada.
Material examinado: Buíque, Fazenda São José, 
15.I.2013, fl., G.C. Delgado-Junior et al. 591 (UFP).

Loganiaceae R. Br. ex Mart.
72. Strychnos gardneri DC., Prodr. 9: 14. 1845. 
 Fig. 2i

É reconhecida no PARNA Catimbau pelas 
gavinhas em forma de ganchos e pelas folhas com 
venação trinérvea, coriáceas, elípticas, face adaxial 
glabra e face abaxial com tricomas restritos a axila 
do par interno da nervuras principais. Floração na 
estação seca e  frutificação não observada.
Material examinado: Buíque, Casa de Farinha, 
9.VIII.2012, bt., fl., G.C. Delgado Junior et al. 413 (UFP).

73. Strychnos rubiginosa DC. Prodr. 9: 16. 1845.
Difere-se das demais trepadeiras do PARNA 

Catimbau pelas gavinhas em forma de ganchos, 
folhas com venação trinérvea, elípticas a ovais, 
pubescentes e pelo cálice pubescente com 
tricomas ferrugíneos. Floração nas duas estações 
e frutificação não observada. 
Material examinado: Buíque, Estrada para o Juá, 8.V.2013, 
bt., G.C. Delgado-Junior et al. 665 (UFP). Pedra da cocha, 
8.X.2012, fl. G.C. Delgado-Junior et al. 470 (UFP).

Malpighiaceae Juss.
74. Banisteriopsis muricata (Cav.) Cuatrec., 
Webbia 13(2): 503-504. 1958.

É reconhecida no PARNA Catimbau pelos 
ramos pubescentes, folhas elípticas a ovais, face 
abaxial canescente, base cuneada, pecíolo com 
glândulas, inflorescência em cimeira de umbela e 
cálice com elaióforos. Floração e frutificação nas 
duas estações.
Material selecionado: Buíque, Trilha para Cachoeira, 
12.IX.2012, fl., G.C. Delgado-Junior et al. 431 (UFP); 
Sítio Barro Branco, 1.VI.2012, fr., G.C. Delgado-Junior 
et al. 365 (UFP).

75. Banisteriopsis stellaris (Griseb.) B. Gates, Fl. 
Neotrop. Monogr. 30: 71, f. 13. 1982.

É reconhecida no PARNA Catimbau pelos 
ramos glabros, folhas elípticas a ovais, face adaxial 
glabrescente a glabra, às vezes com tricomas na 
margem, base subcordada, glândulas nas nervuras 
da face abaxial e inflorescência em umbela com 4 
flores. Floração e frutificação nas duas estações.
Material selecionado: Buíque, Serra de Jerusalém, 
9.VIII.2012, fl., G.C. Delgado-Junior et al. 415 (UFP); 
Serrinha, 3.VII.2013, bt., fl. e fr., G.C. Delgado-Junior 
et al. 671 (UFP). 

76. Carolus chasei (W.R. Anderson) W.R. 
Anderson, Novon 16(2): 187. 2006. 

Distingue-se das demais trepadeiras do 
PARNA Catimbau pelos ramos glabrescentes 
a glabros, folhas elípticas com face adaxial 
glabrescente a glabra, abaxial velutina, pedicelo 
com comprimento inferior a 6 mm, cálice com 
elaióforo e corola densamente serícea. Frutificação 
na seca e floração não observada.
Material selecionado: Buíque, Igrejinha, 2.IX.2004, fr., 
A. Rocha 1229 (IPA).

77. Diplopterys lutea (Griseb.) W.R. Anderson & 
C. Davis, Harvard Pap. Bot. 11(1): 10. 2006.

Pode ser reconhecida no PARNA Catimbau 
pelas folhas ovais, lanosas (jovens), glabrescentes 
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a glabras (maduras), pedicelo com comprimento 
superior a 1 cm, cálice sem elaióforo, pétalas 
amarelas, fimbriadas na margem. Floração na 
estação seca e frutificação não observada.
Material selecionado: Buíque, Estrada para o 
Alcobaça, 10.X.2012, fl., G.C. Delgado Junior et al. 
501 (UFP).

78. Diplopterys pubipetala (A. Jussieu) W.R. 
Anderson & Davis, Harvard Pap. Bot. 11(1): 
13. 2006.

É reconhecida no PARNA Catimbau pelas 
folhas obovais a ovais, glabras, margem revoluta, 
pecíolo com comprimento superior a 3 mm, 
corola amarela e cálice com elaióforos. Floração 
na estação chuvosa e frutificação na estação seca.
Material selecionado: Buíque, Serra de Jerusalém, 
7.VII.2012, fr., G.C. Delgado-Junior et al. 373 (UFP). 
Serra Branca, 8.X.2012, bt., G.C. Delgado-Junior et 
al. 475 (UFP).

79. Heteropterys byrsonimifolia A. Juss., Arch. 
Mus. Hist. Nat., 3: 464. 1843.

Difere-se das demais trepadeiras do 
PARNA Catimbau pelas folhas elípticas, glabras 
a glabrescentes, base cuneada, indumento 
ferrugíneo no eixo da inflorescência e pedicelo 
com comprimento igual ou inferior a 1 cm. 
Floração na estação seca e frutificação não 
observada.
Material examinado: Buíque, Quixel, 9.VIII.2012, 
fl., G.C. Delgado-Junior et al. 422 (UFP).

80. Heteropterys caducibracteata W.R. Anderson, 
Contr. Univ. Michigan Herb. 15: 118-120, f. 9. 
1982.

Espécie reconhecida no PARNA do 
Catimbau pelos ramos glabros a glabrescentes, 
folhas ovais a elípticas com face adaxial 
glabrescente a glabra, face abaxial tomentosa, 
glândulas ausentes ao longo da margem foliar, 
corola amarela e cálice com elaióforos. Floração 
não observada e frutificação na estação chuvosa.
Material examinado Buíque, Chapada São José, 
2.VII.1975, fr., Andrade-lima (IPA 42962).

81. Heteropterys trichanthera A. Juss., Arch. 
Mus. Hist. Nat. 3: 438. 1843. 

É reconhecida no PARNA Catimbau pelos 
ramos glabros, folhas ovais a elípticas, face 
adaxial pilosa, glândulas esparsas ao longo da 
margem da face abaxial, sépalas com elaióforos 
e corola amarela. Floração não observada e 
frutificação na estação chuvosa.

Material examinado: Ibimirim. Ibimirim-Catimbau, 
3.VII.1995, fr., A.P.S. Gomes et al. 29 (PEUFR).

82. Janusia anisandra (A.Juss.) Griseb., in Mart. 
Fl. bras. 12(1): 103. 1858.

Difere-se das demais trepadeiras do PARNA 
Catimbau pelos ramos glabros, folhas ovais, face 
adaxial glabrescente, abaxial lanosa, ápice agudo, 
base cordada a arredondada, inflorescência em 
panícula, pedúnculo maior que o pedicelo, corola 
amarela, sépalas com elaióforos e fruto sâmara. 
Floração nas duas estações e frutificação na seca.
Material selecionado: Buíque, Cachoeira, 12.IX.2012, 
bt., fl. e fr., G.C. Delgado-Junior et al. 433 (UFP). 

83. Mascagnia sepium (A. Juss.) Griseb., in Mart. 
Fl. bras. 12(1): 96. 1858.

É reconhecida no PARNA Catimbau pelas 
folhas ovais, face adaxial glabrescente a glabra, 
abaxial pilosa com tricomas ferrugíneos, base 
arredondada ou cordada, corola amarela e fruto 
sâmara com alas laterais membranáceas com 
nervuras reticuladas. Floração na seca e frutificação 
não observada.
Material selecionado: Buíque, Alcobaça, 31.VIII.2013, 
bt., fl., G.C. Delgado-Junior et al. 698 (UFP, HUEFS).

84. Stigmaphyllon auriculatum (Cav.) A. Juss., In 
St.-Hilaire Fl. bras. mer. 3: 48. 1833 [“1832”].  
 Fig. 2j,k

Diferencia-se das demais trepadeiras do 
PARNA Catimbau pelos ramos pubescentes, folhas 
membranáceas, elípticas, ovais ou triangulares, 
glabras, glândulas filiformes espalhadas ao longo 
da margem e pecíolo com um par de glândulas no 
ápice. Floração e frutificação nas duas estações. 
Material selecionado: Buíque, Estrada para o Alcobaça, 
9.V.2013, fl. e fr., G.C. Delgado-Junior et al. 658 (UFP). 

Passifloraceae Juss. ex Roussel 
85. Passiflora cincinnata Mast., Gard. Chron., 
1868: 966. 1868. 

É reconhecida no PARNA Catimbau pelos 
ramos glabros, folhas simples 5-partidas, lobos 
elípticos a oblongos, glabrescentes a glabras, par de 
glândulas no pecíolo e corola violáceas. Floração 
nas duas estações e frutificação não observada.
Material selecionado: Buíque, Serra de Jerusalém, 
7.VII.2012, fl., G.C. Delgado-Junior et al. 387 (UFP). 

86. Passiflora foetida L., Sp. Pl. 2: 959.
É reconhecida no PARNA Catimbau pelos 

tricomas glandulares nos ramos, folhas, brácteas 
e estípulas; folhas ovais, vilosas e pelas estípulas 
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pinatissectas. Floração nas duas estações e 
frutificação na estação chuvosa.
Material selecionado: Buíque, Chapadão, 30.V.2012, 
fl., G.C. Delgado Junior et al. 323 (UFP); Sítio Barro 
Branco, 1.VII.2012. fl. e fr., G.C. Delgado-Junior et 
al. 355 (UFP).

87. Passiflora luetzelburgii Harms, Repert. Spec. 
Nov. Regni Veg. 19: 32. 1923. 

Difere-se das demais trepadeiras do PARNA 
Catimbau pelos ramos pubescentes a velutinos, 
folhas com comprimento superior a 4 cm, ovais, 
velutinas, ápice agudo a arredondado, base 
cuneada, glândulas na região mediano-basal do 
pecíolo, flores solitárias, corola vermelha e fruto 
baga. Floração nas duas estações e a frutificação 
na estação chuvosa.
Material selecionado: Buíque, Estrada para o Sítio Juá, 
17.I.2013, fl., G.C. Delgado-Junior et al. 610 (UFP); 
Serra Branca, 31.V.2012, fl. e fr., G.C. Delgado-Junior 
et al. 330 (UFP).

88. Passiflora silvestris Vell., Fl. Flumin. 9: t. 74.
Diferencia-se das demais espécies do 

PARNA Catimbau por ser inteiramente glabra, 
com estípula superior a 1 cm de comprimento, 
oval-lanceolada, folhas oblongo-lanceoladas, 
glândulas no pecíolo e corola branca. Floração 
na estação chuvosa e frutificação não observada.
Material examinado: Buíque, Vale do Catimbau, 
27.II.2002, fl., I.C. Lopes et al. (UFP 31789). 

Polygalaceae Hoffmanns. & Link 
89. Securidaca diversifolia (L.) S.F. Blake, Contr. 
U.S. Natl. Herb. 23(3): 594. Fig. 3q

É reconhecida no PARNA Catimbau pelas 
folhas elípticas a lanceoladas, pubescentes a 
glabrescentes, glândulas extraflorais na inserção do 
pecíolo no ramo e no pedicelo, inflorescência em 
racemo, corola lilás, fruto sâmara 1-alada. Floração 
nas duas estações e a frutificação na estação seca.
Material selecionado: Buíque, Quixel, 9.X.2012, fl. e 
fr., G.C.Delgado Junior et al. 492 (UFP).

Rhamnaceae Juss.
90. Gouania colurnifolia Reissek, in Mart. Fl. 
bras. 11(1): 107, t. 26, f. 9. 1861.

É reconhecida no PARNA Catimbau pelas 
gavinhas nos ramos e/ou nas inflorescências, 
folhas ovais, pubescentes a velutinas, margem 
serreada na metade distal e com glândulas 
na margem da face abaxial, corola creme e 
esquizocarpo 3-alado, velutino. Floração e 
frutificação na estação chuvosa.

Material examinado: Buíque, Serra do Catimbau, 
19.IV.1994, fr., A. Miranda et al. 1795 (PEUFR).

Sapindaceae Juss.
91. Cardiospermum corindum L., Sp. Pl. (ed. 2) 1: 
526. Fig. 2c

Diferencia-se das demais trepadeiras do 
PARNA Catimbau pelas folhas 5-folioladas 
com folíolos ovais, pilosos, ápice acuminado, 
base cuneada, inflorescência com até 4–6 ramos 
secundários reunidos no ápice da raque e pelas 
cápsulas infladas. Floração e frutificação nas duas 
estações.
Material selecionado: Buíque, Chapadão, 13.IX.2012, fr., 
G.C. Delgado-Junior et al. 462 (UFP); Fazenda laranjeira, 
19.V.2005, fl. e fr., Inácio 59 (PEUFR). 

92. Serjania glabrata Kunth. Nov. Gen. Sp. (quarto 
ed.) 5: 110. 1821. Fig. 2d

Pode ser reconhecida no PARNA Catimbau 
pelos ramos pubescentes a velutinos, gavinhas na 
inflorescência e ao longo do ramo, folhas 5-folioladas 
com folíolos ovais a romboide, face abaxial velutina 
com indumento esbranquiçado, ápice agudo e base 
cuneada. Floração e frutificação nas duas estações. 
Material selecionado: Buíque, Brocotó, 8.VIII.2012, 
fl., G.C. Delgado-Junior et al. 399 (UFP); Chapadão, 
30.V.2012, fr, G.C. Delgado-Junior et al. 324 (UFP).

93. Serjania lethalis A. St.-Hil., Hist. Pl. Remarq. 
Bresil, 1: 206. 1824.

Difere-se das demais trepadeiras do PARNA 
Catimbau pelos ramos pubescentes a glabrescentes, 
gavinhas na inflorescência, folhas 5-folioladas com 
folíolos ovais a elípticos, glabros, ápice agudo e base 
cuneada. Floração e frutificação na estação seca.
Material selecionado: Buíque, Trilha do camelo, 
5.XII.2012, fr., G.C. Delgado-Junior et al. 556 (UFP); 
Estrada para a Vila do Catimbau, 8.X.2012, fr. G.C. 
Delgado-Junior et al. 465 (UFP).

94. Serjania marginata Casar., Nov. Stirp. Bras. 5: 
44. 1843. Fig. 2b 

Difere-se das demais trepadeiras do PARNA 
Catimbau pelos ramos pubescentes a glabrescentes, 
gavinhas na inflorescência, folhas 5-folioladas 
com folíolos com raque alada, ovais, elípticos a 
obovais, pubescentes a glabrescentes, ápice agudo 
a arredondando e base cuneada a aguda. Floração 
nas duas estações e frutificação na estação chuvosa.
Material selecionado: Buíque, Cachoeira, 12.IX.2012, 
bt., fl., G.C. Delgado-Junior et al. 437 (UFP); Fazenda 
laranjeira, 16.VII.1995, fl. e fr.  Figueirêdo et al. 94 
(PEUFR).
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95. Serjania pernambucensis Radlk., in Mart. Fl. 
bras. 13(3): 332. 1892.

É caracterizada no PARNA Catimbau pelos 
ramos tomentosos, gavinhas na inflorescência, 
folhas 5-folioladas com folíolos lanceolados a 
oblongos ou ovais, face abaxial pubescente com 
indumento ferrugíneo, ápice agudo e base cuneada. 
Floração na estação chuvosa e frutificação não 
observada.
Material selecionado: Buíque, Estrada Catimbau-
Buíque, 11.VII.1997, fl., A. Miranda et al. 2740 (HST).

96. Urvillea ulmacea Kunth, Nov. Gen. Sp. (quarto 
ed.) 5: 106, pl. 440. 1821. 

Reconhecida no PARNA Catimbau pelos 
ramos pilosos, folhas 3-folioladas com folíolos 
ovais, pilosos, ápice acuminado, base cuneada e 
cápsula inflada na região central, alada. Floração 
na estação chuvosa e frutificação não observada.
Material examinado: Buíque, Estrada Buíque-
Catimbau, 11.VII.1997, bt. e fl., A.C. Lacerda et al. 
(HST 6802). 

Smilacaceae Vent.
97. Smilax campestris Griseb., in Mart. Fl. bras. 
3(1): 15. 1842.

É reconhecida no PARNA Catimbau por 
apresentar um par de gavinhas na base do pecíolo, 
folhas coriáceas, ovais, elípticas, oblongas a 
cordadas, glabras, com 3–5 nervuras proeminentes 
na face abaxial e inflorescência em umbela. 
Floração e frutificação na seca.
Material selecionado: Buíque, Trilha do Camelo, 
5.XII.2012, fl., G.C. Delgado-Junior et al. 557 (UFP); 
Serra de Jerusálem, 12.IX.2012, fr., G.C. Delgado-Junior 
et al. 499 (UFP).

98. Smilax cissoides Mart. ex Griseb., in Mart. Fl. 
bras. 3(1): 8. 1842.

Difere-se das demais trepadeiras do PARNA 
Catimbau por apresentar um par de gavinhas na 
base do pecíolo, folhas membranáceas a cartáceas, 
ovais, glabras, com 7 ou mais nervuras primárias 
proeminentes na face abaxial e inflorescência em 
umbela. Floração e frutificação na seca.
Material selecionado: Buíque, Quixel, 12.IX.2012, bt., 
G.C. Delgado-Junior et al. 456 (UFP).

Trigoniaceae A. Juss.
99. Trigonia nivea Cambess., Fl. Bras. Merid. 
(quarto ed.) 2(13): 113. 1829.

É reconhecida no PARNA Catimbau pelos 
ramos lanosos a glabros, folhas oblongo-elípticas, 
oblanceoladas a oblongas, face abaxial lanosa 

com tricomas esbranquiçados, ápice agudo a 
obtuso, raro mucronado, base cuneada, nervuras 
secundárias proeminentes, corola alva, pedicelo 
com comprimento superior a 2 mm e fruto cápsula 
septicida. Floração e frutificação na estação seca.
Material selecionado: Buíque, Quixel, 9.VIII.2012, fl. 
e fr., G.C. Delgado-Junior et al. 423 (UFP). 

Vitaceae Juss. 
100. Cissus blanchetiana Planch., Monogr. Phan. 
5: 556. 1887.

É reconhecida no PARNA Catimbau pelos 
ramos velutinos a glabrescentes, gavinhas opostas 
às folhas e pelos folíolos ovais, oblongos a elípticos, 
face abaxial tomentosa com indumento ferrugíneo, 
ápice agudo a acuminado, base arredondada a 
subcordada, inflorescência umbeliforme e fruto 
baga. Floração não observada e frutificação na 
estação chuvosa.
Material examinado: Buíque, Serra de Jerusalém, 
30.V.2012, fr., G.C. Delgado-Junior et al. 317 (UFP).

101. Cissus verticillata (L.) Nicolson & C.E. Jarvis, 
Taxon 33(4): 727. 1984.

Distingue-se das demais trepadeiras do 
PARNA Catimbau pelas gavinhas opostas às folhas; 
folhas ovais, tricomas restritos às nervuras na face 
abaxial, ápice agudo a cuspidado, base subcordada 
a emarginada, pecíolo glabro, inflorescência em 
panícula de umbela, corola creme-esverdeada e fruto 
baga. Floração e frutificação na estação chuvosa.
Material examinado: Buíque, Sítio Palmeirinha, 
19.VII.2008, fl. e fr., R. Pereira et al. 2700 (IPA).
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Introdução
Epífitos são plantas que passam a maior parte 

ou todo o tempo de sua vida sobre outras plantas 
sem obter nutrientes das mesmas (Benzing 1987). 
Especialmente nas florestas tropicais úmidas, elas 
compõem parte significativa da flora e sua presença 
e abundância são frequentemente utilizadas como 
características de tais florestas (Johansson 1974). 

Além de formarem um dos maiores componentes 
da diversidade nesses ambientes, a comunidade 
epifítica é a primeira destinada ao declínio quando há 
ocorrência de perturbações nos ecossistemas florestais 
(Dubuisson et al. 2009). As espécies de Orchidaceae 
representam cerca de 73% do total de epífitos 
vasculares, enquanto Bromeliaceae e Polypodiaceae 
geralmente são citadas em segundo e terceiro lugares, 
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Resumo
O Parque Nacional do Itatiaia está localizado no sudeste do Brasil, na parte mais elevada da Serra da Mantiqueira. 
Uma extensa área do Parque é coberta por Floresta Ombrófila Densa Montana, sendo extremamente rica em 
espécies epifíticas. O objetivo deste trabalho foi reconhecer as espécies de samambaias e licófitas epifíticas com 
altos índices de densidade e analisar a abundância dessas plantas em três faixas altitudinais. Foram estabelecidos 
três sítios de amostragem entre 800 e 1.200 m com intervalos de 200 m. Em cada sítio foram estabelecidas 30 
parcelas de 25 m². Os forófitos foram considerados como unidade amostral natural das plantas inventariadas na 
base de seus troncos (0–2 m de altura). Trinta e seis espécies de samambaias e licófitas epifíticas distribuídas em 
20 gêneros e nove famílias foram encontradas. As famílias com elevada riqueza de espécies foram Aspleniaceae e 
Polypodiaceae. Campyloneurum lapathifolium, Mickelia scandens, Blechnum acutum e Didymoglossum reptans 
foram as espécies mais abundantes. A faixa de 800 m mostrou maior diversidade que as demais.
Palavras-chave: epífitos vasculares, Floresta Atlântica, gradiente altitudinal, pteridoflora.

Abstract
The Itatiaia National Park is located in southeastern Brazil, in the highest part of Mantiqueira Mountain Range. 
A large area of the Park is covered by a Dense Montane Rain Forest, being extremely rich in epiphytic species. 
The aim of this work was to recognize the species of ferns and lycophytes with higher density index and analyze 
the abundance of these plants in three elevation zones. It was established three sampling sites between 800 and 
1200 m at intervals of 200 m. At each site were established 30 plots of 25m². Phorophytes were considered natural 
sample unit of inventoried plants at base of their trunks (0–2 m high). Thirty-six species of epiphytic ferns and 
lycophytes distributed in 20 genera and nine families were found. The families with highest species richness were 
Aspleniaceae and Polypodiaceae. Campyloneurum lapathifolium, Mickelia scandens, Blechnum acutum, and 
Didymoglossum reptans were the most abundant species. The 800 m zone showed a higher diversity than the others.
Key words: vascular epiphytes, Atlantic Forest, elevational gradient, ferns, lycophytes.
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respectivamente, nessa fitofisionomia (Fontoura et 
al. 1997; Dubuisson et al. 2009). Por outro lado, 
as samambaias são o segundo grupo de plantas 
vasculares em termos de riqueza epifítica, com 29% 
das espécies ocupando esse hábito. Além disso, 
associadas às outras plantas vasculares sem sementes, 
elas podem representar cerca de 36 a 72% desta 
riqueza chegando a ser mais ricas que as orquídeas em 
muitas florestas ombrófilas paleotropicais (Dubuisson 
et al. 2009). Benzing (1989) ainda considerando as 
Pteridófitas em sua concepção tradicional, cita que 
pelo menos nove famílias possuem representantes 
epifíticos. Entretanto, com base no sistema de 
classificação de Smith et al. (2006, 2008), podemos 
afirmar que duas das três famílias de licófitas e dez 
das 42 de samambaias possuem espécies epifíticas. 
Polypodiaceae, a família mais derivada dentre as 
samambaias, é formada predominantemente por essas 
plantas (Schuettpelz & Pryer 2009).

Estudos têm mostrado que, ao longo de um 
gradiente altitudinal, a distribuição da riqueza 
pode apresentar quatro padrões distintos, a saber: 
decrescente, baixo platô, baixo platô com pico nas 
médias elevações e, por fim, o pico em médias 
elevações (Rahbek 1995; McCain & Grytnes 2010). 
Caracterizado por um pico unimodal em altitudes 
intermediárias (acima de 300 m) com 25% ou mais de 
espécies do que na base e no topo de uma montanha, 
esse último padrão é o esperado para os epífitos 
vasculares, como já demonstrado por Krömer et al. 
(2005) e Acharya et al. (2011). Além disso, outros 
grupos de seres vivos evidenciam o mesmo modelo 
de distribuição de riqueza (Grytnes et al. 2006; Kluge 
et al. 2006; Grau et al. 2007).

Dusén (1903) foi o primeiro pesquisador a 
divulgar uma listagem preliminar das samambaias e 
licófitas ocorrentes no Parque Nacional do Itatiaia. 
Nesta lista, já era possível notar a importância dos 
epífitos, que estavam representados por quase 50% 
das espécies inventariadas. Brade (1942, 1954, 1956) 
desenvolveu estudos com abordagem florística, 
apresentando comentários a respeito da distribuição 
geográfica dos táxons e suas possíveis rotas de 
migração. Em um de seus estudos, Brade (1942) 
afirmou que aproximadamente 21% das espécies até 
então conhecidas para a região eram representantes do 
componente epifítico. Todas as espécies pertenciam 
à Hymenophyllaceae e Polypodiaceae, embora essa 
última tenha sido reconhecida com uma circunscrição 
mais ampla que a adotada atualmente por Smith 
et al. (2006), com muitas espécies distribuídas 
basicamente nos gêneros Asplenium, Elaphoglossum 
e Polypodium (sensu lato). Mais recentemente, 
Sylvestre (dados não publicados) indicou a presença 
de 308 espécies de samambaias e licófitas para o 

Parque, sendo 49% epífitos. Outros estudos relevantes 
foram os de Condack & Sylvestre (2009) e Ramos 
& Sylvestre (2010), que abordaram a questão da 
estrutura comunitária de samambaias na Floresta 
Alto-Montana e o tratamento taxonômico das espécies 
de Lycopodiaceae do Parque, respectivamente.

Embora o conhecimento da flora de samambaias 
e licófitas no Brasil tenha mostrado um grande avanço 
nos últimos anos (Prado et al. 2015), estudos mais 
detalhados são necessários para se entender a dinâmica 
dessas plantas nas florestas pluviais. Pesquisas nesse 
sentido, e que enfoquem o epifitismo, se tornam ainda 
mais prementes, visto que esse é um dos grupos 
vegetais mais conspícuos nessas formações florestais. 
Somado a isso está o fato de estarem inseridos na área 
de maior diversidade brasileira de samambaias e um 
dos hotspots de biodiversidade do planeta (Myers et 
al. 2000), a Mata Atlântica.

Portanto, este estudo teve por objetivos 
realizar um levantamento florístico e análise 
estrutural buscando reconhecer as espécies de 
samambaias e licófitas epifíticas com elevados 
níveis de densidade e avaliar a abundância dessas 
plantas, em três faixas altitudinais, no sub-bosque 
de um trecho de Floresta Ombrófila Densa Montana 
no Parque Nacional do Itatiaia.

Material e Métodos
Área de estudo
O Parque Nacional do Itatiaia (PNI) é uma 

Unidade de Conservação de proteção integral e 
localiza-se na região sudeste do Brasil, na Serra 
da Mantiqueira, abrangendo o sudoeste do Rio de 
Janeiro e o sul de Minas Gerais (22o14’33,2”N a 
22o27’54,1”S e 44o34’03,5”E a 44o46’10,8”W). 
Possui relevo montanhoso e escarpado, entre 540 
e 2.791,55 m em relação ao nível do mar, e uma 
área de 28.084,3 ha (Barreto et al. 2013). Segundo 
a classificação adotada por Veloso et al. (1991), a 
Floresta Ombrófila Densa ocorrente no PNI pode 
ser classificada em Montana, entre 500 e 1.500 m 
de altitude, e Alto-Montana, acima de 1.500 m. O 
presente trabalho foi realizado nos domínios da 
Floresta Montana. A área de estudo foi dividida em 
três faixas altimétricas, com diferença de 200 m entre 
elas. A primeira foi implantada a 800 m de altitude, a 
segunda a 1.000 m e a terceira a 1.200 m.

Amostragem e análise de dados
Desenvolvida entre os meses de outubro e 

dezembro, com até duas expedições de campo por 
mês, a amostragem foi realizada no sub-bosque da 
floresta por meio do estabelecimento de parcelas não 
contíguas de 25 m² (5 m × 5 m) com distância média 
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de 30 m entre elas. Em cada faixa altitudinal foram 
implantadas 30 parcelas, totalizando 750 m² por faixa 
e 2.250 m² em toda a área amostral. Foi registrado 
o número de indivíduos de cada espécie epifítica 
localizada até o limite máximo de 2 m de altura 
no forófito. Este foi considerado unidade amostral 
natural dos táxons (Giongo & Waechter 2004). 
Plantas encontradas formando pequenas touceiras 
sobre os forófitos foram consideradas como apenas 
um indivíduo a fim de padronizar a amostragem. 
Todos os forófitos que continham epífitos foram 
incluídos, independente do seu diâmetro. Os forófitos 
mortos, porém eretos, e os forófitos decumbentes, 
como as lianas, também foram contabilizados, sendo, 
neste caso, medida a altura do epífito em relação ao 
solo. Epífitos ocorrentes em forófitos caídos no chão 
foram desconsiderados, uma vez que esta amostragem 
é inadequada para a estimativa da diversidade de 
comunidades epifíticas (Gradstein et al. 2003).

Foram computados o número de indivíduos 
epifíticos (Ni) e o número de forófitos onde cada 
espécie ocorreu (Ui). Os parâmetros fitossociológicos 
utilizados foram: densidade (abundância) específica 
relativa ((Ni/ƩNi)×100), frequência absoluta ((Ui/
ƩUi)×100) e frequência específica relativa ((Fai/
ƩFa)×100). Para a análise de diversidade foi 
utilizado o índice de diversidade de Shannon, obtido 
a partir do programa PAST 3.08 (Hammer et al. 
2001). Para a análise de similaridade foi utilizado o 
coeficiente de dissimilaridade de Bray-Curtis (Bray 
& Curtis 1957), também gerado no software citado 
anteriormente. Para fazer comparações diretas entre 
as comunidades de epífitos, foi elaborada uma curva 
de rarefação para cada altitude a partir do estimador 

não-paramétrico Chao de primeira ordem, utilizando 
para tal o programa EstimateS 9.1.0 (Colwell 
2013). As espécies epifíticas foram classificadas em 
categorias ecológicas, de acordo com sua relação 
com o forófito (Benzing 1990), a saber: epífito 
verdadeiro, epífito facultativo e epífito acidental. 
As espécies trepadeiras dos gêneros Lomariopsis, 
Mickelia e Polybotrya, consideradas tradicionalmente 
como hemiepífitos, foram incluídas na amostragem, 
devido compartilharem o mesmo extrato que as 
plantas epifíticas.

As famílias e gêneros aqui reconhecidos 
seguem o sistema de classificação de Smith et al. 
(2006, 2008). Os táxons foram identificados a partir 
de bibliografia específica para cada grupo, bem 
como pela comparação com espécimes depositados 
em herbários. O material foi coletado e herborizado 
segundo técnicas descritas para plantas vasculares 
sem sementes (Silva 1984)  e incluído nos acervos 
dos Herbários do Jardim Botânico do Rio de Janeiro 
(RB) e do Departamento de Botânica da Universidade 
Federal Rural do Rio de Janeiro (RBR).

Resultados
Foram encontradas 34 espécies epifíticas de 

samambaias e duas de licófitas, estando distribuídas 
em 20 gêneros e nove famílias. Aspleniaceae 
e Polypodiaceae foram as que apresentaram 
maior riqueza específica, cada uma com nove 
espécies, somando 50% do total. Dryopteridaceae 
e Hymenophyllaceae também foram bem 
representadas, com seis espécies cada. As demais 
famílias foram representadas por apenas uma ou 
duas espécies (Tab. 1).

Tabela 1 – Famílias e espécies de samambaias e licófitas epifíticas inventariadas em um trecho de Floresta Ombrófila 
Densa Montana do Parque Nacional do Itatiaia. Classificação por categorias ecológicas: VER = epífito verdadeiro, 
FAC = epífito facultativo, ACI = epífito acidental e TRE = trepadeira.
Table 1 – Families and species of epiphytic ferns and lycophytes inventoried on a Dense Ombrophilous Forest at Itatiaia National Park. 
Rating ecological categories: VER = truly epiphytic, FAC = facultative epiphytic, ACI = accidental epiphytic and TRE = climbing.

Espécies
Faixas altitudinais Categorias 

ecológias Material testemunho
800 1000 1200

Anemiaceae
Anemia phyllitidis (L.) Sw. X ACI Damasceno & Costa 187
Aspleniaceae
Asplenium auriculatum Sw. X X FAC Damasceno & Costa 228, 280
Asplenium harpeodes Kunze X FAC Damasceno & Costa 186
Asplenium kunzeanum Klotzsch ex Rosenst X X FAC Damasceno & Costa 171, 179, 197
Asplenium mucronatum C. Presl X X FAC Damasceno & Costa 220 e 238
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Espécies
Faixas altitudinais Categorias 

ecológias Material testemunho
800 1000 1200

Asplenium oligophyllum Kaulf. X X FAC Damasceno & Costa 173, 214
Asplenium pteropus Kaulf. X VER Damasceno & Costa 297
Asplenium raddianum Gaudich. X VER Damasceno & Costa 290, 296
Asplenium scandicinum Kaulf. X X X VER Damasceno & Costa 144, 199
Hymenasplenium triquetrum (N. Murak. & 
R.C. Moran) L. Regalado & Prada

X ACI Damasceno & Costa 133, 183, 288

Blechnaceae
Blechnum acutum (Desv.) Mett. X X X FAC Damasceno & Costa 167, 226
Dryopteridaceae
Elaphoglossum glaziovii (Fée) Brade X X X VER Damasceno & Costa 162, 216, 247
Elaphoglossum luridum (Fée) Christ X VER Damasceno & Costa 191
Mickelia scandens (Raddi) R.C. Moran et al. X X TRE Damasceno & Costa 219
Olfersia cervina (L.) Kunze X ACI Damasceno & Costa 154, 158
Polybotrya cylindrica Kaulf. X TRE Damasceno & Costa 237
Polybotrya speciosa Schott X X TRE Damasceno & Costa 165, 189
Hymenophyllaceae
Didymoglossum reptans (Sw.) C. Presl X X X FAC Damasceno & Costa 148, 190, 294
Hymenophyllum hirsutum (L.) Sw. X VER Damasceno & Costa 246
Polyphlebium angustatum (Carmich.) 
Ebihara & Dubuisson

X X X VER Damasceno & Costa 151, 193, 265

Polyphlebium pyxidiferum (L.) Ebihara & 
Dubuisson

X X X FAC Damasceno & Costa 196, 272, 291

Trichomanes polypodioides Raddi X VER Damasceno & Costa 233
Vandenboschia radicans (Sw.) Copel. X X X FAC Damasceno & Costa 143, 204, 212, 293
Lomariopsidaceae
Lomariopsis marginata (Schrad.) Kuhn X TRE Damasceno & Costa 147
Polypodiaceae
Campyloneurum lapathifolium (Poir.)  Ching X X X FAC Damasceno & Costa 138, 161, 185, 195
Campyloneurum nitidum (Kaulf.) C. Presl X X X FAC Damasceno & Costa 224, 242, 287
Pecluma recurvata (Kaulf.) M.G. Price X VER Damasceno & Costa 285
Pecluma sicca (Lindm.) M.G. Price X VER Damasceno & Costa 188
Pecluma truncorum (Lindm.) M.G. Price X X X VER Damasceno & Costa 213
Pleopeltis astrolepis (Liebm.) Fourn. X VER Damasceno & Costa 225
Pleopeltis macrocarpa (Bory ex Willd.) 
Kaulf.

X FAC Damasceno & Costa 174

Serpocaulon catharinae (Langsd. & Fisch.) 
A.R.Sm.

X FAC Damasceno & Costa 172

Serpocaulon fraxinifolium (Jacq.) A.R.Sm. X X VER Damasceno & Costa 198, 279
Pteridaceae
Polytaenium cajenense (Desv.) Benedict X VER Damasceno & Costa 145
Selaginellaceae
Selaginella contigua Baker X ACI Damasceno & Costa 178
Selaginella flexuosa Spring X ACI Damasceno & Costa 245
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Analisando as três faixas altitudinais em 
conjunto (Tab. 2), Campyloneurum lapathifolium 
foi a samambaia com maior valor de abundância. 
Entretanto, quando se considera este parâmetro 
por faixa altitudinal (Fig. 1), nota-se que na 
altitude de 800 m ela é substituída por Mickelia 
scandens. Polypodiaceae apresentou elevados 
índices, não somente quantitativos (abundância) 
como qualitativos (riqueza) (faixas de 1.000 e 1.200 
m). Dryopteridaceae se destacou na faixa de 800 m 
e Aspleniaceae mostrou distribuição aparentemente 

uniforme no decorrer das três faixas altitudinais, com 
um leve incremento também na faixa de 800 m. Por 
outro lado, Pteridaceae, Anemiaceae e Selaginellaceae 
revelaram baixos índices de densidade. Algumas 
espécies ocorreram nas três faixas altitudinais. Essas 
plantas representaram 27,78% do total das espécies 
inventariadas. Outras, porém, foram exclusivas 
de cada uma das faixas. Em relação às categorias 
ecológicas, os epífitos verdadeiros foram os mais 
representativos (38,8%) em toda a área amostral, 
seguido pelos epífitos facultativos (36,1%).

Tabela 2 – Parâmetros fitossociológicos analisados para as samambaias e licófitas epifíticas ocorrentes em um trecho 
de Floresta Ombrófila Densa Montana do Parque Nacional do Itatiaia, organizados em ordem decrescente de valor de 
densidade relativa. Ni = número de indivíduos; Ui = número de forófitos em que a espécie epifítica ocorreu; DRi(%) 
= densidade relativa; FAi(%) = frequência absoluta e FRi(%) = frequência relativa.
Table 2 – Phytosociological parameters analyzed to epiphytic ferns and lycophytes occurrent on a Dense Ombrophilous Forest at Itatiaia 
National Park organized in descending order of relative density. Ni = number of individuals; Ui = number of phorophytes where the 
species occurred; DRi(%) = relative density; FAi(%) = absolute frequency and FRi(%) = relative frequency.

Espécie Ni Ui DRi(%) FAi(%) FRi(%)

Campyloneurum lapathifolium (Poir.) Ching 245 183 33,52 46,45 30,45
Mickelia scandens (Raddi) R.C. Moran et al. 64 61 8,76 15,48 10,15
Didymoglossum reptans (Sw.) C. Presl 56 48 7,66 12,18 7,99
Blechnum acutum (Desv.) Mett. 55 47 7,52 11,93 7,82
Polyphlebium angustatum (Carmich.) Ebihara & Dubuisson 32 32 4,38 8,12 5,32
Campyloneurum nitidum (Kaulf.) C. Presl 30 27 4,10 6,85 4,49
Asplenium kunzeanum Klotzsch ex Rosenst 30 23 4,10 5,84 3,83
Serpocaulon fraxinifolium (Jacq.) A.R.Sm. 22 20 3,01 5,08 3,33
Vandenboschia radicans (Sw.) Copel. 22 20 3,01 5,08 3,33
Asplenium mucronatum C. Presl 21 17 2,87 4,31 2,83
Polybotrya speciosa Schott 18 16 2,46 4,06 2,66
Lomariopsis marginata (Schrad.) Kuhn 15 13 2,05 3,30 2,16
Asplenium scandicinum Kaulf. 15 12 2,05 3,05 2,00
Asplenium auriculatum Sw. 15 8 2,05 2,03 1,33
Polyphlebium pyxidiferum (L.) Ebihara & Dubuisson 12 12 1,64 3,05 2,00
Pecluma truncorum (Lindm.) M.G. Price 11 9 1,50 2,28 1,50
Polybotrya cylindrica Kaulf. 8 7 1,09 1,78 1,16
Polytaenium cajenense (Desv.) Benedict 8 5 1,09 1,27 0,83
Asplenium oligophyllum Kaulf. 8 4 1,09 1,02 0,67
Asplenium harpeodes Kunze 7 7 0,96 1,78 1,16
Pecluma sicca (Lindm.) M.G. Price 7 3 0,96 0,76 0,50
Elaphoglossum glaziovii (Fée) Brade 5 4 0,68 1,02 0,67
Asplenium raddianum Gaudich. 4 4 0,55 1,02 0,67
Pleopeltis astrolepis (Liebm.) Fourn. 4 3 0,55 0,76 0,50
Serpocaulon catharinae (Langsd. & Fisch.) A.R.Sm. 4 3 0,55 0,76 0,50
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Espécie Ni Ui DRi(%) FAi(%) FRi(%)

Olfersia cervina (L.) Kunze 2 2 0,27 0,51 0,33
Selaginella flexuosa Spring 2 2 0,27 0,51 0,33
Anemia phyllitidis (L.) Sw. 1 1 0,14 0,25 0,17
Asplenium pteropus Kaulf. 1 1 0,14 0,25 0,17
Elaphoglossum luridum (Fée) Christ 1 1 0,14 0,25 0,17
Hymenasplenium triquetrum (N. Murak. & R.C. Moran) L. Regalado & Prada 1 1 0,14 0,25 0,17
Hymenophyllum hirsutum (L.) Sw. 1 1 0,14 0,25 0,17
Pecluma recurvata (Kaulf.) M.G. Price 1 1 0,14 0,25 0,17
Pleopeltis macrocarpa (Bory ex Willd.) Kaulf. 1 1 0,14 0,25 0,17
Selaginella contigua Baker 1 1 0,14 0,25 0,17
Trichomanes polypodioides Raddi 1 1 0,14 0,25 0,17
Total 731 394 100 152,54 100

Figura 1 – Densidade relativa (abundância) das 
samambaias e licófitas epifíticas ocorrentes em um 
trecho de Floresta Ombrófila Densa Montana do Parque 
Nacional do Itatiaia, organizada por faixa altitudinal.
Figure 1 – Relative density (abundance) of epiphytic ferns and 
lycophytes occurrent on a Dense Ombrophilous Forest at Itatiaia 
National Park, organized by altitudinal zones.

Figura 2 – Comparação entre as curvas de rarefação das 
três faixas altitudinais amostradas em um trecho de Floresta 
Ombrófila Densa Montana do Parque Nacional do Itatiaia.
Figure 2 – Comparison between rarefaction curves of three 
sampled elevation zones on a Dense Ombrophilous Forest at 
Itatiaia National Park.

Em relação às curvas de rarefação, as faixas 
altitudinais evidenciaram diferenças marcantes. (Fig. 
2). A única com clara tendência à assíntota horizontal 
foi a de 800 m. Em 1.000 m, embora a inclinação não 
tenha sido acentuada, a curva não revelou tendência 
à estabilização, apresentando certa sinuosidade. Por 

último, a altitude de 1.200 m apresentou a maior 
inclinação dentre as rarefações.

O índice de diversidade de Shannon demonstrou 
que a faixa de 800 m possui uma pteridoflora epifítica 
mais diversa (H’ = 2,419). O mesmo índice foi 
levemente inferior para as áreas de 1.000 e 1.200 m (H’ 
= 2,28 e 2,116, respectivamente). Com alta correlação 
cofenética (0,9712), a análise de similaridade florística 
evidenciou uma união melhor sustentada entre as duas 
últimas faixas altimétricas, que obtiveram o maior 
valor de similaridade entre si (54%). Ao contrário, 
o menor valor foi indicado para as duas primeiras 
altitudes (28%). Entre as faixas de 800 e 1.200 m 
constatou-se similaridade intermediária (35%).
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Discussão
Alguns trabalhos apontam Polypodiaceae e 

Aspleniaceae como famílias mais representativas 
em levantamentos florísticos de florestas tropicais 
(Xavier & Barros 2003; Santiago et al. 2004). 
Como já esperado, nossos dados convergiram para 
um cenário semelhante, destacando essas famílias 
das demais em termos de riqueza. Este fato pode ser 
explicado pela habilidade que esses táxons têm de se 
alastrar a partir de gemas que possuem em suas raízes 
(Moran 2009). Por outro lado, Dryopteridaceae 
e Hymenophyllaceae são sugeridas como grupos 
também muito diversos em regiões de Floresta 
Ombrófila Densa Montana e Alto-Montana (Watkins 
et al. 2006). Nossos dados corroboram isto, visto que 
aproximadamente 33% das espécies estão inseridas 
nessas duas últimas famílias.

O gênero Campyloneurum é amplamente 
distribuído em florestas úmidas, podendo ocorrer 
sobre os mais variados tipos de substrato como, 
por exemplo, troncos, galhos que pendem sobre 
riachos, rochas e solos úmidos. Além disso, consegue 
colonizar áreas em clareiras de florestas degradadas 
e alcançam grande variação altitudinal, sendo 
mais comuns acima dos 1.000 m (Tryon & Tryon 
1982). Essa grande plasticidade sustenta a elevada 
abundância de C. lapathifolium encontrada na área 
de estudo, pois as características da vegetação em 
muito se assemelharam ao supracitado. Por outro lado, 
a samambaia Mickelia scandens, também típica de 
florestas úmidas e endêmica do Sul e Sudeste do Brasil, 
é apontada para altitudes que variam entre 0–800 m 
(Moran et al. 2010). Nossos dados mostraram um 
padrão diferente, pois a mesma ocorreu em elevações 
superiores ao intervalo descrito para a espécie. De 
modo geral, as características da vegetação nas três 
faixas não variaram muito, o que pode ter contribuído 
para o sucesso no estabelecimento de M. scandens em 
altitudes mais elevadas.

Muitos estudos sobre epifitismo têm 
demonstrado os epífitos verdadeiros como os 
mais comuns em variadas formações florestais 
(Dittrich et al. 1999; Kersten & Silva 2001), 
assim como em Floresta Ombrófila Densa 
Montana (Fontoura et al. 1997). O mesmo padrão 
foi encontrado para as espécies deste estudo. 
A classificação das plantas nessas categorias 
ecológicas pode variar de acordo com o autor ou 
as condições ambientais predominantes no local 
(Schmitt & Windisch 2010). Vale ressaltar que 
esta análise foi realizada com base na ocorrência 
e distribuição dessas espécies na área de estudo. 
Desta forma, algumas espécies aqui relacionadas 

como epífitos verdadeiros podem ser encontradas 
colonizando outros tipos de substratos em outras 
áreas de ocorrência de floresta atlântica. Das 14 
espécies de epífitos verdadeiros inventariados, 
oito foram considerados epífitos facultativos em 
levantamentos realizados em outras localidades. 
Pecluma recurvata, por exemplo, crescia como 
epífito e sobre rochas tanto em Serra Bonita, na 
floresta atlântica sul baiana (Matos et al. 2010), 
quanto no interior da floresta com araucária e nas 
formações areníticas do Parque Estadual de Vila 
Velha, no Paraná (Schwartsburd & Labiak 2007). 
Além disso, outras espécies como Asplenium 
pteropus, Polytaenium cajenense e Serpocaulon 
fraxinifolium ocorrem como epífitos facultativos 
em várias localidades ao longo da sua distribuição 
geográfica (Mickel & Smith 2004). Algumas 
espécies que crescem predominantemente sobre o 
solo podem ser ocasionalmente encontradas como 
epífitos (acidentais) como, por exemplo, Anemia 
phyllitidis e Olfersia cervina. Estas espécies 
conseguem se estabelecer nos forófitos em função 
condições ambientais apropriadas, tais como alta 
umidade relativa e disponibilidade de sedimentos 
acumulados na base dos troncos. A respeito das 
espécies trepadeiras, estudos têm demonstrado que 
o termo ‘hemiepifitismo’ tem sido mal aplicado em 
samambaias e licófitas, tornando-se confuso muitas 
vezes, porque para distinção entre os hemiepífitos 
e as trepadeiras ou epífitas do baixo tronco, é 
necessária a observação de todos os estágios de vida 
da planta (Testo & Sundue 2014). Dessa forma, a 
maioria das samambaias que tem sido descritas 
como hemiepifíticas são, na verdade, trepadeiras 
que nunca perderam a ligação com solo (Canestraro 
et al. 2014). A região neotropical constitui um dos 
grandes centros de diversidade de samambaias e 
licófitas do planeta, pois está associada à elevada 
riqueza e abundância de espécies (Moran 2008). 
Embora alguns táxons da nossa amostragem 
ultrapassem os limites desse domínio, a maior 
parte dos epífitos encontrados são restritos a essa 
região biogeográfica. No Brasil, a Mata Atlântica 
continua sendo o bioma mais rico quando se trata 
desse grupo de plantas, além de possuir também o 
maior registro de endemismo (Prado et al. 2015). 
Esse fato pôde ser observado nos nossos dados, 
visto que um terço das plantas inventariadas é 
endêmico do Brasil e estão circunscritas a este 
domínio, evidenciando a importância que essa 
área tem para o conhecimento da flora global de 
samambaias. É importante salientar que as duas 
espécies verificadas como as mais abundantes e 
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que caracterizaram a pteridoflora epifítica fazem 
parte deste grupo, reforçando a necessidade de 
conservação dessas florestas.

Em regiões de elevada diversidade, como nas 
florestas tropicais úmidas, quanto mais indivíduos 
forem amostrados, maior será a riqueza encontrada, 
dificultando o estabelecimento de um limite claro 
para o esforço amostral (Kersten & Galvão 2011). 
O mesmo podemos concluir ao observar nossos 
resultados, pois, com exceção da primeira faixa 
altitudinal, as curvas de rarefação não revelaram 
tendência à estabilização. Especialmente em 1.200 
m, a acentuada inclinação da curva sugere esta 
área como a mais promissora a conter os mais 
elevados índices de riqueza. O contrário mostrou-
se evidente na primeira elevação, onde o esforço 
amostral pode ser considerado satisfatório. A 
assíntota alcançada em 800 m propõe variações 
insignificantes na riqueza esperada para essa área. 
Provavelmente por estar entre essas duas faixas, 
a cota de 1.000 m apresentou o padrão levemente 
inclinado na curva, indicando que, apesar de grande 
abundância de epífitos, a riqueza esperada para essa 
região não seria muito maior que a encontrada no 
levantamento florístico-estrutural.

A tendência geral para os epífitos é estarem 
melhor representados nas florestas nebulares 
de médias elevações e, embora sejam muito 
abundantes nessas regiões altimétricas, sua 
densidade não está intimamente relacionada à 
sua diversidade (Gentry & Dodson 1987). Nossos 
resultados apontam nesse sentido, pois as áreas 
que se destacaram quantitativamente (número 
de indivíduos em 1.000 e 1.200 m) obtiveram 
os menores índices de diversidade. O número de 
táxons pouco variou nas três faixas de altitude. No 
entanto, nas duas últimas, foi notória a dominância 
de poucas espécies, entre elas, Campyloneurum 
lapathifolium e Blechnum acutum. Em 800 m, 
por outro lado, embora Mickelia scandens tenha 
se destacado, a maior uniformidade entre as 
abundâncias sustenta a maior heterogeneidade 
desta área e, consequentemente, o valor de Shannon 
alcançado. Além disso, não obstante a pouca 
variação da riqueza epifítica nas três faixas, nossos 
resultados convergem para o padrão de distribuição 
unimodal-parabólico ou pico em médias elevações. 
Mesmo com o levantamento florístico de apenas 
três áreas no gradiente altitudinal, esse modelo 
pôde ser observado.

Alguns autores consideram altos valores de 
similaridade florística acima de 30% (Borgo & Silva 
2003). Porém, para serem consideradas similares 

em termos de composição, duas áreas necessitam 
de, pelo menos, 25% de espécies compartilhadas 
(Mueller-Dombois & Ellenberg apud Kunz et al. 
2009). Além disso, Salazar et al. (2015) citam 
que comunidades locais de samambaias à escala 
regional mostram alto grau de similaridade nas 
florestas montanas neotropicais. A partir de nossos 
dados, à luz desses pressupostos, podemos concluir 
que as floras epifíticas de samambaias e licófitas 
das três altitudes são significativamente similares. 
Setenta por cento da riqueza de 800 m ocorreu em 
1.000 m. Esta faixa, por sua vez, conteve 65% 
das espécies de 1.200 m. Por fim, 800 e 1.200 
m compartilham 50% de seus epífitos. Esses 
altos valores de compartilhamento, associados 
ao baixo número de plantas exclusivas em cada 
faixa (seis, seis e sete, respectivamente), reforçam 
a semelhança fitofisionômica destas áreas. Ainda 
podemos ressaltar que a pouca variação climática e 
o bom estado de preservação observados no trecho 
de floresta estudado apontam para estes resultados. 
É sabido que o papel do espaço e do ambiente 
sobre a composição de espécies varia de acordo 
com os diferentes grupos de epífitos (Leitman et 
al. 2015). No caso das samambaias e licófitas, o 
ambiente tem mostrado significativamente seus 
efeitos (Gasper et al. 2015).

Nossos resultados destacam a importância de 
alguns grupos taxonômicos de samambaias na flora 
da Mata Atlântica, mostrando que as semelhanças 
fisionômicas da vegetação pode contribuir para a 
ocorrência em maior amplitude altitudinal, como 
ocorreu com Mickelia scandens. Além disso, os 
epífitos mais plásticos adaptativamente podem 
colonizar de maneira mais profusa, visto que 
florestas tropicais apresentam grande diversidade 
de habitats, tornando essas áreas propensas à 
homogeneidade taxonômica em alguns casos.

O marco para a maior diversidade de 
samambaias e licófitas epifíticas está na presença 
de espécies raras ou pouco abundantes. Portanto, 
inventários futuros são sugeridos como forma de 
aumentar o conhecimento a respeito dessas plantas, 
principalmente com relação a sua ocorrência 
e distribuição em formações como a Floresta 
Ombrófila Densa da costa leste sulamericana.
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Resumo 
Sistemas de informação são fundamentais para o gerenciamento dos acervos biológicos das instituições de 
pesquisas em biodiversidade, uma vez que elas vêm fazendo investimentos significativos nos processos 
de informatização e digitalização de suas coleções. Os sistemas de bancos de dados de herbários e de 
jardins botânicos têm evoluído no sentido de disponibilizar online os dados de exsicatas e das coleções 
correlatas, além de suas imagens. Neste trabalho é apresentada a nova versão do Jabot, o sistema de 
gerenciamento de coleções botânicas desenvolvido no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. O sistema reflete 
hoje o conhecimento adquirido por uma equipe multidisciplinar composta de botânicos e profissionais 
da área de computação, em uma década de uso intensivo no gerenciamento do conteúdo digital e na 
curadoria do herbário.
Palavras-chave: sistemas de gerenciamento de coleções científicas, herbário, coleções biológicas, banco 
de dados de herbário.

Abstract 
Information systems are critical to the management of biological collections of research institutions in 
biodiversity, since they have been making significant investments in the computerization process and 
digitization of their collections. Systems of herbarium and botanical gardens databases have evolved to 
provide online data from herbarium specimens and related collections, in addition to your images. In this 
paper is presented the new version of Jabot, the botanical collections management system developed at the 
Botanical Garden of Rio de Janeiro. The system now reflects the knowledge acquired by a multidisciplinary 
team of botanists and computer professionals, in a decade of intensive use in the management of digital 
content and curator of the herbarium.
Key words: scientific collections management systems, herbarium, biological collections herbarium databases.
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Introdução
Bancos de dados da biodiversidade são cada 

vez mais consultados para diversos estudos e 
pesquisas, bem como para tomada de decisões por 
parte de gestores públicos (Briggs 2006; Sarukhán 
& Jiménez 2016). Eles auxiliam na geração de 
conhecimento, facilitando o monitoramento 
e a elaboração de ações de conservação da 

biodiversidade (Pougy et al. 2014), a produção de 
listas de espécies ameaçadas (Silveira & Straube 
2008; Martinelli & Moraes 2013; Martinelli et al. 
2014), a modelagem de distribuição de espécies 
(Barros et al. 2012), a análise de co-ocorrência (Silva 
et al. 2016) entre muitas outras possibilidades. De 
modo a facilitar o acesso e a integração de dados, 
diversos sistemas de informação especialistas no 
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gerenciamento de acervos biológicos vêm sendo 
desenvolvidos nos últimos anos (Neto et al. 2013). 
Por meio desses sistemas, o conteúdo das coleções 
pode ser acessado por muitos pesquisadores, 
estudantes e público em geral de forma não 
presencial (Wen et al. 2015).

Coleções botânicas são compostas por 
amostras que certificam a riqueza da flora de 
uma determinada região. Essas amostras vegetais 
são desidratadas, registradas e armazenadas 
em condições especiais para sua conservação 
através dos séculos (Forzza et al. 2008; Bridson 
& Forman 1992; Peixoto & Morim 2002). O 
Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ) abriga 
um dos acervos biológicos mais antigos do Brasil 
e atualmente mantém a maior coleção de amostras 
de plantas do país (Forzza et al. 2015; Gasper & 
Vieira 2015; Forzza et al. 2016). As amostras 
do herbário possibilitam que sejam geradas 
informações relevantes como: a identificação de 
espécies, geração de floras, revisões taxonômicas, 
estudos populacionais e morfológicos dentro 
do contexto temporal ou espacial, estudos de 
restauração de áreas degradadas, estudos de apoio 
ao estabelecimento de áreas de proteção, entre 
outras inúmeras possibilidades.

Considerando a necessidade de tornar mais 
acessíveis as informações associadas em suas 
coleções, em 2005 teve início no JBRJ uma 
iniciativa ambiciosa para a época, visando capturar 
em uma base de dados todas as informações 
contidas nas amostras botânicas da instituição 
(Gonzalez 2009; Forzza et al. 2016). Para que 
isto fosse possível, dois anos antes a primeira 
versão do sistema Jabot (<http://jabot.jbrj.gov.
br>), acrônimo de Jardim Botânico, começou a ser 
desenvolvida pela equipe da própria instituição, 
utilizando software livre, mais especificamente 
na linguagem de programação PHP e o sistema 
gerenciador de banco de dados Postgresql. Esta 
escolha foi baseada nas diretrizes governamentais 
vigentes à época (Santos 2005), com destaque nas 
recomendações visando promover a independência 
tecnológica, desenvolvimento de conhecimento 
local, independência de fornecedor único e 
eliminação de mudanças compulsórias em face da 
descontinuidade de versões de software. Antes do 
desenvolvimento do sistema foi realizada a análise 
de alguns dos principais softwares disponíveis na 
época: Brahms (<http://herbaria.plants.ox.ac.uk/
bol/>), BG-Base (<http://www.bg-base.com/>) 
e EMu (<https://emu.kesoftware.com/>), sendo 
o primeiro gratuito. A avaliação mostrou que 

as opções não atendiam a todos os requisitos 
exigidos para as necessidades do instituto, como 
por exemplo, o acesso via internet ou então não 
eram economicamente viáveis.

O Jabot é util izado pelo JBRJ para 
armazenar e publicar dados e imagens das 
amostras online, ele auxilia na curadoria dos 
acervos tanto desidratados quanto vivos e facilita 
o gerenciamento dos serviços tradicionalmente 
prestados. O objetivo do presente trabalho 
é descrever o sistema de gerenciamento de 
coleções botânicas Jabot desenvolvido no Jardim 
Botânico do Rio de Janeiro, após uma década 
de uso, de desenvolvimento e de conhecimento 
acumulado. Além disso apresentamos um 
comparativo entre as funcionalidades e recursos 
técnicos encontrados no Jabot e dois dos 
principais programas de gerenciamento de 
coleções científicas, o Brahms e o Specify.

Características da nova versão
Sistemas de informação sobre a biodiversidade 

tem um extenso conjunto de requisitos funcionais 
e não-funcionais determinantes para a adoção 
e uso efetivo pelos pesquisadores. Entre os 
principais requisitos não-funcionais está o uso 
de padrões de metadados como por exemplo, o 
padrão Darwin Core (<http://rs.tdwg.org/dwc/>). 
Em relação aos requisitos funcionais, o fato de 
ter sido desenvolvido com o acompanhamento 
de um grupo de cerca de 50 pesquisadores e com 
o envolvimento das curadorias, possibilitou um 
levantamento eficiente de requisitos, permitindo 
o desenvolvimento de um sistema adequado à 
diversas pesquisas realizadas pelos botânicos. 
Após o processo de especificação do sistema 
foi lançada a primeira versão composta apenas 
pelos módulos de coleta e taxonomia. Ela 
permitia consultas aplicadas às seguintes coleções 
científicas: exsicatas, arboreto, carpoteca, xiloteca 
e fototeca (Fig. 1). 

Sugestões de incorporação de novas coleções 
botânicas, funcionalidades adicionais, em função 
dos avanços computacionais e do amadurecimento 
dos usuários na ferramenta fomentaram o 
desenvolvimento de uma nova versão do sistema. 
A Figura 2 apresenta a tela inicial de consulta da 
nova versão disponível para o público em geral.

Para atender às novas demandas, foram 
também cr iadas  funcional idades para  o 
gerenciamento das coleções correlatas, do 
herbário e da coleção viva. A nova versão é 
composta por 8 módulos, apresentados de uma 
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Figura 1 – Apresentação e consulta pública da primeira versão do Jabot.
Figure 1 – Presentation for public consultation of the first version of Jabot.

Figura 2 – Apresentação e consulta pública da nova versão do Jabot.
Figure 2 – Presentation for public consultation of the new version of Jabot.
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forma macro na Figura 3: 1) Espécimes (coletas) 
e suas imagens; 2) Coleção viva; 3) Curadoria e 
administração; 4) Publicação de dados; 5) Qualidade 
de dados; 6) Listas de espécies; 7) Taxonomia; 8) 
Coleções correlatas.

A seguir serão descritos cada um dos módulos 
da nova versão.

2.1. Módulo Espécimes - dados
e imagens
As coletas realizadas são catalogadas com 

um conjunto de atributos obrigatórios para sua 
identificação e registradas no sistema por meio da 
digitação realizada de 3 (três) modos: a) diretamente 
no sistema (Fig. 4) pelo próprio pesquisador; b) com 
o auxílio dos digitadores, utilizando uma interface 
apropriada onde a imagem pode ser ampliada para 
facilitar a digitação (Fig. 5) e; c) uma terceira forma 
de entrada de dados, realizada via importação de 
planilhas, que será detalhada na Seção 2.5 sobre 
Qualidade de Dados.

A justificativa para esse terceiro modo de 
entrada de dados é a familiaridade do uso de planilhas 
por botânicos, tal requisito pode ser enquadrado no 
conjunto de requisitos não-funcionais do sistema. O 
uso de planilhas facilita a digitação, com recursos 
como o auto completar, além de serem práticas para 
a importação de uma quantidade maior de coletas.

Após a inclusão dos dados no sistema, as 
etiquetas são geradas com o número de registro 
(tombo) e códigos de barras. Após esta etapa inicial, 
os testemunhos são montados e digitalizados em 
estações fotográficas (Fig. 6) com o auxílio do 
software SilverImage (<http://www.silverbiology.
com/products/silverimage>). Como resultado são 
gerados arquivos de aproximadamente 80 MB 
no formato .raw e de 30–35 MB em .jpeg. Os 
arquivos de imagens gerados são renomeados com 
o identificador do testemunho, sendo esse número 
usado como o código de barras. Desta forma é 
possível manter a correspondência entre a imagem 
e o registro no banco.

Figura 3 – Visão macro do sistema.
Figure 3 – Overview of the System.
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Figura 4 – Visão parcial da tela de entrada de dados.
Figure 4 – Partial view of the data-entry screen.

Figura 5 – Tela de entrada de dados dos digitadores.
Figure 5 – The data-entry screen.
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O software FSI (<http://www.fsi-viewer.com>) 
fica hospedado em uma máquina servidora dedicada 
para imagens, facilitando assim o armazenamento e 
o gerenciamento. O software possui interessantes 

recursos para a publicação de imagens em alta 
resolução, tais como: o zoom localizado, régua de 
medição, impressão e download. O Jabot possui 
um recurso para o download das imagens em alta 
resolução (Fig. 7).

O sistema permite a seleção de diversos filtros 
e opções de retorno. Na Figura 8 é apresentada a 
resposta a uma consulta contendo a localização 
geográfica da coleta e o status de conservação das 
espécies; esse último obtido por meio de integração do 
Jabot com o sistema Centro Nacional de Conservação 
da Flora (<http://cncflora.jbrj.gov.br/portal>). 

O usuário pode imprimir as etiquetas em 
diferentes formatos, de acordo com o tipo de coleção. 
Na Figura 9 podem ser observadas as etiquetas no 
formato padrão (a), estendida (b), reduzida (c) e 
código de barras (d).

2.2. Módulo Coleção Viva
Um dos módulos do sistema possibilita ao 

usuário o acesso aos espécimes da coleção viva 
(arboreto). Além dos dados das plantas em cultivo, 
o sistema possui funcionalidades que possibilitam o 
controle de placas de identificação e o controle de 
eventos realizados no manejo dos espécimes, tais 

Figura 6 – Digitalização de uma amostra utilizando o equipamento Canon EOS 5D lente compact-macro EF 50 mm.
Figure 6 – Digitalization of herbarium specimen using Canon EOS 5D with compact-macro lens EF 50 mm.

Figura 7 – Download de imagens em lote.
Figure 7 – Download of a series of images.
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Figura 8 – Exibição do resultado de uma busca com um typus em cor destacada.
Figure 8 – Result of a query with a typus in highlighted color.

Figura 9 – Diferentes tipos de etiquetas gerados pelo sistema.
Figure 9 – System-generated different label types.

como poda, tratamento, adubação, etc. O módulo 
disponibiliza também as imagens dos exemplares 
em cultivo registradas e armazenadas no servidor 
de imagens. Um mapa digital, editado em ambiente 
de Sistemas de Informações Geográficas (SIG), faz 

o gerenciamento espacial dos espécimes cultivados 
com o uso da extensão Postgis (<http://postgis.
net/>) do banco de dados Postgresql. 

A interface do sistema é responsiva, ou 
seja, permite o uso tanto em computadores como 
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em tablets e smartphones, esta funcionalidade é 
muito utilizada pelos visitantes no arboreto, tanto 
para consultas aos exemplares quanto para sua 
própria localização dentro do parque (Fig. 10). 
Há também um aplicativo denominado Arboreto, 
disponível para o sistema Android no Menu 
Ferramentas.

2.3. Módulo Curadoria
e Administração
Gerenciar um acervo diverso e volumoso 

requer uma equipe variada, formada por: 
digitadores,  herborizadores,  secretárias, 
conservadores e supervisores, além do curador 
principal e, dos subcuradores das coleções 
correlatas. Cada um desses usuários possui 
um conjunto de atividades que requer, com 
frequência, a necessidade de acesso aos dados 
e as imagens do acervo. Assim, um conjunto 
distinto de funcionalidades foi implementado 
no Módulo da Curadoria e Administração, 
para cada categoria de usuários do herbário. 
A criação de usuários e suas permissões fica a 
cargo do administrador do sistema. A Tabela 1 
apresenta os tipos de usuários e o conjunto de 

funcionalidades para cada desses usuários.
Dentre as funcionalidades existentes no 

módulo Curadoria, destaca-se o controle de 
intercâmbio de amostras entre os herbários 
associados, principalmente com relação às guias 
de remessa de empréstimos e doações.  

Na Figura 11, é exibida uma guia de 
remessa padronizada para um lote de exsicatas. 
A Figura 12, apresenta a tela onde conservadores 
e curadoria verificam o status dos envios, com 
destaque em cores para o acompanhamento das 
remessas que estão dentro do prazo previsto para 
devolução ou não.

O sistema dispõe ainda de um menu de 
relatórios da curadoria, divididos e organizados 
em categorias:  taxonomia, coletas, produtividade 
e coleção viva; totalizando 40 relatórios. A Figura 
13 apresenta parte da tela de estatísticas do Jabot 
no formato dashboard, que tem como objetivo 
principal facilitar a análise do curador, exibindo 
as principais estatísticas de uma forma ágil.

2.4. Módulo Publicação de Dados
A publicação de dados no Jabot é realizada 

por meio da exportação dos dados em seis 

Figura 10 – Localização de espécimes do arboreto.
Figure 10 – Location of arboretum specimens.
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formatos: .XLS, .CSV, .ODS, .JSON, .XML 
e no padrão de dados do sistema speciesLink 
( < h t t p : / / s p l i n k . c r i a . o rg . b r > ) .  Ta m b é m 
exporta para publicadores de dados nacionais 
e internacionais:  a)  Global Biodiversity 
Information Facility (<http://www.gbif.org>); 
b) Sistema de Informação sobre a Biodiversidade 
Brasileira (Gadelha et al. 2014); c) Portal da 
Biodiversidade, do Instituto Chico Mendes 
(<https://portaldabiodiversidade.icmbio.gov.
br>); e d) Centro Nacional de Conservação da 
Flora e o Herbário Virtual - Reflora (<http://
www.herbariovirtualreflora.jbrj.gov.br>), 
ambos sistemas coordenados pelo JBRJ. 
Para a comunidade de usuários do R (R Core 
Team (2015), foi implementado um pacote 
denominado RJabot que possibilita a extração 
das amostras com coordenadas.

 
2.5. Módulo de Qualidade de Dados
A análise e acompanhamento da qualidade 

de dados em bancos de dados é fundamental 
para prover pesquisas, facilitando inclusive que 
os resultados dos trabalhos científicos sejam 

alcançados. No Jabot, existe um módulo com 
esse objetivo, que foi desenvolvido com base 
em estudos anteriores sobre qualidade de dados 
em coleções botânicas (Chapman 2005a; Silva 
et al. 2010; Dalcin et al. 2012).

Esse módulo é dividido em três grupos 
(Fig. 14), de acordo com os tipos de erros 
ca rac te r í s t i cos  de  co leções  bo tân icas : 
taxonômicos, georreferenciamento e de coletas. 
Para facilitar esse acompanhamento o sistema 
resume numericamente os totais de erros da base.

Quanto à localização geográfica das 
coleções biológicas, a confiabilidade dos dados 
passou a ser fundamental para os botânicos, 
permitindo monitorar e modelar o ambiente da 
distribuição geográfica dos indivíduos, visando 
ações conservacionistas. A Figura 15 apresenta a 
tela para a correção geográfica de uma amostra. 

Dessa maneira, buscando diminuir a 
possibilidade de erros de digitação nos atributos 
geoespaciais, a entrada de novos registros no 
Jabot passou a ser feita com o uso de filtros que 
definem a pertinência de valores para latitude, 
longitude e denominação de municípios.

Tipo Funcionalidades
Administrador do sistema Todas as permissões
Assistente curadoria - arboreto Controlar placas, importar imagens, excluir plantas, emitir guias de remessa
Assistente curadoria - xiloteca Controlar lâminas
Conservador Controlar o intercâmbio e emissão de guias de remessa
Coordenador de taxonomia Cadastrar especialista, associar especialistas por família
Curador Consultar por gráficos e por relatórios, acompanhar a produtividade da equipe, 

acompanhar o intercâmbio do acervo, acessar todas as bases. Além dos recursos do 
supervisor e conservador

Curador de imagem Atualizar contagem de imagens, enviar imagens
Digitador Incluir espécimes, gerar etiquetas de código de barras
Especialista lista de espécies Associar táxon à base de dados, detalhar táxon
Herborizador Gerar etiquetas em diferentes tamanhos, consultas diversas
Importador de planilha Concluir o processo de importação de planilha
Secretária Realizar consultas diversas
Supervisor Realizar consultas diversas, gerenciar táxons, excluir testemunhos, gerenciar táxons, 

gerar duplicatas de testemunhos, adicionar coleção correlata, adicionar determinação, 
alterar base de dados, alterar determinação, alterar exsicata, alterar especialista, excluir 
coleção correlata, registrar espécime, manter base de dados e registrar espécime

Supervisor - reflora Efetuar download de ferramentas, excluir testemunho, gerenciar projeto, gerenciar táxons
Usuário Incluir espécimes e realizar consultas diversas

Tabela 1 – Tipos de usuários do herbário e suas funcionalidades.
Table 1 – Types of users of the herbarium and features.
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Figura 11 – Exemplo de guia de remessa de empréstimo.
Figure 11 – Sample shipping guide for loans.



Jabot: Sistema de Gerenciamento de Coleções

Rodriguésia 68(2): 391-410. 2017

401

Figura 12 – Acompanhamento das guias de remessas.
Figure 12 – Monitoring screen for shipping records.

Figura 13 – Estatísticas do sistema.
Figure 13 – System statistics.

Um visualizador de mapas serve para 
que seja confrontado o posicionamento das 
coordenadas desses registros e dos limites 
municipais constantes da base vetorial BC250-
IBGE2014. Os limites municipais da referida base 
fizeram parte do escopo do Projeto de atualização 

permanente da Base Cartográfica Contínua do 
Brasil na escala 1:250.000 (BC250) (Azevedo & 
Neto 2011), um conjunto de dados geoespaciais 
de referência, estruturados em bases de dados 
digitais, permitindo uma visão integrada do 
território nacional. A extensão geoespacial 
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PostGIS para o sistema gerenciador de banco 
de dados (SGBD) PostgreSQL é usada para 
o suporte ao armazenamento, gerenciamento, 
t ratamento e análise de dados espaciais 
(Urbano & Cagnacci 2014). Em sistemas que 
envolvem dados associados à localização 
geográfica, a integração do PostGIS com SIG 
(Longley 2013) e WebGIS possibilita diversos 
recursos para consulta, visualização e análise 
geoespacial. Atualmente, os pesquisadores 
utilizam equipamentos GPS (Global Positioning 
System) nas excursões de campo para obterem 
as coordenadas dos pontos de coleta com 
nível de precisão da ordem de 5 a 15 metros. 
Com o registro das coordenadas dos pontos 
de coleta, consultas são realizadas com a 
extensão PostGIS, como por exemplo, em 
polígonos. O sistema não avalia apenas o nível 
de qualidade de dados existentes. Há uma 
grande preocupação em impedir a entrada de 
novos erros, diminuindo o tempo em atividades 

de limpeza de dados (Chapman 2005b). Para 
tal, foi desenvolvida uma rotina de importação 
de planilhas (Fig. 16). A planilha padrão pode 
ser baixada diretamente pelo sistema (<http://
jabot.jbrj.gov.br/v2/download/BasePadrao_
JabotEspecime.xls>). Nesse componente, o 
curador pode selecionar entre 81 possíveis 
filtros a serem aplicados antes da importação. 
Desta forma, erros encontrados nos dados de 
coletas são evitados, como por exemplo, o uso 
de um táxon que não consta na Flora 2020 (Flora 
do Brasil 2020 em construção 2017), adotada 
como dicionário. A inclusão de táxons de 
espécies exóticas pode ser feita no módulo 
Taxonomia, a ser descrita na subseção 2.7.

Após o processo de validação, quando a 
planilha não apresentar mais erros, os registros 
podem ser incluídos no sistema. O usuário então 
seleciona o tipo de coleção botânica e segue as 
instruções do sistema para completar o processo 
(Fig. 17).

Figura 14 – Painel de qualidade de dados.
Figure 14 – Panel of data quality.
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2.6. Módulo Lista de Espécies
O sistema possui um módulo para a 

construção e gerenciamento de listas taxonômicas 
regionais, como a Lista da Flora do Rio de 
Janeiro (Nadruz 2017). Atualmente mantida com 
o trabalho colaborativo de aproximadamente 
150 taxonomistas, o módulo segue o conceito 
de um Sistema Colaborativo (Pimentel & Fuks 
2011). Neste módulo os pesquisadores podem 
associar os táxons de uma lista geral, indicando 
aqueles que ocorrem na região de estudo, um 
estado, por exemplo; acrescentar detalhes de 
ocorrência, como a unidade de conservação, 
ecossistemas, municípios onde ocorrem; entre 
outras informações. Na Figura 18 é apresentada 

parte da tela que detalha os dados para um 
determinado táxon.

2.7. Módulo Espécies (Taxonomia)
O módulo taxonômico tem sua importância 

destacada em qualquer banco de dados de flora. 
As funcionalidades presentes nesse módulo têm 
como objetivo gerenciar os táxons, possibilitando 
que sejam incluídos (Fig. 19) e revisados 
somente por supervisores, com a finalidade 
de manter e aprimorar a qualidade dos nomes 
adotados no sistema.

O sistema possibilita também o controle 
das atualizações taxonômicas armazenando 
o histórico das determinações das amostras. 

Figura 15 – Tela de correção geográfica.
Figure 15 – Geographical correction screen.
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Figura 16 – Resultados da validação de uma planilha com novos dados de coletas.
Figure 16 – Results of the validation of a new data collection spreadsheet.

Figura 17 – Importação de uma planilha de novas coletas após validação.
Figure 17 – Importation of a new collection spreadsheet after validation.

Na Figura 20 é apresentado um exemplo de 
atualização taxonômica e seu histórico.

2.8. Módulo Coleções Correlatas
Muitos exemplares das coleções botânicas 

possuem, além das exsicatas, partes da amostra 
em outras coleções (e.g., xiloteca, carpoteca 
e banco de DNA). Essas coleções correlatas 
estão se tornando cada vez mais presentes em 
bancos de dados de herbários, pois auxiliam na 
geração do conhecimento mais completo acerca 

das espécies. De modo a permitir a consulta em 
múltiplas coleções, a modelagem do sistema 
também foi desenvolvida para suportar esse tipo 
de associação.

Na nova versão, o Jabot suporta 13 tipos de 
coleções científicas diferentes: carpoteca, DNA, 
fototeca, fungos e líquens, exsicatas, sementes, 
meio líquido (spirit), arboreto, bromeliário, 
cactário, orquidário, sombra e coleção de madeiras 
(xiloteca). Na xiloteca, por exemplo, há o controle 
de lâminas de cada amostra. (Fig. 21).
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No sentido de evitar inconsistências nas 
determinações dos testemunhos, quando há 
atualização ou revisão de um nome científico, 
todas as ocorrências do mesmo indivíduo, 
nas coleções correlatas,  são atualizadas 
automaticamente pelo sistema.

2.9. Principais funcionalidades
e recursos tecnológicos 
Nesta seção, é realizado um comparativo entre 

as funcionalidades e recursos técnicos encontrados 
no Jabot e em dois dos principais programas 
de gerenciamento de coleções científicas: o 
Brahms, da Universidade de Oxford e o Specify 
(<http://specifysoftware.org/>), do Instituto de 
Biodiversidade da Universidade do Kansas. Foram 
observadas como funcionalidades comuns aos 
sistemas: geração de consultas avançadas; controle 
de coleções correlatas; controle do histórico 
de determinações; controle de empréstimos; 
controle de espécies (taxonomia); controle 
de espécimes e de suas imagens; controle de 
referências bibliográficas; módulo de curadoria; 
geração de mapas; geração de etiquetas em 
diferentes formatos; controle da qualidade de dados 
geográfica, nas coletas e taxonomia; e relatórios e 
estatísticas diversas.

Quanto ao comparativo técnico (Tab. 2), 
o Jabot tem um alto desempenho em razão da 
escolha da plataforma PHP e do banco de dados 
objeto-relacional PostgreSQL, desde a primeira 
versão. O banco permite o acesso simultâneo de um 
grande número de usuários, mais de 70 na maioria 
dos casos. Por ser uma aplicação baseada na web, 
permite o acesso de qualquer local e, com sua 
nova interface desenvolvida de forma responsiva, 
permite também o uso em dispositivos móveis. 

Diferentemente do Jabot e do Specify, que 
usam bancos baseados no modelo relacional, o 
Brahms utiliza o tipo de arquivo sequencial indexado 
(.dbf) e, como consequência, apresenta baixa 
velocidade quando usado no modo multiusuário, 
tem maior possibilidade de apresentar problemas de 
indexação, deixando de fazer uso das vantagens de 
um SGBD (Date 2004; Elmasri & Navathe 2005). 

Figura 18 – Detalhamento de táxons.
Figure 18 – Taxonomy details.

Características Jabot Brahms 7 Specify
Computação em nuvem X (SaaS) Não Sim, pago
Gerência da aplicação via web X Não Sim, na versão 7
Idioma - português X X Sim, na versão 6
Importação/exportação em planilha X X X
Integração com listas taxonômicas oficiais Flora do Brasil 2020 Diversas Catalog of Life
Lançamento 2005 1985 1986
Publicação de dados na web X Brahms online X
Sistema gerenciador de banco de dados PostgreSQL FoxPro MySQL

Tabela 2 – Comparativo de sistemas de gerenciamento de herbários – recursos técnicos.
Table 2 – Comparison of herbarium management systems – technical resources.
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O Specify usa o MySQL, porém foi observado que 
o suporte para o idioma português existe apenas 
na versão 6.2 ou 6.5, que é desktop, impactando 
na perda das vantagens de uma aplicação web. 
Outro diferencial é que o Jabot tem integração com 
a Flora 2020, assim, as alterações taxonômicas 
realizadas na lista oficial do país são refletidas nos 
dados. O sistema possui o recurso de emissão de 

etiquetas aleatórias ou configuradas pelo usuário 
(Figs. 22; 23), permitindo ao usuário a geração de 
etiquetas de barras em diferentes tamanhos.

Diante do apresentado pode-se observar que 
algumas características não encontradas no Brahms 
e no Specify foram decisivas para a implementação 
do Jabot e de sua nova versão. São elas: sistema 
de gerenciamento da coleção viva; controle de 

Figura 19 – Tela que exibe os responsáveis pela criação de táxons no sistema.
Figure 19 – Exibition of the responsibility for the creation of taxa in the system.

Figura 20 – Histórico de determinações.
Figure 20 – History of identification.
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Figura 21 – Lâmina da xiloteca e sua exsicata correspondente.
Figure 21 – Wood collection sample and corresponding exsicata.

Figura 22 – Configuração e emissão de etiquetas.
Figure 22 – Configuration and tagging.

coleções correlatas; integração com a Flora do 
Brasil; e a gerência da aplicação pela web. Esta 
última característica foi fundamental para o sucesso 
do sistema, facilitando o trabalho da equipe de 
informática na sua administração.  

O Jabot foi desenvolvido com tecnologia 
livre e apesar de, no momento, seu código-fonte 

não ter sido disponibilizado de forma aberta; seu 
uso já está sendo feito por algumas instituições 
parceiras na modalidade de trabalho baseada em 
computação em nuvem, no modelo SaaS (Kavis 
2014), permitindo utilizar a aplicação dentro da 
infraestrutura de computação do Jardim Botânico 
do Rio de Janeiro, sem custos.  
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Em termos numéricos o sistema armazena 
aproximadamente 746.000 registros, com um 
volume médio anual na ordem de 30.000 novas 
amostras. O número de visitantes ao sistema em 
2015 foi de 116.000 usuários. Para suportar o 
funcionamento do sistema a instituição mantém 
um datacenter estruturado da seguinte forma: 
uma sala de no-breaks com duas unidades de 60 
KVA, em ligação paralela redundante. Assim, 
mesmo em caso de parada em uma das unidades, 
os circuitos de alimentação elétrica não são 
desligados. Um gerador diesel de 180 KVA 
com autonomia de 6 horas, com possibilidade 
de reabastecimento mesmo em operação para 
o prolongamento de autonomia. O sistema de 
refrigeração atual, de 120.000 BTUs, está em 
fase de duplicação, onde as novas unidades 
de refrigeração redundantes produzirão 20 TR 
(Toneladas de Refrigeração). Os equipamentos 
têm capacidade de armazenamento total de 
724 TB brutos. Em termos de processamento o 
datacenter possui dois clusters que totalizam 
132 núcleos, sendo 11 servidores físicos com 
dois processadores Intel Xeon 6 núcleos e 96 
GB de RAM que juntos formam uma estrutura 
virtualizada baseada no sistema VMWare 
6.0. Existe uma rede de alto desempenho formada 
por um anel ótico com largura de banda de 1 Gbps 
e com projeto de aumento de velocidade para 10 
Gbps. Os atuais dois links de acesso à internet têm 
largura de banda de 1 Gbps cada, redundantes e 
ligados via anel ótico à Redecomep (<http://www.
rederio.br/site/pagina/redecomep-rio>), que é um 
projeto da RNP com a FAPERJ.

2.10. Lições aprendidas
e dificuldades encontradas
O desenvolvimento de um sistema não é uma 

tarefa das mais simples. Um sistema deve refletir o 
modelo de processo de trabalho de uma instituição, 
impactando diretamente na produtividade diária 
dos funcionários. Temos convicção que o Jabot 
só alcançou seu objetivo pelo trabalho conjunto 
entre a curadoria, taxonomistas e o grupo de 
profissionais de computação do instituto. Além 

da equipe de desenvolvimento, outra equipe 
da área de computação atuou na configuração 
e manutenção dos equipamentos. Ou seja, o 
desenvolvimento do sistema não teria sido 
possível sem o investimento de tempo de trabalho 
dedicado de profissionais e recursos financeiros 
para a aquisição dos ativos computacionais. 

A aquisição e manutenção dos equipamentos 
foi a principal dificuldade encontrada, tendo em 
vista que o volume de imagens tem um fluxo 
constante de crescimento.

3. Conclusão
Diante dos desafios da preservação dos 

recursos naturais, a exploração de conhecimento 
de grandes bases de dados da biodiversidade 
tem atraído a atenção da sociedade como um 
todo. Bancos de dados da biodiversidade são 
fundamentais para pesquisas taxonômicas e de 
conservação, entre outras, gerando conhecimento 
e conclusões pertinentes e úteis aos tomadores de 
decisão acerca das políticas e ações que devem 
ser colocadas em prática para a conservação dos 
ecossistemas. Neste trabalho, toda a experiência 
adquirida em uma aplicação real, com mais 
de 10 anos de uso intensivo, foi apresentada 
para a comunidade botânica. A apresentação 
da nova versão tem por intuito fomentar o 
desenvolvimento de novas ferramentas ou 
aplicações complementares e, subsidiar as 
pesquisas do conhecimento da flora do país de 
maior biodiversidade do planeta.
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Figura 23 – Etiquetas geradas aleatoriamente
Figure 23 – Tags randomly generated.
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Resumo 
Matayba contêm cerca de 50 espécies de arbustos ou árvores distribuídas desde o México até o norte da 
Argentina e divididas em quatro seções. No Brasil estão presentes 30 espécies e 17 delas são endêmicas. 
Matayba sect. Matayba tem o maior número de espécies e ocorre apenas na América do Sul. No Brasil 
essa seção está representada predominantemente fora da região Amazônica, com exceção de M. guianensis 
que é amplamente distribuída na América do Sul. A presente revisão taxonômica das espécies de Matayba 
sect. Matayba, inclui descrições, reavaliação nomenclatural e tipificação, delimitação dos táxons, chave 
de identificação e ilustrações. Os principais caracteres diagnósticos desta seção são o número e forma dos 
folíolos, os padrões da nervação e a posição e proeminência das domácias. Nas flores, o indumento das sépalas, 
pétalas e filetes é o caráter mais usado. Um total de 17 espécies nessa seção são reconhecidas. Uma espécie foi 
excluída, 20 lectótipos e um neótipo são designados, dois nomes de espécies e 10 de formas e subformas são 
posicionados em sinonímia e novos dados de distribuição para diversas espécies no Brasil foram registrados.
Palavras-chave: Matayba sect. Matayba, Sapindaceae, Cupanieae, revisão taxonômica.

Abstract 
Matayba contains around 50 species of shrubs or trees, distributed from Mexico to northern Argentina and 
it is divided into four sections. In Brazil there are 30 species, 17 of them endemic. Matayba sect. Matayba is 
the largest section of the genus in number of species  and occurs only in South America. In Brazil, this section 
is mainly found outside the Amazon region, with the exception of M. guianensis wich is widely distributed 
throughout South America. The present taxonomic revision of Matayba sect. Matayba includes descriptions, 
nomenclatural and classification reassessment, taxa delimitation, identification keys and illustrations. The main 
diagnostic characters for this section are the number and shape of the leaflets, the venation patterns and the 
prominence and position of the domatia. In the flowers, the most useful features are the indument on sepals, 
petals and filaments, both of diagnostic and taxonomic importance. A total of 17 species are recognized in 
this section. One species was excluded, 20 lectotypes and one neotype are designated, two species names 
and 10 forms and subforms are placed in synonymy, and new distributional records for several species in 
Brazil are registered.
Key words: Matayba sect. Matayba, Sapindaceae, Cupanieae, taxonomic revision.
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Introdução
No sistema de Radlkofer (1879, 1900, 1934), 

Sapindaceae é constituída por duas subfamílias 
e 14 tribos. Atualmente, a família possui cerca 
de 140 gêneros e 1900 espécies, na maioria 
ocorrendo em regiões tropicais e subtropicais, 
com poucos membros em áreas temperadas. Esses 

gêneros estão atualmente divididos em quatro 
subfamílias, Xanthoceroideae, Hippocastanoideae, 
Dodonaeoideae e Sapindoideae (Buerki et al. 
2009; Acevedo-Rodríguez et al. 2011). No Brasil, 
a família é representada por 28 gêneros e 418 
espécies presentes na grande maioria das formações 
vegetacionais do país (BFG  2015).
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O gênero Matayba Aubl. é um dos maiores em 
número de espécies na tribo Cupanieae (Radlkofer 
1879, 1934), com cerca de 50 espécies restritas à 
região neotropical e ocorrendo desde o México até o 
norte da Argentina (Acevedo-Rodríguez et al. 2011; 
Ferrucci 1991, 1998). No Brasil são 30 espécies 
(17 endêmicas) que ocorrem em diversos tipos 
vegetacionais (BFG  2015).  

Com relação à tribo Cupanieae, o conceito 
de Radlkofer (1934) foi mantido durante muito 
tempo até o trabalho de Müller & Leenhouts (1976), 
que questionaram a validade de Cupanieae como 
distinta de outras duas tribos (Schleichereae e 
Nephelieae). Em seguida, Harrington et al. (2005) 
apresentaram um estudo filogenético com o uso de 
marcadores moleculares em que os integrantes da 
tribo sensu Radlkofer (1934) formaram um clado e 
posteriormente, Buerki et al. (2009) demonstraram 
que o grupo informal chamado de “Cupania group”, 
assim como o relacionamento com os outros clados, 
apresentam apenas baixo suporte. Desta maneira, é 
claro que estudos mais aprofundados, como exemplo, 
análises filogenéticas com amostragem exaustiva 
de gêneros e espécies de Cupanieae e das tribos 
relacionadas são necessários, não só para esclarecer 
o relacionamento entre as tribos, como também entre 
seus integrantes. 

Entre os gêneros de Cupanieae, Cupania L. é o 
que mais se assemelha com Matayba, compartilhando 
numerosos caracteres morfológicos e distribuição 
neotropical (Somner & Ferrucci 2004). Porém, em 
Matayba, as sépalas são unidas formando um cálice 
cupular e 5-lobado (sépalas curtas), enquanto em 
Cupania, as sépalas são compridas e livres. Essas 
diferenças são manifestadas nos botões florais em 
consequência de Matayba apresentar a abertura 
precoce do cálice, enquanto em Cupania, o cálice se 
abre simultaneamente com a corola. 

Radlkofer (1934) separou as espécies de 
Matayba em quatro seções (M. sect. Ratonia 
(DC.) Radlk.; M. sect. Macaca Radlk.; M. sect. 
Apiomatayba Radlk. e M. sect. Matayba), separadas 
por características dos frutos e diferenças quanto 
à distribuição geográfica ao longo do continente 
americano. 

Os representantes de M. sect. Ratonia, com 
quatro espécies, estão presentes apenas na América 
Central e Peru. Matayba sect. Macaca é formada 
por oito espécies concentradas na região amazônica 
e apenas um delas na América Central. Para o Brasil 
Radlkofer (1934) lista três espécies para esta seção: 
M. macrolepis Radlk., M. macrostylis Radlk. e M. 
arborescens Radlk.

Todas as 14 espécies de Matayba sect. 
Apiomatayba são distribuídas na Amazônia, exceto 
M. paucijuga Radlk. As 17 espécies de M. sect. 
Matayba ocorrem apenas na América do Sul, 
predominantemente no Brasil e fora da região 
Amazônica, com exceção de M. guianensis Aubl., 
com ampla distribuição e agora M. discolor (Spreng.) 
Radlk., devido à sinonimização de M. atropurpurea 
Radlk., também na Amazônia brasileira. Outras duas 
espécies que ocorrem em outros países da América 
do Sul são M. elaeagnoides Radlk., que além do sul e 
sudeste do Brasil, ocorre também no Paraguai, Uruguai 
e norte da Argentina e M. boliviana na Bolívia.

Após a monografia de Radlkofer (1934), foram 
descritas para M. sect. Matayba três novas espécies. 
Matayba cristae Reitz é uma espécie que ocorre 
nos estados do Paraná, Santa Catarina e São Paulo, 
enquanto M. obovata R.L.G. Coelho, V.C. Souza 
& Ferrucci se apresenta distribuída nas florestas 
ombrófilas densas do Rio de Janeiro, São Paulo e 
Paraná; finalmente M. livescens (Radlk.) R.L.G. 
Coelho, V.C. Souza & Ferrucci, ocorre principalmente 
nas florestas de restinga das regiões nordeste e sudeste 
do Brasil (Coelho et al. 2012, 2014). 

A classificação das espécies em seções é 
mantida até o momento devido à falta de estudos 
mais completos. Já que esses grupos são formados 
principalmente por características dos frutos e 
distribuição geográfica, algumas exceções são 
conhecidas, como é o caso da espécie Matayba 
laevigata Radlk., que apesar de pertencente a seção 
Apiomatayba, é semelhante à M. guianensis Aubl. 
da seção Matayba (Acevedo-Rodríguez 2012). 
Por isso, são necessários maiores esforços para a 
atualização do conhecimento das seções do gênero, 
que possivelmente podem ser alteradas.

Por enquanto, o tratamento que abrange o maior 
número de espécies para o gênero Matayba tem 
sido o de Radlkofer (1934) em sua monografia para 
Sapindaceae. O presente trabalho conta com chaves 
de identificação, nomenclatura, descrições, ilustrações 
e mapas de distribuição das espécies, bem como 
observações sobre similaridade fenotípica, nomes 
populares e habitats de cada espécie.

Material e Métodos
O presente estudo foi realizado e baseado em 

revisão bibliográfica, em trabalhos realizados no 
campo e na análise dos materiais depositados nos 
seguintes herbários (Thiers et al., continuamente 
atualizado): B, BHCB, BM, BR, C, CTES, CVRD, 
EAC, ESA, F, FLOR, FUEL, G, GOET, HB, HRCB, 
HUEFS, IAC, IBGE, ICN, IPA, INPA, K, M, MBM, 
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MBML, MO, MPU, NY, OUPR, P, PACA, PEL, R, 
RB, S, SP, SPF, SPSF, UB, UEC, US, VIC e W. 

O presente trabalho descreve aspectos da 
arquitetura foliar, como a forma das nervuras 
secundária [retilíneas, arqueadas e curvadas (Fig. 
1a,e,f)], o ângulo das nervuras secundárias em relação 
à nervura central [perpendiculares ou oblíquas (Fig. 
1a,b)], a proeminência da nervação na face adaxial 

dos folíolos [proeminente ou inconspícua (Fig. 1c,d)] 
e a reticulação [fechada ou aberta (Fig.1e,f)]. Foram 
utilizados através do valor dos ângulos encontrados 
entre a nervura central e as secundárias os termos 
perpendicular (70o–90o) e oblíquo (até 70o) para 
as nervuras secundárias (Fig. 1a,b). Tomando-se 
novamente como ponto de referência a nervura central, 
são apresentadas três terminologias principais para a 

Figura 1 – Padrações da nervação – a. nervuras secundárias retilíneas; b. nervuras secundárias oblíquas; c. nervação 
proeminente na face adaxial dos folíolos; d. nervação inconspícua na face adaxial dos folíolos; e. nervação com reticulação 
fechada; f. nervação com reticulação da nervação aberta. [a. A.P. Duarte 5691 (RB, ESA); b. J.M. Silva 600 (MBM, ESA); 
c. L.C. Bernacci 25055 (UEC, ESA); d,f. J.N. Nakajima 57 (HUFU, ESA); e. S.R. Slusarski 299 (UEL, ESA)].
Figure 1 – Venation patterns – a. straight secundary veins; b. oblique secundar veins; c. prominent venation in the adaxial face of the leaflets; d. 
venation inconspicuous in the adaxial face of the leaflets; e. closed reticulated venation; f. open reticulated venation [a. A.P. Duarte 5691 (RB, ESA); 
b. J.M. Silva 600 (MBM, ESA); c. L.C. Bernacci 25055 (UEC, ESA); d,f. J.N. Nakajima 57 (HUFU, ESA); e. S.R. Slusarski 299 (UEL, ESA)].

a b

c d

e f
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descrição da forma das nervuras secundárias: retilínea 
(Fig. 2a), arqueada (Fig. 2b) e curvada (Fig. 2c). Estas 
designações foram determinadas dividindo o percurso 
da nervura secundária desde a nervura central até o 
início da formação do arco com a nervura secundária 
adjacente em três partes. Quando a nervura chega ao 
arco sem qualquer tipo de curvatura ou apenas na parte 
final, ela foi denominada retilínea. Quando se curva na 
segunda parte arqueada, e na terceira parte, curvada 
(Fig. 2). Sobre a proeminência da rede de nervuras 
na face adaxial dos folíolos, foi tomado como base 
o parâmetro utilizado pelos autores deste trabalho e 
que se encontra relacionado a trabalhos anteriores para 
o gênero Matayba (Radlkofer 1934) determinando 
como inconspícua ou proeminente a rede de nervuras 
na face adaxial dos folíolos (Fig. 1c,d). 

Seguindo ainda a terminologia utilizada por 
Radlkofer (1934), a reticulação foi determinada 
como fechada ou aberta (Fig. 1e,f). Enquanto a 
fechada possui uma grande concentração de nervuras 
terciárias e quaternárias que confluem formando um 
sistema bastante reticulado (Fig. 1e), a reticulação 
aberta com um número menor de nervuras dessas 
ordens, apresenta grandes espaços entre elas e menor 
reticulação (Fig. 1f).

Além disso, a morfologia dos frutos tem um 
importante papel na caracterização das seções de 
Matayba assim como na distinção de algumas espécies. 

O estípite do ovário após a frutificação desenvolve-se 
e, em algumas espécies, além do estípite, os lobos, 
que podem ser evidentes ou inconspícuos, apresentam 
evidências para a circunscrição dos táxons. Também 
são importantes, na separação das espécies, a superfície 
e indumento do epicarpo,  coloração e indumento do 
endocarpo e o tamanho do arilo em relação à semente.

Tratamento taxonômico
Matayba Aubl. Hist. Pl. Guiane 1: 331, t. 128. 1775. 
Tipo: Matayba guianensis Aubl.

Árvores, arvoretas ou arbustos. Folhas 
compostas, alternas, paripinadas ou imparipinadas; 
folíolos geralmente inteiros, folíolo distal rudimentar, 
estípulas ausentes. Inflorescências em tirsos axilares 
ou terminais com as flores em dicásios. Flores 
pentâmeras, esbranquiçadas, bissexuais ou unissexuais 
funcionais, actinomorfas; sépalas (4–)5, curtas, 
unidas; pétalas de tamanho semelhante ou maior que 
as sépalas, presença de um apêndice petalífero basal; 
disco nectarífero anelar, lobado; estames (6–)8(–9); 
ovário (2–)3-carpelado com um único óvulo por 
carpelo, estigma 2- ou 3-lobado. Fruto 2- ou 3-locular, 
trígono ou lobado, coriáceo ou lenhoso, cápsulas 
loculicidas. Sementes globosas a elipsóides, ariladas. 
Embrião curvo, radícula curta e alojada em uma 
dobra do tegumento, cotilédones colaterais, crassos, 
plano-conexos.

Chave de identificação para as seções do gênero Matayba Aubl.

1. Cápsula alada ou subcocada, 2–3 lobadas
2. Folíolos geralmente com domácias; pétalas rudimentares ............................. Matayba sect. Ratonia
2’. Folíolos sem domácias; pétalas maiores que as sépalas com apêndice petalífero basal bipartido .....  

 ..........................................................................................................................Matayba sect. Macaca
1’. Cápsula estipitada

3. Cápsula 2–3-lobada, piriforme, subclavada ou obopiramidal; endocarpo glabro, glanduloso ou 
esparsamente piloso ................................................................................ Matayba sect. Apiomatayba

3’. Cápsula curtamente estipitada, trígono-subglobosa ou elipsóide; endocarpo tomentoso ...................  
 .....................................................................................................................1. Matayba sect. Matayba

Matayba Aubl. sect. Matayba Radlk., Sitzungsber. 
Math.-Phys. Cl. Königl. Bayer. Akad. Wiss. 
München. 9: 630. 1879.
Tipo: Matayba guianensis Aubl.

Caracterização morfológica
de Matayba Aubl. sect. Matayba.
Espécies de Matayba sect. Matayba variam 

entre árvores e arbustos. A maioria das espécies 
apresenta algum tipo de indumento, mas sempre 

com tricomas simples. Nas partes vegetativas, os 
tricomas são geralmente curtos e podem variar em 
densidade, entre adpressos e curtos ou ainda longos 
e densamente distribuídos.

Nas inflorescências o indumento varia apenas 
em densidade. Nas flores se destaca o indumento 
de ambas as faces das sépalas e pétalas (também no 
apêndice petalífero basal). Considerando os estames, a  
porção dos filetes na qual estão inseridos os tricomas 
(basal, média ou alcançando o ápice) é importante 
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Figura 2 – Padrões dos folíolos e das nervuras secundárias – a. folíolos planos, nervuras secundárias retilíneas (curvada 
apenas no terço final); b. folíolos planos, nervuras secundárias arqueadas (curvadas no terço médio); c. folíolos conduplicados 
e recurvados, nervuras secundárias curvadas (curvadas no terço inicial) [a. P.R. Moraes 488 (ESA); b. S.R. Slusarski 299 
(UEL, ESA); c. Nakajima 57 (HUFU, ESA)].
Figure 2 – Leaflets and secondary veins patterns – a. plain leaflets, rectilinear secondary veins (curved only in the final third); b. plain leaflets, 
arched secondary veins (curved in the middle third); c. leaflets concave and curved, bent secondary veins (curved in the first third) [a. P.R. 
Moraes 488 (ESA); b. S.R. Slusarski 299 (UEL, ESA); c. Nakajima 57 (HUFU, ESA)].

a

a
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na diferenciação de algumas espécies. Nos frutos, 
o indumento do epicarpo varia em densidade, 
mas sempre apresentando tricomas curtos e 
adpressos, enquanto no endocarpo estes são longos 
e emaranhados.

As folhas são imparipinadas e geralmente são 
distribuídas por toda a extensão dos ramos ou são 
congestas na porção distal do caule e, além disso, 
apresentam um apículo na região distal da raque 
foliar, presente na maioria dos gêneros arbóreos 
de Sapindaceae. O pecíolo pode ser cilíndrico ou 
subcilíndrico, distalmente aplanado ou canaliculado e 
a raque varia entre cilíndrica e subcilíndrica, podendo 
ser achatada, canaliculada, bicanaliculada ou ainda 
subalada ou emarginada. Os folíolos são alternos 
ou subopostos, peciolulados, subsésseis ou sésseis, 
cartáceos a coriáceos, com margem inteira (exceção 
M. heterophylla) e podem ser conduplicados e/ou 
recurvados, ou ainda planos (Fig. 2).

A nervação secundária pode ser broquidódroma 
ou menos frequentemente eucamptódroma (M. 
grandis Radlk.) ou craspedódroma (M. heterophylla 
(Mart.) Radlk.). As nervuras secundárias são 
perpendiculares ou oblíquas, e ainda retilíneas, 
arqueadas ou curvadas (Figs. 1a,b; 2); a proeminência 
da nervação pode ser inconspícua na face adaxial dos 
folíolos ou proeminente (Fig. 1c,d) e a reticulação 
pode ser fechada ou aberta (Fig. 1e,f). As espécies 
que apresentam a nervação proeminente na face 
adaxial dos folíolos também apresentam a nervação 
fechada, com a exceção de Matayba stenodictya 
Radlk., que conta também com folíolos maduros 
com nervação inconspícua na face adaxial e 
visivelmente fechada na face abaxial. 

As inflorescências na maioria das espécies 
são paniculiformes, geralmente axilares e raramente 

terminais em dicásios simples ou plurifloros e as 
brácteas e bractéolas acompanham o indumento da 
raque variando pouco na forma e no tamanho. As 
flores são díclinas, esbranquiçadas a amareladas. 
O cálice é cupular e 5-lobado e nas sépalas 
(curtas), o indumento das faces abaxial e adaxial, 
a partir de qual região elas se apresentam livres, 
o tamanho e a forma dos lobos são diagnósticos. 
Já o formato e o tamanho ds pétalas, e se elas são 
unguiculadas ou não, e, finalmente, o tamanho 
e indumento do apêndice petalífero devem ser 
analisados. As flores masculinas apresentam um 
androceu bem desenvolvido e um brevíssimo 
pistilódio que varia de 1–2 mm compr. com 
indumento denso ou em certas regiões glabro; 
estames 8(–9), 2–5 mm compr., com filetes 
sinuosos ou retos, desiguais ou iguais em tamanho 
e com indumento variável. Nas flores femininas, 
apesar de visualmente bissexuais, os estames com 
filetes sempre pubescentes são menores que nas 
flores masculinas e com as anteras indeiscentes 
(e portanto considerados estaminódios); o gineceu 
(2–)3-carpelar varia de 3–6(–7) mm compr., 
o ovário é trígono, subgloboso a obovado, 
levemente lobado a evidentemente lobado; estilete 
1–5 mm compr. com variação na densidade do 
indumento; estigma com lobos unidos (capitados) 
ou livres (bífidos ou trífidos). 

Finalmente, as cápsulas são estipitadas ou 
sésseis, lobuladas ou não, apresentam epicarpo 
com superfície subverrucosa a tuberculada, 
glabra, pubérula a densamente pubescente; 
endocarpo com indumento de tricomas longos, 
variando na densidade e coloração, e sementes 
oblongas, elipsoides ou obovóides com arilo 
esbranquiçado a recobrindo em diferentes partes.

Chave de identificação para as espécies de Matayba sect. Matayba

1. Folíolos com nervação proeminente na face adaxial.
2. Nervação broquidódroma.

3. Folíolos discolores; conduplicados e recurvados .............................16. Matayba stenodictya
3’. Folíolos concolores; planos.

4. Domácias urceoladas sempre presentes, nervuras secundárias arqueadas.
5. Raque das folhas glabra a subglabra; face adaxial dos folíolos com nervação 

amarelada a avermelhada; nervura central impressa; sépalas na face abaxial (sub)
glabras .............................................................................4. Matayba elaeagnoides

5’. Raque das folhas pubérula a esparsamente pubescente; face adaxial dos folíolos 
com nervação esbranquiçada a amarelada; nervura central proeminente; sépalas na 
face abaxial pubescentes a tomentosas .............................. 9. Matayba leucodictya

4’. Domácias urceoladas ausentes ou raramente presentes, nervuras secundárias retilíneas.



Revisão de Matayba sect. Matayba

Rodriguésia 68(2): 411-443. 2017

417

6. Folíolos esverdeados, cartáceos; sépalas livres a partir da região basal, lobos de 0,5–1,5 mm 
compr.; epicarpo pubérulo ............................................................. 10. Matayba juglandifolia

6’. Folíolos amarelados a alaranjados, coriáceos; sépalas livres a partir da região mediana, lobos 
0,7–1 mm compr.; epicarpo glabro a subglabro ....................................14. Matayba obovata

2’. Nervação eucamptódroma ou craspedódroma
7. Margem dos folíolos inteira .....................................................................5. Matayba grandis
7’. Margem dos folíolos serrulada ou serreada .....................................7. Matayba heterophylla

1’. Folíolos com nervação inconspícua na face adaxial.
8. Raque das folhas subalada ou marginada.

9. Margem dos folíolos serrulada ou serreada. Cápsula com estípite de 4–8 mm compr., 
1-seminada .......................................................................................7. Matayba heterophylla

9’. Margem dos folíolos inteira. Cápsula com estípite de 1–2 mm compr., 2–3 seminadas ........  
 ........................................................................................................... 12. Matayba marginata

8’. Raque das folhas cilíndrica ou subcilíndrica.
10. Folíolos pubescentes na face abaxial.

11. Folíolos elípticos, elíptico-lanceolados, ovados ou oblongos; geralmente conduplicados, 
nervuras secundárias de 8–12 pares. Flores de 6–9 mm compr. e pétalas de 1–2,5 mm 
compr. ............................................................................................... 13. Matayba mollis

11’. Folíolos largamente obovados ou largamente elípticos; planos, nervuras secundárias de 
3–6 pares. Flores ca.4 mm compr. e pétalas menores que 1 mm compr. ........................  
 ......................................................................................................15. Matayba punctata

10’. Folíolos glabros a subglabros na face abaxial.
12. Folíolos discolores; domácias ausentes. 

13. Folíolos conduplicados e recurvados.
14. Reticulação da nervação aberta

15. Nervuras secundárias perpendiculares; sépalas na face adaxial glabras; 
filetes sinuosos .........................................................3. Matayba discolor

15’. Nervuras secundárias oblíquas; sépalas na face adaxial pubescentes; filetes 
retos ......................................................................11. Matayba livescens

14’. Reticulação da nervação fechada .............................16. Matayba stenodictya
13’. Folíolos planos.

16. Pedicelo 2–3 mm compr.; estilete 1–1,5 mm compr., estigma trífido, 
esparsamente a densamente pubescente (RJ, SP, PR, SC, RS) .......................
 .....................................................................................8. Matayba intermedia

16’. Pedicelo 1–2 mm compr.; estilete inconspícuo; estigma capitado, tomentoso 
(Bolívia) ........................................................................1. Matayba boliviana

12’. Folíolos concolores; domácias geralmente presentes. 
17. Nervuras secundárias retilíneas ou levemente arqueadas; folíolos planos.

18. Folíolos sésseis; domácias urceoladas, numerosas, salientes na face adaxial 
dos folíolos ........................................................................2. Matayba cristae

18’. Folíolos peciolulados; domácias foveoladas, poucas, não salientes na face 
adaxial dos folíolos .......................................................17. Matayba sylvatica

17’. Nervuras secundárias curvadas; folíolos geralmente conduplicados e recurvados .  
 .............................................................................................6. Matayba guianensis

1. Matayba sect. Matayba
1.1. Matayba boliviana Radlk., Bull. Torrey Bot. 
Club. 25(6): 336. 1898. Tipo: BOLÍVIA. LA 
PAZ. Coripata. IV.1884. M. Bang 2171 (lectótipo 
M! [aqui designado]; isolectótipos BM, C!, CM, 
CORD, F!, G!, GH, K!, M!, MICH, MIN, MO, 
NY!, PH, US!, W!).

Arbustos ou árvores, 2–4,5 m alt.; ramos 
cilíndricos a achatados, glabros a esparsamente 
pubescentes. Folhas dispersas por todo o ramo, 
pecíolo 0,5–3,4 cm compr., subcilíndrico, 
(esparsamente) pubescente; raque 1,1–6,2 cm 
compr., subcilíndrica, canaliculada a bicanaliculada, 
subglabra a pubescente, com tricomas adpressos; 
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folíolos 2–6, subsésseis; lâmina 2,1–8,6 × 1–3,7 
cm, geralmente obovados, raramente elípticos a 
elíptico-obovados, cartáceos, planos, ápice obtuso 
a arredondado, raramente retuso, base atenuada, 
assimétrica, margem subrevoluta a revoluta, inteira; 
concolores, castanhos, (sub)glabros na face abaxial, 
castanho-acinzentado, castanho-claro ou castanho-
esverdeado, brilhantes e (sub)glabros na face 
adaxial; nervação castanho a castanho-esverdeada, 
inconspícua na face adaxial, reticulação aberta; 
nervura central plana na face adaxial, glabra a 
esparsamente pubescente em ambas as faces; 
nervação secundária broquidódroma, 4–12 pares, 
oblíquas, nervuras secundárias proeminentes 
na face adaxial, retilíneas; domácias ausentes. 
Inflorescências axilares, mais curtas que as folhas; 
pedúnculo 2,5–6,8 mm compr., subcilíndrico a 
achatado, pubescente (densamente); raque 1–12,4 
mm compr., achatada, pubescente (densamente). 
Flores 5–6 mm compr.; pedicelo 1–2 mm compr., 
articulado próximo à região basal ou central, 
densamente pubescente; sépalas 1–1,5 mm 
compr., ovaladas, livres a partir da região mediana, 
lobos 0,5–0,7 mm compr., ápice arredondado; 
pubescentes (densamente) na face abaxial e 
pubescentes na face adaxial, margem ciliada; 
pétalas  ca.1 mm compr., obovadas, ápice truncado, 
erodido, glabras na face abaxial e vilosas na face 
adaxial; base unguiculada; apêndice petalífero 
basal de mesmo tamanho ou menor que a pétala, 
viloso; disco nectarífero glabro; fl. masc.: estames 
2,5–3 mm compr., filetes iguais, retos a levemente 
sinuosos, pubescentes na região basal, anteras 
glabras; pistilódio  ca.1,5 mm compr., tomentoso; 
fl. fem.: estaminódios  ca.2 mm compr.; gineceu  
ca.2 mm compr., ovário obovóide a ovóide, 
tricarpelar, estilete inconspícuo, estigma capitado, 
tomentoso. Cápsulas e sementes desconhecidas 
Material examinado: BOLÍVIA. LA PAZ: Puente Villa, 
4 km hacia Coripata, 8.XII.1994, fl., S.T. Beck 21643, 
21645 (CTES, LPB).

Matayba boliviana é endêmica à Bolívia em 
fragmentos de florestas montanhosas a cerca de 
1750 m alt. Esta é a única espécie da seção Matayba 
que ocorre exclusivamente fora do território 
brasileiro e ainda na face oriental da Cordilheira 
dos Andes. 

Semelhante morfologicamente a M. 
intermedia devido à forma, consistência e nervação 
dos folíolos (inconspícua na face adaxial, reticulação 
aberta e nervuras secundárias retilíneas), além da 
ausência de domácias. Contudo diferem, além da 
distribuição geográfica, pelo pedicelo (1–2 mm 

compr. em M. boliviana e 2–3 mm compr. em M. 
intermedia) e o estigma (capitado em M. boliviana, 
trífido em M. intermedia). 

1.2. Matayba cristae Reitz., Fl. Il. Catarin. 1: 
139. 1980. Tipo: BRASIL. SANTA CATARINA. 
Guaruvá. Monte Crista. 2.IX.1960. R. Reitz & R. 
R. Klein 9800 (holótipo HBR!; isótipo M!).

Árvores ou arvoretas, 3–11 m alt.; ramos 
cilíndricos, glabros a esparsamente pubescentes. 
Folhas dispersas por todo o ramo, pecíolo 1,8–3,2 cm 
compr., subcilíndrico, glabros a pubescentes; raque 
1,4–9 cm compr., subcilíndrica a bicanaliculada, 
glabra a esparsamente pubescente; folíolos 2–6, 
sésseis; lâmina 2,8–8,2 × 0,9–2,5 cm, geralmente 
elípticos, raramente oblongos a oblanceolados, 
cartáceos a subcoriáceos, planos, ápice agudo a 
cuspidado, base atenuada, assimétrica, margem 
revoluta, inteira; concolores, verde-escuros, (sub)
glabros na face abaxial, verde-acinzentados, verde-
claros a verde-escuros, (sub)glabros na face adaxial; 
nervação esbranquiçada a acinzentada, inconspícua 
na face adaxial, reticulação aberta; nervura 
central levemente proeminente na face adaxial, 
pubescente; nervação secundária broquidódroma, 
4–8 pares, levemente proeminentes na face 
adaxial, oblíquas, retilíneas a arqueadas; domácias 
urceoladas presentes, salientes na face adaxial dos 
folíolos. Inflorescências axilares, mais curtas que as 
folhas; pedúnculo 0,2–2,9 cm compr., subcilíndrico 
a achatado, pubérulo a pubescente, raque 1,6–8,8 
cm compr., achatada, subglabras a esparsamente 
pubescentes. Flores 5–9 mm compr.; pedicelo 
1–4 mm compr., articulado geralmente na região 
basal, raramente nas regiões central ou apical, 
pubescente; sépalas 1–2 mm compr., ovaladas 
(largamente), livres a partir da base, lobos 0,7–1,5 
mm compr., ápice obtuso a agudo; pubescentes 
em ambas as faces; pétalas 1–2 mm compr., 
obovadas a oblongas, ápice obtuso a arredondado, 
erodido, glabras na face abaxial, vilosas na face 
adaxial, margem ciliada; base unguiculada ou 
séssil; apêndice petalífero basal geralmente do 
mesmo tamanho ou maior que a pétala, viloso; 
disco nectarífero glabro; fl. masc.: estames ca.3 
mm compr., filetes iguais, retos, pubescentes na 
região basal e subglabros a pubescentes nas regiões 
central e apical, anteras glabras; pistilódio ca.1 
mm, tomentoso; fl. fem.: desconhecidas. Cápsulas 
1–1,7 × 0,9–1,6 cm, subglobosas, elipsoides a 
obovóides, levemente lobadas, estípite ca.2 mm 
compr., apiculadas, bicarpelares ou tricarpelares, 
1–2 seminadas; epicarpo coriáceo, verrucoso, 
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esparsamente pubescente; endocarpo viloso 
castanho-escuro. Sementes 0,8–1,2 × 0,7–1 cm, 
oblongas; arilo amarelado recobrindo até a região 
apical da semente.

Nomes populares:  camboatá-mirim, 
camboatá, cubatã-do-crista.
Material selecionado: BRASIL. PARANÁ: Guaratuba, 
Rio Itararé, 17.VIII.1994, fl., J.M. Silva 1372 (MBM); 
Morretes, Ninho do Gavião, Serra Marumbi, 3.X.1948, 
fl., G. Hatschbach 1011 (MBM); Paranaguá, trilha para 
Torre da Prata, 1.VII.2003, fl., J.M. Silva 3753 (MBM); 
Piraquara, rio Taquari, 29.IX.1951, fl., G. Hatschbach 
2519 (MBM); Quatro Barras, Morro Sete, 23.XI.1988, fr., 
J.M. Silva 600 (ESA, HUEFS, MBM, SPF, UB); São José 
dos Pinhais, Purgatório, 10.IX.1982, fl., G. Hatschbach 
45288 (MBM). SANTA CATARINA: Garuva, Monte 
Cristo, 6.X.1960, fr., R. Reitz 10037 (FLOR, HBR); 
Joinville, Castelo dos Bugres, 25.XI.2004, fr., F.C.S. 
Silveira 637 (FURB). SÃO PAULO: Cajati, Estação 
Repetidora da Serra do Aleixo, torre da Embratel, 
30.IX.2002, fl., J.M. Silva 3649 (CESJ, HUEFS, MBM).

Espécie encontrada nas regiões sul (PR, SC) 
e sudeste (SP) do Brasil em florestas de encosta, 
beira de rios, matas nebulares e na transição entre 
a floresta ombrófila densa e a floresta ombrófila 
mista, em altitudes variando entre 1000 e 1200 
metros. Coletada com flores de agosto a outubro 
e com frutos nos meses de novembro e dezembro.

Matayba cristae pode ser confundinda com a  
espécie simpátrica M. elaeagnoides pela presença de 
domácias urceoladas, mas é facilmente diferenciada 
pelas mesmas estruturas que são salientes na face 
adaxial dos folíolos (não em M. eleagnoides), 
pela rede de nervuras aberta e inconspícua na face 
adaxial (vs. fechada e proeminente) e as nervuras 
secundárias que são geralmente retilíneas ou 
raramente arqueadas (vs. sempre arqueadas), e o o 
apêndice petalífero basal geralmente menor que a 
pétala (vs. mesmo tamanho).

1.3. Matayba discolor (Spreng.) Radlk., Sitzungsber. 
Math.-Phys. Cl. Königl. Bayer. Akad. Wiss. 
München 9: 630. 1879; Terminalia discolor Spreng., 
Neue Entdeck. Pflanzenk. 2: 111. 1821. Tipo: 
BRASIL. BAHIA. s/d, F. Sellow 110 (lectótipo B! 
[aqui designado]; isolectótipos F!, M!).
Terminalia octandra Spreng. ex Eichler, in Mart., 
Fl. bras. 14(2): 93. 1867. nom. nud.
Matayba atropurpurea (Radlk.) Radlk., in Mart., 
Fl. bras. 13(3): 617. 1900; Matayba discolor f. 
atropurpurea Radlk., Sitzungsber. Math.-Phys. Cl. 
Königl. Bayer. Akad. Wiss. München 9: 631. 1879. 
Tipo: BRASIL. AMAZONAS. Alto Amazonas, 
prope Panuré ad flumen Uaupés. XII.1852. R. 

Spruce 2790 (lectótipo K! [aqui designado]; 
isolectótipos P!, W!). 

Árvores ou arbustos, 1,7–10 m alt.; ramos 
cilíndricos, glabros. Folhas distribuídas por todo 
o ramo; pecíolo 1,2–4,4 cm compr., cilíndrico ou 
subcilíndrico, subglabro; raque 1,2–9,7 cm compr., 
subcilíndrica, canaliculada a bicanaliculada, 
subglabra a esparsamente pubescente; folíolos 
4–6, peciólulos 0,3–1 cm compr., canaliculados, 
subglabros a esparsamente pubescentes; lâmina 
(1,8–)3–15,1 × 1,4–6,8 cm, largamente elípticos, 
elíptico-obovados,  largamente obovados 
ou elíptico-ovalados, cartáceos a coriáceos 
conduplicados, recurvados, ápice agudo, obtuso, 
arredondado ou retuso, base aguda a atenuada, 
assimétrica ou simétrica; margem subrevoluta 
a revoluta, inteira; discolores, castanho-claros, 
castanho-escuros a vinho, glabros a subglabros na 
face abaxial, verde-escuros, verde-acinzentados, 
castanho-avermelhados a enegrecidos, as 
vezes brilhantes, glabros a subglabros na face 
adaxial; nervação verde-acinzentada, verde-
amarelada, castanho-avermelhada, inconspícua 
na face adaxial, reticulação aberta; nervura 
central levemente proeminente a plana na face 
adaxial, (sub)glabra em ambas as faces; nervação 
secundária broquidódroma, 8–18 pares, levemente 
proeminentes na face adaxial, perpendiculares, 
retilíneas a raramente arqueadas; domácias 
ausentes. Inflorescências axilares, mais ou mais 
curtas que as folhas; pedúnculo 0,7–14,5 cm 
compr., cilíndrico a achatado, esparsamente 
pubescente, raque 3,4–13,4 cm compr., achatada, 
(esparsamente) pubescente. Flores 5–7 mm compr.; 
pedicelo 1–2 mm compr., articulado nas regiões 
basal, central e apical, pubescente; sépalas 1–1,5 
mm compr., ovaladas (largamente), livres a partir 
da região mediana, lobos 0,5–0,7 mm compr., ápice 
agudo, obtuso ou arredondado; (esparsamente) 
pubescentes (densamente) na face abaxial, glabras 
na face adaxial, margem ciliada; pétalas  ca.1 
mm compr., obdeltoides, ápice emarginado a 
truncado, erodido, glabras a subglabras na face 
abaxial, lanosas na face adaxial, margem ciliada; 
base unguiculada; apêndice petalífero basal 
menor, maior ou de mesmo tamanho que a pétala, 
lanoso; disco nectarífero (sub)glabro; fl. masc.: 
estames ca.2–4 mm compr., filetes geralmente 
iguais, raramente desiguais, sinuosos, pubescentes 
da região central a apical,, anteras subglabras, 
pistilódio ca.1 mm, densamente pubescente; fl. 
fem.: estaminódios ca.1,5 mm compr.; gineceu 3–4 
mm compr., ovário ovóide, lobado, densamente 
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pubescente; estilete 1–2 mm compr., estigma 
bífido ou trífido, esparsamente pubescentes. 
Cápsulas 1,3–2 × 0,9–1,9 cm, globosas ou 
subglobosas, levemente lobadas, estípite 1–2 
mm compr., apiculadas ou não; bicarpelares 
a tricarpelares, (1–) 2–3 seminadas, epicarpo 
subcoriáceo a coriáceo, subverrucoso a verrucoso, 
raramente tuberculado, subglabro a pubérulo; 
endocarpo densamente tomentoso, amarelado. 
Sementes 0,9–1,4 × 0,5–0,9 cm compr., oblongas 
a obovóides; arilo alvo a amarelado recobrindo até 
a região apical da semente.

Nomes populares: camboatá-branco, 
camboatá-de-cotia, pitomba-rosa e zeca-tatú.
Material selecionado: BRASIL. ALAGOAS: Maceió, 
restinga da praia do Francês, 26.I.1983, fl., J.R. Pirani 
2673 (CTES, NY, RB, SP, SPF). AMAPÁ: Campo Verde, 
estrada da Zona Perimetral, 25.X.1979, bt., fl., D.F. 
Austin 7226 (NY). AMAZONAS: Alto Amazonas, prope 
Panuri ad Rio Maupés. X.1852-I.1853, fl., F. Sellow 2790 
(B, K, M, W). BAHIA: fl., F. Sellow 1008 (K); 1834, 
fl., J.S. Blanchet 1664 (G); 1854, fl., J.S. Blanchet 1691 
(G); Belmonte, along to road to Itapebi, 25.III.1974, fl., 
R.M. Harley 17403 (K, RB); Comandatuba, ca. 5 km na 
estrada Comandatuba, 4.XII.1991, bt., fl., A. Amorim 
526 (CEPEC, HUEFS, MBM); Ilhéus, Sambaitaba, 
17.I.1993, fr., W. Thomas 9550 (CEPEC, MBM, NY); 
Maraú, ca. 3 km. de Maraú, na rodovia para Saquaíra, 
2.II.2000, fl., J.G. Jardim 2649 (CEPEC, CTES, 
MBM); Salvador, Dunas de Abaeté, 8.X.1986, fl., M.L. 
Guedes 1163 (ALCB, RB); Una, Comandatuba, ca. 10 
km. SE de Una, 3.X.1981, fl., A.M. de Carvalho 892 
(CEPEC, CTES). ESPÍRITO SANTO: Conceição da 
Barra, Itaúnas, 20.V.1999, bt., fl., G. Hatschbach 69181 
(MBM); Linhares, Reserva Natural da CVRD, 1.I.1998, 
fl., M. Simonelli 887 (CVRD, ESA). PARÁ: Belém, 
Boa Vista, Rio Guamá, 1.XI.1980, fr., D.C. Daly et al. 
790 (INPA, MG, NY); Jacareacanga, Reserva Crapuri, 
VIII.2012, fr., F.C.A. Lucas 928 (MFS). PARAÍBA: João 
Pessoa, Mangabeira, 13.XI.1992, fl., O.T. Moura 907 
(JPB). PERNAMBUCO: Recife, Mata de Dois Irmãos, 
fl., C.G. Leal 32 (RB); Rio Formoso, Cupe, Praia do 
Muro Alto, 6.II.1970, fl., A.D. Andrade-Lima 70-5732 
(INPA). SERGIPE: Aracajú, Horto do IBDF (Ibura), fl., 
9.I.1988, E.L.M. Catharino 1293 (SP, SPF).

Matayba discolor é encontrada nas regiões 
norte (AM, AP, PA), nordeste (AL, BA, PE, PB e 
SE) e sudeste (ES) do Brasil, principalmente em 
florestas de restinga e em florestas de tabuleiro. 
Na floresta amazônica é encontrada em solo 
arenoso próximo aos rios. Foi coletada com 
flores de novembro a junho e com frutos de 
novembro a abril.

Esta espécie assemelha-se a M. intermedia 
por apresentar a nervação inconspícua na face 

adaxial dos folíolos, as nervuras secundárias 
geralmente retilíneas e os folíolos discolores sem 
domácias. Os folíolos conduplicados e recurvados 
em M. discolor e as nervuras secundárias 
praticamente perpendiculares com relação à 
nervura central diferem dos folíolos planos com as 
nervuras secundárias oblíquas de M. intermedia. 
O aspecto final que distingue as espécies é a 
distribuição geográfica. Matayba discolor é 
distribuída no Amazonas e do Pernambuco ao 
Espírito Santo, enquanto M. intermedia ocorre do 
Rio de Janeiro ao Rio Grande do Sul, também em 
florestas de restinga, porém com maior frequência 
nas florestas de encosta. 

Radlkofer (1879) reconheceu duas formas 
para Matayba discolor, M. discolor f. discolor 
e M. discolor f. atropurpurea, diferenciadas 
apenas pela coloração dos folíolos na face 
adaxial e indumento das inflorescências. Em 
1900, este mesmo autor elevou a segunda forma 
como uma espécie: Matayba atropurpurea 
(Radlk.) Radlk. Após observado o material 
tipo de M. atropurpurea e uma quantidade 
significativa de materiais referentes a M. discolor, 
as características descritas por Radlkofer (1900, 
1934) para a separação desses táxons são 
contínuas e desta maneira, esse nome é agora 
reconhecido como um sinônimo de M. discolor.

1.4. Matayba elaeagnoides Radlk., Sitzungsber. 
Math.-Phys. Cl. Königl. Bayer. Akad. Wiss. 
München. 9: 635. 1879. Tipo: BRASIL. MINAS 
GERAIS. 1.I.1845. J.F. Widgren 1083 (lectótipo: 
S! [aqui designado]; isolectótipos: B!, BR! C!, 
GOET!, K!, M!). 
Matayba pallens Radlk. in Martius, Fl. bras. 13(3): 
628. 1900. Tipo: BRASIL. SÃO PAULO. s/d, 
A. Loefgren 996 (lectótipo C! [aqui designado]; 
isolectótipo SP!) 

Árvores ou arbustos, 3–15 m alt.; ramos 
cilíndricos a levemente achatados, glabros a 
esparsamente pubescentes. Folhas dispersas 
por todo o ramo, raramente congestas no 
ápice; pecíolo 1,2–5,4 cm compr., cilíndrico a 
bicanaliculado, (sub)glabro; raque 1,2–9,7 cm 
compr.,  subcilíndrica, bicanaliculada, (sub)
glabra; folíolos 4–12, subsésseis ou peciólulos 
0,3–0,4 cm compr., canaliculados, subglabros 
a esparsamente pubescentes; lâmina 1,2–12,9 
× 0,6–3,7 cm, obovados, obovado-oblongos, 
elípticos, elíptico-obovados, estreitamente elípticos 
a oblanceolados, cartáceos, planos, ápice agudo, 
obtuso, arredondado ou retuso, base atenuada, 
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assimétrica ou simétrica, margem revoluta, inteira; 
concolores, verde-amarelado a castanho-claro na 
face abaxial, (sub)glabros na face abaxial, verde-
escuro, verde-acinzentado, verde-esbranquiçado, 
acinzentado a castanho-acinzentado, as vezes 
brilhantes, glabros na face adaxial; nervação 
amarelada a avermelhada, proeminente na face 
adaxial, reticulação fechada; nervura central 
impressa na face adaxial, (sub)glabra em ambas as 
faces; nervação secundária broquidódroma, 4–12 
pares, impressas a planas na face adaxial, oblíquas, 
geralmente arqueadas a levemente arqueadas; 
domácias presentes, urceoladas com tricomas na 
abertura, não salientes na face adaxial dos folíolos. 
Inflorescências axilares, paniculiformes, menos 
compridas que as folhas; pedúnculo 0,5–7,5 cm 
compr., cilíndrico a achatado, glabro a pubescente, 
raque 0,3–11,5 cm compr.,  achatada, subglabra 
a pubescente. Flores 4–8 mm compr.; pedicelo 
1–2 mm compr., articulado da base ao ápice, 
pubescente; sépalas ca.1,5 mm compr., ovaladas, 
livres a partir das regiões basal ou mediana, 
lobos 1 mm compr., ápice obtuso a arredondado; 
(sub)glabras na face abaxial, pubescentes na 
face adaxial, margem ciliada; pétalas ca.1,5 mm 
compr., ovaladas, ápice emarginado, truncado ou 
arredondado, erodido ou irregular, (sub)glabras 
na face abaxial, vilosa na face adaxial, margem 
ciliada; base unguiculada, apêndice petalífero basal 
menor ou de mesmo tamanho que a pétala, lanoso 
a densamente lanoso; disco nectarífero glabro; fl. 
masc.: estames 2–4 mm compr., filetes geralmente 
iguais, raramente desiguais, geralmente retos, 
raramente sinuosos, pubescentes (esparsamente 
pubescentes na região apical), anteras (sub)glabras; 
pistilódio ca.1 mm compr., densamente pubescente; 
fl. fem.: estaminódios ca.1,5 mm compr.; gineceu 
2,5–4 mm compr., ovário ovóide a globoso, 
levemente lobado, densamente pubescente; estilete 
ca.1 mm compr., estigma capitado, esparsamente 
pubescente. Cápsulas 0,6–1,9 × 0,4–1,9 cm, 
globosas, levemente lobadas, estípite 1–3 mm 
compr., apiculadas; tricarpelares, 1–3 seminadas, 
epicarpo coriáceo, verrucoso a fortemente 
verrucoso, pubérulos a densamente pubescentes; 
endocarpo tomentoso, ferrugíneo. Sementes 0,7–1 
× 0,5–0,8 cm, oblongas a obovóides; arilo alvo a 
amarelado recobrindo totalmente ou até a região 
apical da semente.

Nomes populares: arolera-branca, camboatá, 
camboatá-branco, cuvantã, craguatã, cragoatã-
branco, cangroata-branco, cangroatan, mataiba, 
miguel-pintado, pau-de-pombo.

Material selecionado: ARGENTINA. CORRIENTES: 
Ituzaingó, Isla Apipé Grande, Panco cué, 4.X.1978, fl., A. 
Schinini 15704 (CTES, ICN). MISIONES: Candelaria, 
Santa Ana, borda ruta nacional 12, 12.XII.1992, fr., M. 
Rodríguez 380 (CTES). BRASIL. MATO GROSSO 
DO SUL: Eldorado, Rodovia BR-642, 21.X.1988, 
fr., G. Hatschbach 51502 (MBM). MINAS GERAIS: 
Caldas, 1863-1864., fl., A.F. Regnell II38 (BR, C, K, 
S); fl., J.F. Widgren 1123 (BR, S); fl., J.F. Widgren 1184 
(BR, S); fl., H. Lindberg 423 (S); fl., C.W.H. Mosén  
832 (S); fl., C.W.H. Mosén 4038 (S); fl., C.W.H. Mosén 
4039 (S); Casa Branca, 22.VII.1894, fl., A.A.M. Gomes 
1340 (M); São Bartholomeu, 22.VIII.1884, fr., A.F.M. 
Glaziou 14576a (P); São Thomé das Letras, estrada de 
São Thomé das Letras, Morro do Gavião, 2.XI.1984, 
fl., L. Rossi CFCR 5750 (SPF). PARANÁ: Bocaiúva do 
Sul, Colônia João XXII, 26.XI.1986, fl., G. Hatschbach 
50813 (ICN, HUCS. MBM); Capão Grande, XI.1909, 
fl., P.K.H. Dusén 7696 (sintipo M!); Ponta Grossa, 
X.1900, fl., P.K.H. Dusén 1037 (M); Serrinha, XII.1908, 
fl., P.K.H. Dusén 7363 (M). RIO GRANDE DO SUL: 
fl., F. Sellow 1513 (B, M); fl., F. Sellow 2053 (M); fl. e 
fr., F. Sellow 3141 (B); Campränder, Estância Jeremias, 
20.X.1905, fl., J.F.N. Bornmüller 607 (M); Farroupilha, 
Estação experimental Fruticultura, 20.XI.1950, fl., B. 
Rambo 431 (HAS); Jundiaí do Sul, fazenda Monte Verde, 
23.XI.2000, fr., J. Carneiro 824 (CESJ, MBM, UB). 
SANTA CATARINA: Lajes, Encruzilhada, 5.XII.1962, 
fl., R.M. Klein 3188 (FLOR); Piraí, 27.XII.1903, fr., P. 
Dusén 2980 (R). SÃO PAULO: fl., W.J. Burchell 3977 
(BR); XI.1933, fl., C. Lund 1011 (BR, C, M); C.F.P. 
Martius (M); F. Sellow 193 (B); F. Sellow 271 (B); Sellow 
1903-1392 (B); F. Sellow 5040 (B); Piracicaba, sítio 
Boa Vista, 13.XII.1994, fr., K.D. Barreto 3407 (BHCB, 
CTES, ESA, FUEL, HFC, HUM); São Paulo, Butantan, 
7.IX.1917, fl., F.C. Hoenhe 519 (M, SP); Loreto, 
XI.1917, fl., F.C. Hoehne 1289 (M). PARAGUAI. ALTO 
PARANÁ: 1909-1910. K. Fiebrig 5969 (M); Plaine 
de Capitindu, à l’Este de la Cordillera de Ville-Rica, 
30.IX.1875, fl., Balansa 2474 (G); Plaine de Capitindu, 
à l’Este de la Cordillera de Ville-Rica, 30.IX.1875, fl., 
Balansa 2475 (G);

Matayba elaeagnoides é distribuída no Brasil 
nas regiões centro-oeste (MS), sudeste (MG, 
SP) e sul (PR, SC e RS), no norte da Argentina 
(Corrientes e Missiones), no Paraguai oriental e no 
Uruguai. É encontrada principalmente no interior 
de florestas estacionais semidecíduas, em florestas 
ombrófilas mistas e menos frequentemente em 
florestas ombrófilas densas. Na Argentina e no 
Paraguai, M. elaeagnoides ocorre principalmente 
em florestas alagadas. Foi coletada com flores no 
período de maio a dezembro e com frutos entre 
setembro a janeiro e em abril.

Essa espécie pode ser  reconhecida 
vegetativamente pela raque foliar bicanaliculada, 
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nervuras secundárias geralmente arqueadas, 
reticulação da nervação fechada e na face adaxial 
dos folíolos pela nervação proeminente, além da 
presença de domácias urceoladas não salientes. 

É proposta  no presente  t rabalho a 
sinonimização do nome Matayba pallens sob 
M. elaeagnoides já que não foram encontrados 
caracteres que separem as duas espécies. Chama 
a atenção que Radlkofer (1934) posiciona como 
espécies afins a M. pallens as espécies M. 
juglandifolia e M. grandis por apresentarem 
uma rede de nervuras mais aberta do que a de 
M. elaeagnoides, além da ausência de domácias. 
Porém, no material observado, a rede de nervuras 
de M. pallens mostra-se idêntica, assim como as 
domácias que são tão frequentes quanto em M. 
elaeagnoides.

1.5. Matayba grandis Radlk., Sitzungsber. Math.-
Phys. Cl. Königl. Bayer. Akad. Wiss. München 9: 
635. 1879. Tipo: BRASIL. RIO DE JANEIRO. 
Organ Mount. s/d, J.B.E. Pohl 678 (lectótipo W! 
[aqui designado]; isolectótipos BR!, F!, K!, M!). 

Árvores, 5–6 m alt.; ramos cilíndricos, 
sulcados, subglabros a esparsamente pubescentes. 
Folhas dispersas por todo o ramo ou congestas no 
ápice; pecíolo 8,1–11,9 cm compr., cilíndrico a 
achatado, subglabros a esparsamente pubescentes; 
raque 14,5–31,6 cm compr., subcilíndrica a 
achatada, sulcada, subglabra a esparsamente 
pubescente; folíolos 6–8,  peciólulos 0,6–1,1 cm 
compr., subcilíndricos a achatados, canaliculados, 
esparsamente pubescentes; lâmina 12–34,2 × 
4,4–13,3 cm, largamente elípticos a elíptico-
oblongos, cartáceos, planos, ápice agudo a 
levemente cuspidado, base obtusa a atenuada, 
simétrica; margem subrevoluta a plana, inteira; 
concolores, verde-escuros a verde-claros, as 
vezes pouco brilhantes, glabros a esparsamente 
pubescentes em ambas as faces; nervação 
esverdeada a castanho-esverdeada, proeminente 
na face adaxial, reticulação fechada; nervura central 
proeminente a plana na face adaxial, esparsamente 
pubescente em ambas as faces; nervação secundária 
eucamptódroma, 12–22 pares, levemente impressas 
na face adaxial oblíquas, arqueadas a curvadas; 
domácias ausentes. Inflorescências axilares, mais 
compridas que as folhas; pedúnculo 12,5–16,1 
cm compr., cilíndrico a achatado, pubescente 
(densamente), raque 18,4–48,3 cm compr., 
achatada, pubescente (densamente). Flores 2–10 
mm compr.; pedicelo 2–5 mm compr., articulado 
na região basal, densamente pubescente; sépalas 

ca.1,5 mm compr., ovaladas ou triangulares, 
livres a partir da região mediana, lobos ca.0,7 mm 
compr., ápice agudo; esparsamente pubescentes 
na face abaxial, lanosa na face adaxial, margem 
ciliada; pétalas 1–1,5 mm compr., obovadas 
(largamente), ápice obtuso a arredondado, erodido 
a levemente cuspidado, (sub)glabras na face 
abaxial, lanosas na face adaxial; base unguiculada; 
apêndice petalífero basal menor ou igual que a 
pétala, lanoso; disco nectarífero glabro; fl. masc.: 
estames ca.3 mm compr., filetes iguais, sinuosos, 
densamente pubescentes até a região apical, 
anteras subglabras, pistilódio ca.1 mm compr., 
densamente pubescente; fl. fem.: estaminódios 
ca.1 mm compr.; gineceu 2–3 mm compr., ovário 
ovalado, tricarpelar, levemente lobado, densamente 
pubescente; estilete 1–1,5 mm compr., estigma 
capitado, esparsamente pubescente. Cápsulas 1,5–2 
× 1,2–1,7 cm, subglobosas, levemente lobadas, 
estípite ca.1 mm compr., apiculadas; tricarpelares, 
1–2 seminadas, epicarpo coriáceo, verrucoso a 
levemente tuberculado, pubérulo ou pubescente; 
endocarpo tomentoso, amarelado. Sementes 
desconhecidas.
Material examinado: BRASIL. BAHIA: Barro Preto, 
Serra da Pedra Lascada, 13,7 km de Barro Preto na 
estrada que passa pela fazenda São Miguel e sobe até o 
acesso a serra, caminhada ao topo da serra, 14o46’13’’S, 
39o32’10’’W, 2.XI.2003, bt., fl., P. Fiaschi et al. 1819 
(CEPEC, SPF); Ilhéus, CEPLAC, área do CEPEC, atrás 
do Centro de Toxicologia, caminho a esquerda ca. 1 km, 
fazenda vizinha, 10.I.2008, fr., R.O. Perdiz et al. 263 
(CEPEC, SPF). MINAS GERAIS: Rio Novo, V.1896, 
fl., C.A.W. Schwacke 11975 (M). RIO DE JANEIRO: fl., 
J. Lhotskty (W);  Rio de Janeiro, Vista Chinesa, perto da 
sede do Horto Florestal, 27.XII.1927, bt., fl. e fr., Pessoal 
do Horto Florestal RB564 (RB); Rio de Janeiro, caixa 
de água das obras públicas, 23.I.1932, bt., fl., P. Rosa 
RB443674 (RB); Rio de Janeiro, Jacarepaguá, Represa 
dos Ciganos, 8.XII.1921, fl., P. Ochioni 08 (CTES, ESA, 
RB). Rio de Janeiro, 1.XI.1940, bt., J.G. Kuhlmann 
ESA106499 (ESA, RB).

Matayba grandis é encontrada nas regiões 
nordeste (BA) e sudeste (MG - C.A.W. Schwacke 
11975, RJ) do Brasil, e foi coletada com flores em 
dezembro e janeiro e frutos em dezembro. Embora 
M. grandis contenha caracteres como a rede de 
nervuras proeminente na face adaxial e reticulação 
fechada da nervação, assim como M. elaeagnoides, 
M. juglandifolia, M. leucodictya, M. obovata 
e M. stenodictya, esta espécie é reconhecida 
por apresentar nervação eucamptódroma (vs. 
broquidódroma nas demais espécies). Além disso, 
o tamanho dos folíolos é outro caráter diagnóstico, 
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já que em M. grandis podem alcançar até 34,2 cm 
de comprimento e 13,3 cm de largura. 

Além dos sintipos, foram analisadas neste 
trabalho poucas coletas dessa espécie. O material 
Pohl 678 designado como lectótipo também pode ser 
encontrado também como uma coleta de Schott 5551. 
Porém, após a observação do caderno de campo de 
Pohl, ficou confirmado que a coleta era sua.

1.6. Matayba guianensis Aubl., Hist. pl. Guiane fr. 
1: 331, t. 128. 1775. Tipo: GUIANA FRANCESA. 
s/d,  J.B.C.F. Aublet s/n. (holótipo BM!). 
Ephielis fraxinea Willd., Sp. Pl. 2: 328. 1799. Tipo: 
GUIANA FRANCESA. s/d, J.B.C.F. Aublet s/n. 
(holótipo BM!). nom. illeg.
Matayba guianensis f. guianensis Radlk., 
Sitzungsber. Math.-Phys. Cl. Königl. Bayer. Akad. 
Wiss. München 9: 631. 1879. Tipo: BRASIL. Tipo: 
GUIANA FRANCESA. s/d, J.B.C.F. Aublet s/n. 
(holótipo BM!). 
Matayba guianensis f. laxiflora Radlk., Sitzungsber. 
Math.-Phys. Cl. Königl. Bayer. Akad. Wiss. 
München 9: 632. 1879; Talisia laxiflora Benth., 
Hooker’s J. Bot. Kew Gard. Misc. 2: 212. 1850. 
nom. illeg.; Cupania laxiflora (Benth.) Benth., 
Hooker’s J. Bot. Kew Gard. Misc. 3: 198. 1851. 
Tipo: BRASIL. PARÁ. Santarém. s/d, R. Spruce 
894 (lectótipo K! [aquí designado]; isolectótipos 
C!, M!, MPU!, W!). 
Matayba guianensis f. micrantha (Mart.) Radlk., 
Sitzungsber. Math.-Phys. Cl. Königl. Bayer. Akad. 
Wiss. München 9: 632. 1879;  Cupania micrantha 
Mart., Flora 21 (1. Beibl.). 1842. Tipo: BRASIL. 
PARÁ. Santarém. IX.1838. C.F.P. Martius 274 
(lectótipo M! [aquí designado]; isolectótipo K!). 
Matayba guianensis f. micrantha subf. pilosula 
Radlk., Sitzungsber. Math.-Phys. Cl. Königl. 
Bayer. Akad. Wiss. München 9: 632. 1879. Tipo: 
BRASIL. RIO DE JANEIRO. s/d, A.F.M. Glaziou 
12503 (lectótipo C! [aqui designado]). 
Matayba guianensis  f .  micrantha subf . 
euphoriaefolia (Cambess.) Radlk., Sitzungsber. 
Math.-Phys. Cl. Königl. Bayer. Akad. Wiss. 
München 9: 633. 1879; Cupania euphoriaefolia 
Cambess., Fl. bras. Mer.1: 388. 1828. Tipo: 
BRASIL. A. St.-Hilaire s/n (lectótipo MPU! [aqui 
designado]). 
Matayba guianensis f. micrantha subf. acutata 
Radlk., Sitzungsber. Math.-Phys. Cl. Königl. 
Bayer. Akad. Wiss. München 9: 633. 1879. Tipo: 
BRASIL. MINAS GERAIS. Presídio de São João 
Batista. s/d, F. Sellow B2070 c2021 (lectótipo M! 
[aqui designado]). 

Matayba guianensis f. micrantha subf. sublinearis 
Radlk., Sitzungsber. Math.-Phys. Cl. Königl. Bayer. 
Akad. Wiss. München 9: 633. 1879. Tipo: BRASIL. 
Lagoa Santa. s/d, E. Warming s/n (lectótipo M! 
[aqui designado]; isolectótipos BR!, C!). 
Matayba guianensis f. fuscescens Radlk., 
Sitzungsber. Math.-Phys. Cl. Königl. Bayer. Akad. 
Wiss. München 9: 632. 1879. Tipo: BRASIL. RIO 
DE JANEIRO. s/d, J.B.E. Pohl 1948 (lectótipo W! 
[aqui designado]; isolectótipo BR!). 
Matayba guianensis f. livescens subf. verrucosa 
Radlk., in Mart., Fl. bras. 13(3): 622. 1900. Tipo: 
BRASIL. MINAS GERAIS. Santa Luzia do 
Rio das Velhas. XI.893. A.F.M. Glaziou 20239 
(lectótipo M! [aqui designado]; isolectótipo C!). 
Matayba steinbachii Melch., Notizbl. Bot. Gart. 
Berlin-Dahlem 10: 349. 1928. Tipo: BOLÍVIA. 
SANTA CRUZ. Sara, Buenavista. 15.VIII.1924. 
R.F. Steinbach 6301 (holótipo B; isótipos G!, 
GOET!, K!, MO!).
Talisia prancei Guarim, Acta Amazon. 9(2): 235-
239, f. 3. 1979. Tipo: BRASIL. GOIÁS. Serra do 
Caiapó. 40 km south of Caiaponia. 25.X.1964. G.T. 
Prance & N.T. Silva 59651 (holótipo NY!; isótipos 
B!, F!, GH, HT!, IT, MO!, S!, US!). Fig. 3

Árvores ou arbustos, 1–10 m alt.; ramos 
cilíndricos, glabros a pubescentes. Folhas dispersas 
por todo o ramo; 1,1–6,1 cm compr., pecíolo (sub)
cilíndrico, subglabro a pubescente; raque 1–21,5 
cm compr., (sub)cilíndrica, bicanaliculada ou 
levemente costada, subglabra a pubescente; folíolos 
2–12, subsésseis ou peciólulos 0,3–0,6 cm compr., 
cilíndricos a clavados, esparsamente pubescentes; 
lâmina 3,5–17,3 × 1,6–6,2 cm, elípticos, elíptico-
lanceolados, elíptico-obovados, elíptico-oblongos, 
elíptico-ovados, ovados (largamente), cartáceos, 
geralmente conduplicados, geralmente recurvados, 
ápice agudo, obtuso a arredondado ou levemente 
cuspidado, base aguda, atenuada a obtusa, 
simétrica a assimétrica; margem revoluta, inteira, 
às vezes ondulada; concolores, castanho-claros, 
castanho-esverdeados a verde-claros, subglabros 
a pubescentes na face abaxial, verde-acinzentados, 
castanho-escuros, castanho-acinzentados, 
castanho-avermelhados a castanho-esverdeados, 
subglabros na face adaxial; nervação castanho-
amarelada a castanho, inconspícua na face adaxial, 
reticulação aberta; nervura central proeminente, 
subglabra a densamente pubescente em ambas 
as faces; nervação secundária broquidódroma, 
6–12(–14) pares, levemente proeminentes na face 
adaxial, oblíquas, geralmente curvadas, raramente 
arqueadas; domácias presentes, geralmente 
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Figura 3 – Matayba guianensis Aubl. – a. ramo; b. inflorescência; c. detalhe da face abaxial do folíolo mostrando 
uma domacia urceolada; d. flor estaminada; e. pétala, face interna; f. estame da flor estaminada; g. semente. [a,g. 
Pereira Neto & Lopes 573 (CTES); b. Walter 2338 (CEN); c. Walter 525 (CTES); d-f. Vieira et al. 1673 (CTES)]. 
Figure 3 – Matayba guianensis Aubl. – a. branch; b. inflorecence; c. detail of abaxial surface showing an urceollate domatia; d. staminate 
flower; e. petal inner face; f. stamen of pistillate flower; g. seed. [a,g. Pereira Neto & Lopes 573 (CTES); b. Walter 2338 (CEN); c. 
Walter 525 (CTES); d-f. Vieira et al. 1673 (CTES)].

1 
m

m

1 
m

m

2 mm

4 
m

m

2 
cm 2 

cm

a

b

c

e

d
f

g



Revisão de Matayba sect. Matayba

Rodriguésia 68(2): 411-443. 2017

425

1–3 por folíolo, urceoladas ou foveoladas, 
não proeminentes na face adaxial dos folíolos. 
Inflorescências axilares ou terminais; geralmente 
mais curtas que as folhas, raramente mais 
compridas, pedúnculo 6–14,1 cm compr., achatado, 
glabros a esparsamente pubescentes, raque 
3–21,3 cm compr., achatada, sulcada, pubescente 
(densamente). Flores 5–7 mm compr.; pedicelo 1–2 
mm compr., articulado na região basal ou central, 
pubescente sépalas 1–2 mm compr., ovaladas 
(largamente), livres a partir das regiões basal ou 
mediana, lobos 0,7–1,5 mm compr., ápice obtuso, 
arredondado ou raramente agudo, (esparsamente/
densamente) pubescentes na face abaxial, (sub)
glabras na face adaxial, margem ciliada; pétalas 
1–2 mm compr., ovaladas, oblongas, obovadas a 
obovado-oblongas, raramente espatuladas,  ápice 
arredondado a retuso, raramente agudo, irregular 
a truncado, subglabras na face abaxial, lanosas 
na face adaxial; base unguiculada, apêndice 
petalífero basal menor ou de mesmo tamanho que 
as pétalas, lanoso; disco nectarífero glabro; fl. 
masc.: estames 2–4 mm compr., filetes iguais ou 
desiguais, retos ou levemente sinuosos, densamente 
pubescentes na região basal, esparsamente 
pubescentes a pubescentes na central e (sub)
glabros na apical, anteras subglabras, pistilódio 
0,8–2 mm compr., (densamente) pubescente; fl. 
fem.: estaminódios ca.1 mm compr.; gineceu 2–6 
mm compr., ovário ovalado a piriforme, levemente 
lobado, densamente pubescente; estilete 1–3 mm 
compr., estigma bífido ou trífido, subglabro a 
pubescente. Cápsulas 0,7–1 × 0,6–1,5 cm, globosas, 
levemente lobadas a fortemente lobadas, estípite 
inconspícua ou raramente de 1–2 mm compr., 
apiculadas, bicarpelares a tricarpelares, geralmente 
(1–)3-seminados, raramente 1–2-seminados; 
epicarpo coriáceo, subverrucoso a tuberculado, 
subglabro a densamente pubérulo; endocarpo 
tomentoso, esbranquiçado a ferrugíneo. Sementes 
0,5–1,1 × 0,4–0,7 cm, elipsoides, ovóides, oblongas 
a obovadas; arilo esbranquiçado recobrindo até a 
região apical da semente.

Nomes populares: brazeiro, camboatá, 
camboatã, camboatá-branco, olho-de-cotia, mataíba, 
batabaíba, cuvantã, jatuá-uba, jatuá-iba, pau-da-
digestão, atou-aou, tou-aou, canela-de-negro.
Material selecionado: BOLÍVIA. SANTA CRUZ: 
Ñuflo de Chávez, La Pachanga, 5 km S of Concepción, 
26.XI.1986, fl., T. Killeen 2237 (F, SP). BRASIL. 
AMAZONAS: Manaus, Cachoeira baixa de Tarumã, 
12.IX.1986, fl., G.T. Prance 2270 (NY, R). CEARÁ: 
Barbalha, Floresta Nacional do Araripe, 10.X.2001, 

fr., I.R. Costa 767 (UB). DISTRITO FEDERAL: 
Brasília, bacia do rio São Bartolomeu, 5.XI.1979, fl., 
E.P. Heringer 2693 (IBGE, K, MO, NY, RB, US). 
ESPÍRITO SANTO: Marechal Floriano, Bom Jesus, 
21.X.2000, fl., G. Hatschbach 71499 (MBM). GOIÁS: 
1867, fl., W.J. Burchell 6583 (BR); fl., Gardner 3074 
(W); Pirenópolis, Serra dos Pirineus, 19,5 km do trevo de 
Anápolis e Goiânia em direção ao Parque, 19.I.2005, fr., 
M.S. Ferrucci 3222 (ESA, PORT, UFG). MARANHÃO: 
São Luís, Reserva Florestal do Sacavem, 13.VIII.1992, 
fl., F.H. Muniz 208 (HRCB, INPA, RB, UB). MATO 
GROSSO: Barra do Garças, Serra do Taquaral, fazenda 
Taquaral, 26.XI.1997, bt., L.C. Bernacci 2619 (CTES, 
ESA IAC, MT). MATO GROSSO DO SUL: Aquidauana, 
Serra de Maracaju, Estação Repetidora da TELEMS, 
5.II.1998, fr., O.S. Ribas 2523 (BHCB, ESA, HUCS, 
MBM, SP, SPF). MINAS GERAIS: fl., A.F.M. Glaziou 
10421 (C); fl., A.F.M. Glaziou 10426 (C, S); fl., A.F.M. 
Glaziou 13634 (C); fl., A.F.M. Glaziou 20863 (C, S); 
Botumirim, saída sul da cidade, 18.XI.1992, fr., R. 
Mello-Silva 704 (CTES, MBM, RB, SPF, UB); Queluz, 
1881, fl., A.F.M. Glaziou 20863 (C, S); Santa Luzia 
do Rio das Velhas, XI.893, fl., C.A.W. Schwacke 9618 
(M). Uberaba, 18.II.1848, fl., A.F. Regnell III356 (C, 
S). PARÁ: Alenquer, estrada Lauro Sodré, faz. Buraco 
D’água, 28 km de Alenquer, 2.XI.1987, fr., C.A. Cid 
Ferreira 9383 (INPA, NY, RB); Santarém, VI.1850, fl., 
R. Spruce 894 (K); Santarém, 1859, fl., L. Riedel 1563 
(BR). PARAÍBA: Serra do Araripe, VIII.1927, fl., v. 
Luetzelbarg 12522 (R). RONDÔNIA: Mutumparaná, 
track from Mutumparaná to Rio Madeira, 30.IX.1968, 
fr., G.T. Prance 8993 (A, C, COL, F, G, INPA, K, M, 
MG, MICH, MO, NY, P, R, S, VEN, U, US). RIO DE 
JANEIRO: fl., A.F.M. Glaziou 9368 (BR, C P); fl., 
A.F.M. Glaziou 11606 (BR, C); fl., A.F.M. Glaziou 
17495 (sintipo C!); 1883, fl., A.F.M. Glaziou 12502 
(BR); fl., Pohl 1972 (W);  Rio de Janeiro, fl., A.F.M. 
Glaziou 6493 (C, S); Rio de Janeiro, fl., A.F.M. Glaziou 
1587 (C, S). SÃO PAULO: Avanhandava, margem da 
estrada Avanhandava-Barbosa, a ca. 8 km de Barbosa, 
4.VII.1994, fl., J.R. Pirani 3178 (HRCB, PMSP, SP, SPF, 
UEC); Franca, in circuitu urbis Franca ad confines prov. 
Minas Gerais, 1902, fl., L. Wacket (W19080004071). 
TOCANTINS: Corrente, Km 7 da estrada de Corrente, 
5.XII.1991, fl., B.A.S. Pereira 1982 (IBGE, K, MO). 
VENEZUELA. APURE: Otto Muñoz, Hato “El 
Polvero”, 79 km al S de Elorza, 30.IV.1987, fl., G. 
Aymard 5741 (PORT, SP).

Matayba guianensis encontra-se amplamente 
distribuída na América do Sul. No Brasil ocorre 
em quase todo o território, embora tenha limite 
sul no Paraná. Ocorre na maioria das formações 
vegetacionais brasileiras, porém prevalecendo 
nos cerrados e em matas ciliares. Essa espécie 
é encontrada também em campos rupestres, em 
matas paludosas, semidecíduas, ombrófila e em 
sua transição com os cerrados, em altitudes que 
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variam entre 350 a 1200 metros. Foi coletada com 
flores em praticamente todos os meses do ano, 
e com frutos nos meses de outubro a fevereiro, 
abril e junho. 

Morfologicamente, M. guianensis pode 
ser facilmente diferenciada das demais espécies 
pela coloração castanha dos folíolos que são 
geralmente recurvados e conduplicados, com 
nervação inconspícua na face adaxial, reticulação 
aberta e nervuras secundárias curvadas. Radlkofer 
(1879, 1934) reconheceu cinco formas de M. 
guianensis, duas destas divididas em quatro e 
duas subformas respectivamente. Porém, toda essa 
variação citada pelo autor (1934) é visivelmente 
contínua e após a análise de um maior número de 
materiais, foram incluídas como sinônimos de M. 
guainensis, exceto M. livescens (M. guianensis f. 
livescens), que foi reconhecida como uma espécie 
por Coelho et al. (2014).

1.7. Matayba heterophylla (Mart.) Radlk., 
Sitzungsber. Math.-Phys. Cl. Königl. Bayer. Akad. 
Wiss. München 9: 634. 1879; Cupania heterophylla 
Mart., Flora 21 (2 Biebl.): 69. 1838. Tipo: BRASIL. 
BAHIA. Serra dos Lages em Sincorã. s/d, C.F.P. 
Martius s/n (lectótipo M! [aqui designado]).  
 Fig. 4

Árvores ou subarbustos, 0,5–6 m alt.; ramos 
subcilíndricos a cilíndricos, glabros a pubescentes. 
Folhas dispersas por todo o ramo ou congestas nos 
ápices, pecíolos 1,2–5,3 cm compr., subcilíndricos, 
subglabros a pubescentes; raque (1,5)3,1–8,3(9,6) 
cm compr., subalada ou marginada, glabra a 
pubescente; folíolos 4–10, subsésseis; lâmina 
1,1–7,9 × 0,6–3,4 cm, geralmente ovados e 
elípticos, raramente lanceolados ou oblongos, 
subcartáceos a cartáceos, planos, ápice acuminado 
a agudo, raramente obtuso a mucronado, base 
clavada, simétrica, margem plana, serrulada a 
raramente serreada; concolores, verde-claros, 
verde-escuros ou castanho, (sub)glabros em ambas 
as faces; nervação esbranquiçada, castanho a 
castanho-esverdeada, inconspícua a proeminente 
na face adaxial, reticulação aberta; nervura central 
proeminente na face adaxial, (sub)glabra em 
ambas as faces; nervação secundária geralmente 
craspedódroma ou raramente eucamptódroma, 
6–10 pares,  proeminentes na face adaxial, 
geralmente oblíquas, raramente perpendiculares, 
geralmente arqueadas ou curvadas, raramente 
retilíneas; domácias presentes, urceoladas ou 
foveoladas, salientes na face adaxial dos folíolos. 
Inflorescências axilares ou terminais, mais curtas 

que as folhas; pedúnculo 0,5–3 mm compr., 
achatado, pubescente; raque 0,4–6,3 mm compr., 
achatada, pubérula a pubescente. Flores 5–8 mm 
compr.; pedicelo 3–4 mm compr., articulado na 
região apical, pubescente; sépalas 1,5–2,5 mm 
compr., ovaladas, livres a partir da base, lobos 
1–2 mm compr.,  ápice acuminado a agudo; (sub)
glabras em ambas as faces; pétalas 0,5–1,5 mm 
compr., ovaladas a obovadas, ápice acuminado 
a levemente emarginado, (sub)glabras em ambas 
as faces, geralmente com margem ciliada; base 
unguiculada, apêndice petalífero basal geralmente 
maior, raramente menor que a pétala, viloso; 
disco nectarífero glabro; fl. masc.: estames 3–5 
mm compr., filetes iguais, retos a levemente 
sinuosos, pubescentes na região basal, anteras 
glabras; pistilódio 0,5–1 mm, tomentoso; fl. 
fem.: estaminódios 1–2 mm compr.; gineceu 
2–3 mm compr., ovário elipsóide, densamente 
pubescente, estilete ca.1 mm compr., estigma 
capitado, subtomentoso a tomentoso. Cápsulas 
1–2,5 × 0,4–1,4 cm, turbinadas, levemente lobadas, 
estípite 4–8 mm compr., apiculadas; bicarpelares ou 
tricarpelares, 1-seminadas, epicarpo subcoriáceo, 
subverrucoso a verrucoso, glabro a esparsamente 
pubescente; endocarpo tomentoso, esbranquiçado 
a amarelado. Sementes 0,5 × 1,2 cm compr., 
oblongas; arilo alvo a amarelado recobrindo 
totalmente a semente.

Nomes populares: pitombeira.
Material selecionado: BRASIL. BAHIA: Abaíra, Salão, 
9 km de Catolés na estrada para Inúbia, 28.XII.1991, 
fr., R.M. Harley 50532 (CTES, HUEFS, K, SPF); Água 
Quente, Pico das Almas, vertente oeste, entre Paramirim 
das Crioulas e a face NW do pico, 17.XII.1988, fr., R.M. 
Harley 27582 (CEPEC, CTES, K, SPF, UEC); Chapada 
Monte Alegre, X.1912. fl., Zehntner 4029 (M); Rio de 
Contas, Pico das Almas, vertente leste, perto da fazenda 
Brumadinho, 16 km N-O da cidade, 27.XI.1988, bt., 
fl., R.M. Harley 27008 (CEPEC, HUEFS, K, NY, SP, 
SPF, UB). GOIÁS: Guarani de Goiás, estrada Posse-
Guarani de Goiás, 18 km norte da estação rodoviária de 
Posse, 4.XII.2003, fr., R.C. Forzza 2566 (RB, SPF); São 
Domingos, Km 34 da estrada Guaraní de Goiás-Terra 
Ronca, 23.XI.1996, fr., B.A.S. Pereira 3294 (IBGE, K, 
NY, RB, UFG). MARANHÃO: Caxias, BR-316, between 
Caxias and Timon, 39 km SE of Caxias and ca. 37 km 
NW of Teresina, 24.I.1983, fr., W. Thomas 9585 (CTES, 
NY); Mirador, entre Mirador e Colinas, 3.XI.1985, fr., A. 
Fernandes (EAC13906, ESA107548). MINAS GERAIS: 
Formigas, inter Formigas et Contendas in campis consitis 
Sertão dictis, in Tabuleiro versus Chapada do Paranán, 
IX., fl., C.F.P. Martius (M); Formoso, Parque Nacional 
Grande Sertão Veredas, nascente do rio Preto, vereda 
do Veado, 16.X.1997, fr., D. Alvarenga 982 (EAC, 
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Figura 4 – Matayba heterophylla (Mart.) Radlk. – a. ramo com frutos; b. detalhe da face abaxial mostrando uma domacia 
foveolada; c. flor estaminada; d. flor pistilada; e. pétala, face interna; f. estame da flor estaminada; g. flor estaminada sem 
a corola e androceu mostrando o disco nectarífero e o pistilódio. [a. Azevedo et al. 1231 (CTES); b. Ganev 2439 (CTES); 
c,e-g. Harley et al. 26091, Queiroz & Nascimento 3599 (CTES)].
Figure 4 – Matayba heterophylla (Mart.) Radlk. – a. branch with fruits; b. detail of the abaxial surface showing a pit domatia; c. staminate 
flower; d. pistillate flower; e. petal inner face; f. stamen in pistillate flower; g. staminate flower lacking corolla and androecium showing  nectar 
disc and pistillode. [a. Azevedo et al. 1231 (CTES); b. Ganev 2439 (CTES); c,e-g. Harley et al. 26091, Queiroz & Nascimento 3599 (CTES)].
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IBGE, NY, RB). PERNAMBUCO: Santa Rita, Rio 
Preto, IX.1839, fl., G. Gardner 2800 (K000586103). 
PIAUÍ: 1841, fl., G. Gardner 2800 (K000586104); 
Manoel Emídio, Riacho Caldeirão, 28.XI.1979, fl., S. 
de Assis 270 (IPA, SPF). PIAUÍ: Teresina, Parque Piauí, 
21.XII.1980, fr., F. Chagas e Silva IBGE9896 (IBGE, 
K, NY). TOCANTINS: Araguatins, 19.XI.1983, fr., E. 
Mileski 369 (RB).

Matayba heterophylla é encontrada nos 
estados do norte (TO), nordeste (BA, PE, PI, 
MA), centro-oeste (GO) e sudeste (MG), em 
formações abertas como campos rupestres e nos 
cerrados, além de capoeiras, carrascos de encosta 
e áreas de transição entre as veredas e os cerrados, 
geralmente em solo arenoso ou rochoso. A altitude 
onde foi coletada varia de 600 a 1260 metros. 
Encontrada com flores nos meses de setembro a 
novembro e frutos de setembro a janeiro e maio.

Essa é a única espécie desta seção que 
apresenta a margem dos folíolos serrulada a 
serreada, as domácias salientes na face adaxial 
dos folíolos, as cápsulas turbinadas com estípites 
que medem de 4–8 mm compr., e que são 
sempre unisseminadas. A semelhança com 
outras espécies se deve a apenas dois caracteres. 
Primeiro, a raque das folhas subalada também 
ocorre em M. marginata, porém esta apresenta a 
margem dos folíolos inteira e segundo, algumas 
vezes M. heterophylla apresenta a nervação 
eucamptódroma assim como M. grandis (que 
também apresenta a margem dos folíolos inteira 
e ausência de domácias). 

1.8. Matayba intermedia Radlk. in Martius, Fl. 
bras. 13(3): 619. 1900. Tipo: BRASIL. RIO DE 
JANEIRO. VIII.1877. A.F.M. Glaziou 8607. 
(lectótipo R! [aqui designado]; isolectótipos C!, 
F!, K!, P!). 

Árvores ou arbustos, 2–30 m alt.; ramos 
cilíndricos a achatados, subglabros a esparsamente 
pubescentes. Folhas dispersas por todo o ramo 
ou congestas no ápice; pecíolo 1–4,1 cm compr., 
(sub)cilíndrico, subglabros a pubescentes; raque 
1,1–12,6 cm compr., subcilíndrica, bicanaliculada, 
subglabra a pubescente; folíolos 4–12, subsésseis 
ou peciólulos 0,2–0,7 cm compr., canaliculados, 
pubérulos a pubescentes; lâmina 2,3–11,7 × 
0,9–4,1 cm, cartáceos, oblongos, elíptico-
oblongos, obovados, elíptico-obovados, obovado-
oblongos, elípticos, elíptico-lanceolados a 
elíptico-ovalados; planos, ápice agudo, obtuso, 
arredondado ou retuso, raramente levemente 
cuspidado, base aguda, atenuada ou raramente 
obtusa, assimétrica ou simétrica; margem 

revoluta, inteira, ou ondulada; discolores, 
castanho-claros a vináceos, (sub)glabros na face 
abaxial, verde-acinzentados a verde-amarelados, 
brilhantes, (sub)glabros na face adaxial; nervação 
verde-acinzentada, verde-amarelada a castanho-
avermelhada, inconspícua a plana na face adaxial, 
reticulação aberta; nervura central levemente 
proeminente a impressa face adaxial, glabra a 
esparsamente pubescente em ambas as faces; 
nervação secundária broquidódroma, 8–16 
pares, levemente proeminentes na face adaxial, 
geralmente oblíquas, raramente perpendiculares, 
geralmente retilíneas, raramente levemente 
arqueadas; domácias ausentes. Inflorescências 
axilares; geralmente mais curtas, raramente 
mais compridas; pedúnculo 0,6–11,9 cm compr., 
subcilíndrico a achatado, subglabro a densamente 
pubescente, raque 0,9–15,4 cm compr., achatada, 
pubérula a densamente pubescente. Flores 6–8 
mm compr.; pedicelo 2–3 mm compr., articulado 
na região basal, densamente pubescente; sépalas 
1–1,5 mm compr., ovaladas, livres a partir das 
regiões basal ou mediana, lobos 0,7–1,2 mm 
compr., ápice agudo a obtuso; (esparsamente) 
pubescentes na face abaxial, glabras a pubescentes 
na face adaxial, margem ciliada; pétalas 1–2 
mm compr., obovadas a ovaladas, ápice obtuso, 
arredondado a retuso, irregular a levemente 
cuspidado, (sub)glabras na face abaxial, 
lanuginosas a lanosas na face adaxial; base 
unguiculada., apêndice petalífero basal menor, 
igual ou maior que as pétalas, lanoso; disco 
nectarífero glabro; fl. masc.: estames 2–4 mm 
compr., filetes geralmente desiguais, raramente 
iguais, retos ou sinuosos, densamente pubescentes 
até a região central e esparsamente pubescentes 
na região apical, anteras glabras, pistilódio ca.1 
mm compr., densamente pubescente; fl. fem.: 
estaminódios ca.1,5 mm compr.; gineceu 3–4 
mm compr., ovado, estilete 1–1,5 mm compr., 
estigma trífido, (esparsamente) pubescentes 
(densamente). Cápsulas 0,6–1,7 × 0,7–1,4 cm, 
globosas, levemente lobadas, estípite ca.1 mm 
compr., apiculados; bicarpelares a tricarpelares, 
raramente tetracarpelares, 1–3 seminadas, 
epicarpo coriáceo, subverrucoso, (esparsamente 
a densamente) pubérulo; endocarpo densamente 
tomentoso, esbranquiçado a amarelado. Sementes 
ca.1 × 0,4 cm compr., oblongas, obovóides ou 
ovóides; arilo alvo a amarelado recobrindo até a 
região apical da semente.

Nomes populares: camboatá, camboatã-de-
folha-meuda, mataíba.
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Material  se lecionado:  BRASIL.  PARANÁ: 
Guaraqueçaba, Tabagaça de Cima, rio Tabagaça, 
20.XI.2003, fl., G. Hatschbach 76728 (HUCS, MBM, 
RB, SPF); Guaratuba, rio da Divisa, 11.XI.1963, bt., 
G. Hatschbach 9470 (HAS, MBM). RIO GRANDE 
DO SUL: Sapucaia, Sapucaia para São Leopoldo, 
16.IX.1954, bt., fl., B. Rambo (PACA 37918); Torres, 
Perdida, 17.XI.1992, fl., J.A. Jarenkow 2199 (ESA, 
ICN, MBM, PEL). RIO DE JANEIRO: fl., C.A.W. 
Schwacke 4829 (B); Angra dos Reis, Ilha Grande, 
Reserva Biológica Estadual da Praia do Sul, 19.IX.1991, 
fl., D.S.D. Araújo 9463 (GUA); Ilha da Marambaia, 
Praia Grande, 19.XI.1987, fr., A.A.M. de Barros 174 (R); 
Rio de Janeiro, Floresta da Tijuca. fl., A.F.M. Glaziou 
11821 (K, P); Rio de Janeiro, restinga de Jacarepaguá, ao 
lado norte da pedra de Itaúna, 30.IX.1969, fr., D. Sucre 
5992 (PACA, RB). SANTA CATARINA: Araranguá, 
Sombrio para Araranguá, 16.IX.1954, fl., R. Reitz 1267 
(PACA); Itajaí, Morro da Ressacada, 18.XI.1955, fl., 
R.R. Klein 1780 (HBR, MBM, PACA); Rio do Sul, 
Matador, 16.X.1958, fl., R. Reitz 7247 (HBR, PACA). 
SÃO PAULO: Pariquera-Açu, propriedade de Antônio 
Povinski, 12.XI.1995, fl., N.M. Ivanauskas 555 (ESA, 
HRCB, UEC); São Miguel Arcanjo, Parque Estadual 
Carlos Botelho, 20.I.1992, fr., P.L.R. de Moraes 
649 (ESA, SPSF); São Paulo, Horto Florestal, (fl.), 
15.X.1946, D.B.J. Pickel  SPSF2785 (SPSF).

Matayba intermedia encontra-se distribuída 
no estados das regiões sul (PR, RS e SC) e 
sudeste (RJ, SP) principalmente nas florestas 
ombrófilas densas nas encostas de morros ou 
menos comumente em altitudes mais baixas, em 
margens de rios ou ainda em planícies alagadas. 
No Rio de Janeiro, M. intermedia é encontrada 
com mais frequência nas florestas de restinga. 
Esta espécie é encontrada entre 5 e 850 metros de 
altitude. Coletada com flores de junho a novembro 
e com frutos de novembro a fevereiro e raramente 
em julho. 

Matayba intermedia é frequentemente 
confundida com M. elaeagnoides, porém em 
M. intermedia a nervação é inconspícua ou 
praticamente plana na face adaxial dos folíolos, a 
reticulação é aberta, as nervuras secundárias são 
retilíneas e os folíolos não apresentam domácias, 
contra a nervação proeminente na face adaxial 
dos folíolos, reticulação fechada, nervuras 
secundárias arqueadas e a presença de domácias 
em M. elaeagnoides. Relacionadas ainda a M. 
intermedia por apresentar a nervação inconspícua 
com reticulação aberta e nervuras secundárias 
geralmente retilíneas estão outras duas espécies: 
M. boliviana e M. discolor. Matayba boliviana 
ocorre apenas na Bolívia e se diferencia por 
caracteres relacionados a partes do gineceu como 

o estigma, por exemplo (ver comentários para M. 
boliviana), enquanto M. discolor, diferencia-se 
não apenas pelas características já citadas (ver os 
comentários para M. discolor), como também por 
não apresentarem a mesma distribuição geográfica 
no Brasil.

1.9. Matayba juglandifolia (Cambess.) Radlk., 
Sitzungsber. Math.-Phys. Cl. Königl. Bayer. 
Akad. Wiss. München 9: 635. 1879; Sapindus 
juglandifolius Cambess., in St. Hilaire, Fl. bras. Mer. 
1: 391. 1825. Tipo: BRASIL. RIO DE JANEIRO. 
Ubá. s/d, A. St. Hilaire 487 (holótipo P!).  
 Fig. 5

Árvores 3–15 m alt.; ramos cilíndricos a 
achatados, (sub)glabros. Folhas dispersas por 
todo o ramo ou congestas no ápice; pecíolo 
1,8–7,5 cm compr., (sub)cilíndrico, glabro a 
esparsamente pubescente; raque 2,2–19,4 cm 
compr., subcilíndrica a bicanaliculada, subglabra a 
esparsamente pubescente; folíolos 4–10, subsésseis 
ou peciólulos 0,2–0,8 cm compr., canaliculados a 
clavados, subglabros; lâmina 3,9–19 × 1–7 cm, 
obovados, elíptico-obovados, obovado-oblongos,  
largamente obovados, oblanceolados ou oblongos, 
cartáceos, planos, ápice arredondado, obtuso ou 
retuso, raramente agudo, base aguda a atenuada, 
simétrica a assimétrica; margem subrevoluta a 
revoluta, inteira; concolores, verde-claros, verde-
amarelados ou verde-escuros, as vezes brilhantes 
na face adaxial, (sub)glabros em ambas as faces; 
nervação esbranquiçada a amarelada, proeminente 
na face adaxial, reticulação fechada; nervura 
central proeminente a plana na face adaxial, 
glabra em ambas as faces; nervação secundária 
broquidódroma, (5–)8–16 pares, proeminentes 
na face adaxial, geralmente oblíquas, raramente 
perpendiculares; retilíneas; domácias geralmente 
ausentes ou raramente presentes, urceoladas, não 
salientes na face adaxial dos folíolos. Inflorescências 
axilares, mais curtas que as folhas; pedúnculo 1,4–
9,8 cm compr., cilíndrico a achatado, subglabro, 
raque 8,5–20,5 cm compr., achatada, subglabra a 
densamente pubescente. Flores 7–10 mm compr.; 
pedicelo 2–3 mm compr., articulado geralmente 
na região basal, raramente nas regiões central e 
apical, densamente pubescente; sépalas 1,5–2 mm 
compr., ovaladas, livres a partir da base, 1–1,5 mm 
compr.,  ápice geralmente agudo, raramente obtuso 
ou arredondado; esparsamente pubescente na face 
abaxial, subglabra a esparsamente pubescente na 
face adaxial, margem ciliada; pétalas 1–2 mm 
compr., obovadas, ovaladas, rombóides, ápice, 



430 Coelho, R.L.G. et al.

Rodriguésia 68(2): 411-443. 2017

Figura 5 – Matayba juglandifolia (Cambess.) Radlk. – a. folhas; b. parte de ramo com inflorescência; c. flor sem 
pétalas e estames, mostrando o disco nectarífero; d. flor estaminada; e. pétala, face adaxial; f. fruto; g. semente. [a-e. 
Assis e Magalhães 583 (CTES); f,g. Ferreira & Pivari 401 (CTES)].
Figure 5 – Matayba juglandifolia (Cambess.) Radlk. – a. leaves; b. branch with inflorescence; c. flower lacking corolla and androecium 
showing nectar disc; d. staminate flower; e. petal, inner face; f. fruit; g. seed. [a-e. Assis e Magalhães 583 (CTES); f,g. Ferreira & Pivari 
401 (CTES)].
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obtuso, retuso ou raramente agudo, irregular, 
(sub)glabras na face abaxial, lanosas na face 
adaxial; base unguiculada, apêndice petalífero 
basal menor ou de mesmo tamanho que a pétala, 
lanoso; disco nectarífero glabro; fl. masc.: estames 
3–5 mm compr., filetes iguais ou desiguais, 
sinuosos, densamente pubescentes na região basal, 
esparsamente pubescente nas regiões central e 
apical, anteras glabras, pistilódio 1–1,5 mm compr., 
densamente pubescente; fl. fem.: estaminódios 
1–1,5 mm compr.; gineceu 5–7 mm compr., 
ovalado-oblongo, levemente lobado, densamente 
pubescente; estilete ca.3 mm compr., estigma 
capitado, esparsamente pubescente. Cápsulas 
0,8–2,7 × 0,6–2,5 cm, ovóides, globosas, levemente 
lobadas, estípite 1–3 mm compr., apiculados; 
bicarpelares ou tricarpelares, 1–2–3 seminadas, 
epicarpo subcoriáceo a coriáceo, subverrucoso a 
verrucoso, raramente tuberculado, esparsamente 
a densamente pubérulo; endocarpo tomentoso, 
esbranquiçado, amarelado a ferrugíneo. Sementes 
0,7–1,1 × 0,5–0,7 cm, oblongas, ovalada-oblongas,; 
arilo alvo a amarelado recobrindo até a região 
apical ou totalmente a semente.

Nomes populares: camboatá-amarelo, 
camboatá, camboatã, caxuá-branco, pau-de-pombo, 
tata-piririca.
Material selecionado: BRASIL. ESPÍRITO SANTO: 
Ibitirama, Pedra Roxa, Alojamento ICMBIO, beira 
do rio, 23.X.2012, fl., T.B. Flores et al. 1475 (CVRD, 
ESA). MINAS GERAIS: Alto Caparaó, encosta da Serra 
do Caparão, abaixo do Parque Nacional, 24.X.1989, fl. 
e fr., J.R. Pirani 2552 (ESA, SPF); Barroso, Mata do 
Baú, 28.IX.2002, fl., L.C.S. Assis 583 (CESJ, CTES, 
ESAL, MBM, RB, SP, SPF); Caraça, córrego próxima 
a Pinheiros, 14.XI.1980, fl., Tales 347 (BHCB, MBM); 
Lagoa Santa, 4.IX.1864, fl., E. Warming (C); Poços de 
Caldas, mata da Colina, 30.X.1981, fr., J.Y. Tamashiro 
1649 (MBM, UEC); Santa Luzia, 22.XI.1893, fr., A.F.M. 
Glaziou 20238 (P); São Bartholomeu, 22.VIII.1884, fl., 
A.F.M. Glaziou 14576 (C, P); Serro, ca. 30 km of Serro on 
road (MG-02) to Diamantina, fr., 26.II.1968, H.S. Irwin 
20930 (UB). RIO DE JANEIRO: Itatiaia, 23.X.1928, 
fl., C. Porto 1808 (RB); Nova Friburgo, 8.X.1880, fl., 
A.F.M. Glaziou 11827 (BR, C, P); Petrópolis, IX, fl., O.C. 
Góes 18 (RB); Teresópolis, Venda Nova, propriedade 
do Sr. Waldemar, 28.X.2004, C.H.R. Paula 677 (RB). 
SÃO PAULO: Caconde, 8.XI.1994, fr., L.S. Kinoshita 
94 (SP, UEC); Cajuru, 29.XI.1985, fr., L. Bernacci 129 
(ESA, SPF); Campinas, bosque dos Jequitibás, fl., L.A.F. 
Matthes 7794 (MBM, UEC); Matão, mata da Virgínia, 
no interior de estrada que cruza mata, 25.VIII.1995, fl., 
A. Rozza 99 (ESA, MBM).

Matayba juglandifolia ocorre no sudeste do 
Brasil (ES, MG, RJ e SP) em florestas estacionais 

semidecíduas, matas ciliares e nas bordas destas 
formações, aparecendo ocasionalmente também na 
transição entre as florestas e o cerrado ou apenas 
nos cerrados. A altitude das coletas varia entre 
400–1200 metros. Foi encontrada com flores nos 
meses de setembro a novembro e com frutos nos 
meses de outubro e novembro a fevereiro. 

Matayba juglandifolia é uma das espécies 
que, apesar de apresentar a rede de nervuras 
proeminente na face adaxial dos folíolos, foi 
categorizada por Radlkofer (1934) por contar com 
a reticulação mais laxa (bem como M. grandis 
e M. pallens). Contudo, pode ser diferenciada 
de M. grandis pela nervação broquidódroma e 
as nervuras secundárias proeminentes na face 
adaxial (vs. nervação eucamptódroma e as nervuras 
secundárias impressas). Com relação a M. obovata, 
um táxon posteriormente incluído nessa seção, M. 
juglandifolia é delimitada pelos folíolos cartáceos 
e esverdeados e flores entre 7–10 mm compr. (ES, 
MG, RJ, SP), contra folíolos coriáceos e verde-
amarelados ou alaranjados e flores de 4–8 mm 
compr. em M. obovata (PR, RJ e SP).

 
1.10. Matayba leucodictya Radlk., in Martius, 
Fl. bras. 13(3): 628. 1900. Tipo: BRASIL. RIO 
DE JANEIRO. Alto Macaé. I.1891-1892. A.F.M. 
Glaziou 18955 (lectótipo R! [aqui designado]; 
isolectótipos C!, K!, M!, P!). 

Árvore; ramo cilíndrico, pubérulo a 
esparsamente pubescente. Folhas dispersas 
por todo o ramo; pecíolo 2,3–4,7 cm compr., 
cilíndrico, pubérulo a esparsamente pubescente; 
raque 16–23 cm compr., cilíndrica, bicanaliculada, 
pubérula a esparsamente pubescente; folíolos 
3–12, subsésseis ou peciólulos 0,4–1,3 cm compr., 
subcilíndricos a canaliculados, esparsamente 
pubescentes; lâmina 11,5 × 1,4–3,1 cm, elípticos a 
elíptico-oblongos, cartáceos, planos, ápice agudo, 
obtuso a arredondado, base atenuada, assimétrica; 
margem subrevoluta, inteira, as vezes ondulada; 
concolores, castanho-acinzentados, castanho, 
(sub)glabros em ambas as faces; nervação 
esbranquiçada, proeminente na face adaxial, 
reticulação fechada; nervura central proeminente 
na face adaxial, glabra a subglabra em ambas as 
faces; nervação secundária broquidódroma, 8–12 
pares, levemente proeminentes a proeminentes 
na face adaxial, oblíquas, arqueadas; domácias 
presentes, urceoladas, às vezes salientes na face 
adaxial dos folíolos. Inflorescências axilares, 
mais curtas que as folhas; pedúnculo 7–10,3 cm 
compr., (sub)cilíndrico, pubérulo a esparsamente 
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pubescente, raque 8–16,8 cm compr., subcilíndrica 
a achatada, pubérula a densamente pubescente. 
Flores 6–7 mm compr.; pedicelo 2–3 mm compr., 
articulado na região basal, densamente pubescente; 
sépalas ca.1 mm compr., ovaladas, livres a partir 
da base, lobos ca.0,7 mm compr., ápice agudo 
a obtuso; pubescentes a tomentosas na face 
abaxial, subglabras a esparsamente pubescentes 
na face adaxial, margem ciliada; pétalas ca.1 mm 
compr., obovadas (largamente), ápice emarginado 
a arredondado, irregular a erodido, subglabras 
na face abaxial, tomentosa na face adaxial; base 
unguiculada, apêndice petalífero basal maior que 
a pétala, viloso; disco nectarífero glabro; fl. masc.: 
estames 3–4 mm compr., filetes iguais, geralmente 
sinuosos, raramente retos, densamente pubescentes 
nas regiões  basal e central e pubescentes na 
apical, anteras glabras, pistilódio ca.1 mm compr., 
densamente tomentoso; fl. fem.: estaminódios 
desconhecidos; gineceu ca.4 mm compr., globoso, 
levemente lobado, densamente pubescente, estilete 
ca.1 mm compr., estigma trífido, (esparsamente) 
pubescentes (densamente). Cápsulas e sementes 
desconhecidas.
Material examinado: BRASIL. RIO DE JANEIRO: 
Petrópolis, fl., A.F.M. Glaziou 13621 (B, C, K, P).

Matayba leucodictya é encontrada em 
florestas úmidas do Rio de Janeiro e com flores em 
janeiro. A espécie mais próxima a M. leucodyctia é 
M. elaeagnoides por apresentar a raque dos folíolos 
bicanaliculada, nervação proeminente na face 
adaxial dos folíolos e a reticulação fechada, além 
da presença de domácias urceoladas. Porém, M. 
leucodyctia apresenta entre 8–18 pares de nervuras 
secundárias geralmente retilíneas, a nervação 
esbranquiçada e nervura central proeminente 
contrastando com a nervação amarelada ou 
avermelhada, nervura central impressa e nervuras 
secundárias geralmente arqueadas em número de 
4–12 em M. elaeagnoides. Foram analisados apenas 
os sintipos para a espécie e desta maneira, fica 
evidente que novos esforços de coleta na área de 
ocorrência dessa espécie são necessários.

1.11. Matayba livescens (Radlk.) R.L.G. Coelho, 
V.C. Souza & Ferrucci, Rodriguésia 65(3): 711-
715. 2014; Matayba guianensis f. livescens Radlk., 
Sitzungsber. Math.-Phys. Cl. Königl. Bayer. Akad. 
Wiss. München 4: 633. 1879. Tipo: BRASIL. 
BAHIA. s/d, Blanchet 3860 (lectótipo BR! [aqui 
designado]).  
Matayba guianensis f. livescens subf. macrosperma 
Sitzungsber. Math.-Phys. Cl. Königl. Bayer. Akad. 

Wiss. München 4: 633. 1879. Tipo: BRASIL. 
BAHIA. s/d, H. Wawra & F. Maly 126 (lectótipo 
W! [aquí designado]).

Árvores a arbustos, 2–8 m alt.; ramos 
cilíndricos a achatados, lenticelados, subglabros 
a pubérulos. Folhas dispersas por todo o ramo; 
pecíolo 2,6–4,5 cm compr., (sub)cilíndrico, 
subglabro a pubérulo; raque 1,7–10,9 cm 
compr., cilíndrica a bicanaliculada, subglabra a 
esparsamente pubescente; folíolos 4–10, subsésseis 
ou peciólulos 0,4–1 cm compr., subcilíndricos 
a canaliculados, pubérulos; lâmina 3,8–14,6 
× 1,4–6,2 cm, elípticos, largamente elípticos, 
elíptico-oblongos, elíptico-ovados a ovalados, 
coriáceos, conduplicados, recurvados, ápice 
agudo, base aguda, atenuada ou raramente 
obtusa, assimétrica; margem revoluta, inteira; 
discolores, castanho-acinzentados a castanho-
claros,, subglabros a esparsamente pubescentes 
na face abaxial, verde-acinzentados a verde-
escuros, brilhantes, subglabros a esparsamente 
pubescentes na face adaxial; nervação verde-
acinzentada, verde-amarelada, castanho-amarelada 
a castanha, inconspícua a plana na face adaxial, 
reticulação aberta; nervura central proeminente a 
plana na face adaxial, subglabra a esparsamente 
pubescente em ambas as faces; nervação 
secundária broquidódroma, 6–12 pares, levemente 
proeminentes na face abaxial, oblíquas, geralmente 
retilíneas a raramente levemente arqueadas; 
domácias ausentes. Inflorescências axilares, mais 
compridas que as folhas, pedúnculo 4,5–17,1 
cm compr., cilíndrico, pubérulo a densamente 
pubescente, raque 6–21,5 cm, cilíndrica a achatada,  
pubérula a densamente pubescente. Flores 6–8 
mm compr.; pedicelo 2–3 mm compr., articulado 
na região basal, pubescente (densamente); sépalas  
ca.1,5 mm compr., ovaladas a obovadas, livres 
a partir da região mediana, lobos ca.0,7 mm 
compr., ápice obtuso a arredondado; pubérulas a 
pubescentes na face abaxial, pubescente na face 
adaxial, emaranhados; margem ciliada; pétalas 
1–1,5 mm compr., largamente espatuladas a 
largamente obovadas, ápice arredondado, irregular 
a truncado, subglabras na face abaxial, lanosas na 
face adaxial; base unguiculada, apêndice petalífero 
basal menor, igual ou maior que a pétala, lanoso; 
disco nectarífero glabro; fl. masc.: estames 3–4 
mm compr., filetes geralmente iguais, raramente 
diferentes, retos, densamente pubescentes até a 
região central, glabros a pubescentes na apical, 
anteras glabras a raramente subglabras, oblongas 
a oblongo-obovadas, pistilódio ca.1 mm compr., 
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densamente pubescente; fl. fem.: estaminódios 
ca.2 mm compr.; gineceu 4–5 mm compr., 
ovário ovalado, levemente lobado, densamente 
pubescente; estilete 1–2 mm compr., estigma bífido 
ou trífido; esparsamente pubescente, Cápsulas 0,9–
1,9 × 0,5–2 cm, subglobosas, fortemente lobadas, 
estípite ca.2 mm compr., apiculadas, bicarpelares 
a tricarpelares, geralmente (1–2) 3 seminadas; 
epicarpo coriáceo, verrucoso a tuberculado, 
subglabro a densamente pubérulo; endocarpo 
tomentoso, esbranquiçado. Sementes 1–1,4 × 0,9–
1,1 cm, elipsoides a obovóides; arilo esbranquiçado 
recobrindo a região basal da semente.
Material selecionado: BRASIL. BAHIA: Ponço 
d’Areia, 1844, fl., J.S. Blanchet 3860 (G). ESPÍRITO 
SANTO: Vila Velha, Rodovia do Sol, ca. 22 km após 
Guarapari, Lagoa de Interlagos, loteamento Interlagos, 
5.III.2001, fl., P. Fiaschi 653 (SP, SPF). RIO DE 
JANEIRO: Araruama, restinga da Praia Seca, Cômoros 
da Lagoa Pitanguinha, 20.XII.1982, fl. e fr., G.V. Somner 
303 (GUA); Cabo Frio, Reserva Ecológica Estadual de 
Massambaba, próximo a Lagoa Salgada, 26.X.1993, fl. 
e fr., G.V. Somner 484 (RB); Casimiro de Abreu, restinga 
entre Barão de São João e Rio das Ostras, restinga da 
Praia Virgem, 31.I.1999, fl. e fr., R.N. Damasceno 723 
(RB); Macaé, Lagomar, 9.V.1995, fr., D.S.D. Araújo 
10254 (GUA); Rio das Ostras, Reserva Biológica 
União, baixada, 20.X.1997, fl. e fr., P.P. de Oliveira 
313 (BHCB); Rio de Janeiro, Mendanha, Realengo, 
29.IV.1880, fl., A.F.M. Glaziou 11823 (BR, C, P, S); 
Rio de Janeiro, Serra de Jacarepaguá, Morro da Tijuca, 
8.VIII.1873, fl., A.F.M. Glaziou 6709 (C, P); Saquarema, 
Jacomé, próximo ao sambaqui do Jacoré, fr., 29.III.2000, 
C. Farney 3997 (RB).

Essa espécie é encontrada nos estados 
do noredeste (BA) e sudeste (ES e RJ), nas 
florestas de restinga, dunas semi-fixas ou em áreas 
periodicamente alagadas. Coletada com flores 
de dezembro a junho e com frutos em setembro, 
novembro a abril e junho.

Previamente categorizada como uma forma 
de M. guianensis (M. guianensis f. livescens) por 
Radlkofer (1879), M. livescens foi elevada ao 
nível de espécie por Coelho et al. (2014). Nesse 
trabalho,  o lectótipo designado para o nome M. 
livescens foi o material H. Wawra & F. Maly 126. 
Porém, posteriormente notamos que esse material 
é o único material citado na publicação do nome 
Matayba guianensis f. livescens subf. macrosperma 
e dessa maneira não poderia ser designado como 
lectótipo para o nome M. livescens e portanto, agora 
foi designado um novo lectótipo para essa espécie 
(J.S. Blanchet 3860).

 As semelhanças entre essas espécies 
(M. livescens e M. guianensis) são os folíolos 

conduplicados e recurvados, nervação inconspícua 
na face adaxial dos folíolos e epicarpo dos frutos 
com superfície geralmente tuberculada. Porém, 
M. livescens diferencia-se de M. guianensis 
pelos folíolos coriáceos, discolores na maioria 
das vezes, com a face adaxial brilhante, nervuras 
secundárias geralmente arqueadas (apesar de 
parecerem curvadas, devido aos folíolos serem 
conduplicados e recurvados) e sem domácias 
(vs. folíolos cartáceos, concolores, com nervuras 
secundárias curvadas e a presença de domácias 
foveoladas ou urceoladas em M. guianensis). Aliás, 
M. livescens ocorre apenas nas florestas de restinga 
estando sempre relacionada a áreas sob a influência 
do oceano, enquanto M. guianensis é encontrada 
predominantemente nos cerrados, na floresta 
amazônica e às vezes em florestas estacionais. 

1.12. Matayba marginata Radlk., Sitzungsber. 
Math.-Phys. Cl. Königl. Bayer. Akad. Wiss. 
München 9: 634.1879. Tipo: BRASIL. MINAS 
GERAIS. Serra da Piedade. P. Claussen 291 
(lectótipo P! [aqui designado]; isolectótipos BR!, 
FI!, G!). 
Matayba marginata f. elongata Radlk. Sitzungsber. 
Math.-Phys. Cl. Königl. Bayer. Akad. Wiss. 
München 9: 634.1879. Tipo: BRASIL. RIO DE 
JANEIRO. Nova Friburgo, Respiro. 4.XI.1881. A. 
F. M. Glaziou 13413 (neótipo P! [aqui designado]; 
isoneótipos BR!, F!, NY!). 

Árvores a subarbustos, 0,5–10 m alt.; ramos 
cilíndricos, subglabros a pubescentes. Folhas 
congestas no ápice dos ramos, pecíolo 0,8–2,4 cm 
compr., subcilíndrico, subglabro a pubescente; raque 
3,9–10 cm compr., geralmente subalada, raramente 
marginada, subglabra a pubescente; folíolos 10–22, 
sésseis; lâmina 1,1–5,6 × 0,6–2,4 cm, elípticos, 
elípticos-oblongos, largamente elípticos ou 
obovados, cartáceos, planos, ápice agudo, obtuso 
ou retuso, base atenuada, assimétrica, margem 
revoluta a fortemente revoluta, inteira; concolores, 
castanho ou esverdeado, subglabros a esparsamente 
pubescentes na face abaxial, castanho-claros a 
verde-escuros, brilhantes, (sub)glabros na face 
adaxial; nervação castanho a castanho-esverdeada, 
inconspícuos na face adaxial, reticulação aberta; 
nervura central proeminente na face adaxial, (sub)
glabras na face adaxial, subglabra a esparsamente 
pubescente na face abaxial; nervação secundária 
broquidódroma, 4–8 pares, proeminentes a planas 
na face adaxial, oblíquas, retilíneas a arqueadas; 
domácias geralmente presentes, foveoladas, com ou 
sem tricomas na abertura, geralmente salientes na 
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face adaxial dos folíolos. Inflorescências axilares, 
mais curtas que as folhas; pedúnculo 1,1–3,1 cm 
compr., achatado, (esparsamente) pubescente, 
raque 1,5–2,5 cm compr., achatada, (esparsamente) 
pubescente. Flores 6–8 mm compr.; pedicelo 1–3 
mm compr., articulado na região basal, subglabro; 
sépalas 1,5 mm compr., ovaladas, livres a partir da 
base, lobos ca.0,7 mm compr., ápice agudo; (sub)
glabras na face abaxial e na face adaxial; pétalas 
1–1,5 mm compr., obovadas, largamente obovadas 
a obtruladas, ápice agudo a truncado, erodido, 
(sub)glabras em ambas as faces; base unguiculada, 
apêndice petalífero basal de mesmo tamanho ou 
maior que a pétala, viloso; disco nectarífero glabro; 
fl. masc.: estames 3–4 mm compr., filetes iguais, 
retos a levemente sinuosos, pubescentes até a 
região apical, anteras glabras, pistilódio ca.1 mm, 
densamente pubescente; fl. fem.: estaminódios 
1–2 mm compr.; gineceu ca.3 mm compr., ovário 
ovóide a ovóide-oblongo, globoso, levemente 
lobado, densamente pubescente; estilete ca.1 mm 
compr., estigma bífido ou trífido; esparsamente 
pubescente. Cápsulas 0,5–1,4 × 0,4–1,6 cm, 
ovóides, globosas, levemente lobadas, estípite 1–2 
mm, apiculadas; bicarpelares ou tricarpelares, 2–3 
seminadas, epicarpo coriáceo, verrucoso, (sub)
glabro; endocarpo tomentoso, esbranquiçado, 
amarelado a ferrugíneo. Sementes 0,8–1 × 0,5–0,7 
cm, oblongas; arilo alvo a amarelado recobrindo 
as regiões central, apical ou totalmente a semente.
Material selecionado: BRASIL. BAHIA: Boa Nova, 
Parque Nacional de Noa Nova, Setor Azul, Fazenda 
Liberdade, região da Farofa, 1.III.2013, fr., L.Y.S. Aona 
2058 et al. (HURB, RB). MINAS GERAIS: fl., P. 
Claussen 1528 (P); 1832, fl., C.F.P. Martius 925 (M, 
W); fl., G. Schüch (W); fl., F. Sellow 1113 (B, M, US); 
fl., F. Sellow B1901 c1389 (B); fl., Fra Custodio 217 
(P); Catas Altas, serra do Caraça, 15.XII.2000, fl., R.C. 
Mota 1114 (BHCB, SPF); Diamantina, near Sopa on 
road São João da Chapada, 5 km NW of junction with 
road from Curvelo to Diamantina, 23.XI.1985, fr., W. 
Thomas 4852 (K, SPF); Grão-Mogol, ca. 5–15 km ao 
norte da cidade, 16.X.1988, fl. e fr., R.M. Harley 25140 
(BHCB, CEPEC, CTES, F, K, SPF); Lima Duarte, 
Parque Estadual do Ibitipoca, 6.X.1987, fl., P.M. Andrade 
1025 (BHCB, CTES); Ouro Preto, 5.X.1984 fl., A.A. 
Magalhães Gomes 1295 (M); Ouro Preto, Cachoeira, 
11.XI.1984, fl., A.A. Magalhães Gomes 2033 (M); Ouro 
Preto, Serra de Ouro Preto, X.1893, fl., C.A.W. Schwacke 
9543 (M, P); Rio Preto, Serra do Funil, 3.X.1987, fl., 
F.R.G. Salimena  21637 (CESJ , ESA); Santa Rita do 
Jacutinga, 31.VII.1970, fr., P.L. Krieger 8894 (BHCB, 
CESJ, ESA, MBM, RB, SPF). PARANÁ: Tunas do 
Paraná, Pacas, 4.X.1999, fl., J.M. Silva 3083 (CTES, 
HUEFS, MBM). RIO DE JANEIRO: Nova Friburgo, 

4.XI.1881, fr., A.F.M. Glaziou 13413 (R). SÃO PAULO: 
Cotia, IX.1929, fl., P. Gonçalves (SPF 106884). 

Distribuída no Brasil nas regiões nordeste 
(BA), sudeste (MG, RJ, SP) e sul (PR), geralmente 
nos cerrados e campos rupestres com afloramentos 
rochosos, em carrascos com solo arenoso, matas de 
galeria e florestas úmidas. Em Minas Gerais, mais 
especificamente no município de Ouro Preto, essa 
espécie foi encontrada em vegetação denominada 
de canga sobre um solo com alta concentração de 
ferro, determinando o porte arbustivo da planta que 
se prende superficialmente ao solo. Contraposto a 
isso, no Paraná, existem árvores de até 10 metros de 
altura encontradas no interior de florestas úmidas 
(J.M. Silva 3083). Matayba marginata foi coletada 
em altitudes variando entre 155 e 1450 metros, 
porém a faixa predominante é acima dos 1000 
metros. Foi encontrada com flores de setembro a 
abril e com frutos nos meses de maio a dezembro 
e em fevereiro.

Matayba marginata é facilmente reconhecida 
geralmente pela presença de domácias (como em 
M. guianensis, M. juglandifolia e M. punctata, 
como exemplos), número (10–22) e tamanho 
dos folíolos, além da raque das folhas subalada 
a marginada. Apesar de M. heterophylla também 
apresentar a raque alada e domácias, essa espécie 
tem folíolos com margem serreada ou serrulada e 
as domácias salientes na face adaxial. 

Radlkofer (1934) propôs duas formas 
(M. marginata f. marginata e M. marginata f. 
elongata) para essa espécie, separadas pelas alas 
da raque foliar (subalada na forma marginata e 
submarginada na forma elongata) e pelo tamanho 
dos folíolos (2–3 cm compr. na forma marginata 
e 4–5 cm compr. na forma elongata). Contudo, 
essas formas não são aceitas no presente trabalho, 
visto que as variações morfológicas descritas por 
Radlkofer (1934) são contínuas entre os espécimes 
analisados.

1.13. Matayba mollis Radlk., Sitzungsber. Math.-
Phys. Cl. Königl. Bayer. Akad. Wiss. München 9: 
634. 1879. Tipo: BRASIL. MINAS GERAIS. F. 
Sellow B2069 c2021 (lectótipo B! [aqui designado]; 
isolectótipos M!, US!). Fig. 6

Árvores a subarbustos, 2–6 m alt.; ramos 
cilíndricos, pubérulos a pubescentes. Folhas 
dispersas por todo o ramo, pecíolo 1,1–5,8 cm 
compr., (sub)cilíndrico, pubescente; raque 3,8–
13,9(–22,6) cm compr., subcilíndrica, pubescente; 
folíolos 4–14, sésseis ou peciólulos ca.0,5 cm 
compr., subcilíndricos a canaliculados, densamente 
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Figura 6 – Matayba mollis Radlk. – a. ramo; b. inflorescência; c. flor estaminada; d. pétala, face adaxial, evidente 
o apêndice petalífero; e. pétala, face externa; f. estame da flor estaminada; g. flor pistilada; h. fruto; i. semente. [a,g. 
Stehmann 20788 (CTES); b-f. Hatschbach et al. 67318 (CTES); h,i. Pirani CFCS 6874 (CTES)].
Figure 6 – Matayba mollis Radlk. – a. branch; b. inflorescence; c. staminate flower; d. petal, inner face, showing petaliferous appendix; 
e. petal, outer face; f. stamen in staminate flower; g. pistillate flower; h. fruit; i. seed. [a,g. Stehmann 20788 (CTES); b-f. Hatschbach et 
al. 67318 (CTES); h,i. Pirani CFCS 6874 (CTES)].
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pubescentes; lâmina (2,2–)3–14,1 × 1,3–3,4 
cm, elípticos, elíptico-lanceolados, ovados ou 
oblongos, cartáceos, geralmente conduplicados, 
raramente recurvados, ápice agudo a obtuso, 
raramente arredondado ou emarginado, base obtusa 
a acuminada, assimétrica, margem subrevoluta a 
revoluta, inteira; concolores, castanhos, pubescentes 
(densamente), raramente esparsamente pubescentes 
na face abaxial, castanho-claros a castanho-escuros, 
subglabros a esparsamente pubescentes na face 
adaxial; nervação amarelada a avermelhada, 
inconspícua na face adaxial, reticulação aberta; 
nervura central levemente proeminente na face 
adaxial, pubescente em ambas as faces; nervação 
secundária broquidódroma, 8–12 pares, planas 
a impressas na face adaxial,  oblíquas, retilíneas 
a levemente arqueadas; domácias ausentes. 
Inflorescências axilares ou terminais, menos ou 
mais compridas que as folhas; pedúnculo 2,4–16,3 
cm compr., subcilíndrico a achatado, pubescente 
(densamente); raque 8,4–12,6 cm compr., achatada, 
pubescente (densamente). Flores 6–9 mm compr.; 
pedicelo 2–3 mm compr., articulado na região central 
ou apical, pubescente; sépalas 1–1,5 mm compr., 
ovaladas, livres a partir da base, lobos 0,7–1 mm 
compr. ápice agudo a obtuso; pubescentes em ambas 
as faces, margem ciliada; pétalas 1–2,5 mm compr., 
obovadas, ápice truncado a emarginado, glabras na 
face abaxial, subglabras a vilosas na face adaxial, 
geralmente com margem ciliada; base unguiculada, 
apêndice petalífero basal do mesmo tamanho ou 
maior que a pétala, viloso; disco nectarífero glabro; 
flores masc.; estames 2–4 mm compr., filetes iguais 
ou diferentes, retos, pubescentes (densamente) 
pubescentes na região central ou apical, anteras 
glabras, pistilódio ca.1 mm, tomentoso; flores 
fem.; estaminódios 1–1,5 mm compr.; gineceu 
ca.2,5 mm compr., ovário obovóide, levemente 
lobado, estilete ca.0,5 mm compr., estigma capitado, 
tomentosos.. Cápsulas 1–2,3 × 1–1,7 cm, elipsoides 
a obovóides, levemente lobadas, estípite ca.2 mm 
compr., apiculadas, bicarpelares a tricarpelares, 
1–2–3 seminadas; epicarpo coriáceo, verrucoso, 
pubescente e ferrugíneo; endocarpo viloso, 
esbranquiçado a ferrugíneo. Sementes 1–1,2 × 
0,7–0,9 cm, oblongas; arilo amarelado recobrindo 
as regiões basal e central da semente.

Nomes populares: mataíba.
Material selecionado: BRASIL. MINAS GERAIS: fl., 
P. Claussen 327 (K); F. Sellow 1217 (B, M); 1858, H.A. 
Wedell 1536 (G, M, P); 1858, H.A. Wedell 1684 (G, P); 
fl., F. Sellow 368 (B); Barão dos Cocais, estrada para 
Caeté, 19.XII.1982, fl., J.R. Pirani 377 (CTES, SP, SPF); 

Belo Horizonte, Serra do Caraça, ca. 70 km a sudeste 
de Belo Horizonte, 17.XI.1077, fl., R. Monteiro 6387 
(BHCB, RB, UEC); Cachoeira do Campo, 13.XII.1893, 
fl., A.F.M. Glaziou 20235 & C.A.W. Schwacke 10034 (C, 
P); Cachoeira do Campo, 23.X.1893, fl., A.F.M. Glaziou 
28235 (R); Capelinha, 9.XI.1981, bt., O.A. Salgado 206 
(RB); Catas Altas, Serra do Caraça, 14.XII.2000, fl., 
R.C. Mota 1039 (BHCB, CESJ); Datas, estrada Curvelo-
Diamantina, Km 108, em estrada vicinal, 24.XI.1985, fl., 
J.R. Pirani CFCR2715 (K, SPF); Diamantina, on road 
to Medanha, 26.I.1969, fr., H.S. Irwin 22636 (R, UB); 
Divinópolis, bairro Belvedere, 17.VI.1989, fl., F.M. de 
Oliveira 208 (ESAL); Itabirito, 19.XII.1970, fl., P.L. 
Krieger 9723 (BHCB, CESJ, ESA); Joaquim Felício, 
Serra do Cabral, próximo a matinha, 18.XI.1997, fl., G. 
Hatschbach 67217 (CTES, ESA, FLOR, HUEFS, MBM); 
Santana do Riacho, Km106 ao longo da Rodovia Belo 
Horizonte - Conceição do Mato Dentro, 9.XI.1982, fl., 
J.R. Pirani 6752 (CTES, SP, SPF); Turmalina, Peixe Cru, 
3.XII.1991, bt., fl., M.G. Carvalho 850 (BHCB).

Matayba mollis é endêmica de Minas Gerais 
e ocorre principalmente nos cerrados e campos 
rupestres com afloramentos rochosos, além de 
matas ciliares e semidecíduas, em altitudes que 
variam entre 672 e 1350 metros. Floresce nos meses 
de junho, agosto e de outubro a janeiro e frutifica 
entre dezembro e fevereiro.

As únicas espécies da seção Matayba com a 
face abaxial dos folíolos, ramos e folhas pubescentes 
(densamente), são M. mollis e M. punctata, que, 
além disso, são endêmicas de Minas Gerais. 
Matayba mollis tem folíolos elíptico-lanceolados, 
elípticos, oblongos a subovalados, com 8–12 
pares de nervuras secundárias e falta de domácias, 
enquanto M. punctata tem folíolos suborbiculares, 
com 3–6 pares de nervuras secundárias e uma ou 
mais domácias.

Vale ressaltar que, raramente, alguns materiais 
desta espécie apresentam a face abaxial dos 
folíolos esparsamente pubescente e mesmo assim, 
as características da nervação (inconspícua na 
face adaxial, reticulação aberta, nervura central 
e nervuras secundárias planas a impressas na 
face adaxial, retilíneas a levemente arqueadas) e 
a falta de domácias, ainda são suficientes para a 
identificação.

1.14. Matayba obovata R.L.G. Coelho, V.C. Souza 
& Ferrucci, Brittonia 64(1): 2012. Tipo: BRASIL. 
PARANÁ. Bocaiúva do Sul, rodovia para o Parque 
das Lauráceas, rio Capivari. 1.IX.1994. J.M. Silva 
& C.B. Poliquesi 1397 (holótipo MBM!; isótipos 
HUEFS!, RB!, UB!).

Árvores a arvoretas, (2–)7–16(–30) m alt.; 
ramos cilíndricos a achatados, glabros a subglabros. 
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Folhas dispersas por todo o ramo, pecíolo 2,4–7,3 
cm compr., (sub)cilíndrico, glabro a subglabro; 
raque 2,7–18,5 cm compr., subcilíndrica,  (sub)
glabra; folíolos 2–8, subsésseis; lâmina 6,1–19,9 × 
1,9–8,3 cm, geralmente obovados, oblanceolados, 
estreitamente obovados ou raramente espatulados, 
coriáceos, planos, ápice agudo a obtuso, raramente 
retuso, base clavada a atenuada, assimétrica, 
margem revoluta, inteira; concolores, amarelados 
a alaranjados, brilhantes, (sub)glabros em ambas 
as faces; nervação amarelada, proeminente na face 
adaxial, reticulação fechada; nervura central plana 
a proeminente na face adaxial, glabra em ambas as 
faces; nervação secundária broquidódroma, 6–12 
pares, proeminentes na face adaxial, oblíquas, 
retilíneas; domácias geralmente ausentes, 
raramente presentes, urceoladas, não salientes 
na face superior dos folíolos. Inflorescências 
axilares, menos ou mais compridas que as folhas; 
pedúnculo 1,1–6,3 cm compr., cilíndrico, glabro 
a esparsamente pubescente, raque 1,7–8,6(–23) 
cm compr., cilíndrica a achatada, subglabra a 
pubescente. Flores 4–8 mm compr.; pedicelo 
1–3 mm compr., articulado nas regiões basal, 
central ou apical, pubescente; sépalas 1,5–2 
mm compr., livres a apartir da região mediana, 
ovaladas (largamente), lobos 0,7–1 mm compr., 
ápice geralmente arredondado a obtuso, raramente 
agudo; esparsamente pubérulas na face abaxial, 
subglabras na face adaxial; pétalas 1–2 mm 
compr., obovadas a ovaladas, ápice emarginado 
a arredondado ou erodido, glabras a subglabras 
na face abaxial, lanosas na face adaxial, margem 
ciliada; base unguiculada, apêndice petalífero 
basal de mesmo tamanho ou maior que a pétala, 
viloso; disco nectarífero glabro; fl. masc.: estames 
2–5 mm compr., filetes iguais, geralmente retos, 
raramente sinuosos, densamente pubescentes na 
região basal ou até a região central, (sub)glabros 
na região apical, anteras glabras, pistilódio ca.1 
mm, densamente pubescente; fl. fem.: estaminódios 
1,5–2 mm compr.; gineceu de ca.4 mm compr., 
ovário, ovalado-oblongo, levemente lobado, 
densamente pubescente, estilete ca.2 mm compr., 
estigma trífido, densamente pubescente. Cápsulas 
1,1 × 0,7–1,3 cm, ovóides, subglobosas, lobadas, 
estípite ca.2 mm compr., apiculadas; tricarpelares, 
3 seminadas, epicarpo coriáceo, subverrucoso, 
(sub)glabro; endocarpo tomentoso. Sementes 
desconhecidas.
Material selecionado: BRASIL. PARANÁ: Antonina, 
Sapimanduva, 25.X.1972, fl., G. Hatschbach 30548 
(MBM); Bocaiúva do Sul, rodovia para o Parque das 

Lauráceas, rio Capivari, 1.IX.1994, fl., J.M. Silva 1397 
(MBM, RB, UB); Guaraqueçaba, Serrinha, 13.IX.1967, 
fl., G. Hastchbach 17187 (MBM); Guaratuba, rio 
Imbira, 15.VII.1971, fl., G. Hatschbach 26855 (MBM); 
Morretes, Engenheiro Lange, I.1974, fr., G. Hatschbach 
15322 (MBM, P); Paranaguá, Tabuleiro do Guarani, 
2.XI.1965, fl., G. Hatschbach 13082 (MBM). RIO DE 
JANEIRO: Miguel Pereira, REBIO Tinguá, estrada do 
Ouro, proximidades do rio São Pedro, 13.XI.2001, fr., 
S.J. Silva Neto 1504 (RB); Serra da Estrela, fl., A.F.M. 
Glaziou 6492 (C, P). SÃO PAULO: Cananéia, estrada 
Cananéia - Pariquera-Açu, ca. 19 km de Cananéia, 
6.IX.1994, fl., V.F. Ferreira 37 (CTES, SP); Iguape, 
Estação Ecológica de Juréia-Itatins, 27.VIII.1983, 
fl., J.R. Pirani 817 (SPF); Iguape, Estação Ecológica 
Juréia-Itatins, Serra da Juréia, trilha do Imperador, em 
direção a praia do Rio Verde, 12.XII.1992, fr., E.A. 
Anunciação 137 (SP, SPSF); Pariquera-Açu, Estação 
Experimental do Instituto Agronômico, 23.VIII.1995, fl., 
N.M. Ivanauskas 291 (ESA); Ribeirão Branco, Parque 
Estadual de Carlos Botelho, Km 55, ca. 23 km do núcleo 
do Parque, 3.IX.1987, fl., A. Gentry 58893 (SPF, SPSF); 
São Miguel Arcanjo, Parque Estadual Carlos Botelho, 
09.IX.1992, bt., fl., P.L. de Moraes 706 (CTES, ESA). 

Matayba obovata é encontrada no RJ, SP 
e PR, em florestas ombrófilas densas e entre as 
florestas ombrófilas e as florestas de restinga 
em altitudes que variam entre 10 e 800 metros. 
Foi encontrada com flores nos meses de março, 
junho, agosto a outubro e com frutos nos meses 
de setembro a dezembro.

Essa espécie é semelhante a M. juglandifolia 
por apresentar os folíolos com nervação fechada 
e proeminente na face adaxial, podendo ser 
diferenciadas pelos folíolos coriáceos, verde-
amarelados ou alaranjados e geralmente obovados, 
as nervuras secundárias em número de 6–12 pares, 
retilíneas e oblíquas em relação à nervura central 
em M. obovata, enquanto em M. juglandifolia, os 
folíolos apesar de serem também subcoriáceos, na 
maioria das vezes são cartáceos, esverdeados, com 
nervuras secundárias de 6–18 pares e geralmente 
arqueadas. Além disso, as flores de M. obovata 
variam entre 4–8 mm compr., tem o estilete com 
aproximadamente 2 mm compr., e epicarpo dos 
frutos (sub)glabro enquanto as flores têm  7–10 
mm compr., estilete 5–7 mm compr. e epicarpo 
pubescente com tricomas curtos e adpressos em 
M. juglandifolia.

1.15. Matayba punctata (Cambess.) Radlk., 
Sitzungsber. Math.-Phys. Cl. Königl. Bayer. Akad. 
Wiss. München 9: 634. 1879; Cupania punctata 
Cambess. in St. Hillaire Fl. bras. Mer. 1: 389. 
1825. Tipo: BRASIL. MINAS GERAIS. Serra 
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de Curumataí. 1816-1821. A. St-Hilaire 1988 
(lectótipo P! [aqui designado]; isolectótipos G!, 
MPU!). Fig. 7

Arbustos ou arvoretas, 1,4–1,8 m alt.; 
ramos cilíndricos, pubérulos a pubescentes. 
Folhas dispersas por todo o ramo, pecíolo 
1–1,5 cm compr., (sub)cilíndrico, pubescentes 
(densamente); raque 2,9–6,2 cm compr., 
subcilíndrica a bicanaliculada, pubescente; 
folíolos 8–12, sésseis ou peciólulos 1–2 mm 
compr., densamente pubescentes, subcilíndricos; 
lâmina 1,9–4,7 × 0,6–1,6 cm, largamente elípticos 
a largamente obovados, cartáceos, planos, ápice 
obtuso a emarginado, base atenuada, levemente 
assimétrica, margem subrevoluta, inteira; 
concolores, castanho-escuro, (esparsamente) 
pubescentes na face abaxial, castanho-escuro, 
brilhantes, subglabros na face adaxial; nervação 
castanho, inconspícua na face adaxial, reticulação 
aberta; nervura central proeminente na face 
adaxial, (esparsamente) pubescente na face abaxial; 
nervação secundária broquidódroma, 3–6 pares, 
levemente proeminentes na face adaxial, oblíquas, 
retilíneas a arqueadas; domácias geralmente 
ausentes, presentes foveoladas, não salientes na 
face adaxial dos folíolos. Inflorescências axilares, 
mais curtas que as folhas; pedúnculo 0,7–4,1 cm 
compr., (sub)cilíndrico, pubescente (densamente), 
raque 0,4–4,3 cm compr., achatada, pubescente 
(densamente). Flores ca.4 mm compr.; pedicelo ca.1 
mm compr., articulado na região basal, densamente 
pubescente; sépalas ca.0,5 mm compr., ovaladas, 
livres a partir da região mediana, lobos ca.0,3 mm 
compr., ápice agudo a obtuso; (esparsamente) 
pubescentes na face abaxial, subglabras na 
face adaxial, margem ciliada; pétalas menores 
que 1 mm compr., ovaladas, ápice levemente 
mucronado, subglabras em ambas as faces; base 
unguiculada, apêndice petalífero basal maior que 
as pétalas, lanoso; disco nectarífero glabro; fl. 
masc.: estames ca.2 mm compr., filetes iguais, 
retos a levemente sinuosos, pubescentes até a 
região apical, anteras glabras, pistilódio ca.0,5 mm, 
densamente pubescente; fl. fem.: desconhecidas. 
Cápsulas 1–1,1 × 0,8–0,9 cm, ovóides, globosas, 
lobadas, estípite ca.1 mm, apiculadas; bicarpelares 
ou tricarpelares, 1-seminada, epicarpo coriáceo, 
verrucoso, subglabro; endocarpo tomentoso, 
amarelado a ferrugíneo. Sementes 0,8–1 × 0,5–0,7 
cm, oblongas; arilo alvo a amarelado recobrindo a 
metade ou totalmente a semente.
Material examinado: BRASIL. MINAS GERAIS: 
Datas, estrada Curvelo-Diamantina, Km 108, em estrada 

vicinal, 24.XI.1985, fr., R.M. Silva ESA107545 (ESA); 
Diamantina, estrada Diamantina-Medanha, 10.XII.1992, 
fr., H.F. Leitão Filho 27734 (UEC); Diamantina, estrada 
para Mendanha a 15 km de Diamantina, 31.X.1988, fr., 
R.M. Harley 25473 (ESA); Diamantina, Neco Motta, 
4.XI.1937, fl., M. Barreto 9434 (R); Guinda Conselheiro 
da mata, 4.VI.1985, fr., H.F. Leitão Filho (UEC); Fanabo, 
inter Fanabo & Estiva, fl., J.B.E. Pohl 3401 (W); Ouro 
Preto, serra de Ouro Preto, 18.X.1884, fr., A.F.M. Glaziou 
14575 (BR, C, P, RB). 

Essa espécie ocorre apenas no estado 
de Minas Gerais, nos campos rupestres, em 
altitudes maiores que 1000 metros e geralmente 
em solos com afloramentos rochosos, ocorrendo 
frequentemente próxima a cursos d’água. Foi 
coletada com flores em outubro e novembro e com 
frutos em novembro e dezembro.

Matayba punctata é diferenciada de M. 
mollis pelo formato dos folíolos (largamente 
obovados a largamente elípticos e ápice 
geralmente emarginado em M. punctata contra 
geralmente elíptico-lanceolados a subovalados 
e ápice agudo a obtuso em M. mollis) e pelas 
nervuras secundárias levemente proeminentes em 
número de 3–6 pares em M. punctata (vs. nervuras 
secundárias planas a impressas em número de 
8–12 pares em M. mollis). Já as flores de M. 
punctata têm aproximadamente 4 mm compr. e 
as sépalas são esparsamente pubescentes na face 
abaxial e subglabras na face adaxial (em M. mollis 
as flores têm de 6–9 mm compr., sépalas em ambas 
as faces com tricomas adpressos).

1.16. Matayba stenodictya Radlk., in Mart., Fl. 
bras. 13(3): 629. 1900. Tipo: BRASIL. MINAS 
GERAIS. Serra de Antônio Pereira. C.A.W. 
Schwacke 8746 (lectótipo M! [aqui designado]; 
isolectótipo F!). 

Árvores ou arbustos, 1–6 m alt.; ramos 
cilíndricos, glabros a esparsamente pubescentes. 
Folhas dispersas por todo o ramo; pecíolo 1–4,5 
cm compr., cilíndrico a canaliculado, glabro a 
pubescente; raque 3,6–16 cm compr., subcilíndrica, 
plana a bicanaliculada, (esparsamente) pubescente; 
folíolos 4–10, sésseis ou peciólulos 0,1–0,4 cm 
compr., canaliculados, (esparsamente) pubescentes 
(densamente); lâmina 1,2–12,9 × 0,6–3,7 cm, 
elípticos, largamente elípticos a lanceolados, 
cartáceos ou coriáceos geralmente conduplicados, 
geralmente recurvados, ápice agudo a acuminado, 
raramente emarginado, base atenuada, simétrica 
a levemente assimétrica, margem subrevoluta, 
inteira; discolores, castanho-claro na face abaxial, 
(sub)glabros na face abaxial, verde-acinzentado, 
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Figura 7 – Matayba punctata Radlk. – a. ramo com frutos; b. detalhe da face abaxial mostrando uma domacia 
foveolada; c. fruto aberto com endocarpo viloso; d. semente e arilo. [a-d. Arbo et al. 4457 (CTES)].
Figure 7 – Matayba punctata Radlk. – a. branch with fruits; b. detail of abaxial surface showing pit domatia; c. open fruit with villous 
endocarp; d. seed and aril. [a-d. Arbo et al. 4457 (CTES)].
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acinzentado ou castanho-escuro, brilhantes, 
glabros na face adaxial; nervação esbranquiçada 
a amarelada, geralmente proeminente a raramente 
inconspícua na face adaxial, reticulação fechada; 
nervura central geralmente impressa a raramente 
plana, subglabra na face adaxial, glabra a 
pubescente com os tricomas nas laterais na face 
abaxial; nervação secundária broquidódroma, 
6–14 pares, impressas a planas na face adaxial, 
geralmente perpendiculares, retilíneas; domácias 
ausentes. Inflorescências axilares, paniculiformes, 
menos ou mais compridas que as folhas; pedúnculo 
0,5–7,5 cm compr., cilíndrico, subglabro a 
esparsamente pubescente, raque 1–20 cm compr., 
achatada, (esparsamente) pubescente. Flores 4–7 
mm compr.; pedicelo 1–3 mm compr., articulado 
nas regiões basal ou central, (esparsamente) 
pubescente; sépalas 1–1,5 mm compr., largamente 
ovaladas, livres a partir das regiões basal ou 
mediana, lobos ca.0,7 mm compr., ápice agudo 
a obtuso; (esparsamente) pubescentes na face 
abaxial, pubescentes na face adaxial, margem 
ciliada; pétalas 1–2 mm compr., largamente 
ovaladas a suborbiculares, ápice arredondado, 
as vezes apiculado, (sub)glabras na face abaxial, 
vilosa na face adaxial, margem ciliada; base 
unguiculada, apêndice petalífero basal menor ou 
de mesmo tamanho que a pétala, viloso; disco 
nectarífero (sub)glabro; fl. masc.: estames 3–4 
mm compr., filetes iguais, retos, pubescentes até 
a região central, (sub)glabros na região apical, 
anteras (sub)glabras; pistilódio ca.1 mm compr., 
densamente pubescente; fl. fem.: estaminódios 
ca.1 mm compr.; gineceu ca.1,5 mm compr., 
ovário ovóide, levemente lobado, (esparsamente) 
pubescente (densamente); estilete 1–2 mm compr., 
estigma capitado, esparsamente pubescente.. 
Cápsulas 0,8–1,2 × 0,8–1,3 cm, globosas, 
levemente lobadas, estípite ca.1 mm compr., 
apiculadas; tricarpelares, 1–3 seminadas, epicarpo 
coriáceo, verrucoso, (esparsamente) pubescente; 
endocarpo viloso, amarelado. Sementes 0,4–0,5 
× 0,3–0,4 cm, elipsoides a oblongas; arilo alvo 
recobrindo até a região central da semente.
Material examinado: BRASIL. MINAS GERAIS: 
Diamantina, estrada para Conselheiro da Mata, Km 189, 
fl., R. Mello-Silva et al. CFCR7915 (SPF); Lagoa Santa, 
fr., E. Warming (C); Serra do Cipó, Km 134, 25.X.1961, 
fr., A.P. Duarte 5691 (ESA, RB, SPFR); Santana do 
Riacho, ao longo da rodovia Belo Horizonte-Conceição 
do Mato Dentro, Km 126 (atual 115), 19.XII.1979, fr., 
J.R. Pirani & M.C. Henrique CFSC5886 (SP, SPFR); 
Santana do Riacho, ao longo da rodovia Belo Horizonte-
Conceição do Mato Dentro, Km 132, 29.II.1980, J.R. 

Pirani CFSC5959 (SP, SPFR); Serra de Antônio Pereira. 
C.A.W. Schwacke 11278 (M).

Espécie  endêmica de Minas Gerais 
encontrada na maioria das formações vegetacionais 
do estado, inclusive em matas ciliares e campos 
rupestres com solos arenoso ou pedregoso. Foi 
coletada com flores em agosto e setembro, e com 
frutos em outubro. 

Matayba stenodictya pode ser reconhecida 
facilmente por apresentar os folíolos discolores, 
geralmente curvados e conduplicados, com 
nervuras secundárias retilíneas, geralmente 
impressas ou inconspícuas na face adaxial e 
sem domácias. Próximas morfologicamente, M. 
elaeagnoides e M. leucodictya por apresentar 
a nervação fechada, essas espécies apresentam 
folíolos concolores, não conduplicados ou 
recurvados e a presença de domácias. Vale ressaltar 
que apesar de Radlkofer (1934) posicionar essa 
espécie em um grupo que apresenta a nervação 
reticulada e proeminente na face adaxial dos 
folíolos, foi encontrado um material (Mello-Silva et 
al. CFCR7915) com a nervação inconspícua ou até 
plana, fazendo com que essa espécie, juntamente a 
M. heterophylla, sejam as únicas dentro da seção 
que apresentam variação no padrão de nervação. 

1.17. Matayba sylvatica  (Casar.) Radlk., 
Sitzungsber. Math.-Phys. Cl. Königl. Bayer. Akad. 
Wiss. München 9: 631. 1879; Cupania sylvatica 
Casar. Nov. Stirp. Bras. 46. 1842. Tipo: BRASIL. 
RIO DE JANEIRO. G. Casaretto 558 (lectótipo 
G! [aqui designado]). 

Nomes-populares: Camboatá-do-mato, 
camboatá-açú.

Árvores, 6–7 m alt.; ramos cilíndricos, 
glabros a esparsamente pubescentes. Folhas 
dispersas por todo o ramo, pecíolo 2,8–5,6 cm 
compr., (sub)cilíndrico, glabro a esparsamente 
pubescente;  raque 2,1–12,4 cm compr. , 
subcilíndrica a bicanaliculada, (sub)glabra; 
folíolos 6–10, peciólulos 0,5–0,9 cm compr., 
planos a canaliculados, glabro a esparsamente 
pubescente; lâmina 5,2–12,4 × 1,1–2,7 cm, elíptico-
lanceolados, elíptico-oblongos a oblanceolados, 
cartáceos, planos, ápice agudo a levemente 
mucronado, base clavada a atenuada, assimétrica, 
margem subrevoluta, inteira; concolores, castanho 
a castanho-esverdeados, brilhantes, (sub)glabros na 
em ambas as faces; nervação castanho, inconspícua 
na face adaxial, reticulação aberta,; nervura central 
proeminente na face adaxial, subglabra em ambas 
as faces; nervação secundária broquidódroma, 
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7–14 pares, levemente proeminentes a planas 
na face adaxial, oblíquas, retilíneas; domácias 
geralmente presentes, foveoladas, não salientes na 
face adaxial dos folíolos. Inflorescências axilares, 
menos ou mais compridas que as folhas; pedúnculo 
(sub)cilíndrico, 0,6–6,9 cm compr., subglabro a 
esparsamente pubescente, raque subcilíndrica a 
achatada, 18,4–29,8 cm compr., (esparsamente) 
pubescente. Flores 7–9 mm compr.; pedicelo 2–4 
mm compr., articulado na região basal, subglabro 
a esparsamente pubescente; sépalas ca.1,5 mm 
compr., ovaladas a ovalado-triangulares, livres 
a partir da base, lobos ca.1 mm compr., ápice 
agudo; pubérulas na face abaxial, densamente 
pubérulas na face adaxial, margem ciliada; pétalas 
ca.2 mm compr., obovadas, ápice arredondado a 
truncado, erodido ou irregular, glabras na face 
abaxial, lanosas na face adaxial, margem ciliada; 
base unguiculada, apêndice petalífero basal menor 
que a pétala, viloso; disco nectarífero glabro; fl. 
masc.: desconhecidas; fl. fem.: estaminódios ca.1 
mm compr.; gineceu de ca.4 mm compr., ovário 
ovalado-globoso a ovalado-elipsoide, levemente 
lobado, estilete ca.2 mm compr., estigma trífido, 
pubescente. Cápsulas 1,3–1,7 × 1–1,7 cm, globosas 
a subglobosas, lobadas, estípite ca.1 mm compr., 
apiculadas; bicarpelares a tricarpelares, 1–2 
seminadas, epicarpo subcoriáceo, subverrucoso 
a verrucoso, às vezes tuberculado, estrigiloso; 
endocarpo viloso, esbranquiçado a amarelado. 
Sementes 0,8–1,4 × 0,6–0,9 cm, oblongas a 
obovóide-oblongas; arilo recobrindo a região 
central da semente.
Material examinado: BRASIL. ESPÍRITO SANTO: 
Santa Teresa, Estação Biológica de Santa Lúcia, ao 
lado esquerdo rio Timbuí, 6.VII.1989, fr., W. Boone 
1296 (MBML, RB). RIO DE JANEIRO: Rio de Janeiro, 
Corcovado, 11.XI.1883, fl., C.A.W. Schwacke 4793 (M); 
Rio de Janeiro, Corcovado, 11.XI.1883, fl., J. Nadeaud 
P04373247 & P04373248 (P); Rio de Janeiro, Engenho 
Velho, X.1848, fl., L. Riedel 251 (P); Rio de Janeiro, 
Reserva Florestal do Jardim Botânico, 19.I.1969, fr., 
D. Sucre 4475 (RB); Rio de Janeiro, Parque Nacional 
da Tijuca, estrada de Furnas, próximo à bifurcação com 
estrada Vista Chinesa, 9.X.1997, fl., D. Araujo 10586 
(GUA); Rio de Janeiro, Parque Nacional da Tijuca, 
estrada de Furnas, próximo a bifurcação com estrada 
Vista Chinesa, 18.XI.1997, fr., D. Araujo 10597 (GUA); 
Rio de Janeiro, Alto da Boa Vista, Morro Queimado, 
1.X.1987, bt., J.R. Pirani 1989 (GUA); Rio de Janeiro, 
Cosme Velho, a Laranjeiras, 14.VII.1872, fl., A.F.M. 
Glaziou 6113 (C, P, RB); Rio de Janeiro, Cosme Velho, 
a Laranjeiras, 31.X.1872, fl., A.F.M. Glaziou 6115 (P, 
RB); Rio de Janeiro, estrada da Boa Vista, estrada da 
Vista Chinesa Km 1, ao lado de um muro com parapeito 

de canos, 20.X.1997, fr., C.A.L. Oliveira 1380 (GUA); 
Serra dos Órgãos, fl., A.F.M. Glaziou 1588 (C, P).

Espécie restrita ao ES e RJ, com flores 
nos meses de julho e outubro, e com frutos 
em julho e de outubro a novembro. Matayba 
sylvatica assemelha-se a M. cristae e espécies 
afins por apresentar a nervação inconspícua na 
face adaxial dos folíolos e reticulação aberta, mas 
pode ser diferenciada pelos folíolos longamente 
peciolulados (0,5–0,9 mm compr. em M. sylvatica, 
contra sésseis em M. cristae) e o número de 
nervuras secundárias em de 7–14 pares (contra 
4–8 pares). As domácias, na maioria das vezes 
ausentes e quando presentes foveoladas nessa 
espécie, não são salientes na face adaxial dos 
folíolos enquanto em M. cristae, essas estruturas 
são salientes e urceoladas, e presentes em todos os 
espécimes analisados. 

Táxon excluído
Matayba talisioides Radlk., in Martius Fl. 
bras. 13(3): 618. 1900. Tipo: BRASIL. RIO 
DE JANEIRO. Campo Grande. Mendanha. 
28.VIII.1886. A.F.M. Glaziou 11839 (lectótipo P! 
[aqui designado]; isolectótipos G!, R!).

Matayba talisioides foi publicada na Flora 
brasiliensis por Radlkofer (1900) baseada apenas 
em uma coleta (Glaziou 11839) com duplicatas 
depositadas nos herbários P, G e R. No final da 
descrição, o autor da espécie (1900) aponta que 
é inexistente a presença de qualquer estrutura 
reprodutiva (botões, flores ou frutos) nas três 
duplicatas. Já a semelhança morfológica entre 
as estruturas vegetativas presentes no material 
e em diversos outros gêneros de Sapindaceae 
(espécies de Talisia como exemplo) ou até mesmo 
de outras famílias relacionadas, fazem com que 
não seja possível acertar se essa espécie deve ser 
realmente circunscrita na delimitação do gênero e 
consequentemente da seção Matayba.

Radlkofer (1934) posicionou Matayba 
talisioides junto às espécies que possuem folíolos 
com a rede de nervuras inconspícua na face adaxial, 
quando secos escurecidos a acinzentados, subglabros 
em ambas as faces e com as nervuras secundárias 
em grande número, retilíneas com algumas oblíquas 
interpostas juntamente a M. atropurpurea (= M. 
discolor) e M. sylvatica. Para separar as espécies, 
Radlkofer (1934) utilizou a consistência dos folíolos 
(M. atropurpurea, coriáceos; M. sylvatica cartáceo-
membranáceos e M. talisioides, membranáceos) 
e para diferenciar M. talisioides de M. sylvatica, 
a forma dos folíolos (lineares contra oblongo-
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lanceolado), o ápice (agudo a obtuso contra 
levemente obtuso a subemarginado) e a presença 
de domácias (várias vs. 1–2).

Porém, as características apontadas acima 
não podem ser utilizadas para separar as espécies 
e dessa forma, não são suficientes para delimitar 
este táxon. A decisão sobre a identidade de 
M. talisioides como uma espécie ou como 
um sinônimo depende na existencia de mais 
subsídios para elucidar sua situação. 

Considerações finais
Muitas vezes as espécies de Matayba 

são confundidas principalmente com Cupania 
(margem dos folíolos geralmente serreada, botões 
florais completamente fechados e as sépalas 
livres contra margem dos folíolos geralmente 
inteiras, botões florais precocemente abertos 
e sépalas unidas em Matayba). Além disso, 
muitas espécies referidas nas obras clássicas de 
Radlkofer (1879, 1900, 1934) estavam ausentes 
na maioria dos herbários.

Os caracteres diagnósticos que foram 
utilizados por Radlkofer (1934) são ainda de 
extrema importância e neste trabalho foram 
base para a separação das espécies, porém 
buscou-se atualizar os conhecimentos e Matayba 
sect. Matayba conta agora com 17 espécies e 
apenas M. boliviana não apresenta ocorrência 
em território brasileiro. Outras duas além do 
Brasil também estão presentes em outros países 
da América do Sul (M. elaeagnoides ocorre 
no Brasil, Paraguai e norte da Argentina e M. 
guainensis que ocorre na grande maioria dos 
países sul-americanos), corroborando dessa 
maneira a distribuição das espécies desta seção 
conforme sugerido por Radlkofer (1934). 

Os principais caracteres morfológicos 
utilizados na taxonomia da seção Matayba 
são com relação aos folíolos e principalmente 
sua nervação (tipo), com padrões constantes 
entre as espécies (posição e forma das nervuras 
secundárias, proeminência e reticulação da 
nervação como um todo), o indumento de partes 
vegetativas e reprodutivas das plantas, presença 
ou ausência de domácias, superfície do epicarpo 
nos frutos e o tamanho do arilo nas sementes.

Apesar do mesmo número de espécies, 
algumas alterações taxonômicas foram feitas 
na presente circunscrição da seção. Duas 
espécies (M. atropurpurea e M. pallens) e dez 
formas e subformas foram sinonimizadas. Além 
disso, M. talisioides foi considerada como uma 

espécie excluída já que o tipo nomenclatural e 
sua descrição original não contam com flores 
e frutos e desta maneira, não apresenta as 
informações necessárias para sua inclusão na 
seção. Por outro lado, foram adicionadas duas 
espécies, M. obovata e M. livescens, esta última, 
reconhecida previamente por Radlkofer (1934) 
com uma forma de M. guianensis (M. guianensis 
f. livescens). Outros avanços alcançados foram 
os 20 novos lectótipos e um novo neótipo 
designados.
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Introdução
Ficus subg. Pharmacosycea (Miq.) Miq. sect. 

Pharmacosycea (Miq.) Griseb. é caracterizada 
como árvores terrestres (exceto F. crassivenosa 
W.C.Burger, hemiepífita), de desenvolvimento 
independente, monóicas, látex amargo, folhas 
com glândulas basais, geralmente um sicônio por 
axila, flores estaminadas e estiletadas dispersas no 
receptáculo e dois estames. Ocorrem nas florestas 
tropicais das Américas, com ca. 35 espécies, 
com maior biodiversidade na Cordilheira dos 

Andes, principalmente na Colômbia e Ecuador 
(Pederneiras & Romaniuc 2012), podendo alcançar 
altitudes de até 2.500 m.

No Brasi l ,  espécies  de Ficus  sect . 
Pharmacosycea foram publicadas inicialmente 
por Schott (1827), Spix & Martius (1831) e 
Miquel (1848, 1853, 1867) totalizando seis 
espécies: Ficus adhatodifolia Schott, F. insipida 
Willd., F. maxima Mill., F. obtusiuscula (Miq.) 
Miq., F. pulchella Schott e F. vermifuga (Miq.) 
Miq. Glaziou (1913) listou F. adhatodifolia, F. 

Ficus subg. Pharmacosycea sect. Pharmacosycea (Moraceae) do Brasil
Ficus (Moraceae) subg. Pharmacosycea sect. Pharmacosycea from Brazil
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Resumo
Ficus sect. Pharmacosycea é caracterizada por árvores terrestres, raro hemiepífita, monóicas, geralmente 
sem raízes adventícias, látex amargo, folhas inteiras, com duas glândulas basais, geralmente um sicônio por 
axila, ostíolo circular, flores estaminadas e estiletadas dispersas dentro do receptáculo e dois estames. Foram 
realizadas excursões científicas na Amazônia e na Mata Atlântica, além de consultas a herbários brasileiros, 
sul e norte-americanos e europeus para a análise taxonômica. No Brasil ocorrem 10 espécies distribuídas nas 
regiões norte, centro-oeste, sudeste e sul, e raras no nordeste: Ficus adhatodifolia, F. crassivenosa, F. ernanii, 
F. insipida, F. maxima, F. maximoides, F. obtusiuscula, F. pulchella, F. ulei e F. vermifuga. Dentre estas 
espécies, F. maximoides está sendo citada pela primeira vez no Brasil e os nomes F. ulei e F. vermifuga estão 
sendo novamente utilizados na circunscrição de espécies (eram sinônimos anteriormente). Este presente trabalho 
também propõe neótipo para Ficus helminthagoga e lectótipo para Pharmacosycea perforata var. angustifolia.
Palavras-chave: Amazônia, figueira, Mata Atlântica, Rosales, taxonomia.

Abstract
Ficus sect. Pharmacosycea is characterized by terrestrial trees, monoecious, without adventitious roots, bitter 
latex, entire leaves, with two basal glands, usually a syconium per axilla, circular ostiole, staminate and styled 
flowers dispersed in the receptacle and two stamens. Field works were carried out in the Amazon and Atlantic 
Forest, as well as consultations in herbarium collections in Brazil, United States and Europe. In Brazil there are 
10 species mainly in Região Norte, Centro-Oeste, Sudeste and Sul, and rare in Nordeste: Ficus adhatodifolia, 
F. crassivenosa, F. ernanii, F. insipida, F. maxima, F. maximoides, F. obtusiuscula, F. pulchella, F. ulei and 
F. vermifuga. Among these species, F. maximoides is being cited for the first time in Brazil and F. ulei and F. 
vermifuga names are being used in species circunscription again (they were synonymous). The present work also 
proposes one neotype for Ficus helminthagoga and lectotype for Pharmacosycea perforata var. angustifolia.
Key words: Amazonian forest, fig, Atlantic forest, Rosales, taxonomy.
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obtusiuscula, F. pulchella e F. vermifuga no 
Rio de Janeiro e Dewolf (1964, 1965) revisou 
o grupo concluindo quatro espécies para o 
Brasil: F. insipida, F. maxima, F. obtusiuscula e 
F. pulchella. Os estudos mais modernos foram 
realizados por Berg et al. (1986), Carauta (1989), 
Carauta & Diaz (2002) e Berg & Villavicencio 
(2004) que incluíram dentre as espécies citadas, 
F. piresiana Vázq.Avila & C.C.Berg. Pederneiras 
et al. (2012), por fim, citaram F. ernanii Carauta 
et al. e F. ulei Rossberg. Este trabalho teve como 
objetivo descrever as espécies de Ficus sect. 
Pharmacosycea ocorrentes no Brasil, construir 
chave taxonômica para as espécies, incluindo 
informações sobre distribuição geográfica, 
habitat, materiais examinados, comentários e 
ilustrações.

Material e Métodos
Foram realizadas excursões para coleta 

de material botânico em diversas partes do 
país, principalmente na Amazônia e Mata 
Atlântica. Foram visitados os herbários do Brasil, 
Colômbia, EUA, Europa e Venezuela (B, BM, C, 
COL, EAFM, F, G, GH, GUA, HUA, IAN, INPA, 
JAUM, K, M, MG, MIRR, MY, NY, P, PORT, 
R, RB, SP, UFACPZ, US, VEN). Também foram 
realizadas consultas on line nos herbários A, 
BR, C, MO, S e U. Dentre todos estes herbários, 
destacamos a visita ao da Universidade de 
Bergen, Noruega, uma das maiores coleções de 
Moraceae do mundo e onde o especialista Dr. 
C.C.Berg trabalhou. A nomenclatura morfológica 
foi examinada com base em Radford (1987).

Taxonomia
F i c u s  s u b g .  P h a r m a c o s y c e a  s e c t . 
Pharmacosycea (Miq.) Griseb., Fl. Brit. W. I.: 
150. 1864. ≡ Pharmacosycea Miq., London J. 
Bot. 6: 525 (1847); 7: 64 (1848). Lectótipo: Ficus 
maxima Mill.; designado por Corner, Gard. Bull. 
Singapora 17: 406 (1959). 

Árvores terrestres (raro hemiepífita: Ficus 
crassivenosa), monóicas; casca vermelho-
acastanhada a acinzentada, macia, lisa a 
semirrugosa; raízes tabulares na base do 
tronco; látex branco, amargo. Ramo terminal 
com est ípula  verde a  verde-amarelado, 
epiderme inteira ou descamante, lenticelas ao 
redor da parte distal; duas escamas do botão 
lateral, cônicas, imbricadas, a mais externa 
cuculada. Folha com lâmina de margens planas, 
coriácea ou cartácea, lados simétricos; venação 
broquidódroma a eucampdódroma; nervura 
secundária basal alcançando a 1/4 a 1/16 do 
compr. da lâmina; nervuras intersecundárias 
compostas e paralelas; nervuras terciárias 
reticulares, ortogonal; glândulas duas, na axila da 
nervura secundária basal; pecíolo canaliculado, 
raramente plano, estriado, epiderme inteira 
ou descamante, lenticelas presentes ou não. 
Sicônios solitários, raramente geminados, 
axi lares;  hipobráctea cuculada,  caduca, 
raramente persistente; pedúnculo presente 
ou receptáculo séssil; epibrácteas três, livres, 
raramente conadas na base, cuculada, deltóide, 
inteiras, raramente bipartidas, persistentes a 
caducas; receptáculo verde, globoso, obloide, 
piriforme ou elipsoide, ápice crateriforme, 
aprofundado, agudo, arredondado ou plano; 
brácteas laterais geralmente ausentes; máculas 
verde-claras; ostíolo circular com orobrácteas 
deltoides, imbricadas; flores estiletadas e 
estaminadas dispersas no receptáculo. Flores 
com tépalas membranáceas; estilete lateral; flor 
longo-estiletada sésseis a subsésseis; estigma 
profundamente bífido; flor curto-estiletada 
pedunculada, estigma peltado, tépalas livres, 
quatro; flores estaminadas pedunculadas com 
2 ou 4 brácteas, perigônio com metade inferior 
conata, 4 tépalas; pistilódio filiforme; estames 
geralmente 2, raramente 1 ou 3, anteras ditecas. 
Fruto tipo noz, alva a amarelada. Semente com 
presença de endosperma e embrião curvo.

Chave taxonômica para as espécies de Ficus sect. Pharmacosycea do Brasil
1. Pecíolo sem descamação da epiderme  ................................................................................................  2

2. Receptáculo entre 1,2–2,5 cm de diâm., lâmina com ápice levemente acuminado,  agudo, obtuso 
ou arredondado  ............................................................................................................................  3
3. Número de nervuras secundárias acima de 17 pares  ...........................................................  4

4. Lâmina entre 16–30 cm de compr., ápice agudo  ....................................  Ficus insipida 
4’. Lâmina entre 8–12 cm de compr., ápice obtuso a arredondado  ...... Ficus crassivenosa 

3’. Número de nervuras secundárias até 17 pares  ....................................................................  5
5. Ápice do receptáculo (ostíolo) plano  ..........................................................................  6
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1. Ficus adhatodifolia Schott ex Spreng. Syst. 
Veg., editio decima sexta 4 (App.): 409. 1827 
≡ Pharmacosycea adhatodifolia (Schott) Miq., 
London J. Bot. 7: 70. 1848. Tipo: Brasil, Rio de 
Janeiro, 1817-1821, Schott s.n. (B!). Fig. 1a
= Ficus officinalis L.B.Sm., Rhodora 50: 132. 
1948 ≡ Ficus perforata (Miq.) Chod., Bull. Herb. 
Boissier, ser. 2, vol. 3: 350. 1903 ≡ Ficus perforata 
(Miq.) Miq., Ann. Mus. Bot. Lugduno-Batavi 
3: 300. 1867 ≡ Pharmacosycea perforata Miq., 
London J. Bot. 7: 68. 1848. Tipo: Brasil, Rio de 
Janeiro, 1821-1823, Graham s.n. (K442906!).

Árvores 10–30 m alt. Ramo terminal com 
estípula verde, 3–4 cm compr., 3–5 mm de larg. 
Folha com lâmina esverdeada 15–20 × 8–10 cm, 
elíptica a ovada, ápice agudo, base aguda, às vezes 
levemente cordada, cartácea; face abaxial lisa, 
pubérula nas proximidades da nervura principal; 
face adaxial lisa, pubérula; nervura principal 
alcançando o ápice, divergindo em nervuras 
secundárias a cada 9–13 mm por lado; nervura 
secundária mediana 3,5–7 cm compr., 14–16 
pares, arqueadas, curvadas no ápice, unindo a 
nervura secundária supradjacente em ângulo reto, 
não formando nervura intramarginal, 65–70o de 
divergência da principal; pecíolo 4–6 cm compr., 
2–3 mm larg., canaliculado, glabro, epiderme 
não-descamante. Sicônios solitários; hipobráctea 
2–4,5 × 2 mm, glabra, caduca; pedúnculo verde a 
avermelhado 1–1,5 cm de compr., 1–2 mm de larg., 
sobressaindo levemente ao eixo principal, glabro; 
epibrácteas 2 mm, ápice agudo, ambas as faces 
glabras, persistentes; receptáculo verde, 1,5–2 cm 
de diâm. (tamanho natural 1,5–3), esferóide, ápice 
arredondado a obtuso, face externa pubérula, face 
interna glabra; parede do receptáculo 2–3 mm de 
larg.; brácteas laterais ausentes; máculas verde-

claras; ostíolo até 3 mm de diâm. externamente; 
orobrácteas superiores 0,7–1 × 0,6–1 mm, 
persistentes. Flores com tépalas rosadas, 1–2,5 
× 0,5–1 mm, pubérulas na borda do ápice; flor 
longo-estiletada 4 mm de alt., estigma 0,7–0,9 mm 
cada lado; flor curto-estiletada 4–7 mm, estigma 
0,1–0,3 mm; flor estaminada 4–6 mm, perigônio 
ca. 1 mm, ápice ca. 1 mm, pistilódio ca. 0,3 mm, 
estames ca. 2–2,5 mm; brácteas laterais 3–5 mm. 
Infrutescência verde-clara.

Ocorre principalmente no Brasil, na Floresta 
Atlântica e nas matas de galeria do cerrado, e 
também nos limites com a Argentina, Bolívia e 
Paraguai, em altitudes de 10–1.100 m.
Material examinado: BRASIL. Sem localidade, 1816-
1821, A.Saint-Hilaire 781 (P); Collib, I.1832, Riedel 1009 
(US); Capella dos Botelhos, VIII.1864, Glaziou 1099 (P); 
1863-1866, J.E.B.Warming 1893 (P); s.d., Ferreira (P); 
s.d., Richard (P); s.d., Gaudichaud 1218 (P). BAHIA: 
Cachoeira-Roncador, Vale dos Rios Paraguaçu e Jacuipe, 
VIII.1980, Grupo Pedra da Cavalo 542 (SP, RB); Coribe, 
Estrada São Félix do Coribe-Coribe, 20.VII.2009, M.M. 
Saavedra 996 (RB, SP); Ibotirama, IX.1974, Andrade-
Lima 7821 (SP, INPA); Uruçuca, Fazenda Novo 
Horizonte, X.1997, R.H.R.Sambuichi 134 (GUA). 
BRASÍLIA: Bacia do Rio São Bartolmeu, 24.III.1981, 
E.P.Heringer 6514 (K); Bacia do Rio São Bartolmeu, 
30.VI.1982, B.A.S.Pereira 307 (US, K); Reserva 
Ecológica IBGE, 12.V.1983, B.S.A.Pereira 505 (GUA, 
F); Fazenda Água Limpa/UnB, Córrego da Onça, 
15.XII.1994, B.M.T.Walter 2310 (SP, INPA); Rio das 
Salinas, 13.VIII.1981, J.H.Kirkbride 4334 (US); Bacia 
do Rio São Bartolmeu, 9.X.1980, E.P.Heringer 5561 (US, 
K); Rio Torto, ca. 10 km N of Brasília, 6.VII.1966, 
H.S.Irwin 18063 (RB, F, US, GH, K). ESPÍRITO SANTO: 
Dores do Rio Preto, Três estados, 12.X.2000, E.A.Costa 
84 (RB). GOIÁS: Cayaponia e Piranhas, 6.IV.1958, 
A.Lima 3017 (RB, K); Caldas Novas, 13 km due WSW 
of city of Caldas Novas, 19.XII.1974, E.P.Heringer 14100 

6. Receptáculos híspidos, escabros  .............................................................. Ficus ernanii
6’. Receptáculos glabros, lisos  ............................................................ Ficus adhatodifolia 

5’. Ápice do receptáculo (ostíolo) crateriforme  ...............................................  Ficus vermifuga
 2’. Receptáculo até 1,2 cm de diâm., lâmina com ápice acuminado a caudada  ...  Ficus obtusiuscula 

1’. Pecíolo com descamação da epiderme  ................................................................................................  7
7. Pedúnculo séssil-1,5 mm de compr.  ..............................................................................  Ficus ulei
7’. Pedúnculo entre 3–20 mm de compr.  ..........................................................................................  8

8. Estípula de 3–6 cm de compr.  ..................................................................  Ficus maximoides
8’. Estípula de 1,5–2,5 cm de compr.  .......................................................................................  8

9. Nervuras secundárias 19–27 pares, se divergindo da principal a cada 3–8 mm  ............  
 ...............................................................................................................  Ficus pulchella

9’. Nervuras secundárias 8–16 pares, se divergindo da principal a cada 10–27 mm  ..........   
 .................................................................................................................. Ficus maxima
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(SP, US, K); Campinaçu, Córrego Laginha,10.X.1991, 
T.B.Cavalcanti 944 (SP, CEN, GUA); Colinas do Sul, 
Bacia de inundação da UHE Serra da Mesa, 12.XII.1991, 
B.M.T.Walter 1032 (SP, CEN); Crixás, 21.X.1992, 
V.L.G.Klein 10 (RB); Niquelândia, 29.I.1997, B.M.T.Walter 
3699 (SP, CEN). MATO GROSSO: Novo Mundo, 4.
II.2008, D.Sasaki 2183 (K); Rosário do Oeste, Marzagão, 
Rio Cedral, 22.X.1995, G.Hatschbach 63995 (SP, MBM, 
RB); Xavantina, 22.VIII.1961, J.A.Ratter 439 (P, K); 
MATO GROSSO DO SUL: Bataiporã, Várzea do Rio 
Samambaia, 27.X.1986, U.Pastore 144 (RB); Bonito, 
margens do Rio Formosinho, 13.IV.2001, R.Constantino 
96 (GUA); Camapuã, 4.XI.1979, F.C.Silva 122 (US, K); 
Cerradão, Porto Murtino, 26.IX.1996, S.Bridgewater 359 
(K); MINAS GERAIS: 1977, M.B.Ferreira 706 (RB); 
Nova Ponte, Área 3, 20.X.1987, Pedralli 1213 (RB); 
Araguari, Rodovia GO-050, próximo ao Rio Araguari, 
6.XI.1991, G.Hatschbach 55816 (SP, MBM); Araxá, 
Barreiro, no Parque do Grande Hotel, 13.V.2000, B.E.Diaz 
277 (RB); Carangola, Serra da Araponga, 12.X.1990, 
L.S.Leoni 1274 (GUA); Itapagipe, vicinal Campina Verde, 
25.V.2007, L.F.M.Coelho 12 (RB); Montes Claros, bairro 
Edgar Pereira, 2.VI.2012, P.P.Souza 324 (SP); VI.1949, 
H.Paula (SP); Ouro Preto, Gandarela, 31.II.1884, 
A.Glaziou 15431 (P, K); Rio Doce, Estrada entre Rio Doce 
e o distrito de Santana do Deserto, 16.X.1997, I. Cordeiro 
1661 (SP); Viçosa, Mata do Paraiso, margem direita da 
estrada, 16.V.2007, P.P.Souza 177 (RB, SP); Campus UFV, 
14.XII.2010, G.Pelissari 189 (SP); Paula Cândido, 7.
XII.1993, M.F.Vieira 813 (SP); Escola Superior de 
Agricultura, 5.II.1934, J.G.Kuhlmann 1640 (RB, US); 
24.V.1930, Y.Mexia 4740 (F, US, GH, K); Escola Superior 
de Agricultura, 5.XI.1934, J.G.Kuhlmann (SP). PARÁ: 
Paraná do Ricardo, 28.VIII.1934, B.A.Krukoff 5916 (RB, 
F, US, GH, K). PARANÁ: Parque Nacional do Iguaçu, 
11.XII.1966, J.C.Lindeman 3514 (RB, GH); Cerro Azul, 
2.VIII.1966, J.C.Lindeman 2131 (US, K); Rio Ponta 
Grossa, 24.X.1959, G.Hatschbach 6386 (GUA, K); Foz 
do Iguaçu, Parque Nacional de Foz do Iguaçu, 6.XII.1992, 
S.A.Nicolau 562 (SP); Guaraqueçaba, 27.X.1971, 
G.Hatschbach 27591 (K); Guaratuba, Garuva, 19.
IX.1959, G.Hatschbach 6314 (K); Ibipora, 20.VIII.1997, 
F.A.Cloclet (K); Iporã, Fazenda Doralice, 29.VIII.1997, 
P.F.Alves (SP, FUEL); Jaçarehy, 14.VII.1914, P.Dusén 
15283 (F, GH, P, K); Londrina, Fazenda Figueira-Paiquerê, 
27.VI.2003, M.C.Lovato 246 (SP); Maringá, 12.VI.1980, 
A.Ide 1 (RB); Sete Quedas, Guaíra, 14.XI.1963, E.Pereira 
7884 (RB); Telêmaco Borba, Fazenda Monte Alegre, 
11.X.1995, M.R.C.Paiva 24 (SP, K). RIO DE JANEIRO: 
Angra dos Reis, Ilha Grande, Praia do Demo, 24.XI.2002, 
R.Scheel-Ybert 285 (GUA); Angra dos Reis, Ilha Grande, 
Reserva Biológica Estadual da Praia do Sul, 26.XI.1991, 
C.A.L. de Oliveira 508 (GUA); Itatiaia, Penedo, na 
margem esquerda do Rio das Pedras, 23.III.2002, 
P.P.Souza 145 (RB); Magé, Santo Aleixo, 1.XI.2010, 
L.C.Pederneiras 610, 616 (SP); Nova Friburgo, estrada 
para Lumiar, 18.X.1977, J.P.P.Carauta 2705 (RB, GUA, 
SP, INPA, K); Nova Iguaçu, Rebio Tinguá, 13.XI.2001, 

H.C.Lima 5904 (RB); Paraty, Ilha do Algodão, 12.IV.1989, 
E.L.Jacques 96 (RB); Ponta Negra, 8.VI.1994, R.Reis 151 
(RB, GUA); Laranjeiras, 7.XII.1993, T.Konno 374 (RB); 
Trindade, 8.XI.1991, R.Marquete 439 (RB); Trindade, 
Praia de Fora, 12.IV.1991, L.C.Giordano 1053 (RB); Rio 
Corisco, 29.VI.1993, R.Marquete 1085 (RB); Trilha da 
serra, 28.IX.1996, R.Mello-Silva 1250 (RB); Paraty, Rio 
dos Meros, 30.VIII.1994, L.C.Giordano 1701 (RB, GUA); 
Rio dos Meros 21.VIII.1995, L.C.Giordano 2014 (RB, 
GUA); Parati-Mirim, 17.VI.1993, J.P.P. Carauta 6806 
(RB, GUA); Petrópolis, Fazenda Boa Esperança, 
20.VII.1978, J.P.P.Carauta 3000 (RB, GUA); 21.IV.1971, 
L.E.Mello-Filho 3103 (US, P); Resende, Rio das Pedras, 
13.II.2001, P.P. Souza 91 (RB); Rio de Janeiro, Parque 
Estadual da Pedra Branca, 5.III.2004, A.Solórzano 18 
(RB); Estação Biológica, 16.I.1963, J.P.P.Carauta 168 
(GUA, IAN, K); Ilha da Marambaia, 17.VII.2000, 
L.F.T.Menezes 594 (RB); Vidigal, 31.X.1927, Pessoal do 
Horto Florestal 704 (RB); 22.VII.2012, L.C.Pederneiras 
752 (SP); Paineiras, 28.V.1867, A.Glaziou 764 (P); Gávea-
São Conrado, 10.IV.1947, A.P.Duarte 970 (RB); Alto da 
Boa Vista, 8.XI.2004, C.A.L. de Oliveira 2428 (GUA); 
Estrada Dona Castorina, 19.VIII.1980, J.P.P.Carauta 3523 
(GUA, SP, RB, F); Estrada das Canoas, 28.V.1958, Liene 
3803 (RB); Rocinha - Alto da Gavea, 24.III.1959, 
A.P.Duarte 4644 (RB); Alto da Boa Vista, 22.VI.1959, 
A.P.Duarte 4867 (RB, K); Estrada da Vista Chinesa, 
20.XII.1991, J.P.P. Carauta 6815 (RB, GUA); Parque 
Municipal Ecológico da Prainha, 29.X.2003, J.M.A.Braga 
7225 (RB, RB, K, MBM, NY, SP); Capela Mayrink, 
27.XI.1977, J.P.P.Carauta (RB, SP); Horto Florestal, 
22.XII.1926, Pessoal do Horto Florestal (RB, SP); Vista 
Chinesa, 5.X.1927, Pessoal do Horto Florestal (RB, SP); 
Gávea, Volta dos Coqueiros, Vidigal, 31.X.1927, Pessoal 
do Horto Florestal (SP, RB); Santa Maria Madalena, 
Estrada da Morumbeca, 16.II.1978, J.P.P.Carauta 2819 
(RB); Silva Jardim, Trilha da pelonha, 16.VIII.1995, 
Farág 83 (RB); Distrito de Imbaú, 15.V.2004, A.G.Christo 
400 (RB); Trilha do Morro do Calcario, 16.I.1993, 
H.C.Lima 4604 (K, RB, SP);Valença, perto da margem 
do Paraíba, 5.IX.1979, J.P.P.Carauta 3206 (RB); Araras 
- Petrópolis, 25.II.1974, G.Martinelli 218 (RB, GUA); 
Gaudchaud 1085 (P); entre Macuco e Santa Maria 
Madalena, 26.IX.1964, E.Santosa 2042 (K). RIO 
GRANDE DO SUL: Santa Maria, Três Barras, 13.I.2010, 
R.Zachia 5945 (SP). SANTA CATARINA: Brusque, 
15.XII.1949, H.P.Velloso 153 (RB); Araquari, Ilha dos 
Papagaios, 14.IV.2005, W.S.Mancinelli 228 (SP); 
Blumenau, Nova Russia, 25.VI.2009, L.F.M.Coelho 51 
(RB); 25.VI.2009, L.F.M.Coelho 53 (RB); Bairro Encanto, 
28.VI.2011, L.F.M.Coelho 61 (RB); Botuverá, Cinema, 
6.IV.2010, J.L.Schmitt 1913 (RB, FURB); Garuva, Três 
Barras, 28.XI.2003, F.C.S.Vieira 152 (SP); Quiriri, 6.
II.2005, F.C.S.Vieira 813 (SP); São Francisco do Sul, 7.
XI.1957, P.R.Reitz 5627 (GUA); Guabiruba, Aymoré, 
28.X.2009, A.Stival-Santos 1059 (RB); Ibirama, 21.
IX.1956, P.R.Reitz 3677 (GUA); Ilha de Santa Catarina, 
1832-1833, Gaudichaud 288 (P); Itajaí, 14.IV.1955, 
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Figura 1 – Ramo com folhas, sicônios e estípulas – a. Ficus adhatodifolia; b. Ficus crassivenosa; c. Ficus 
ernanii; d. Ficus insipida.
Figure 1 – Twig with leave, syconia and stipules – a. Ficus adhatodifolia; b. Ficus crassivenosa; c. Ficus ernanii; d. Ficus insipida.
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651  (SP);  Estrada do Costão,  10.VIII .2010, 
L.C.Pederneiras 568 (SP); Estrada do Costão, em frente 
ao Rio Preto, 12.VIII.2010, L.C.Pederneiras 569 (SP); 
Pindamonhangaba, Fazenda São Sebastião do Ribeirão 
Grande, 18.VII.1999, S.A.Nicolau 1753 (SP); Piracicaba, 
Mata do Dois Córregos, 6.VII.1993, K.D.Barreto 837 
(SP); Ribeirão Grande, Parque Intervales, 31.II.2006, 
R.A.S.Pereira 134 (SP, SPFR); Ribeirão Preto, margem 
do Ribeirão do Sertãozinho, 23.VIII.2007, R.A.S.Pereira 
150, 151 (SP, SPFR, RB); Roseira, ca. 5-10 km da 
margem direita do Rio Paraíba do Sul, 20.I.1995, 
S.Romaniuc Neto 1409 (SP); Salesópolis, Bairro dos 
Freires, Estrada Contorno da Barragem, 13.VII.2007, 
R.A.Costa 35 (SP); São Vicente, Parque Estadual Xixová-
Japuí, 31.X.2003, J.A.Pastore 1274 (SP, SPSF); Serra 
de Juquiá, 10.IX.1991, H.Lorenzi (SP); Serra Negra, Alto 
da Serra, 22.XI.1991, F.Barros 2351 (SP); Sete Barras, 
Fazenda Intervales, Base Saibadela, Trilha do rio, 8.
IV.1994, R.J.Almeida-Scabbia 211 (SP); Tucuruvi, Barro 
Branco, 8.X.2003, L.A.Couto 116 (SP); Ubatuba, entre 
Praia Vermelha e Itamambuca, 6.XII.2004, L.R.Mendonça 
23 (SP); Picinguaba, Estrada da Almada, 31.III.2005, 
R.A.S.Pereira 108, 109 (SP); Trilha da Casa da Farinha, 
30.I.1996, H.F.Leitão-Filho 34715 (SP); Ilha Anchieta, 
6.II.1996, H.F.Leitão-Filho 34837 (SP, UEC); Ilha 
Vitória, litoral Norte, 1.IV.1965, J.C.Gomes 2689 (SP). 

Ficus adhatodifolia possui folha glabra, 
sicônio solitário, receptáculo com ápice 
arredondado. Esses dados diferem de F. obtusiuscula 
(sicônio geminado), de F. ernanii (folha híspida) 
e F. vermifuga (ápice crateriforme), espécies 
simpátricas e semelhantes a F. adhatodifolia. 
Dewolf (1965) considerava F. adhatodifolia 
um sinônimo de F. insipida, o que foi seguido 
por Carauta (1989), mas a primeira tem um 
receptáculo com região ostiolar arredondado a 
obtuso (vs. subapiculado) e 14–16 pares de nervuras 
secundárias (vs. 19–27).

2. Ficus crassivenosa W.C.Burger, Phytologia 
26(6): 424. 1973. Tipo: Costa Rica, Hacienda 
Santiago, adjacente to east side of La Selva, 
near Puerto Viejo, Sarapiqui, Heredia Province, 
29.V.1973, G.S.Hartshorn 1238 (F1721187!, 
isótipo: F1854142!, CR). Fig. 1b
Ficus piresiana Vázq.Avila & C.C.Berg, Acta 
Amazônica 14 (1/2) suppl.: 207-209. 1986 [1984, 
publ. 1986]. Tipo: Brasil, Pará, Belém, 10.X.1952, 
J.M.Pires 4335 (IAN!, isótipo RB!, NY!, US!)

Árvores 12–50 m de alt. Ramo terminal 
com estípula 1,5–4 cm de compr., 3–5 mm de 
larg. Folha com lâmina 8–12(19) × 4–6(10,5) 
cm, elíptica, ápice obtuso a arredondado, base 
obtusa a cuneada, coriácea; face abaxial lisa 
a levemente verrucosa, pubérula; face adaxial 

R.M.Klein 1269 (GUA, US); 20.XI.2009, A.Stival-Santos 
1273 (SP); Morro da Ressacada, 14.X.1955, R.M.Klein 
1690 (GUA, US); São Francisco do Sul, Ilha Araujo de 
Dentro, 6.VIII.2007, J.Meirelles 56 (SP). SÃO PAULO: 
Agudos, 25.V.1994, J.Y.Tamashiro 122 (SP, SPF); 
Fazenda da Cia. Cervejaria Brahma, 27.X.1995, 
M.E.S.Paschoal 1580 (SP); Fazenda Monte Alegre, 
Mata da Copaíba, 13.XI.2001, M.E.S.Paschoal 2629 
(SP);  Apiaí ,  entorno do PETAR, 25.II .2011, 
L.C.Pederneiras 664 (SP); Bragança Paulista, Mato 
Dentro, 4.VI.1946, M.Kuhlmann 1366 (SP); Cananéia, 
Parque Estadual da Ilha do Cardoso, Morro de Ipanema, 
4.XII.1985, I.C.C.Macedo 65 (SP); Ilha do Cardoso, 
20.II.2002, E.R.Castro 99 (SP, HRCB); Ilha do Cardoso, 
11.III.1982, F.Melo 309 (SP); Ilha do Cardoso, Rio 
Cachoeira Grande, 25.X.1989, I.Cordeiro 574 (SP); Ilha 
do Cardoso, Trilha nova da captação - Ipanema, 
25.IV.1989, S.Romaniuc Neto 794 (SP); Ilha do Cardoso, 
Ponte do Rio Perequê, 17.IV.1990, P.Martuscelli 1018 
(SP); Capão Bonito, Reserva de Intervalos, 26.X.1999, 
R.A.S.Pereira 85 (SP); Caraguatatuba, Parque Estadual 
da Serra do Mar, Núcleo Caraguatatuba, 9.IX.2000, 
R.S.Bianchini 1449 (SP, SPSF); 16.III.2006, A.Oliveira 
2084 (RB); Cássia dos Coqueiros, 9.XI.1994, 
L.S.Kinoshita 135 (SP); 9.XI.1994, L.S.Kinoshita 136 
(SP); Castilho, oeste de Andradina, 20.IX.1998, E.Melo 
2491 (SP, HUEFS); Cosmópolis, 18 km de Campinas, 
5.XI.2000, H.M.Souza (RB); Eldorado, Parque Estadual 
de Jacupiranga, 18.V.1994, I.Cordeiro 1434 (SP); 
Cachoeira do Sapatu, 5.IX.1995, V.C.Souza 9164 (SP); 
Garça, Rio Vigilância, 20.VII.2008, L.F.M.Coelho 31 
(SP, SPFR); Ibiúna, Bairro do Vargedo, Morro dos 
Pereiras, 27.V.1989, S.Romaniuc Neto 980 (SP); Iguape, 
Reserva Ecológica Juréia-Itatins, 13.XII.1990, 
M.P.Costa 12 (SP); Estação Ecológica Juréia-Itatins, 
Serra da Juréia, Caminho do Imperador, 12.VII.1992, 
E.A.Anunciação 162 (SP, SPSF); Ilhabela, Parque 
Estadual da Serra do Mar, Trilha da Água Branca, 
16.XI.2001, J.B.Baitello 1756 (SP, SPSF); Iporanga, 
Bairro da Serra, Sítio Novo, 23.II.2011, L.C.Pederneiras 
659 (SP); Lençois Paulista, Lençóis Paulista - Águas de 
Santa Bárbara, 12.VI.1995, J.Y.Tamashiro 1093 (SP); 
Magda, Fazenda São Francisco, 19.IV.2005, L.R. 
Mendonça-Souza 42 (SP); Mamparra, Reserva Florestal 
Carlos Botelho, 15.II.1995, P.H.Miyagi 473 (SP); Mogi 
das Cruzes, Parque Municipal da Serra do Itapety, 
14.X.1992,Tomasulo 310 (SP); Reserva Biológica e 
Estação Experimental de Mogi-Guaçu, 11.VI.1992, 
S.Romaniuc Neto 1299 (SP); Monte Alegre do Sul, 
Bairro do Lambedor, 23.VII.1949, M.Kuhlmann 1830 
(SP); Olímpia, Termas dos Laranjais, 14.I.2007, 
R.A.S.Pereira 146 (SP, SPFR); Paranapanema, Estação 
Ecológica, Palmital, 31.I.2008, R.Ciello-Filho 634 
(SPSF); Pariquera-Açu, Estação Experimental do IAC, 
12.II.1995, N.M.Ivanauskas 23 (SP); Pedreira, Estrada 
Amparo-Pedreira, 5.IV.1993, S.Romaniuc Neto 1362 
(SP, F); Peruíbe, Estação Ecológica Juréia-Itatins, 
Cachoeira do Paraíso, 12.XII.2010, L.C.Pederneiras 
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lisa, glabra; venação broquidódroma; nervura 
principal alcançando o ápice, divergindo em 
nervuras secundárias a cada 2–6(8) mm por lado; 
nervuras secundárias medianas 1,5–3(5) cm compr., 
14–24(40) pares, retilíneas a arqueadas, unindo 
a nervura secundária superadjacente em ângulo 
obtuso, formando nervura intramarginal, 70–90o de 
divergência da principal; pecíolo 1–3 cm compr., 
1,5–2,5 mm larg., canaliculado, glabro, epiderme 
não-descamante, lenticelas na parte adaxial. Sicônios 
solitários; hipobráctea ca. 2 mm de compr., ambas 
as faces glabras, caduca; pedúnculo 4–10(20) × 
1,5–2 mm, sobressaindo ao eixo principal, minuta 
e esparsamente pubérulo (tricomas ferrugíneos); 
epibrácteas ca. 3 mm, ápice agudo, ambas as faces 
glabras, persistentes; receptáculo verde, 1,2–2 cm 
de diâm. (ao natural ca. 3,5 cm), esferoide, ápice 
arredondado, face externa pubérula (tricomas alvos), 
face interna glabra; parede lateral 1,5–2 mm de 
larg.; brácteas laterais ausentes; ostíolo 1 mm de 
diâm. externamente, 2 mm de diâm. internamente; 
orobrácteas superiores ca. 1 mm de compr., caducas. 
Flores com tépalas alvas, 1–2 × 0,2–0,4 mm, glabras; 
flor longo-estiletada, ca. 5 mm de alt., estigma ca. 1 
mm cada lado; flor curto-estiletada 5–6 mm, estigma 
ca. 0,2 mm; flores estaminadas 8–9 mm, perigônio 
ca. 2,5 mm, ápice ca. 1 mm, pistilódio ca. 0,2 mm, 
estames 3–4 mm;  brácteas laterais 4–5 × 0,1–0,4 
mm. Infrutescência verde-amarelada.

Ocorre na América Central, da Costa Rica até 
o Panamá; e na América do Sul, entre o norte do 
Brasil até a Bolívia, nas bordas da bacia amazônica; 
nas florestas úmidas de baixa elevação, em altitudes 
de 60–1.000 m.
Material examinado: BRASIL. ACRE: Porto Acre, 
27.IV.2010, H.Medeiros 566 (UFACPZ). AMAZONAS: 
Cururú, Rio Ayari, 25.X.1928, Luetzelburg 22716 (R); 
Jutica, Rio Uaupés, 28.XI.1928, Luetzelburg 23958 (R); 
Tacira, Rio Papori, Cachoeira, 6.XII.1928, Luetzelburg 
23838 (R). PARÁ: Belém, Útinga, 19.VIII.1925, 
J.G.Kuhlmann 2 (RB); 5.XI.1945, J.M.Pires 576 (IAN); 
Estrada do Cafezal, Trilha do Igarapé Catu, Mocambo, 
19.X.2011, L.C.Pederneiras 680 (IAN, SP); 10.X.1952, 
J.M.Pires 4335 (IAN, US, NY). 

Analisando o material coletado em Belém, 
Pará, junto com coleções de herbário, foi levantada a 
hipótese de que as nervuras intersecundárias podem 
adquirir o mesmo calibre das secundárias quando 
alcançam a nervura intramarginal causando variação 
no número de pares nesta espécie. As espécimes da 
Costa Rica, por exemplo, possuem menos nervuras 
secundárias talvez por possuir folhas um pouco 
mais largas. Estudos de ontogenia da folha seriam 
necessários para confirmar este desenvolvimento.

3. Ficus ernanii Carauta, Pederneiras, P.P. Souza, 
A.F.P. Machado, M.D.M. Vianna, & Romaniuc, 
Albertoa, Série Urticineae (36): 277-284. 2012. 
Tipo: Brasil, Rio Grande do Sul, entre Forquilhas 
e Três Cachoeiras, estrada Osório-Torres, BR 101, 
27.II.2003, B.Ernanii Diaz 611 (R!). Fig. 1c

Árvores de ca. 20 m alt. Ramo terminal com 
estípula verde, 3–5 cm compr., 3–5 mm de larg.; 
face esterna híspida; face interna glabra.  Folha 
com lâmina 10–22 × 5–10 cm, elíptica a levemente 
ovada, ápice acuminado a agudo, base rondada a 
obtusa, cartácea; face abaxial escabra, híspido; 
face adaxial escabro, híspido; nervura principal 
alcançando o ápice, divergindo em nervuras 
secundárias a cada 9–13 mm por lado; nervuras 
secundárias medianas 3,5–7 cm compr., 10–15 
pares, arqueadas, curvadas no ápice, unindo a 
nervura secundária supradjacente em ângulo reto, 
não formando nervura intramarginal, 65–70o de 
divergência da principal; pecíolo 2–4 cm compr., 
2–3 mm larg., canaliculado, híspido, epiderme 
não-descamante. Sicônios solitários; hipobráctea 
2–4 × 2 mm, caduca; pedúnculo 1–1,5 cm de 
compr., 1–2 mm de larg., sobressaindo levemente 
ao eixo principal, pubérulo; epibrácteas 1–1,5 mm, 
ápice acuminado; receptáculo verde, 0,6–1,7 cm 
de diâm., esferóide, ápice arredondado a obtuso, 
face externa híspida, face interna híspida;  parede 
do receptáculo 2–3 mm de larg.; brácteas laterais 
ausentes; máculas verde-claras; ostíolo 3 mm de 
diâm. externamente; orobrácteas superiores ca. 1 
× 1 mm. Flores com tépalas rosadas, 1–2,5 × 0,5–1 
mm, pubérulas na borda do ápice; flor longo-
estiletada 1,5–2 mm de alt., estigma 0,7–0,9 mm 
cada lado; flor curto-estiletada 4–7 mm, estigma 
0–1–0,3 mm; flor estaminada ca. 2 mm, perigônio 
1–1,5 mm, ápice ca. 1 mm, pistilódio ca. 0,3 mm, 
estames ca. 2–2,5 mm; brácteas laterais 1,2–2 
mm de compr.

Ocorre no Brasil sudeste e sul, até a Bolívia, 
em floresta estacional semi-decidual, em altitudes 
entre 200 a 700 m.
Material examinado: BRASIL. s.l., s.d., Burchell 2712 
(K). ESPÍRITO SANTO: Dores do Rio Preto, Fazenda 
Cachoeira Alegre, 13.IX.2000, E.A.Costa 73 (RB). 
MINAS GERAIS: Caldas, 18.IX.1867, A.F.Regnell 233 
(P). RIO DE JANEIRO: Nova Friburgo, Estrada entre 
Muri e Nova Friburgo, 13.II.2000, B.E.Diaz 216 (GUA, 
RB). SÃO PAULO: Apiaí, PETAR, Núcleo Caboclos, 
Trilha da Pescaria e do Desmoronado, 5.XII.2009, 
Miashike 1 (SPSF); Campinas, Sub distrito de Sousas, 
18.X.1996, K.Santos 109 (RB); Itararé, "Canyon" do 
Rio Itararé, próximo à estrada para Sengés, 4.VI.1994, 
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V.C.Souza 6167 (SP); Pariquera-Açu, Rodovia para 
Cananéia, beira de  estrada, Fazenda Esteiro do Morro, 
1.I.1995, L.C.Bernacci 1133 (SP); Paulínia, 26.III.1992, 
S.Pompéia (SP); Rio Claro, Fazenda São José, 2003, 
A.P.Teixeira (SP). 

Ficus ernanii assemelha-se a F. adhatodifolia, 
mas se diferencia pelas estípulas (face externa 
híspida vs. glabra), pela face abaxial da lâmina 
(híspida e escabra vs. glabra e lisa), compr. 
do pecíolo (2–4 vs. 4–6 cm) e indumento do 
receptáculo (híspido vs. glabro). Ficus ernanii 
foi recentemente publicada e tem como principal 
característica o tipo de indumento, entretanto 
ainda existe necessidade de análise anatômica para 
reconhecer a ambrangência desse táxon.

4. Ficus insipida Willd., Sp. Pl., ed. 4 [Willdenow] 
4(2): 1143. 1806, nom. et typ. cons. recomendado 
pelo Comitê de Nomenclatura para Plantas 
Vasculares, W. L. Applequist, Taxon 62 (6): 1325 
(2013). - Tipo conservado: Colômbia. Valle: Río 
Calima, región del Chocó, entre La Trojila y 
Guadualito, 11 Mar 1944, J. Cuatrecasas 16851 
(COL!; isótipo: F!). Holótipo: Venezuela. Caracas, 
s.d., Bredemeyer 32 (B!). Fig. 1d
Ficus helminthagoga Dugand, Caldasia 2: 440. 
1944 ≡ Ficus anthelmintica Mart., Reise, iii. 
1128. 1831, non Raeusch. 1797 nec L.C.Richard 
ex DC. 1816 ≡ Pharmacosycea anthelmintica 
(Mart.) Miq., London J. Bot. 7: 66. 1848. 
Neótipo (hic designatus): Brasil, Amazonas, 
Manaus, Catalão, Paraná do Xiborena, 10.I.2007, 
O.A.Santos 177 (INPA!).

Árvores com raízes tabulares na base, caule 
10–30(40) m alt., casca macia, acinzentada. 
Ramo terminal com estípula verde, 5–11 cm 
compr., ca. 7 mm largura, caduco; face adaxial 
lisa, subglabrada; face abaxial glabra. Folha 
com lâmina 16–30 × 7–12,5 cm, elíptica, ápice 
agudo, base aguda, cartácea; face abaxial verde-
amarelado escuro, lisa ou escabra, híspida ou 
pubérula; face adaxial verde-amarelado claro com 
pontuações claras, lisa ou escabra, esparsamente 
pubérulo; venação amarelada, nervura principal 
divergindo em nervuras secundárias a cada 9–12 
mm por lado; nervuras secundárias medianas 
verde-esbranquiçadas, 4,5–6 cm compr., 19–21(27) 
pares, arqueadas, curvadas no ápice, unindo a 
nervura secundária supradjacente em ângulo reto, 
não formando nervura intramarginal, 75–80o de 
divergência da principal; pecíolo 2,5–4,5 cm compr., 
2–3 mm larg., canaliculado, glabro, epiderme não-
descamante. Sicônios solitários; hipobráctea ca. 1,5 

mm de compr., minuta e esparsamente pubérula, 
persistente ou caduca; pedúnculo 5–10 × 2–4 
mm, base alargada, pubérulo, tricomas alvos ou 
ferrugíneos; epibrácteas ca. 1 mm, ápice agudo, 
face adaxial esparsamente pubérulo, abaxial glabra, 
persistentes a caducas; receptáculo verde, 1,2–2,1 
cm de diâm. (tamanho natural 2–3,2 cm), esferoide, 
ápice subapiculado, face externa pubérula (tricomas 
alvos), face interna glabra; parede do receptáculo 
ca. 4 mm de larg; brácteas laterais ausentes; 
máculas verdes a amarelo-pálidas; ostíolo 1,5 mm 
de diâm. externamente; orobrácteas superiores 
ca. 1 mm de compr., caducas. Flores com tépalas 
rosadas a alvas, 2–3 cm de compr., ca. 0,4 mm de 
larg., esparsamente pubérula; flor longo-estiletada 
ca. 3 mm de alt., estigma ca. 0,5 mm cada lado; 
flor curto-estiletada ca. 2 mm, estigma ca. 0,2 mm; 
flores estaminadas ca. 3–7 mm de alt., perigônio 
ca. 1 mm, ápice ca. 1 mm, pistilódio ca. 0,1 mm 
de alt., estames ca. 1,5 mm; brácteas laterais 2–3 
× 0,4–0,5 mm. Infrutescência vermelha a vinácea. 

Ocorre na América Central de Guatemala 
ao Panamá, e na América do Sul, até a região 
amazônica, em florestas úmidas, em altitudes entre 
100 a 600 m, e mais raramente até 1.400 m.
Material examinado: BRASIL. ACRE: Assis Brasil, 
Basin of Rio Purus, upper Rio Acre, 23.III.1998, D.C. 
Daly 9745 (UFACPZ); Mâncio Lima, Bacia do Alto 
Juruá, Rio Moa, entre Igarapé São Pedro e Rio Azul, 
4.V.1996, M.Silveira 1199 (INPA, UFACPZ); Marechal 
Thaumaturgo, Rio Juruá, 7.XII.2000, D.C.Daly 10461 
(UFACPZ); Rio Branco, BR-364 - R. Bujari, 1989, 
R.S.Saraiva 19 (INPA, UFACPZ); Estrada Sena 
Madureira, 6.X.1983, C.D.Mota 97 (INPA, UFACPZ); 
UFAC, 9.XI.2011, L.C.Pederneiras 745 (SP); Senador 
Guiomard, Fazenda Experimental Catuaba, 18.IV.2010, 
H.Medeiros 423 (RB, SP, UFACPZ); Tarauacá, 
Seringal Mucuripe, colocação Remanso, 11.VI.1995, 
C. Figueiredo 804 (UFACPZ); Bacia do Rio Juruá, 
19.IX.1994, M.Silveira 841 (INPA, SP, UFACPZ); 
Basin of Rio Juruá, Rio Tarauacá, 24.XI.1995, D.C.Daly 
8740 (UFACPZ); Seringal Boa Água, J.M.Pires 
13790 (IAN); Basin of Rio Purus, near mouth of 
Rio Macauhan, 27.VIII.1933, B.A.Krukoff  5692 (F, 
GH, K); Basin of Rio Juruá, Rio Tarauacá, D.C.Daly 
8558 (UFACPZ); Rio Acre, IV.1911, E.Ule 9309 
(K). AMAZONAS: Aranapu, near Tefé, 3.VII.1994, 
W.D.Hamilton 304 (K); Ilha Aramaçá, almost opposite 
Tabatinga, 24.VII.1973, G.T.Prance 16777 (INPA, 
K); Reserva de Desenvolvimento Sustentável de 
Mamirauá, 1999, M.A.D.Souza 601 (INPA); riverside 
of Rio Amazonas, 8.VIII.1987, S.Tsugaru 791 (GH); 
Paciência, Solimões, 23.I.1924, J.G.Kuhlmann 1202 
(INPA, RB); Paraná do Xiborena, 1969, L.F.Coêlho 2195 
(INPA); Benjamim Constant, Hotel Cabanas, 6.XI.2011, 
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L.C.Pederneiras 740 (SP); Borba, margem do Rio 
Madeira, 28.IV.1937, A.Ducke (RB); Fonte Boa, Rio 
Solimoes and Rio Javari, 1973, E.Lleras 17478 (F, 
INPA,K, US); Guajará, Rio Campina, 16.X.2011, 
M.G.Bovine 3282 (SP); Ipixuna, Margem do Rio 
Crós, 15.II.2009, A.Quinet 1586 (RB); Limoeiro, 
Estação Ecológica do Juamí-Japurá, 1986, C.A.C.Cid-
Ferreira 7231 (F, INPA, K, US); Manaus, Catalão, 
Parana do Xiborena, 2007, O.A.Santos 177 (INPA); 
Ilha da Marchantaria, 1976, O.P.Monteiro 1203 
(INPA); Island Paciência, 12.VIII.1936, B.A.Krukoff 
8039 (F, GH, K, NY); Manicoré, margem esquerda 
do Rio Madeira, Comunidade Agua Azul, 7.IV.2007, 
A.R.Junqueira 689 (EAFM); São Paulo de Olivença, 
near Palmeras, 26.X.1936, B.A.Krukoff 8563 (F, GH, 
K, P); Solimões/Amazon, s.d., Spruce 1641 (K); Tefé, 
Lago Mamirauá, 2002, M.G.Guterres 46 (INPA); 
Uarini, São João, 2001, S.F.R.Rocha 49 (INPA); 
Presidente Figueiredo, Rebio Uatumã, 5.II.2008, 
F.A.Carvalho 108 (INPA); Região do Rio Jari, 
Estrada entre Bandeiras e Pilão, Km 39, 6.VI.1969, 
N.T.Silva 2126 (IAN, RB). PARÁ: Tucumã, Fazenda 
Krimet, 1982, J.E.L.S.Ribeiro 93 (INPA); beira do 
Rio Ituqui, São Sebastião, 20.VI.1947, G.A.Black 
893 (IAN); Novo Repartimento, BR-422, beira da 
estrada, 7.X.2012, G.Pelissari 238 (SP); Tucuruí, 
Lago do Cagancho, 13.X.1983, J.Revilla 8657 (INPA); 
Rio Itacaiunas, afl. do Tocantins, Serra Buritirama, 
IX.1970, J.M.Pires 12966 (IAN). RONDÔNIA: Ouro 
Preto do Oeste, BR364, Reserva de Pesquisa Ecológica 
do INPA, 1988, J.Lima 1058 (INPA). 

Foi feita consulta à coleção de Munique 
e também consulta on line no herbário de U 
e BR, mas não foi encontrado o tipo de Ficus 
anthelminthica, provavelmente destruído durante 
a Segunda Guerra Mundial. Com isso, designa-se 
aqui o neótipo O.A.Santos 177 (INPA) por estar 
na localidade típica (Manaus) e por possuir os 
caracteres morfológicos descritos pelo protólogo, 
como folha de lâmina elíptica, base obtusa, ápice 
agudo, nervura baselaminar com glândulas, 
nervuras paralelas e receptáculo solitário. 
Esse neótipo também concorda com o desenho 
de Miquel (1853: t. 25, II), provavelmente 
o espécime de Martius, com ca. 21 pares de 
nervuras secundárias. Nós poderíamos propor a 
própria prancha de Miquel (t. 25) como neótipo, 
mas preferimos um espécime de herbário por 
permitir observar com maior acurácia a textura 
e o indumento de suas partes.

Ficus insipida é caracterizada por folhas 
com face abaxial pubérula a glabra, porém 
em raros casos são encontradas notavelmente 
híspidas, o que são chamadas de F. insipida 
subsp. scabra C.C.Berg.

5. Ficus maxima Mill., nom. cons., Gard. Dict., 
ed. 8. Ficus no. 6 (1768). Tipo cons.: Brasil, 
Amazonas, Humaitá, near Três Casas, 2.X.1934, 
B.A.Krukoff 6413 (NY!, isótipo: A, BM!, F!, G!, 
GH!, GUA, K!, MO, RB!, U, US!). Fig. 2a
Ficus daphniphylla Miq., Ann. Mus. Bot. 
Lugduno-Batavi iii. 300 (1867). ≡ Pharmacosycea 
laurifolia Miq., London J. Bot. 7: 71 (1848). 
Tipo: Brasil, Amazonas, Rio Japurá, XII/1819, 
Martius 9 (M!, isótipo: U, B!).
Pharmacosycea grandaeva Mart. ex Miq. 
London J. Bot. 7: 70 (1848). Tipo: Brasil, 
Amazonas, próximo ao Rio Amazonas, XI/1819, 
Martius 7 (M!, isótipo: U).

Árvores 5–30 m de alt. Ramo terminal 
com estípula 1,5–2,5 cm compr., 3–10 mm de 
larg.; face abaxial lisa, hirsuta, pubérulo ou 
glabra (tricomas alvos); face abaxial glabra 
a esparsamente pubérula. Folha com lâmina 
8–21(30) × 4–10(12) cm, elíptica, ovada ou 
obovada, ápice acuminado-cuspidado, agudo, 
base aguda, margem plana, cartácea; face abaxial 
escabra, pubérula; face adaxial lisa a minutamente 
verrucosa, pubérula ou glabra; nervura principal 
alcançando o ápice, divergindo em nervuras 
secundárias a cada 10–27 mm por lado; nervuras 
secundárias medianas 4,5–9 cm compr., 8–16(18) 
pares, arqueadas, curvadas no ápice, unindo a 
nervura secundária supradjacente em ângulo 
reto, não formando nervura intramarginal, 
70–80o de divergência da principal; pecíolo 
0,8–4 cm compr., 2–4 mm larg., circular, sem 
sulco, estriado, híspido a pubérulo, epiderme 
descamante. Sicônios solitários; hipobráctea ca. 
1 mm de compr., deltoide, minuta e esparsamente 
pubérula, caduca; pedúnculo 4–20 × 1–2 mm, 
não-descamante, hirsuto a pubérulo (tricomas 
alvos), com lenticelas; epibrácteas 1–1,5 mm, 
ápice agudo, face adaxial esparsamente hirsuto, 
abaxial glabra; receptáculo 1,3–2,5 cm de diâm. 
(tamanho natural 2–3,7 cm), esferoide, ápice 
arredondado, face externa híspida a pubérula 
(tricomas alvos), escabra, face interna pubérula; 
parede 2–3 mm de larg.; brácteas laterais 
ausentes; máculas verde-claras; ostíolo 1 mm 
de diâm. externamente; orobrácteas superiores 
ca. 1 mm de compr., caducas. Flores com 
tépalas rosadas, 2–3 × 0,4–1 mm, glabras; flor 
longo-estiletada ca. 5 mm de alt., estigma ca. 1 
mm cada lado; flor curto-estiletada ca. 3 mm, 
estigma ca. 0,2 mm; flores estaminadas 3–3,5 
mm de alt., perigônio ca. 1 mm, ápice ca. 2 mm, 
pistilódio ca. 1 mm de alt., base alargada, estames 
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2,5–3 mm; brácteas laterais 2–3,5 × 0,1–0,4 mm. 
Infrutescência amarelada.

Ocorre do norte do México (Sonora) e 
Antilhas até a região amazônica brasileira e 
boliviana, em florestas úmidas, em altitudes até 
1.800 m.
Distribuição e habitat: BRASIL. ACRE: Bujarí, 
Riozinho Andirá, Sul da BR364, 25.II.2009, P.Acevedo-
Rodriguez 13053 (RB); Cruzeiro do Sul, Vila Porto Walter, 
Rio Juruá, 3 km atrás da vila, 26.X.1991, C.A.Cid-Ferreira 
10390 (INPA, UFACPZ); Mâncio Lima, Rio Moa, 
Bacia do Alto Juruá, 31.V.1994, M.Silveira 791 (INPA, 
UFACPZ); Marechal Thaumaturgo, Rio Juruá, Reserva 
Extrativista do Alto Juruá, 3.IV.1993, D.C.Daly 7740 
(INPA, UFACPZ); Rio Branco, Parque Zoobotânico, 
bloco 1, 10.VIII.1992, G.Claros 173 (INPA, UFACPZ); 
Igarapé São Francisco do Espalha, 22.IX.2007, C.S.Pessôa  
446 (RB); Senador Guiomard, Fazenda Experimental 
Catuaba, 18.IV.2010, H.Medeiros 403 (SP). AMAPÁ: 
Laranjal do Jari, 4.VI.2010, E.S.Leal 249 (RB, SP); 
Munguba, Serra do Navio, 9.IX.2012, G.Pelissari 213 
(SP). AMAZONAS: Rio Solimões, Careiro, Reserva de 
Desenvolvimento Sustentável de Mamirauá, 2000, M.A.D. 
deSouza 1175 (INPA); Barcelos, 2.VIII.1991, G.Martinelli 
14654 (RB, SP); Borba, Barra de São Manuel, 23.V.1977, 
N.A.Rosa 1934 (INPA, RB, US); Humaitá, Right bank 
of Rio Madeira, 15.V.1985, A.J.Henderson 474 (INPA, 
K, US); 3.XII.1966, G.T.Prance 3575 (COL, INPA, F,K, 
US); near Tres Casas, 14.X.1934, B.A.Krukoff 6094 (F, 
GH, IAN, K, US); Três Casas, 19.IX.1962, A.P.Duarte 
7191 (INPA, F, RB, US); Manaus, Entrada da UFAM, 
Rodrigo Otávio, 16.I.2007, O.A.Santos 170 (INPA); 
Reserva Ducke, 1994, C.A.Sothers 205 (INPA); IFAM, 
19.IX.2012, G.Pelissari 215, 217 (SP); Reserva Ducke, 
22.IX.2012, G.Pelissari 218 (SP); na entrada da cidade, 
25.IX.2012, G.Pelissari 231 (SP); 6.IV.1971, P.J.Maas 
263 (F); IFAM, 27.X.2011, L.C.Pederneiras 701, 703 
(EAFM, SP); INPA, 28.X.2011, L.C.Pederneiras 705 
(EAFM, SP); INPA/VS, 15.IV.2000, V.F.Kinupp 1212 
(INPA); Flores, 12.III.1924, J.G.Kuhlmann 1611 (RB); 
Reserva Florestal Ducke, 24.IV.1996, J.E.L.S.Ribeiro 1819 
(INPA, K); Estrada da BR-17, 6.XII.1960, W.A.Rodrigues 
1988 (INPA); Igarapé do Buião, 2.X.1962, W.A.Rodrigues 
4666 (INPA, GH); Km 9 da BR-17, 25.VII.1955, 
J.Chagas (INPA); Rosa de Maio - Colônia Santo Antônio, 
25.XI.1975, O.P.Monteiro (INPA); Estrada da Reserva 
Florestal Ducke, 19.III.1958, Pessoal do C.P.F. (INPA, 
GH); Namorado Novo, entre Rio Curuquetê e Rio Madeira 
a Abunã, 30.VI.1971, G.T.Prance 14695 (F, GH, INPA, 
US); Novo Airão, Parna Jaú, Base Carabinani, 29.XI.2006, 
O.A.Santos 176 (INPA, MG); Paraná do Cadajás Mirim, 
15.IV.1976, F.Mello 57960 (MG); 15.IV.1976, L.Coêlho 
2196 (INPA); Projeto RADAM/BRASIL, 15.IV.1976, 
L.F.Coêlho 2199 (INPA); Presidente Figueiredo, Rebio 
Uatumã, 20.III.2008, J.F.Stancok 172 (INPA); Rebio 
Uatumã, 7.VII.2007, S.Sakagawa 385 (INPA); Balbina, 
29.IV.2012, D.Cardoso 2900 (INPA); Rebio Uatumã, 
Balbina, 12.VIII.2008, M.F.F.Melo 514 (INPA); São 

Gabriel da Cachoeira, 30.XI.1978, C.Damião 2930 
(COL, INPA); Tefé, Lago Mamirauá/Setor Mamirauá, 
1.VI.2002, M.G.Guterres 48 (INPA); 15.X.1982, C.A.Cid-
Ferreira 3259 (INPA, K, MG, NY, RB, US); Rio Negro, 
Paraná Tauatú, acima de Manaus, 25.VI.1979, L.A.Maia 
6 (INPA); Rio Xeriuini, 6.VII.1995, A.A.Oliveira 2686 
(INPA); Alto Rio Negro, Ilha Novo retiro, 17.IV.1967, 
W.A.Rodrigues 8387 (INPA). MATO GROSSO: Km 
330 da Rod. BR-174, 9.VI.1979, M.G.Silva 4838 (MG); 
Cáceres, 30.X.1985, C.A.Cid Ferreira 6574 (F, INPA, 
K, MG, UFACPZ, US); Dardalenos, Clareira Jurema, 
24.VI.1974, M.R.Cordeiro 202 (IAN); Pontes e Lacerda, 
Cataco, 9.XI.1996, G.Hatschbach 65455 (SP). PARÁ: 
Rios Pacaja and Muirapiranga. Banks of Rio Pacaja, 
15.X.1965, G.T. Prance 1631 (IAN, K, MO, P, US); 
Belém, Bosque Rodrigues Alves, 11.X.2012, G.Pelissari 
243 (SP); Embrapa, 18.X.2011, L.C.Pederneiras 679 
(IAN, SP); Bosque Rodrigues Alves, M.R.Cordeiro 4351 
(IAN); Conceição do Araguaia, 14.II.1980, T.Plowman 
8824 (F, INPA, MG, US); Juruti, Ramal do Capiranga-solo 
argiloso amarelo, 8.XI.2007, M.B.Ramos 460 (INPA); 
Santarem, Taperinha, Paraná do Aiaiá e Paraná do Ituqui, 
10.VII.1927, A.Ginzberger 636 (F); Vigia, Santo Antonio, 
6.IV.1961, W.A.Egler 1604 (MG); Ilha de Marajó, Rio 
Anajás, acima de Anajás, Cuanta, 2.XI.1957, A.S.Tavares 
322 (INPA). RONDÔNIA: Calama, Rio Madeira, IV.1980, 
M.Goulding 156 (MG); Rio Machado, curso inferior, 
II.1981, M.Goulding 1521 (MG). RORAIMA: Ilha de 
Maracá, 18.I.1988, W.Milliken 795 (K, MIRR).

Ficus maxima possui uma variação de 
tricomas (em ramos, folhas e sicônios) e forma 
da folha (ápice obtuso a acuminado) que causou 
confusão ao longo da história, levando a proposição 
de diversos epítetos. Analisando grande quantidade 
de materiais de herbários, observou-se que tais 
caracteres possuem continuidade entre seus estados 
(multiestados) e nunca uma divergência clara que 
possibilita a definição de diversos táxons. Ficus 
maxima é semelhante a Ficus ulei, porém a primeira 
é pedunculada (vs. séssil). 

6. Ficus maximoides C.C.Berg, Blumea 52(3): 
579-580, fig. 7. 2007. Tipo: Peru, Amazonas, 
Condorcanqui, Distrito El Cenepa, Mamayaque, 
20.II.1997, Rodríguez et al. 1574 (MO, isótipo: 
BG!, F!, NY!). Fig. 2b

Árvores 5–25 m alt. Ramo terminal com 
estípula 3–6 cm compr., ca. 4 mm de larg.; ambas 
as faces glabras. Folha com lâmina 13–24 × 2,5–5,5 
cm, estreitamente-elíptica ou lanceolada, ápice 
acuminado, base aguda, cartácea; face abaxial 
minutamente verrucosa, glabra; face adaxial 
minutamente verrucosa, glabra; nervura principal 
divergindo em nervuras secundárias a cada 8–13 
mm por lado; nervuras secundárias medianas 3,5–4,5 
cm compr., 16–22 pares, arqueada, unindo a nervura 
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Figura 2 – Ramo com folhas, sicônios e estípulas – a. Ficus maxima; b. Ficus maximoides; c. Ficus obtusiuscula 
(Miquel 1853); d. Ficus pulchella.
Figure 2 – Twig with leave, syconia and stipules – a. Ficus maxima; b. Ficus maximoides; c. Ficus obtusiuscula (Miquel 1853); d. 
Ficus pulchella.
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secundária superadjacente em ângulo reto, 80–90o de 
divergência da principal; pecíolo 1,5–4 cm compr., 
2–3 mm larg., canaliculado, estriado, epiderme 
descamante, híspida a glabrescente. Sicônios 
solitários; hipobráctea ca. 2 mm de compr., glabra, 
caduca; pedúnculo 5–7 × 1,5 mm, não-descamante, 
pubérulo; epibrácteas ca. 3 mm, deltoide, ápice 
agudo a arredondado, faces externa pubérula a 
glabra, interna glabra; receptáculo verde-amarelado, 
1,3–1,6 cm de diâm. (ao natural 2–4 cm), globoso, 
ápice plano a levemente aprofundado, face externa 
e interna pubérula; parede com 4–5 mm de larg.; 
ostíolo 1 mm de diâm. externamente; orobrácteas 
superiores ca. 1,5 mm de compr., persistentes. Flores 
com tépalas rosadas a alvas, ca. 2 × 1 mm, pubérulas;  
flor longo-estiletada ca. 4 mm de alt., estigma ca. 
1 mm cada lado; flor curto-estiletada, 4–5 mm, 
estigma 0,1–0,3 mm; flores estaminadas 5–7 mm, 
perigônio ca. 2 mm, pistilódio ca. 0,5 mm, estames 
1,5–2 mm; brácteas laterais 3–6 mm. Infrutescência 
amarelo-avermelhado.

Ocorre nos montes e planícies da Amazônia 
peruana, alcançando o Acre, no Brasil, em florestas 
úmidas de terra firme, em altitudes entre 200 a 
1.300 (1.800) m.
Material examinado: BRASIL. ACRE: Jordão, Tarauaca, 
Seringal Fortaleza, 3.X.1993, J.F.Ramos 2692 (INPA).

Ficus maximoides foi recentemente proposta 
(Berg 2007) sendo próxima a F. ulei, espécie 
simpátrica (região amazônica peruana). A primeira 
diferencia-se da segunda principalmente pelo compr. 
da estípula (3–6 vs. 1,3–1,6 cm), largura e forma da 
lâmina (2,5–5,5 vs. 6,5–9 cm; estreitamente-elíptica 
ou lanceolada vs. obovada a elíptica), espaçamento 
entre nervuras secundárias (8–13 vs. 16–23 mm), 
número de nervuras secundárias (16–22 vs. 9–12) 
e pedúnculo (5–7 vs. séssil-1,5 mm).

7. Ficus obtusiuscula (Miq.) Miq., Ann. Mus. Bot. 
Lugduno-Batavi 3: 300. 1867 ≡ Pharmacosycea 
obtusiuscula Miq., London J. Bot. 7: 69. 1848. 
Tipo: Brasil, Bahia, Rio Itabira, XII.1818, Martius 
sn (M18825!, isotipo: U4662). Fig. 2c
Pharmacosycea perforata Miq. var. angustifolia 
Miq., London J. Bot. 7: 69. 1848. Lectótipo (hic 
designatus): Brasil, Minas Gerais, São Romão, 
I.1840, G.Gardner 5181 (P00756581!, isolectótipo: 
BM!, E!, F!, G!, GH!, K!, NY!, P00756582!, US!).
Ficus mima Standl., Publ. Field Mus. Nat. Hist., 
Bot. Ser. 17(2): 173. 1937. Tipo: Brasil, Mato 
Grosso, nascente do Rio Jatuarana, região do Rio 
Machado, XII.1931, B.A.Krukoff 1640 (F!, isótipo: 
BM!, G!, K!, MO, NY!, P!, U).

Árvore com caule 10–15 m alt., 40–55 cm 
larg., casca macia. Ramo terminal com estípula 
verde, 3–5 cm compr., 3–5 mm larg., ápice 
acuminado, abraçando ½ do caule, margem 
inteira a ondulada, caducos; face adaxial lisa, 
subglabrata; face abaxial glabra. Folha com lâmina 
9–12 × 3,5–5 cm, elíptica, ápice acuminado, base 
cuneada, cartácea; face abaxial lisa, pubérula nas 
proximidades da nervura principal; face adaxial 
lisa, subglabrata; nervura principal divergindo em 
nervuras secundárias a cada 5–9 mm por lado; 
nervuras secundárias medianas 2,5–3,5 cm compr., 
12–14 pares, arqueadas, curvadas no ápice, unindo 
a nervura secundária superadjacente em ângulo 
reto, não formando nervura intramarginal, 60–70o 
de divergência da principal; pecíolo 1,5–3 cm 
compr., 1–1,5 mm larg., canaliculado, pubérulo 
ou híspido, epiderme não-descamante. Sicônios 
geminados; hipobráctea ca. 2 mm de compr., 
minutamente pubérula, caduca; pedúnculo 2–3 × 
1 mm, pubérulo; epibrácteas 1–2 mm, ápice agudo, 
ambas as faces glabras, persistentes; receptáculo 
verde, 5–7 mm de diâm. (tamanho natural ca. 1 
cm), esferoide, ápice arredondado, face externa 
minutamente pubérula (tricomas ferrugíneos ou 
alvos), face interna pubérula; parede do receptáculo 
ca. 0,5 mm de larg.; brácteas laterais ausentes; 
máculas claras; ostíolo parte externa 1,5 mm de 
diâm., parte mediana 1 mm de diâm., parte interna 
1,5 mm de diâm.; orobrácteas superiores vináceas, 
0,3–0,5 mm de compr., ápice arredondado a agudo, 
caducas. Flores com tépalas alvas a rosadas, ca. 
2 × 1 mm, esparsamente pubérulas; flor longo-
estiletada 1,2–1,5 mm de alt., estigma ca. 0,2 mm 
cada lado; flor curto-estiletada 1,5–3 mm, estigma 
ca. 0,1 mm; flores estaminadas ca. 2 mm, pistilódio 
ca. 0,3 mm, estames 1,5–2 mm; brácteas laterais 
1–2,5 mm. Infrutescência vinácea.

Ocorre do Brasil ao Paraguai e Misiones na 
Argentina, em florestas úmidas, geralmente em 
mata ripárias, em altitudes até 1.000 m.
Material examinada: BRASIL. F.Alemão 1433 (P); 
1863-1866, J.E.B.Warming 1898 (P); Burchell 7744 (K). 
AMAZONAS: Borba, BR-230 Estrada Transamazônica, 
1985, A.J.Henderson 404 (INPA, MG); Manicoré, BR-
230, Rodovia Transamazônica, Km 302, 24.IV.1985, 
C.A.Cid-Ferreira 5774 (RB, INPA, US, K). BAHIA: 
VIII.1980, G. Pedra do Cavalo 542 (K, RB); Bom Jesus 
da Lapa, ao lado do Rio São Francisco, 27.VII.2000, 
B.E.Diaz 371 (RB); Conde, margem do Rio do Bu, 
12.IX.1996, M.C.Ferreira 1068 (RB); Itaite, border of 
Paraguassu River, 17.X.1942, R.L.Fróes 12649 (GH); 
Morro do Chapéu, Ventura, Beira do rio, 4.III.1997, 
F.França 6011 (SP, ALCB); entre Botirama e Paratinga, 
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28.I.1970, J.P.P.Carauta 1021 (GUA). BRASÍLIA: 
Bacia do Rio São Bartolomeu, 9.VIII.1979, E.P.Heringer 
1940 (K); Riacho Vicente Pires, 12.VII.1966, H.S.Irwin 
18167 (RB, IAN); Fercal, região do Calcário, margem 
do córrego, 10.XII.1964, R.P.Belém 2 (IAN, GH); 8.
VIII.2007, B.M.T.Walter 1407 (RB); Lagoa Encantada, 
28.I.1980, E.P.Heringer 3450 (K); Córrego Vicente Pires, 
setor industrial, 12.VII.1966, D.R.Hunt 6617 (K); 
Riberão da Contagem, 14.XII.1965, H.S.Irwin 11297 
(GH); Côrrego Landim, 17.III.1966, H.S.Irwin 14043 
(F, US, GH); Área do Zoobotânico, 17.XI.1967, 
A.P.Duarte (GUA). ESPÍRITO SANTO: Bom Jesus do 
Norte, 7.VI.1982, J.P.P.Carauta 4277 (GUA); Dores do 
Rio Preto, 12.X.2000, E.A.Costa 85 (RB); Mimoso do 
Sul, 16.VII.2008, R.A.X.Borges 909 (RB). GOIÁS: 
Chapada dos Veadeiros, 8.IX.1994, M.L.Fonseca 111 
(RB, US); Alto Horizonte, Rio dos Bois, 20.VIII.1996, 
S.S.Silva 15 (SP, IBGE, GUA); Barro Alto, Estrada para 
a Barra dos rios Maranhão e Almas, 8.II.1996, 
B.M.T.Walter 3114 (SP, GUA); Caldas Novas, próximo 
à foz do Ribeirão Pirapitinga, 11.II.1993, S.P.Cordovil 
218 (SP, GUA); Cavalcante, margem esquerda do Rio 
Macacão, 21.II.2001, G.Pereira-Silva 4752 (RB, SP); 
4,5 km da Vila Veneno, 25.I.2001, B.M.T.Walter 4796 
(SP, RB); Corumbá de Goiás, em direção ao Rio 
Corumbá, 23.XI.2011, D.P.Saraiva 288 (SP, RB); 
Corumbaiba, margem esquerda do Rio Corumbá, 
19.VII.1993, H.G.P.Santos 200 (SP); Ipameri, Rio 
Corumbá, a montante da Ponte de São Bento, 25.IV.1997, 
S.P.C.Silva 601 (SP, GUA); Reservatório da UHE 
Corumbá, 18.VII.1997, S.P.C.Silva 667 (SP, GUA); 
Iporá, Bacia do Rio Caiapó, Rio Caiapó, 15.X.2007, 
S.Sousa Silva 368 (SP); Luziânia, 9.XII.2002, 
J.M.Rezende 671 (RB, SP); Niquelandia, 3.VIII.1992, 
T.S.Filgueiras 2391 (US); margem direita do Rio 
Maranhão/Tocantins, 25.X.1995, B.M.T.Walter 2873 (SP, 
GUA); Piranhas, drainage of the Upper Rio Araguaia, 
22.VI.1966, H.S.Irwin 17585 (F, US, GH, K); Rio 
Piranhas, região do Araguatins, 27.IV.1961, E.Oliveira 
1583 (IAN, RB); Silvania, confluência do Rio Antas com 
o Rio Corumbá, 11.III.2003, G.Pereira-Silva 7363 (SP); 
Uruacu, 26.VI.1996, B.M.T.Walter 3347 (SP, GUA); 
Vianópolis, Rod. GO-010, 13.XII.2004, P.G.Delprete 
9155 (RB). MARANHÃO: Benedito Leite, margem 
esquerda do Rio Parnaíba, 26.I.2005, A.M.Miranda 4851 
(SP); Fortuna, Buriti-Bravo, 22.II.1983, G.E.Schatz 737 
(US, MG, K); Loreto, 22.II.1970, G.Eiten 10748 (SP, 
US); Viana, 1957, O.Carvalho 1 (RB); Parnaíba, 1877, 
Jobert 1148 (P). MATO GROSSO: margem do Rio 
Aripuanã, 1977, M.Gomes 496 (INPA); Km 330 da 
rodovia BR-174, Rio Tucunã, 11.VI.1979, M.G.Silva 
4864 (RB, SP); Alta Floresta, Ilha Ariosto da Riva, 
23.I.2007, D.Sasaki 1393 (INPA, K); Araputanga, 22.
II.1956, N.Crud (GUA); Chapada dos Guimarães, Rio 
Quilombo, 13.VIII.1997, Hatschbach. 66876 (GUA); 
Cuiabá, s.d., M.Weddel 3092 (P); Gaúcha do Norte, beira 
do Rio Pacuneiro, 17.II.2000, N.M.Ivanauskas 4277 
(SP); Juína, beira do Rio Vermelho, 1997, V.C.Souza 

18334, 18335 (INPA, SP); Nova Xavantina, margem do 
Rio das Mortes, 15.IX.2010, G.P.Iduarte 25 (SP); 30.
IX.1999, B.S.Marimon 443 (SP); Paranatinga, margem 
esquerda do Rio Jatobá, Agrochapada, 28.X.1990, 
M.Macedo 2981 (SP, INPA); Santa Cruz do Xingu, 
Parque Estadual do Xingu, Rio Fontourinha, 12.III.2011, 
W.Milliken 4275 (SP); Xavantina, Rio das Mortes, 26.
VIII.1967, P.W.Richards 495 (P, K). MATO GROSSO 
DO SUL: margem do Rio Paraná, 16.X.1998, 
L.R.H.Bicudo 227 (SP); Bataguaçu, Porto XV, 24.I.1992, 
M.Madalena (SP). MINAS GERAIS: Araxá, Estrada 
entre Araxá e Uberaba, 14.V.2000, B.E.Diaz 1171 (RB); 
Astolfo Dutra, 6.IV.1998, A.Salino 4157 (GUA); 
Braúnas, X.1993, E.Tameirão Neto 889 (GUA, F); 
Buritis, Fazenda Mangues, 10.VI.1996, P.P.Monteiro 104 
(SP); Cabeceira Grande, região da ponte sobre o Rio 
Preto, 14.II.2002, A.C.Sevilha 2111 (SP, RB); Carangola, 
Rio Carangola, 29.V.1988, L.S.Leoni 1 (GUA); Carmo, 
Ituiutaba, 18.XI.1957, A.Macedo 3408 (US); Coroací, 
28.III.1976, G.Davidse 11472 (SP); Faria Lemos, 
Fazenda Santa Isabel, 27.X.1992, L.S.Leoni 1997 
(GUA); Januária, Distrito de Fabião, 26.X.1997, 
J.A.Lombardi 2116 (GUA); Laranjal, 7.II.1979, 
P.L.Krieger 10013 (GUA); Montes Claros, 9.XI.1938, 
Markgraf 3133 (RB, F); VI.1948, H.Paula 55038 (COL, 
F, GH, SP); Muraé, 13.III.1958, A.Lima 2933 (K); Nova 
Ponte, Floresta ciliar do Rio Araguari, 4.XII.1996, 
E.Tameirão Neto 2198 (GUA); 18.X.1986, Stehmann 
(GUA); Paracatu, 12.I.1980, J.P.P.Carauta 3361 (RB, 
SP, GUA); Ponte Nova, 3.VIII.1995, G.E.Valente 115 
(SP); III.1997, L.V.Costa (RB); S. Terezinha, Ituiutaba, 
17.XI.1951, A.Macedo 3402 (US); Santa Juliana, 
Pedralli (GUA); Santa Luzia, Fazenda do Cipó, 20.
IX.1937, M.Barreto 9131 (SP, F); Serra do Cipó, 6.
III.2009, D.C.Zappi 1807 (RB); Taguara, Ponte da 
Taguara, 10.X.1958, E.P. Heringer 6603 (IAN, US); 
Uberlândia, beira do Rio Araguari, 11.VII.1991, 
I.Schiavini 311 (SP); Capim Branco, 14.II.2007, 
P.O.Rosa 403 (SP); Rio Araquari, 20.VII.1993, 
E.Tameirão Neto 939 (GUA); Reservatório de Miranda, 
29.IV.2003, R.Romero 6789 (SP); APP Capim Branco I, 
17.II.2005, G.M.Araújo (SP); Unaí, próximo ao Ribeirão 
Cana Brava, 27.XI.203, B.A.S.Pereira 3471 (SP); Várzea 
da Palma, Fazenda Jatobá, próximo de Jiquitahi, 26.
XI.1962, A.P.Duarte 7508 (RB, US); Viçosa, Duas 
Barras, 8.VIII.2007, P.P.Souza 189 (RB, SP); Sumidouro, 
divisa com Paula Cândido, 3.IX.2007, P.P Souza 200 
(RB, SP); 1838, M.Claussen (G, K, P); UCAT, 24.
II.1985, M.A.Lopes (GUA). PARÁ: Rio Itapacurú, 4.
IV.1924, J.G.Kuhlmann 1902 (RB); Rio Cupary, afluente 
do Tapajós, 11.IV.1924, J.G.Kuhlmann 1976 (RB); 
Igarapé Capanema, 10.X.2012, G.Pelissari 241 (SP); 
Santa Luzia do Pará, afluente do Rio Gurupi, 4.X.2012, 
G.Pelissari 235 (SP); Serra dos Carajas, Rio Parauapebas, 
23.VI.1982, C.R.Sperling 6308 (MG); Beira d'água do 
Rio Pixuna, 40 km acima da boca do Cupari, 24.
XII.1947, G.A.Black 1944 (IAN). PARANÁ: margem 
direita do Rio Tocantins, 8.VII.2002, G.Pereira-Silva 
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6610 (RB, SP); Guaíra, 19.VIII.1982, G.Hatschbach 
45217 (US); Icaraíma, Barra do Rio Ivai, 21.I.1967, 
G.Hatschbach 15812 (COL, US); Icaraíma, Ilha dos 
Bandeirantes, Rio Paraná, 22.I.1967, G.Hatschbach 
15830 (US); Santo Antonio do Caiua, 22.VI.1966, 
G.Hatschbach 14440 (P, US); Ilha dos Bandeirantes, 
22.I.1967, G.Hatschbach 4359 (F, US, GH, K). PIAUÍ: 
Amarante, Estrada de barro para Paineiras, 24.XI.2005, 
A.M.Miranda 5324 (SP); Oeiras, 1866, Gardner 2000 
(BM, NY, K, P). RIO DE JANEIRO: margem do Rio 
Paraíba, 24.XII.1961, A.P.Duarte 5724 (RB); Bom Jesus 
de Itabapoana, 8.VI.1982, J.P.P.Carauta 4308 (GUA); 
Campos, 8.VIII.1876, A.Glaziou 10059 (P); Carmo, 
Porto Novo, 4.VII.1936, M.Barreto 1389  (F); 
Guapimirim, Estrada para o Centro de Primatologia, 
1.XI.2010, L.C.Pederneiras 619 (SP); Itaocara, à 
margem do Rio Paraíba do Sul, 25.VIII.1981, 
J.P.P.Carauta 3831 (GUA); Itatiaia, Rio Campo Belo, 
1.II.2001, P.P. Souza 84 (RB); Paranagoá, VIII.1839, 
Gardner 2730 (BM, K, P); VIII.1839,Gardner 2731 
(BM, K, US); Porciúncula, margem do Rio Carangola, 
1.XI.1979, R.Ribeiro 32 (GUA); Resende, Av. Presidente 
Kennedy, 16.II.2011, G.Pelissari 201 (SP); Porto Real, 
22.X.1981, J.P.P.Carauta 4273 (RB); Santo Antônio de 
Pádua, 21.VII.2005, C.A.L.Oliveira 2676 (GUA); 
Aperibé, 29.IV.1981, J.P.P.Carauta 3780 (RB, GUA, F, 
K); Silva Jardim, margens do Rio São João, 24.I.1994, 
D.S.Farias 113 (RB, K); Poço das Antas, 24.XI.1976, 
R.F.Oliveira 256 (GUA); Vassouras, Aliança, 13.V.1980, 
J.P.P.Carauta 3500 (RB, SP, GUA, F); Ipiranga, na borda 
do Rio Paraíba, 29.XI.1880, A.Glaziou 12165 (K, P); 
Graham (K). RONDÔNIA: Rio dos Pacas Novos, 27.
III.1978, W.R.Anderson 12283 (US, GH); Porto Velho, 
Rio Jamari, 13.VIII.1987, F.Dionizia 150 (INPA); Área 
do Reservatório da Usina Hidrelétrica de Samuel, 1986, 
C.A.Cid-Ferreira 7471 (INPA, F, US, K); Rio Jamari, 
Igarapé do Japlim e Lagoa de Feijoal, 13.VIII.1987, 
F.Dionizia 149 (F); Rio Machado, I.1981, M.Goulding 
1336 (MG). SÃO PAULO: Jardinópolis, margem do Rio 
Pardo, 18.VII.2007, R.A.S.Pereira 148, 149 (RB, SPFR); 
Paulínia, Rio Jacaré-Pepira, 20.III.1991, S.Pompéia (SP); 
Presidente Epitácio, Reserva Estadual Lagoa São Paulo, 
17.V.1995, M.Kirizawa 3131 (SP); Ribeirão Preto, 
margem do Rio Pardo, 21.XI.1947, M.Kuhlmann 1646 
(SP, GUA); Serrana, Usina da Pedra, 15.IX.2005, 
R.A.S.Pereira 118 (SP, SPFR); Teodoro Sampaio, 
margem do Rio Paraná, 29.XI.1992, E.L.M.Catharino 
1927 (SP); Rio Tiete, VII.1826, L.Riedel 383 (US).
TOCANTINS: Lagoa da Confusão, Ilha do Bananal, 
Parque Nacional do Araguaia, 25.III.1999, R.C.Mendonça 
4019 (GUA); Palmeirópolis, margem esquerda do Rio 
Tocantins, 11.VII.2007, G.Pereira-Silva 11945 (RB); 
Paraná, margem direita do Rio Tocantins, 27.IX.2007, 
G.Pereira-Silva 12125 (RB); Tocantinópolis, 22.
XI.1983, E.Mileski 390 (RB). 

Para Miquel (1848) Pharmacosycea perforata 
var. angustifolia era diferente de Ficus perforata 
(sinônimo de Ficus adhatodifolia) por possuir 

folhas menores, receptáculo geminado nas axilas 
e pedúnculo menor, caracteres encontrados em 
Ficus obtusiuscula. Miquel citou dois materiais 
tipos: Gardner 5181 e Claussen sn, portanto, são 
síntipos e propomos Gardner 5181 como lectótipo 
por possuir ramo, folhas, estípula e sicônios, e estar 
depositado no herbário onde Miquel trabalhou (M).

8. Ficus pulchella Schott ex Spreng., Syst. Veg., 
(ed. 16) [Sprengel] 4 (2, Cur. Post.): 410. 1827. 
Tipo: Brasil, Rio de Janeiro, 1817-1821, Schott 50 
(B100244630!). Fig. 2d

Árvores 10–22 m alt. Ramo terminal com 
estípula verde, 1,5–2,5 cm compr., ca. 3 mm de 
larg.; ambas as faces glabras. Folha com lâmina 
9–15(23) × 3–6,5(8) cm, elíptica a obovada, ápice 
obtuso, agudo ou acuminado, base aguda, cartácea; 
face abaxial verrucosa, pubérula; face adaxial 
minutamente verrucosa, subglabrata; nervura 
principal divergindo em nervuras secundárias a 
cada 3–8(14) mm por lado; nervuras secundárias 
medianas 2–4(5,5) cm compr., 19–27 pares, 
retilínea ou levemente arqueada, abruptamente 
curvado no ápice, unindo a nervura secundária 
superadjacente em ângulo obtuso, 80–90o de 
divergência da principal;  pecíolo 1–2(2,3) cm 
compr., 2–3 mm larg., oval a canaliculado, estriado, 
epiderme descamante, glabra. Sicônios solitários; 
hipobráctea ca. 1 mm de compr., glabra, caduca; 
pedúnculo 4–13 × 1 mm, não-descamante, glabro; 
epibrácteas verdes a bruneas, ca. 1 mm, ápice 
agudo, ambas as faces glabras, caducas; receptáculo 
verde, 1,5–2 cm de diâm. (ao natural 2–4 cm), 
globoso, ápice plano a levemente aprofundado, face 
externa e interna pubérula; parede com 4–5 mm de 
larg.; máculas verde-claras a amareladas; ostíolo 1 
mm de diâm. externamente; orobrácteas superiores 
0,5 mm de compr., persistentes. Flores com tépalas 
rosadas a alvas, ca. 2 × 1 mm, pubérulas;  flor 
longo-estiletada 4 mm de alt., estigma 1–2 mm 
cada lado; flor curto-estiletada, 3–6 mm; estigma 
0,1–0,3 mm; flores estaminadas 3–4 mm, perigônio 
ca. 2 mm, lobos esparsamente pubérulas na borda, 
pistilódio ca. 0,5 mm, estames 1,5–2 mm; brácteas 
laterais 2–4 mm. Infrutescência amarelada.

Ocorre nas regiões costeiras das Guianas 
ao Maranhão (Brasil), da Paraíba ao Paraná, e 
nas planícies de terra firme beirando a floresta 
amazônica da Colômbia ao Mato Grosso (Brasil), 
em florestas úmidas em altitudes até 500 m.
Material examinado: BRASIL. BAHIA: Ilhéus, 
Fazenda Retiro, 7.IX.1998, R.H.R.Sambuichi 181 (GUA). 
ESPÍRITO SANTO: Aracruz, 9.XII.2011, D.A.Folli 
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6829 (SP); Conceição da Barra, Aracruz Celulose, 
26.III.1992, O.J.Pereira 3144 (SP); Área 157 da Aracruz 
Celulose S.A., 22.IX.1992, O.J.Pereira 3885 (SP, 
GUA); Linhares, Reserva Natural da Vale, 15.IV.2006, 
G.S.Siqueira 220 (SP); Res. Flor. CVRD, 20.IX.1991, 
D.A.Folli 1417 (GUA); Reserva Florestal de Linhares, 
Aceiro Calimã Km 0,5, 11.V.1999, D.A.Folli 3419 (F, 
RB). MARANHÃO: São Luis, Reserva Florestal do 
Sacavem, 21.I.1992, F.H.Muniz 15 (INPA); Island of São 
Luis, Anil, IX.1940, R.Froes 11923 (GH, US). MATO 
GROSSO: Novo Mundo, Cristalino, 7.V.2007, D.Sasaki 
1630 (K). MINAS GERAIS: Caratinga, Fazenda Montes 
Claros, 11.VII.1980, A.Nishimura 55 (GUA); Caratinga, 
Fazenda Montes Claros, 23.VIII.1980, A.Nishimura 84 
(GUA); Estação Biológica de Caratinga, 20.X.1993, 
P.M.Andrade 417 (F, GUA, SP); Estação Biológica de 
Caratinga, 6.IV.1990, L.V.Costa (GUA 42701). PARÁ: 
Moju, Campo Experimental da Embrapa Amazônia 
Oriental no Km 30 da Rodovia PA-150, G.C.Ferreira 
37 (IAN); Tucuruí, Breu Branco, 10.VI.1980, M.G.Silva 
5445 (INPA). PARAÍBA: Espírito Santo, Engenho São 
Paulo, 25.XI.1968, Andrade-Lima 5479 (INPA, SP). 
PARANÁ: Antonina, 11.IX.1975, G.Hatschbach 37041 
(US). RIO DE JANEIRO: Horto Florestal, margem do 
Rio dos Macacos, 11.XI.1994, C.Nogueira 2 (RB); Serra 
Carioca, vertente sul, subida final da Rua Sara Vilela, 
16.IX.1987, R.Marquete 69 (RB); Floresta dos Três 
Rios, Jacarepaguá, 7.VII.1959, A.P.Duarte 4891 (F, K, 
RB, US); Fábrica Carioca, 8.XI.1927, Antenor (RB); 
Corcovado-Paineiras, 18.I.1879, A.Glaziou 11563 (K, 
P); Macaé, Lagoa Comprida, 27.IV.1982, D.S.D.Araujo 
4997 (GUA); Parati, Morro das Laranjeiras, acesso pela 
Rio Santos, APA Cairuçu, 16.III.1993, E.A.Filho 108 
(RB); Ponta Negra, Trilha para Cairuçu das Pedras, 
12.IV.1994, R.Marquete 1589 (GUA, RB); Rio de 
Janeiro, Caminho do Encanamento, 20.VII.1976, 
M.S.Moraes 11 (GUA); Alto da Boa Vista, Estrada da 
Vista Chinesa, 29.IV.1991, C.A.L.Oliveira 397 (GUA); 
Mata do Horto Florestal, 23.X.1926, J.G.Kuhlmann 
694 (RB, GUA); Corcovado, Caminho do Macaco, 
18.I.1879, A.Glaziou 11560 (K, P); Silva Jardim, 
Reserva Biológica de Poço das Antas, 9.XI.1982, 
H.C.Lima 1836 (RB, SP). SANTA CATARINA: Itajaí, 
Morro da Fazenda, 25.V.1955, R.M.Klein 1392 (GUA, 
US); Morro da Ressacada, 24.I.1956, R.M.Klein 1807 
(US). SÃO PAULO: Cananéia, Parque Estadual da Ilha 
do Cardoso, Estrada de entrada ao Núcleo Perequê, 
3.VI.2004, L.R.Mendonça 3 (SP); Parque Estadual da 
Ilha do Cardoso, mata de encosta do morro de captação 
d'água, 26.VIII.1987, M.R.F.Melo 863 (SP); Parque 
Estadual da Ilha do Cardoso, 21.VI.1989, M.Kirizawa 
2243 (SP); Caraguatatuba, Parque Estadual da Serra 
do Mar, Núcleo Caraguatatuba, Trilha do Poção, 
22.VII.2004, L.R.Mendonça 7 (SP); Cubatão, Vale do 
Rio Moji, atrás da Ultrafértil, 21.VI.1986, S.L.Pompéia 
1 (SP); Iguape, Reserva Ecológica Juréia-Itatins, 
Trilha para a Figueira, 14.XII.1990, M.P.Costa 31 
(SP); Estação Ecológica Juréia-Itatins, Serra da Juréia, 

Caminho do Imperador, 21.VII.1993, E.A.Anunciação 
310 (SP); Reserva Ecológica Juréia-Itatins, Trilha 
para a Figueira, 7.XII.1994, I.Cordeiro 1478 (SP); 
Peruíbe, 11.X.2010, L.C.Pederneiras 570 (SP); Estação 
Ecológica Juréia-Itatins, Bairro do Guaraú, 30.X.2010, 
L.C.Pederneiras 589 (SP); arredores da Foz do Rio 
Guaraú, 9.X.1995, V.C.Souza 9337 (INPA, SP); Roseira, 
ca. 5-10 km da margem direita do Rio Paraíba do Sul, 
16.VIII.1995, S.Romaniuc Neto 1411 (SP); Ubatuba, 
Picinguaba, 31.III.2005, R.A.S.Pereira 107 (SP, SPFR); 
Sede do IF, 5.III.2008, R.A.S. Pereira 164 (RB, SP, 
SPFR); Picinguaba, 5.V.1989, C.P.Garcia 392 (GUA).

Ficus pulchella foi citada por diversos 
autores (e.g., Miquel 1867; Dewolf 1965; Berg 
et al. 1986; Carauta 1989; Berg & Villavicencio 
2004; Pederneiras et al. 2012) no Brasil. Somente 
Miquel (1853) levantou a hipótese de que 
poderia ser um sinônimo de F. adhatodifolia, 
mais a primeiro possui 19–27 pares de nervuras 
secundárias e a segunda 14–16 pares. Esta espécie 
possui uma variação considerável de nervuras 
secundárias porque nervuras intersecundárias 
constantemente possuem o mesmo calibre que as 
secundárias.

9. Ficus ulei Rossberg, Repert. Spec. Nov. Regni 
Veg. 42: 60. 1937. Tipo: Brasil, Acre, Rio Juruá 
Mirim, VIII.1901, E.Ule 5716 (B!, isótipos: G!, 
K442909!, K442910!, MG!).  Fig. 3a

Pequenas árvores 3–7(12) m de alt. Ramo 
terminal com estípula verde, 1,3–1,6 cm de compr., 
3–5 mm de larg.; ambas as faces glabras, ou face 
abaxial esparsamente híspida. Folha com lâmina 
12–20(26) × 6,5–9(11) cm, obovada a elíptica, às 
vezes estreitamente elíptica a lanceolada, ápice 
cuspidado, base aguda, margem plana, cartácea; 
face abaxial lisa, glabra, mais raramente híspida; 
face adaxial lisa, glabra; nervura principal 
divergindo em nervuras secundárias a cada 1,6–2,3 
cm por lado; nervuras secundárias medianas 
4,5–10 cm compr., 9–12 pares, arqueadas, unindo 
a nervura secundária supradjacente em ângulo reto, 
não formando nervura intramarginal, 60–80o de 
divergência da principal; pecíolo 1–5 cm compr., 
2–3 mm larg., canaliculado, estriado, epiderme 
descamante, glabra, raramente híspida. Sicônios 
solitários, raramente geminados; hipobráctea ca. 1 
mm de compr., glabra, caduca; pedúnculo séssil ou 
até 1,5 mm, não-descamante, pubérulo ou híspido; 
epibrácteas 1–2 mm, deltoide, ápice arredondado, 
ambas as faces glabras; receptáculo verde, 1,2–2 
cm de diâm., globoso, ápice arredondado, face 
interna e externa pubérula a híspida; parede ca. 4 
mm de larg.; ostíolo 2 mm de diâm. externamente; 
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orobrácteas superiores 1 mm de compr., caducas. 
Flores com tépalas rosadas, ca. 2 × 1 mm, glabras;  
flor longo-estiletada ca. 6 mm de alt., estigma 
0,7–0,8 mm cada lado; flor curto-estiletada 4–8 
mm, estigma ca. 0,2 mm; flores estaminadas 8–9 
mm de alt., perigônio ca. 3 mm, ápice ca. 2 mm, 
pistilódio 0,5 mm de alt., estames 2 mm; brácteas 
laterais ca. 8 × 1 mm.

Ocorre na região amazônica de terra firme 
do sul da Colômbia, Equador, Peru e Bolívia, 
com raros indivíduos no Acre/Brasil, em florestas 
úmidas, em altitudes de 100 a 800 m.
Material examinado: BRASIL. ACRE: Mun. Porto 
Acre, Reserva Florestal de Humaitá, C. Figueiredo 
771 (UFACPZ); Cruzeiro do Sul, Rio Moa at Serra da 
Moa village, 27.IV.1971, G.T.Prance 12498 (INPA, F, 
US, GH, MG, P); Plácido de Castro, Km. 20, AC-40, 
Plácido de Castro-Rio Branco, 6.II.2000, I.S.Rivero 
403 (UFACPZ); Tarauacá, Rio Tarauacá, Rio Tarauacá, 
17.VIII.1994, D.C.Daly 8208 (INPA, UFACPZ); 
Traumaturgo, Rio Alto Juruá, Reserva Extrativista 
do Alto Juruá, 12.IV.1993, M.Silveira 532 (INPA, 
UFACPZ). AMAZONAS: Rio Auatí Paraná, próximo 
de Barreirinha, 15.IV.1970, Byron 285 (INPA). 

Ficus ulei foi considerado um sinônimo de 
Ficus maxima por alguns autores como: Dewolf 
(1965), Berg et al. (1986), Carauta (1989) e Berg 
& Villavicencio (2004), mas a primeira espécie se 
diferencia da segunda pelo pedúnculo (séssil-1,5 
vs. 4–15 mm de compr.) e ápice da lâmina (sempre 
cuspidado vs. agudo, acuminado ou cuspidado). 

10. Ficus vermifuga (Miq.) Miq., Ann. Mus. 
Lugduno-Batavum 3: 300. 1867. ≡ Pharmacosycea 
vermifuga Miq., London J. Bot. 7: 70. 1848. Tipo: 
Brasil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Corcovado, 
IX.1817, Martius s.n. ou 178 (M174116!; Isótipo: 
U4639). Fig. 3b
Ficus nevesiae Carauta, Albertoa 10: 65-67. 2002. 
Tipo: Brasil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Morro 
da Babilônia, 12.XI.2000, B.Ernani Diaz 395 (R!, 
isótipo: GUA!, RB!, SP!)

Árvores com caule 15–20 m alt. Ramo 
terminal com estípula 3,5–5 cm compr., ca. 5 
mm de larg.; face adaxial glabra; face abaxial 
glabra. Folha com lâmina 15–22 × (5,5)8–10(12) 
cm, elíptica a ovada, ápice agudo, base aguda, 
cartácea; face abaxial verde clara, lisa, pubérula 
nas proximidades da nervura principal; face 
adaxial verde-clara, minutamente verrucosa, 
subglabrata; nervura principal divergindo em 
nervuras secundárias a cada 7–13 mm por lado; 
nervuras secundárias 3–5 cm de compr., 14–16 
pares, arqueadas, curvadas no ápice, unindo a 

nervura secundária superadjacente em ângulo reto, 
não formando nervura intramarginal, 65–70o de 
divergência da principal; pecíolo 3,5–6 cm compr., 
2–3 mm larg., redondo a canaliculado, glabro, 
epiderme não-descamante. Sicônios solitários; 
hipobráctea ca. 2 mm de compr., glabra, caduca; 
pedúnculo 0,8–2,5 cm de compr., 1,3–2 mm de 
larg., glabro; epibrácteas ca. 2 mm, ápice agudo a 
arredondado, ambas as faces glabras, persistentes; 
receptáculo verde, 1,5–1,7 cm de diâm. (tamanho 
natural 2–3,8 cm), esferoide, obloide ou elipsoide, 
ápice crateriforme, face externa verrucosa, 
subglabrata, face interna pubérula; parede do 
receptáculo com espessura desigual, parte lateral 
com 1–2,5 mm de larg., parte apical 5–7 mm 
de larg.; máculas verde-claras quando jovens; 
ostíolo 2 mm de diâm. externamente;  orobrácteas 
superiores 0,3–0,5 mm de compr., persistentes. 
Flores com tépalas rosadas, 1–2,5 × 0,5–1 mm, 
pubérulas na borda do ápice;  flor longo-estiletada 
4 mm de alt., estigma 0,7–0,9 mm cada lado; flor 
curto-estiletada ca. 3 mm, estigma 1 mm; flores 
estaminadas ca. 5 mm, perigônio esparsamente 
pubérulos na borda, pistilódio ca. 0,3 mm, 
estames 2–2,5 mm; brácteas laterais 2–5 mm. 
Infrutescência verde.

Endêmica do Brasil, na costa Atlântica entre 
Bahia e Rio de Janeiro, nas florestas úmidas de 
terras baixas, até 200 m de altitude.
Material examinado: BRASIL. BAHIA: Caravelas, 
Rio Caribe de Cima, Sítio Cornioba, C.Farney 4849 
(RB); Ilheus, CEPEC, 3.III.1983, T.S.Santos 3846 
(INPA); Itabuna, 8 km ao norte, Rodovia BR-101, 
9.X.1975, T.S.Santos 3064 (RB). RIO DE JANEIRO: 
Recreio dos Bandeirantes, Parque Natural Municipal 
da Prainha, 8.VI.2004, L.J.T.Cardoso 165 (RB); Horto 
Florestal, 22.XII.1926, Pessoal do Horto Florestal 682 
(RB); APA da Prainha, Trilha para o topo do Morro da 
Boa Vista, 30.IX.1996, J.M.A.Braga 3525 (RB); São 
Conrado, subida para o Joá, 9.VI.1959, A.P.Duarte 
4815 (RB); Restinga de Jacarepagua, 25.7.1961, 
A.P.Duarte 5630 (RB, US); Cabo Frio, Restinga da 
Praia do Peró, 14.IX.1968, D.Sucre 3632 (RB); Praia 
do Peró, 14.IX.2002, A.Quinet 729 (RB); Praia do 
Peró, 14.VIII.1982, J.P.P.Carauta 4354 (GUA); Dunas 
do Peró, 21.XII.1982, D.S.D.Araujo 5317 (GUA); 
Restinga de Massambaba, 24.VI.1987, D.S.D.Araujo 
7891 (GUA); Parati, Estrada para a Praia de Trindade, 
27.9.2009, M.D.M.Vianna Filho 2017 (RB); Praia 
de Fora 12.V.1881, A.Glaziou 13214 (P); Rio de 
Janeiro, Restinga de Itapeba, 22.V.1963, J.P.P.Carauta 
179 (GUA, IAN); Botafogo, em direção à Ladeira 
do Leme, 10.I.2000, B.E.Diaz 189 (GUA); Urca, 
6.III.2000, B.E.Diaz 230 (GUA); cultivado no Jardim 
Botânico, 1917, Dionysio 369 (RB); Praia Vermelha, 
21.VII.2012, L.C.Pederneiras 751 (SP); Corcovado, 
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Figura 3 – Ramo com folhas, sicônios e estípulas – a. Ficus ulei; b. Ficus vermifuga (Pederneiras et al. (2011).
Figure 3 – Twig with leave, syconia and stipules – a. Ficus ulei; b. Ficus vermifuga (Pederneiras et al. (2011).

28.V.1863, A.Glaziou 763 (P); Baixada de Jacarepaguá, 
8.III.1977, D.S.D.Araujo 1534 (GUA, K); Jacarepaguá, 
11.IX.1968, J.P.Lanna Sobrinho 1771 (GUA); próximo 
ao Recreio dos Bandeirantes, 4.IV.1964, W.Hoehne 5725 
(SP); Corcovado, III.1873, A.Glaziou 6007 (K, P); Barra 
da Tijuca, Lagoa de Jacarepaguá, 8.VI.1987, H.C.Lima 
6523, 6527 (RB); Corcovado, 24.IX.1893, A.Glaziou (P); 
Jacarepaguá, 27.X.1987, L.C.Gurken (GUA); Leblon, 
8.VIII.1926, J.G.Kuhlmann (RB, US); Morro Dois Irmãos, 
19.I.1926, J.G.Kuhlmann (K, RB, US); Saquarema, 
Jaconé, 18.IV.1992, D.S.D.Araujo 9610 (GUA); Restinga 
da Tijuca, 14.VI.1969, T.Plowman 2921 (F, GH, K); 
12.V.1881, A.Glaziou 13214 (K, P).

Miquel (1848) designou Ficus vermifuga 
indicando, como tipo, um espécime do herbário 
de Martius que estava determinada como F. 
anthelmintica, de procedência do Morro do 
Corcovado, Rio de Janeiro (“Sebastianopolin”), 
Brasil, coletada entre os meses de setembro a outubro 
(sem ano). Esse tipo foi encontrado na coleção do 
herbário de Munique com a seguinte anotação “Ficus 
– n. 178. Obs., Arbol Magn.”. Analisando o caderno 
de campo de Martius (1817), está descrito que Ficus 
vermifuga possuía o receptáculo globoso, rugoso, 
glabro, com ápice crateriforme “Recept. globosa 
ragosa, glabra ápice pertusa.”. Estes caracteres são 
os diagnosticados para o epíteto F. nevesiae, e que 
agora deve ser tratada como F. vermifuga.

Ficus vermifuga foi sinonimizado como 
F. adhatodifolia (Berg & Villavicencio 2004, 
“F. nevesiae”), mas aquela difere desta pelo 
receptáculo: forma (elipsoide e crateriforme vs. 
esferoide e arredondado a obtuso) e superfície 
(verrucosa vs. lisa).
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Resumo 
Apresentamos um estudo fitogeográfico sobre Aldama (Asteraceae: Heliantheae) baseado em extenso 
trabalho de campo, dados da literatura e de herbários. As espécies foram enquadradas em Eco-regiões 
(Andina e Neotropical) e Domínios Fitogeográficos previamente estabelecidos para Poaceae (Campestre 
Tropical e Subtropical, Campestre Temperado e Campestre de Países Frios). A maioria pertence à Região 
Neotropical com grande representatividade no Domínio Campestre Tropical e Subtropical. Apenas A. 
revoluta chega à Sub-região Patagônica da Região Andina. Os limites oeste e norte de certas espécies 
encontram-se na Cordilheira dos Andes. Em contrapartida, as regiões de Yungas e Puna parecem constituir 
corredores conectando essas áreas andinas com a área centro-leste do gênero. No Brasil, as condições mais 
favoráveis à diversidade e densidade populacional de Aldama estão em áreas sob os climas megatérmicos 
(a grande maioria das exclusivamente brasileiras) ou mesotérmicos dos tipos Aw e Cwa de Köppen, que 
condicionam a paisagem dos cerrados. A maior expressividade de Aldama nesses ambientes abertos parece 
estar relacionada ao sistema subterrâneo espessado, que provê necessidades hídricas na seca e proteção contra 
fogo. São apresentados quatro padrões de distribuição de espécies: Exclusivas da Zona de Transição Sul-
americana (10 spp.), Neotropicais-transicionais (oito spp.), Andino-transicionais (três spp.) e Neotropicais 
não transicionais (41 spp.).
Palavras-chave: Cerrado, distribuição geográfica, Região Andina, Região Neotropical, Viguiera.

Abstract 
A phytogeographical study of Aldama (Asteraceae: Heliantheae) based on extensive field work, literature 
and herbaria data is presented here. Species were included in ecoregions (Andean and Neotropical) and 
phytogeographic dominions previously established for Poaceae (Tropical and Subtropical, Warm Temperate 
and Cold Temperate grasslands). The majority of species belong to the Neotropical Region, and there are 
also many in Tropical and Subtropical grasslands. Only A. revoluta reaches the Patagonian sub-region of 
the Andean Region. Western and northern limits of some species are in the Andes Mountains. In contrast, 
Yungas and Puna regions may be corridors, linking these areas with the east-central area of the genus. In 
Brazil, the most favorable conditions for diversity and population density of Aldama species occur in areas 
with megathermal climates (most of the exclusively Brazilian species) or mesothermal climates (seven 
species), the latter of Köppen types Aw and Cwa, which are related to Cerrado landscapes. The greatest 
expressivity of Aldama in these open habitats seems to be linked to the thick underground system, which 
provides water needs during the dry season and fire protection. Four patterns are presented: Exclusive to the 
South American Transition Zone (10 spp.), Neotropical-transitional (eight spp.), Andean transitional (three 
spp.) and Neotropical nontransitional (41 spp).
Key words: Cerrado, geographic distribution, Andean Region, Neotropical Region, Viguiera.

Fitogeografia de Aldama (Asteraceae, Heliantheae) na América do Sul
Phytogeography of Aldama (Asteraceae, Heliantheae) in South America

Mara Angelina Galvão Magenta1,3, Benoit Loeuille2 & José Rubens Pirani2

Rodriguésia 68(2): 463-480. 2017

http://rodriguesia.jbrj.gov.br
DOI: 10.1590/2175-7860201768211

1 Universidade Santa Cecília, Lab. Pesquisas Costeiras, R. Dr. Cesário Mota 8, lab. 82A, Boqueirão, 11045-040, Santos, SP, Brasil.
2 Universidade de São Paulo, Inst. Biociências, R. do Matão 277, 05508-090, São Paulo, SP, Brasil.
3 Autor para correspondência: maramagenta@unisanta.br



464 Magenta, M.A.G. et al.

Rodriguésia 68(2): 463-480. 2017

Introdução
Até 2011, Aldama La Llave compreendia 

somente duas espécies distribuídas do México até 
o norte da América do Sul. Com a transferência, 
baseada em resultados de filogenia molecular 
(Schilling & Panero 2011), das espécies sul-
americanas de Viguiera Kunth sensu Blake 
(1918) para esse gênero, o número de espécies 
foi elevado para cerca de 120 espécies (Schilling 
& Panero 2011; Magenta & Pirani 2014). Nesta 
circunscrição, Aldama é um gênero americano, 
encontrado no sudoeste da América do Norte e 
México, e na América do Sul (Schilling & Panero 
2011), que ocorre predominantemente em regiões 
montanhosas e/ou abertas. Seus representantes são 
ervas geralmente perenes, com sistema subterrâneo 
espessado, sinflorescências com paracládios quase 
sempre alternos, cipselas simétricas ou levemente 
assimétricas, ligeiramente compressas, com pápus 
biaristado e escamas decíduas ou persistentes entre 
as aristas. Na América do Sul, o gênero possui entre 
56 e 59 espécies, das quais 35 ocorrem no Brasil 
(Magenta & Pirani 2014) e algo como 43% são 
exclusivas do país.

Os aspectos biogeográficos do gênero 
são pouco estudados e foram abordados apenas 
superficialmente na literatura. A análise de sítios 
de restrição de DNA plastidial (Schilling & Panero 
1996) e das sequências de DNA ribossomal (ITS, 
ETS) (Schilling & Panero 2002, 2011) apontou 
que várias das linhagens de Helianthineae que 
divergiram cedo ocupam atualmente a região do 
México. Uma das interpretações desse padrão 
sugere uma possível origem mexicana da subtribo, 
e com ocupação posterior da América do Sul 
(Schilling & Panero 1996, 2002, 2011). 

No presente trabalho apresentamos uma 
análise fitogeográfica, buscando detectar os 
padrões de distribuição de Aldama na América 
do Sul, de acordo com os critérios de Morrone 
(1999, 2001, 2004a, 2004b, 2006, 2014a, 2014b, 
2015). O autor propôs a distinção de duas grandes 
regiões biogeográficas (Neotropical e Andina) para 
a América do Sul (Fig. 1) e reconhece uma zona de 
transição (Zona de Transição Sul-americana), que 
contempla parte das duas regiões reconhecidas. 

Com essa análise, pretendemos prover 
um panorama biogeográfico abrangente de 
um gênero de Asteraceae rico em espécies na 
região Neotropical, especialmente no Brasil, que 
possibilite avanços em hipóteses de diversificação 
do grupo e forneça dados para auxiliar sua 
conservação biológica. 

Material e Métodos
Baseamos a análise da distribuição geográfica 

de Aldama em dados de literatura (e.g., Beltrán et al. 
2006; Blake 1918; Cavieres et al. 2001; Robinson 
& Moore 2004), exploração a campo, com ênfase 
das espécies do Brasil  (24 expedições, sendo uma 
aos Andes Chilenos e as demais cobrindo grandes 
áreas de oito estados brasileiros) e de coleções dos 
seguintes herbários: A, BHCB, BM, BOTU, BR, C, 
CEN, CESJ, CETEC, CGMS, COR, CPAP, CTES, 
E, ESA, FUEL, GH, HAS, HASU, HEPH, HRB, 
HRCB, HUCS, HUEFS, HUEPG, HUFU, IBGE, 
ICN, IPA, K, LP, LPB, M, MA, MBM, MPUC, NY, 
P, PACA, PEL, R, RB, S, SGO, SMDB, SP, SPF, 
SPFR, SPSF, UB, UEC, UFG, UFLA, UFMT, UPF, 
US, VEN (Thiers, continuamente atualizado). A 
relação completa de material examinado coletado 
no Brasil pode ser encontrada em Magenta (2006); 
a listagem dos demais materiais pode ser  solicitada 
à primeira autora. 

Estabelecemos os padrões fitogeográficos 
de Aldama na América do Sul, considerando 
a distribuição das espécies nas Eco-regiões 
Andina e Neotropical e na Zona de Transição 
da América do Sul,  segundo classificação de 
Morrone (2014b, 2015).

 Diante da flagrante restrição da distribuição 
das espécies estudadas a habitats abertos, fizemos 
também uma análise correlacionada com a 
classificação de Burkart (1975) para Poaceae, que 
estabelece três Domínios sul-americanos, de acordo 
com exigências de temperatura das gramíneas 
(Domínio Campestre Tropical e Subtropical, 
constituído por grupos megatérmicos, Domínio 
Campestre Temperado, formado por grupos 
mesotérmicos e Domínio Campestre de Países 
Frios, com grupos microtérmicos). 

Para elaboração dos mapas, utilizamos o 
software QGIS 2.6 (2014).  O Mapa de distribuição 
de Aldama nas Regiões Andina e Neotropical e na 
Zona de Transição Sul-americana elaborado usando 
o “shapefile” de Löwenberg-Neto 2014, 2015, 
criado a partir dos mapas originais de  Morrone 
(2014b, 2015).

Resultados e Discussão
  Distribuição geográfica e fatores 
relacionados 
O mapeamento da distribuição geográfica 

de Aldama mostra uma distribuição claramente 
disjunta entre o conjunto das espécies sul-
americanas e o das do Hemisfério Norte, sem 
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Figura 1 – Distribuição de Aldama La Lave (linha pontilhada) nas Sub-regiões e Províncias das Regiões Neotropical 
e Andina e da Zona de Transição Sul-americana (modificado de Löwenberg-Neto 2014, 2015 e Morrone 2015). 
Figure 1 – Distribution of Aldama La Lave (dotted line) in Sub-regions and provinces of Neotropical and Andean Regions and of the 
South American Transition Zone (modified from Löwenberg-Neto 2014, 2015 and Morrone 2015).
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registro de ocorrência de qualquer espécie 
do gênero na área que vai da Costa Rica à 
Colômbia (Fig. 1). Nenhuma espécie ocorre em 
ambas as subáreas do gênero, e, portanto não há 
congruência em nível específico com qualquer 
dos padrões peri-amazônicos descritos para 
espécies de outros grupos de plantas vasculares 
por Granville (1992). No entanto, as análises 
filogenéticas baseadas em dados morfológicos 
de Aldama da América do Sul (sob Viguiera s.l.), 
feitas por Magenta (2006), indicam uma estreita 
relação entre as plantas andinas e as mexicanas 
pertencentes ao subgênero Amphilepis S.F. Blake, 
das seções Leighia e Hypargyrea e algumas da série 
Grammatoglossae de Viguiera (senso Blake 1918). 
São plantas com sinflorescências apresentando 
paracládios ebracteolados ou com 1–2 bractéolas, 
brácteas involucrais hirsutas a híspidas ou 
raramente estrigilosas. Efetivamente, nas análises 
filogenéticas combinando dados moleculares de 
ITS e ETS realizadas por Schilling & Panero (2011) 
espécies sul-americanas e espécies mexicanas dos 
grupos de Viguiera s.l. citados acima, juntamente 
com Aldama, emergiram no mesmo grupo, exceto 
duas espécies mexicanas de Aldama (A. canescens 
e A. cordifolia) que apareceram em outro clado, 
junto a espécies de Pappolobus, Heiseria, Scalesia 
e Syncretocarpus.

As disjunções florísticas entre as Américas 
têm sido alvo de várias investigações e uma rota 
de migração entre as Américas do Norte e do Sul é 
reconhecida (Raven 1974; Gentry 1978; Iturralde-
Vinent 1999). Conforme as evidências geológicas e 
biológicas se acumulam (e.g., Stehli & Webb 1985) 
reforçam que as similaridades florísticas entre as 
essas partes do Continente podem ser explicadas 
considerando-se a América central como uma 
conexão (Delgadillo 1992, 1993; Lopez et al. 2006) 

Luebert & Weigent (2014) ressaltam que a 
localização geográfica dos Andes no continente 
sul-americano deu origem a várias propostas de que 
a cordilheira atua como um corredor, promovendo 
o intercâmbio Norte-Sul de elementos bióticos e 
age como uma barreira, gerando vicariância, tanto 
no sentido Leste-Oeste como interna, podendo 
promover especiação, pela disponibilização de 
ambientes de alta altitude durante a sua formação. 
A história de Aldama deve estar envolvida nesse 
cenário, mas os dados atuais, sem um cronograma 
(filogenia com datação) do grupo, não permitem 
qualquer hipótese robusta sobre o papel relativo 
de eventos de dispersão, vicariância ou extinção 
na sua trajetória. 

Em relação ao clima, correlacionamos a 
distribuição de Aldama na América do Sul aos 
grupos de gramíneas estabelecidos por Burkart 
(1975), que reconheceu três grupos de espécies: 

Grupos megatérmicos: constituídos por 
plantas de áreas equatoriais e tropicais com 
temperatura média anual de 20ºC ou mais e 15ºC 
ou mais de temperatura invernal; na América do 
Sul, tais condições são encontradas nos planaltos e 
serras baixas, entre cerca de 13ºN e 28ºS, e também 
nas partes baixas (até 1500 m) da Cordilheira dos 
Andes. Para o autor, esses grupos constituem o 
Domínio Campestre Tropical e Subtropical, com 
vegetação de cerrado e dominado por plantas 
megatérmicas, abrange os Llanos de Orinoco, na 
Colômbia e Venezuela, os Campos e Cerrados 
do Brasil Central, as planícies alagáveis como o 
Pantanal brasileiro, as partes ao Norte dos Campos 
Sulinos do Brasil e as formações campestres 
tropicais e subtropicais do leste dos Andes, que 
se estendem numa estreita extensão, até o sopé 
dos Andes, da Venezuela, Colômbia à Bolívia e 
noroeste da Argentina. As 39 espécies de Aldama 
inseridas neste grupo estão marcadas na Tabela 1. 
Ressaltamos que 13 delas não são exclusivamente 
megatérmicas.

Grupos mesotérmicos: englobam as plantas 
que requerem temperaturas médias anuais entre 10 
e 20ºC e invernais de 5 a 15ºC; essas condições 
prevalecem nas regiões temperadas da América do 
Sul (Argentina central, Chile Uruguai e extremo Sul 
do Brasil), entre 28 e 40ºS, e nos Andes entre 1500 
e 3000 m de altitude. O fator temperatura é menos 
importante e as condições hídricas controlam 
as fases da vegetação; assim, há um gradiente 
de leste a oeste, de condições úmidas a xéricas, 
com pampas e campos no Uruguai, Brasil e, na 
Argentina, em Entre Rios e Corrientes, e vegetação 
xerófila de Monte, a oeste da Argentina, com 
uma variada composição florística intermediária 
(Zucol 2000). Para Burkart, formam o Domínio 
Campestre Temperado. As 34 espécies de Aldama 
inseridas neste grupo estão assinaladas na Tabela 
1. Ressaltamos que quase 65% (22 espécies) não 
são exclusivamente mesotérmicas.

Grupos microtérmicos: aqui se enquadram 
as plantas de áreas com climas temperados frios 
ou frios, com menos de 10ºC de temperatura 
média anual e menos de 5ºC de temperatura 
média invernal. Tais condições se apresentam 
em elevadas latitudes ou em altitudes acima de 
3500 m ao longo da Cordilheira dos Andes. Esses 
grupos formam o Domínio Campestre de Países 
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Aldama adenotricha (S.F. Blake) 
E.E. Schill. & Panero

        *     *    meg; 
mes;  
mic

2

Aldama amphichlora (S.F. Blake) 
E.E. Schill. & Panero

      *           mes 2

Aldama anchusifolia (DC.) E.E. 
Schill. & Panero

   *  * * *          mes 2

Aldama arenaria (Baker) E.E. 
Schill. & Panero

    *             meg; 
mes

1

Aldama aspilioides (Baker) E.E. 
Schill. & Panero

       *          meg 1

Aldama atacamensis (Phil.) E.E. 
Schill. & Panero

          *       mes 1

Aldama australis (S.F. Blake) E.E. 
Schill. & Panero

 * *       *        mes 1;3

Aldama bakeriana (S.F. Blake) E.E. 
Schill. & Panero

    *             meg; 
mes

1

Aldama bishopii (H.Rob.) E.E. 
Schill. & Panero

         *        meg 1

Aldama bracteata (Gardner) E.E. 
Schill. & Panero

    *             meg 1

Aldama breviflosculosa (S.F. Blake) 
E.E. Schill. & Panero

   *              mes 2

Aldama brittonii (Hochr.) E.E. 
Schill. & Panero

 *       *         meg; 
mes; 
mic

1;3

Aldama corumbensis (Malme) 
Magenta & Pirani

    *             meg 1

Tabela 1 – Distribuição das espécies da América do Sul em eco-regiões, segundo a divisão de Morrone (2014b, 
2015). Abreviatura do nome das províncias biogeográficas. Par = Páramo, Yun = Yungas, Cha = Chaquenha, Pam 
= Pampeana, Cer = Cerrado, Atl = Floresta Atlântica, FlP = Floresta do Paraná, Ara = Floresta de Araucária,  Des = 
Deserto, Pun = Puna, Ata = Atacama, Pre = Prepuna, Mon = Monte,  Coq = Coquimbo, San = Santiago, Mau = Maule, 
Pat = Patagônica. Grupos climáticos:  meg = megatérmica, mes = mesotérmica, mic = microtérmica. Domínios: 1 = 
Campestre Tropical e Subtropical, 2 = Campestre Temperado, 3 = Campestre de Países Frios.
Table 1 – Distribution of South American species of Aldama in ecoregions according to Morrone (2014b, 2015). Abbreviation of names 
for biogeographical provinces. Par = Paramo, Yun = Yungas, Cha = Chaco, Pam = Pampean, Cer = Cerrado, Atl = Atlantic Forest, FlP = 
Parana Forest, Ara = Araucaria Forest, Des = Desert, Pun = Puna, Ata = Atacama, Pre = Prepuna, Mon = Monte, Coq = Coquimbo, San 
= Santiago, Mau = Maule, Pat = Patagonian. Climatic groups: meg = megathermic, mes = mesothermic, mic = microthermic. Domains: 
1 = Tropical and Subtropical grasslands, 2 = Temperate grasslands, 3 = Cold Countries graslands.
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Aldama densifolia (Baker) E.E. 
Schill. & Panero 

  *               mic 1;3

Aldama dillonorum (A.J. Moore & 
H. Rob.) E.E. Schill. & Panero

        *         mes 1

Aldama discolor (Baker) E.E. 
Schill. & Panero

    *             meg; 
mes

1

Aldama ellenbergii (Cuatrec.) E.E. 
Schill. & Panero

         *        mes 1

Aldama emaciata (H. Rob. & A.J. 
Moore) E.E. Schill. & Panero

         *        meg 1

Aldama fabrisii (A.A. Sáenz) E.E. 
Schill. & Panero

  *               meg 1

Aldama filifolia (Sch. Bip. ex 
Baker) E.E. Schill. & Panero

    *             meg 1

Aldama fusiformis (S.F. Blake) E.E. 
Schill. & Panero

         *        meg; 
mes; 
mic

1;3

Aldama gardneri (Baker) E.E. 
Schill. & Panero

    *             meg 1

Aldama gilliesii (Hook. & Arn.) 
E.E. Schill. & Panero

         *  *  *    mes; 
mic

1;3

Aldama goyasensis (H. Rob. & A.J. 
Moore) E.E. Schill. & Panero

    *             meg 1

Aldama goyazii E.E. Schill. & 
Panero

    *             meg 1

Aldama grandiflora (Gardner) E.E. 
Schill. & Panero

    *             meg 1

Aldama helianthoides (Rich.) E.E. 
Schill. & Panero

*        * *  *      mes; 
mic

1;3

Aldama incana (Pers.) E.E. Schill. 
& Panero

*        *         mes; 
mic

1;3

Aldama knobiana (Mondin & 
Magenta) E.E. Schill. & Panero

   *              mes 2

Aldama kunthiana (Gardner) E.E. 
Schill. & Panero

    *             meg 1

Aldama lanceolata (Britton) E.E. 
Schill. & Panero

         *        meg; 
mes; 
mic

1;3
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Aldama laxicymosa (H. Rob. & A.J. 
Moore) E.E. Schill. & Panero

    *             meg 1

Aldama linearifolia (Chodat) E.E. 
Schill. & Panero

    *  *           meg 1

Aldama macbridei (S.F. Blake) E.E. 
Schill. &Panero

                 mes 1

Aldama macrorhiza (Baker) E.E. 
Schill. & Panero

    *  *   *        meg 1

Aldama media (S.F. Blake) E.E. 
Schill. & Panero

*                 mes; 
mic

1;3

Aldama megapotamica (Malme) 
Magenta & Pirani

   *    *          mes 2

Aldama meridionalis (Magenta) 
E.E. Schill. & Panero

   *              mes 2

Aldama mollis (Griseb.) E.E. Schill. 
& Panero

  * *      *   *     meg 1

Aldama nudibasillaris (S.F. Blake) 
E.E. Schill. & Panero

    *  *           meg; 
mes

1

Aldama nudicaulis (Baker) E.E. 
Schill. & Panero

   *              mes 2

Aldama oblongifolia (Gardner) E.E. 
Schill. & Panero

    *             meg 1

Aldama paranensis (Malme) 
Magenta & Pirani

       *          meg 1

Aldama peruviana (A.Gray) E.E. 
Schill. & Panero

        *         mes; 
mic

1;3

Aldama pilicaulis (S.F. Blake) E.E. 
Schill. & Panero

   *  *           meg 1

Aldama pilosa (Baker) E.E. Schill. 
& Panero

   *  * * *          mes 2

Aldama retroflexa (S.F. Blake) E.E. 
Schill. & Panero

         *        mes; 
mic

1;3

Aldama revoluta (Meyen) E.E. 
Schill. & Panero

        * * * * * * * * * meg; 
mes; 
mic

1;2;3

Aldama robusta (Gardner) E.E. 
Schill. & Panero

    *             meg 1

Aldama rubra (Magenta & Pirani) 
E.E. Schill. & Panero

    *             meg 1
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Aldama santacatarinensis (H. 
Rob. & A.J. Moore) E.E. Schill. & 
Panero

     * * *          meg; 
mes

1;3

Aldama sodiroi (Hieron.) E.E. 
Schill. & Panero

*                 mes; 
mic

1;3

Aldama speciosa (Hassl.) E.E. 
Schill. & Panero

  *               meg 1

Aldama squalida (S.Moore) E.E. 
Schill. & Panero

    *             meg 1

Aldama tenuifolia (Gardner) E.E. 
Schill. & Panero

    *             meg; 
mes

1

Aldama trichophylla (Dusén) 
Magenta

      * *          meg 1

Aldama truxillensis (Kunth) E.E. 
Schill. & Panero

 *       *         meg; 
mes; 
mic

1;2;3

Aldama tuberosa (Griseb.) E.E. 
Schill. & Panero

  * * *   *          meg; 
mes

1

Aldama tucumanensis (Hook. & 
Arn.) E.E. Schill. & Panero

  * *      *  *      mes; 
mic

2

Aldama veredensis (Magenta & 
Pirani) E.E. Schill. & Panero

    *             meg 1

Aldama vernonioides (Baker) E.E. 
Schill. & Panero

    *             meg 1

Frios, que abarca os Páramos da Venezuela, 
Colômbia e Equador, as estepes andinas do Peru, 
Bolívia e noroeste da Argentina e as estepes da 
Patagônia. As 16 espécies de Aldama inseridas 
aqui estão assinaladas na Tabela 1. Ressaltamos 
apenas uma delas é exclusivamente microtérmica 
(A. densifolia).

Mais de 42% das espécies de Aldama da 
América do Sul e quase 63% das espécies do 
Brasil são exclusivamente megatérmicas. Apenas 
seis (cerca de 10%) das espécies sul-americanas 
suportam grande amplitude térmica, ocorrendo em 
todos os Domínios de Burkart (1975). 

Na Região Neotropical (Morrone 2014) está 
a maioria dos táxons Sul-americanos de Aldama, 

concentrados principalmente na Província do 
Cerrado, da Sub-região Chaquenha (Tab. 1). 

Apenas três espécies chegam à porção da 
Região Andina que não inclui a Zona de Transição: 
A. adenotricha, A. gilliesiii e A. revoluta (Fig. 
2c), esta última alcançando o limite sul (ca. 38ºS) 
do gênero, Sub-região Patagônica da Região 
Andina, em elevações entre 1500 e 3000 m, onde 
as temperaturas mínimas anuais chegam a 4ºC. 
Cabe destacar que não há coletas recentes de A. 
adenotricha, que está listada no Livro Vermelho 
para a Conservação da IV Região de Coquimbo 
(Cavieres et al. 2001 ), com uma anotação (EX?), 
significando que não se conhecem coletas recentes 
e que pode estar extinta.  
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Figura 2 – Distribuição de Aldama na América do Sul – a. espécies exclusivas da Zona de Transição Sul-americana 
– A. atacamensis (⌂); A. bishopii (l); A. dillonorum (¨); A. ellenbergii (¨); A. emaciata (ñ); A. fusiformis (¨); 
A. lanceolata (¨); A. media (X); A. peruviana (¶); A retroreflexa (n); A. soridoi (¨); b. espécies Neotropicais-
transicionais não ocorrentes ou não exclusivas do Cerrado – A. australis (►); A. brittonii (¨); A. helianthoides 
(¨); A. incana (¤); A. macrorhiza (p); A. mollis (À); A. tucumanensis (¨); A. truxilensis (¨); c. espécies Andino-
transicionais – A. adenotricha (n); A. gilliesii (p); A. revoluta (l); d. espécies Neotropicais não transicionais exclusivas 
da Província do Cerrado – A. corumbensis (l); A. squalida (r), não endêmicas do Brasil e com área core no estado 
de Mato Grosso do Sul; A. oblongifolia (n); A. vernonioides («), exclusiva do território brasileiro, com área core 
no estado de Mato Grosso do Sul; A. robusta (l), espécie brasileira de ampla distribuição.
Figure 2 – Distribution of Aldama in South America – a. exclusive species of the South American Transition Zone – A. atacamensis (⌂); 
A. bishopii (l); A. dillonorum (¨); A. ellenbergii (¨); A. emaciata (ñ); A. fusiformis (¨);  A. lanceolata (¨); A. media (X); A. peruviana 
(¶);  A retroreflexa (n); A. soridoi (¨); b. Neotropical-transitional species not occurring or not exclusive to Cerrado – A. australis 
(►); A. brittonii (¨); A. helianthoides (¨); A. incana (¤); A. macrorhiza (p); A. mollis (À); A. tucumanensis (¨); A. truxilensis (¨); 
c. Andean-transitional species – A. adenotricha (n); A. gilliesii (p); A. revoluta (l); d. Neotropical no transitional species exclusive 
of Cerrado Province – A. corumbensis (l); A. squalida (r), not endemic to Brazil and with core area in the state of Mato Grosso do 
Sul; A. oblongifolia (n); A. vernonioides («), exclusive of the Brazilian territory, with core area in the state of Mato Grosso do Sul; A. 
robusta (l), a widely distributed Brazilian species.

a b

c
d
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Na porção mais alta das Yungas peruanas, 
em altitudes entre 2300 a 2235 m e temperaturas 
médias anuais por volta de 16º são encontradas 
A. Australis, A. brittonii e A. truxilensis 
(mesotérmicas) (Fig. 2b). A última espécie consta 
no livro de espécies endêmicas do Perú (Beltrán et 
al. 2006) como uma planta vulnerável à extinção, 
por ser dependente de chuvas sazonais e pela 
expansão das atividades agrícolas. 

Na porção setentrional do Peru, entre os 
páramos ao Norte e a Puna ao Sul, em altitudes 
acima de 3000 m, existem comunidades alpinas 
transicionais conhecidas localmente como 
formações Jalca (Weberbauer 1936) e limitadas 
bruscamente por 4,5–8ºS e 77–80ºW (Dillon 
1994–2010). São locais mais secos que os páramos e 
mais úmidos que a Puna; Luteyn (1999) sugeriu que 
essa formação é similar aos páramos andinos do Sul 
do Equador, mas a região parece representar uma 
barreira para a migração entre espécies do Equador e 
Peru, superada apenas por A. helianthoides, espécie 
com alta capacidade de adaptação e encontrada 
também em várias províncias da Região Neotropical 
e da Zona de Transição Sul-americana. 

Entre 4–6ºS existe uma descontinuidade nos 
Andes atravessando, no sentido noroeste-nordeste, 
os Departamentos de Piura e Cajamarca com as 
montanhas se tornando fragmentadas, resultando 
em uma passagem de baixa altitude (menos de 
3000 metros) para a biota; é a Depressão de 
Huancabamba, uma região geograficamente 
complexa, com vales entre as montanhas, onde 
corre um intrincado sistema fluvial que alcança o 
Equador. Apenas A. helianthoides e A. incana (Fig. 
2b) superam essa barreira.

Os desertos Peruviano e Atacama formam um 
cinturão que ocupa cerca de um terço da costa oeste 
da América do Sul e estão entre os mais secos da 
terra; a flora local é megatérmica e dependente da 
neblina (formação Lomas, 0–1000 m.s.m.) e está 
estimada em mais de 1100 espécies de fanerógamas 
(Dillon 1994–2010). A aridez dos diversos pontos é 
controlada por fatores como a existência de breves 
períodos de chuva associados a eventos raros, mas 
recorrentes, de “El Niño” (Dillon & Rundel 1990) 
e pela estabilidade nos padrões de temperatura ao 
longo do ano, devido à relação entre a superfície 
fria do mar e correntes de Humboldt (Peruvianas), 
com a formação de estratos de nuvens abaixo 
de 1000 m.s.m., durante os meses de inverno 
(Prohaska 1973). A formação Lomas é constituída 
de comunidades discretas ou ilhas de vegetação 
separadas por habitats extremamente áridos, 

destituídos de vida vegetal. O grau de endemismo 
é alto (40%); vários gêneros primariamente do 
Hemisfério Norte têm espécies endêmicas nos 
desertos costeiros e esse é o caso de Aldama, com 
A. dillonorum e A. peruviana no Peru (Fig. 2a). 

Apesar da continuidade do deserto do Peru 
ao Chile, a ausência de uma condição topográfica 
provendo neblina entre Arica e Anfogasta (norte do 
Chile) resulta no fato de menos de 7% das espécies 
serem encontradas dos dois lados dessa formação 
(Dillon & Rundel 1990): do lado chileno, onde 
aparentemente, a região de maior concentração em 
número de indivíduos é a Província de Coquimbo, 
ocorrem A. adenotricha, A. gilliesii e A. revoluta 
(Fig. 2c). Nesta região, A. adenotricha e A. revoluta 
são encontradas nas Lomas, a cerca de 800 m de 
altitude ou seguem cruzando os Andes, do Chile 
à Argentina, em altitudes que chegam a 3500 m, 
alcançando a Sub-região Chilena Central da Região 
Andina. De acordo com as evidências, essas duas 
espécies podem ser classificadas como mega, meso 
ou microtérmicas. A outra espécie a alcançar o cone 
sul da América do Sul, A. gilliesii, está mais bem 
representada na Argentina, na Província de Puna 
da Zona de Trasnsição Sul-americana, mas chega 
à Província de Coquimbo, da Sub-região Chilena 
Central; é uma espécie primariamente mesotérmica 
e ocasionalmente microtérmica.

A Zona de Transição Sul-americana estende-
se ao longo das montanhas da Cordilheira dos 
Andes entre Venezuela ocidental e norte do Chile 
e centro-oeste da Argentina. As Províncias de 
Prepuna, Deserto e Monte, foram enquadradas nessa 
zona por Morrone (2006, 2014b, 2015) devido às 
estreitas ligações bióticas com a Puna andina e 
com o Páramo do Norte andino. A entomofauna 
da Zona de Transição Sul-americana mostra uma 
sobreposição de táxons andinos e neotropicais de 
insetos (Morrone 2006) e o mesmo acontece com 
várias espécies de Aldama, mas 10 espécies são 
exclusivas dessa Zona (Fig. 2). 

No Brasil, as condições mais favoráveis à 
diversidade e densidade populacional de Aldama 
estão em áreas com climas megatérmicos (a grande 
maioria das espécies exclusivamente brasileiras) ou 
mesotérmicos (14 espécies, sendo sete exclusivas 
do Brasil) que se enquadram nos seguintes tipos 
classificados por Köppen (Alvares et al. 2013): Aw, 
Cwa (que condicionam a paisagem dos cerrados, 
acima de 500 m), Cfa, na região dos Pampas, e 
raramente Cwb, em áreas abertas ou manchas de 
cerrado das Províncias das Florestas de Araucária, do 
Paraná e Atlântica. A maior diversidade de Aldama 
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nesses ambientes pode estar ligada ao seu sistema 
subterrâneo espessado (Magenta 2006; Magenta 
et al. 2010; Magenta & Pirani 2014) característico 
de muitas plantas adaptadas aos solos de cerrado, 
pobres em nutrientes (Gottsberger & Silberbauer- 
Gottsberger 2006, Simon & Pennington 2012) e que 
proveria necessidades hídricas na estação seca e 
proteção contra fogo, pois reservam água (e.g., Fahn 
1964; Coutinho 1982) e apresentam revestimento 
espessado e resistente. Além disso, esses sistemas 
subterrâneos acumulam grandes quantidades de 
frutano (Silva et al. 2014), que funcionam como 
reservas e parecem também estar relacionados à 
tolerância à seca (Vijn & Smeekens 1999) e às 
baixas temperaturas (Alberdi et al. 2002). 

Nos  Pampas ,  onde  se  d i s t r i buem 
principalmente os grupos de gramíneas 
mesotérmicos (os microtérmicos representam 
transgressões) do Domínio Chaquenho, da 
Sub-região Chaquenha (Região Neotropical), é 
encontrada, em profusão A. anchusifolia, que chega 
às províncias biogeográficas das Florestas Atlântica, 
do Paraná e de Araucária, o que também ocorre com 
A. pilosa, com número bem menor de populações. 
Exclusivas da Província Pampeana (Fig. 3d) são 
A. breviflosculosa (Uruguai), A. knobiana, A. 
megapotamica, A. meridionalis e A. nudicaulis 
(Brasil), todas mesotérmicas. 

As espécies brasileiras que alcançam altitudes 
acima de 1500 m são A. bracteata, A. filifolia, A. 
gardneri (Fig. 3b), A. grandiflora e A. robusta 
(Fig. 2d), em locais com temperatura média anual 
em torno dos 20ºC (Alto Paraíso de Goiás, Rio de 
Contas e Airuoca) sendo, portanto megatérmicas. 

Padrões de distribuição
Com os dados tabulados da forma exposta 

acima e expressos na Tabela 1, propomos os 
seguintes padrões espaciais observados nas espécies 
de Aldama na América do Sul, enquadrados na 
divisão de Morrone (2014b, 2015):

1. Espécies exclusivas da Zona de Transição Sul-
americana: 10 espécies (Fig. 2a).

Aldama bishoppi, A. ellenbergii, A. emaciata, 
A. fusiformis, A. lanceolata e A. retroreflexa são 
restritas à Província de Puna. Aparentemente, A. 
fusiformis é endêmica da Bolívia. Com exceção 
de A. ellenbergii, restrita ao Domínio Campestre 
Temperado, as demais alcançam o Domínio 
Tropical e Subtropical (Burkart 1975). Entre as 
espécies que ocorrem no Domínio Campestre 
de países Frios, A. atacamensis, é endêmica da 

Região do Atacama, no Chile e A. dillonorum e A. 
peruviana são encontradas apenas na Província do 
Deserto, no Peru. 

2. Espécies Neotropicais-transicionais: espécies 
que ocorrem primariamente na Zona de Transição 
Sul-americana, com intrusões em outras partes da 
Região Neotropical: oito espécies (Fig. 2b).

Aldama brittonii e A. truxillensis ocorrem 
nas Províncias do Deserto, de Punas e de Yungas, 
da Sub-região Brasileira. A. incana é encontrada 
desde a Província do Páramo, no Equador, até 
o Peru (Província do Deserto). A. tucumanensis 
tem a maior concentração populacional na 
Província Puna, mas alcança as Províncias 
do Chaco e Pampeana. A. mollis concentra-se 
principalmente nas Províncias de Puna e do Monte, 
mas é encontrada pontualmente nas Províncias 
Chaquenha e Pampeana. A. helianthoides parece 
ter sua área-core na Província de Puna, mais 
específicamente nas Punas bolivianas, e se estender 
ao longo da Província da Prepuna para o Norte, até 
chegar à Província do Páramo, no Equador, e para 
o Sul, até o Noroeste da Argentina. A. australis 
ocorre de forma contínua ou quase contínua, desde 
a Província de Yungas, no Domínio Sul-Brasileiro 
(Morrone 2014b), até a Província Chaquenha. 
Finalmente, V. macrorhiza é encontrada nas 
Províncias de Puna (Argentina e Bolívia) e da 
Floresta do Paraná (Paraguai e sudoeste do estado 
do Paraná, no Brasil) e estende-se à Província do 
Cerrado, chegando às regiões central e sudeste 
do estado de São Paulo e alcançando as regiões 
nordeste e central do estado de Minas Gerais, 
além de possuir dois registros de mais de 50 anos 
atrás no Mato Grosso do Sul. Atualmente, no 
Brasil V. macrorhiza parece estar restrita a áreas 
de preservação, onde floresce na primavera ou 
raramente no inverno e frutifica no verão.

Três espécies se enquadram, pela classificação 
de Burkart (1975) no Domínio de Países Frios (A. 
incana, A. brittonii e A. truxilensis); uma transita 
entre o Domínio Campestre Tropical e Subtropical e 
o Domínio Campestre temperado (A. tucumanensis) 
e duas (A. australis e A. helianthoides) ocorrem nos 
três Domínios.

3. Espécies Andino-transicionais: Espécies que 
ocorrem da Zona de Transição Sul-americana à 
Região Andina: três espécies (Fig. 2c).

Aldama revoluta (Fig. 4a) parece ter sua área-
core na Província de Coquimbo (Região Andina), 
alcançando ao Sul, a Província da Patagônia e, ao 
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Figura 3 – Distribuição de Aldama na América do Sul. Espécies Neotropicais não transicionais – a-b. espécies endêmicas do 
Brasil, exclusivas da Província do Cerrado – a. táxons com limite Sul no estado de São Paulo – A. arenaria (¨); A. bakeriana 
(¨); A.discolor (¨); A. goiazii (r); A. rubra (►); A. tenuifolia (¨); b. táxons com limite Sul no estado de Minas Gerais – A. 
bracteata (¤); A. filifolia (►); A. gardneri (¨); A goyazensis (¨); A. grandiflora (¨); A. kunthiana (¨); A. laxicmosa (¨) A. 
veredensis (r); c. táxons encontrados nas províncias das Florestas de Araucária e/ou do Paraná com incursões à Província do 
Cerrado – A. amphychlora (¨); A. aspilioides (¨); A. linearifolia (r); A. nudibasilaris (n); A. paranensis (¨); A. pilicaulis 
(►); A. santacatarinensis (p); A. trichophylla (¨); d. táxons que ocorrem primariamente na Província Pampeana, com algumas 
incursões nas províncias das Florestas de Araucária e do Paraná e do Cerrado – A. anchusifolia (¶); A. breviflosculosa (p); A. 
knobiana (¨); A. megapotamica (¨); A. meridionalis (n); A. nudicaulis (r); A. pilosa (¨); A. tuberosa (¨).
Figure 3 – Aldama distribution in South America. Neotropical nontransitional species – a-b. endemic species from Brazil, exclusive to the Cerrado 
Province; a. taxa with southern limits in the state of São Paulo – A. arenaria (¨); A. bakeriana (¨); A.discolor (¨); A. goiazii (r); A. rubra (►); 
A. tenuifolia (¨);  b. taxa with southern limit in the state of Minas Gerais – A. bracteata (¤); A. filifolia (►); A. gardneri (¨); A. goyazensis (¨); A. 
grandiflora (¨); A. kunthiana (¨); A. laxicmosa (¨) A. veredensis (r); c. taxa found in the provinces of Araucaria and /or Parana Forest with forays 
into the Cerrado Province – A. amphychlora (¨); A. aspilioides (¨); A. linearifolia (r); A. nudibasilaris (n); A. paranensis (¨); A. pilicaulis (►); 
A. santacatarinensis A. (p); A. trichophylla (¨); d. taxa with primary occurrence in the Pampean Province, with some incursions in the provinces of 
Araucaria and Parana Forest and in the Cerrado – A. anchusifolia (¶); A. breviflosculosa (p); A. knobiana (¨); A. megapotamica (¨); A. meridionalis 
(n); A. nudicaulis (r); A. pilosa (¨); A. tuberosa (¨).

a b

c d
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Norte (seguindo pelas Províncias de Prepunas e 
Punas) a Província do Deserto, na Zona de Transição 
Sul-americana. Outra espécie que cruza os Andes, 
desde a Província da Prepuna, no Chile, até a 
Província de Maule, na Sub-região Subantártica da 
Região Andina da Argentina é A. gilliesii. A maior 
concentração de espécimes provém das Punas da 
Argentina.

Aldama gilliesii ocorre em nos Domínios 
Campestre Tropical e Subtropical e Campestre 
de Países Frios e A. revoluta transita pelos três 
Domínios de gramíneas.

4. Espécies Neotropicais não transicionais: 
Espécies exclusivas da Região Neotropical, que 
não ocorrem na Zona de Transição Sul-americana: 
41 espécies (Fig. 3).

Na Província da Puna, no Equador, ocorrem 
as espécies endêmicas A. media e A. soridoi. Esses 
táxons estão em listas de espécies ameaçadas: A. 
media, categorizada como Criticamente em Perigo 
(CR) ou possivelmente extinta pelos critérios da 
IUCN, por não haver exemplares dessa espécie 
nos herbários do Equador e A. sodiroi, registrada 
apenas por quatro coletas feitas nos Andes centrais 
e categorizada como vulnerável (VU), devido à 
drástica redução de seu habitat (Montúfar & Pitman 
2003a, 2003b).

Exclusivas da Província Pampeana da 
Sub-região Chaquenha, encontram-se espécies 
mesotérmicas, exclusivas dos Pampas do Uruguai 
(A. breviflosculosa), e do Brasil (A. knobiana, A. 
meridionalis e A. nudicaulis). É preciso salientar que 
A. breviflosculosa, A. knobiana e A. meridionalis 
são conhecidas apenas pelo material-tipo. Outra 
espécie mesotérmica, A. megapotamica, foi coletada 
na Província Pampeana, na porção central do Rio 
grande do Sul, e em um único ponto de Santa 
Catarina, no município de Curitibanos, na Província 
da Floresta de Araucaria.  

Compreendendo uma grande região que 
abrange as Províncias Chaquenha, Pampeana, 
Floresta do Paraná, Floresta Atlântica e Floresta 
de Araucária, está a distribuição de duas espécies, 
também mesotérmicas, A. anchusifolia e A. pilosa, 
com limite Sul nos Pampas Uruguaios. A. tuberosa é 
encontrada em climas mesotérmicos e megatérmicos 
no Brasil, em ocorrências esparsas no Rio Grande do 
Sul, Paraná e Mato Grosso do Sul, onde se espalha 
pelas Províncias Pampeana, Floresta de Araucária 
e Cerrado; habita também a Província Pampeana da 
Argentina, do Paraguai e do Uruguai, alcançando, 
nos dois primeiros, a Província Chaquenha. Duas 

espécies megatérmicas endêmicas do Brasil, A. 
aspilioides e A. trichophylla, ocorrem na Província 
de Araucárias (a segunda também possui alguns 
poucos representantes na Província do Paraná, no 
extremo Sul do estado com mesmo nome). Nas 
encostas cobertas por Mata Atlântica (Província da 
Floresta Atlântica) das Serras Catarinense e Gaúcha, 
e na região dos Aparados da Serra do Rio Grande 
do Sul (Províncias Floresta do Paraná e Floresta de 
Araucária), encontra-se A. santacatarinensis, uma 
espécie mega ou mesotérmica bastante peculiar, 
pois vegetativamente seus representantes se 
assemelham aos de Verbesina, e possuem brácteas 
involucrais cirrosas, características do gênero 
Helianthus. Aldama nudibasilaris distribui-se 
entre as Províncias da Floresta do Paraná (sempre 
nas bordas, como mesotérmica) e do Cerrado 
(megatérmica). 

Quatro espécies megatérmicas encontradas 
no Brasil foram inicialmente descritas apenas para 
o Paraguai: A. amphychlora, A. linearifolia, A. 
macrorhiza e A. pilicaulis (Província da Floresta do 
Paraná), ocorrendo nas regiões de Savana das Serras 
de Maracayú, Caaguazuú e Amambay. No Brasil, 
A. amphychlora está restrita a uma região do estado 
do Paraná, na Província fitogeográfica de Floresta 
do Paraná, que abrange os municípios de Arapoti, 
Sengés e Telêmaco Borba, encravados em uma área 
de transição entre fisionomias de Floresta Estacional 
Semidecidual e Floresta Ombrófila Mista, com 
remanescentes de Cerrado e pertencentes à Area 
de Proteção Ambiental da Escarpa Devoniana. A. 
linearifolia foi coletada apenas em Ponta Porã, no 
Mato Grosso do Sul (Província do Cerrado), na 
divisa com o Paraguai, onde ocorre na Província 
do Paraná. 

É importante ressaltar que as espécies de 
Aldama cuja ocorrência abrange Províncias de 
Floresta, existem nelas apenas em clareiras, beiras 
de estrada ou encraves de campo ou cerrado, sendo 
um indicativo que reforça a marcada expressividade 
do gênero em ambientes com maior luminosidade 
e menor umidade. É caso de A. trichophylla (Fig. 
4b) que, como já foi mencionado, é encontrada 
em bordas de mata, nas Províncias de Floresta de 
Araucária e do Paraná.

A maioria das espécies exclusivamente 
brasileiras é encontrada unicamente na Província 
do Cerrado, com A. robusta (Fig. 4c), apresentando 
uma distribuição contínua em toda a Província. Duas 
espécies descritas inicialmente como exclusivamente 
brasileiras foram encontradas recentemente na 
Bolívia: A. corumbensis e A. squalida (Montanha 
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Figura 4 – Espécies de Aldama – a. A. revoluta: espécie Andino-Transicional. b-f. espécies Neotropicais não transicionais 
– b. A. trichophylla: encontrada nas Províncias da Floresta de Araucária e do Paraná; c. A. robusta: com ampla distribuição; 
d-f. espécies exclusivas da Província do Cerrado – d. A. grandiflora: com limite Sul no estado de Minas Gerais (Brasil); 
e. A. discolor: com limite Sul no estado de São Paulo (Brasil); f. A. squalida: com área core no estado do Mato Grosso 
do Sul (Brasil). (a,f. Benoit Loeuille; c,d. Marurício Mercadante; b,e. Aline Bombo). 
Figure 4 – Aldama species – a. A. revoluta: Andean transitional species. b-f. Neotropical nontransitional species – b. A. trichophylla: found 
in Provinces of Araucaria and Parana Forest; c. A. robusta: with wide distribution; d-f. exclusive species of the Cerrado Province – d. A. 
grandiflora: southern limit in the state of Minas Gerais (Brazil); e. A. discolor: southern limit in the state of São Paulo (Brazil); f. A squalida: 
with core area in the state of Mato grosso do Sul (Brazil) (a,f. Benoit Loeuille; c,d. Marurício Mercadante; b,e. Aline Bombo).

a b c

d fe

Roboré e Cerro Mutún). No Brasil, a primeira é 
conhecida apenas nos Municípios de Corumbá e 
Miranda, no estado do Mato Grosso do Sul e a 
segunda ocorre nos estados de Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais, apresentando 
grandes variações fenotípicas, atingindo mais de 2 
m de altura e apresentando folhas oval-lanceoladas 
e membranáceas na região do Pantanal, ou com 
menos de 0,5 m e folhas orbiculares cartáceas, no 
alto de morrarias com sedimentos ferríferos.

Seis espécies têm como limite Sul o estado 
de São Paulo: A. arenaria estendendo-se no sentido 
Nordeste; A. rubra estendendo-se raramente para 
Oeste; A. bakeriana, A. discolor (Fig. 4e), A. goyazii 
e A. tenuifolia aparentemente com área-core no 
estado de Minas Gerais e alcançando os limites 
Sul (São Paulo) e Noroeste (Goiás e Tocantins). 
Destas, A. goyasii e A. rubra, são exclusivamente 
megatérmicas e as demais podem ocorrer como 
mega ou mesotérmicas, distribuindo-se em áreas 
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com clima temperado úmido de inverno seco, 
com verão quente ou temperado (Cwa e Cwb de 
Köppen). 

Oito táxons têm limite Sul a partir de Minas 
Gerais (A. bracteata, A. filifolia, A. gardneri, A. 
goyasensis, A. grandiflora (Fig. 4d),  A. kunthiana, 
A. laxicymosa e A. veredensis), em regiões de 
clima tropical com inverno seco (Aw de Köpen) e 
sua área-core é a região dos estados de Goiás e do 

Nordeste de Minas Gerais, com extensões para o 
Norte, até o Sul da Bahia e o Tocantins, e para o 
Oeste, no Mato Grosso. 

Uma espécie aparentemente tem área-core no 
estado de Goiás (A. oblongifolia), e outra ocorre 
exclusivamente no estado de Mato Grosso (A. 
vernonioides). De acordo com os dados disponíveis 
na literatura, o limite de distribuição das espécies 
ao Norte é em torno de 11ºS, mas A. oblongifolia 

Figura 5 – Padrões de distribuição das espécies de Aldama no Brasil. As linhas pontilhadas delimitam áreas de distribuição 
dos conjuntos de espécies que constituem os padrões. As séries numéricas em cada área indicam: total de espécies na 
área: espécies endêmicas do Brasil: espécies descritas nas últimas duas décadas.
Figure 5 – Distribution patterns of Aldama species in Brazil. The dotted lines delimit the areas of distribution belonging to each group of 
species that constitute said patterns. The numerical series in each area indicate: total species in the area: endemic species from Brazil: species 
described in the last two decades.
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apresenta poucas ocorrências em latitudes entre 7 
e 8ºS. Não há registros em longitudes inferiores 
a  40ºW.

Um grande número de espécies deste padrão 
(29 spp.) pode ser incluído no Domínio Campestre 
Tropical e Subtropical de Burkart (1975); oito delas 
ocorrem no Domínio Campestre Temperado, e duas 
transitam entre o Domínio Campestre Tropical e 
Subtropical e o Domínio Campestre de Países Frios.

No Brasil, a maioria das espécies (19 spp.) 
ocorre exclusivamente em área de Cerrado; oito são 
encontradas primariamente na Província Pampeana, 
com algumas alcançando áreas de cerrado, e 
outras oito existem nas Províncias das Florestas 
de Araucária e/ou do Paraná (Fig. 5).

Aldama constitui mais um exemplo de 
gênero neotropical com centro de diversidade nas 
partes tropicais da América do Sul, com algumas 
espécies estendendo sua distribuição além desses 
limites, ou poucas restritas fora deles, em ambos 
os casos, inclusive em climas montanos e frios. 
Deve-se destacar que o fato de Aldama ter, no 
Brasil, sua maior riqueza de espécies em cerrado 
(Fig. 5), mas com algumas ocorrências em orla 
de mata, nas Províncias Florestais, e outras em 
climas frios indica que, possivelmente, se trata de 
um grupo como aqueles sugeridos por Lomolino et 
al. (2006), que exibem algum conservantismo de 
nicho tropical, determinado por traços intrínsecos 
dessas plantas, como ecofisiologia, e que podem se 
manter por longas escalas evolucionárias. 

Os padrões espaciais aqui propostos para 
Aldama, assim como os de Schefflera do Brasil 
extra-amazônico (Fiaschi & Pirani 2008) e de um 
grupo de Chamaecrista (Rando & Pirani 2011), não 
são suficientes para a proposta de uma hipótese sobre 
a evolução do grupo. A falta de registros fósseis 
não permite a incorporação de um enquadramento 
no tempo, para um melhor entendimento da 
biogeografia histórica do grupo, como afirmaram 
Loeuille et al. (2015) no estudo filogenético de 
Lychnophorinae (Vernonieae, Asteraceae). Espera-
se que análises filogenéticas futuras forneçam 
hipóteses robustas de relacionamento entre as 
espécies de Aldama e, ao incluírem datação 
molecular, venham a elucidar aspectos importantes 
sobre os fatores envolvidos na determinação dos 
padrões de distribuição aqui apresentados e da 
história biogeográfica e de diversificação do grupo.
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Resumo 
Uma nova espécie de Lauraceae é descrita para a região sudeste do Brasil, estado de São Paulo, município de 
Pindamonhangaba. Ocotea mantiqueirae enquadra-se no complexo “Ocotea floribunda” de Rohwer (1986), 
mas difere por detalhes não descritos nas espécies com flores pistiladas desse complexo, especialmente 
gineceu e ovário glabros; abscisão de parte do receptáculo, toda extensão das tépalas e os verticilos de 
estaminódios após a fecundação; cúpula de margem simples e engrossada, sem remanescentes das tépalas, 
caracteristicamente canelada-lamelada em toda a sua extensão por longas lenticelas e; fruto globoso de 
dimensões muito maiores. Até o momento a espécie é endêmica e restrita à Floresta Ombrófila Densa Alto 
Montana da Serra da Mantiqueira no estado de São Paulo.
Palavras-chave: florestas de altitude, Ocotea, Mata Atlântica, morfologia, taxonomia. 

Abstract 
New species of Lauraceae is described for the southeast region of Brazil, state of São Paulo, the city of 
Pindamonhangaba. Ocotea mantiqueirae is part of the complex “Ocotea floribunda” of Rohwer (1986), 
but differs in details not described in pistillate species of this complex, especially gynoecium and glabrous 
ovary; abscission of the portion of receptacle, the whole extent of the tepals and whorls of staminodes after 
fertilization; cupule simple and thickened margin without remnants of tepals, characteristically rib-laminated 
throughout its length for long lenticels; globular fruit of much larger dimensions. At this moment the species 
is endemic and restricted to the cloud forests of the Serra da Mantiqueira in state of São Paulo.
Key words: cloud forests, Ocotea, Mata Atlântica, morphology, taxonomy.
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Introdução
A família Lauraceae é pantropical, com 

poucos membros nas regiões temperadas, bem 
representada nas Américas, Ásia Tropical, Austrália 
e Madagascar, mas inexpressiva no sul da África 
(Rohwer 1993). Este autor estima entre 2500 a 
3500 o número de espécies, subordinadas a 50 
gêneros. Refere ainda que na região neotropical 
ocorre do México à Argentina, desde as planícies 
até às montanhas altas. Nessa região a maior 
diversidade de espécies encontra-se no Brasil 
(Moraes 2007), na Floresta Ombrófila Densa 
Montana, a Mata Atlântica sensu stricto (Oliveira 

Filho & Fontes 2000), mas a família ocorre ainda 
em outras formações da Floresta Ombrófila Densa, 
na Floresta Ombrófila Mista, na Vegetação de 
Restinga, no Cerrado e na Floresta Estacional 
Semidecidual. Atualmente são reconhecidas 441 
espécies em 24 gêneros (BFG 2015). A família é 
uma das mais importantes na estrutura, composição 
e dinâmica da vegetação dessas comunidades 
(Joly et al. 2012; Oliveira Filho & Fontes 2000). 
Segundo Wheelwright (1986) é fonte de alimento 
para a avifauna e pequenos mamíferos nas 
florestas tropicais e também rica fonte de madeiras 
comerciais, compostos químicos aromáticos e 



482 Baitello, J.B. et al.

Rodriguésia 68(2): 481-488. 2017

condimentos (Rohwer 1986). O conhecimento da 
família na região neotropical ainda é incompleto, 
apesar da sua grande importância nos ecossistemas 
dessa região. Ocotea Aubl. é um dos maiores 
gêneros da família, com cerca de 172 espécies no 
Brasil (BFG 2015).

Ocotea Aubl. caracteriza-se por inflorescências 
paniculadas ou racemosas, flores bissexuadas, 
polígamas ou unissexuadas, nove estames férteis 
nas flores bissexuadas, nove estames férteis nas 
unissexuadas masculinas ou nove estames estéreis 
nas unissexuadas femininas, distribuídos em 3 séries 
ou verticilos; estames das séries I e II de anteras 
com esporângios (locelos) dispostos em dois pares 
sobrepostos ou quase, filetes pouco mais longos que 
as anteras a pouco mais curtos a ausentes, estames 
da série III com um par de glândulas globosas 
na base dos filetes, série IV composta por três 
estaminódios, conspícuos a totalmente abortados 
em geral estipitiformes, raro nitidamente sagitados; 
pistilo em geral lageniforme nas flores femininas 
e bissexuadas, estilete de comprimento variável 
a aparentemente ausente; pistilóide totalmente 
abortado ou presente e pouco a bem desenvolvido 
nas flores masculinas, óvulo, se presente, pouco 
desenvolvido e estéril; frutos bacáceos elípticos a 
globosos, cúpula plana a hemisférica.

A ampliação dos inventários florísticos 
realizados nas diversas formações vegetais da 
região sudeste, especialmente nos estados de 
São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, 
incorporaram milhares de materiais nos herbários 
oficiais que, no entanto, estão carecendo de estudos 
mais aprofundados para que saiam da condição 
de indeterminados. Devido ao pequeno número 
de especialistas, a dificuldade em reconhecer 
as espécies (Burger 1988) e o grande número 
de exsicatas, esse estudo evolui lentamente. 
Nos anos recentes houve importantes avanços e 
contribuições ao conhecimento das espécies e da 
distribuição geográfica da família, especialmente 
nas regiões sudeste e nordeste: Baitello (2001), 
Quinet & Andreata (2002), Baitello & Marcovino 
(2003), Quinet (2005), Moraes (2005), Assis et al. 
(2005), Barbosa & Moraes (2007), Moraes (2007), 
Giannerini et al. (2007), Quinet (2008), Arzolla et 
al. (2009), Assis & Mello-Silva (2009), Baitello et 
al. (2009), Assis & Mello-Silva (2010a), Assis & 
Mello-Silva (2010b), Brotto et al. (2010), Quinet 
(2010), Moraes (2011), Brotto & Baitello (2012), 
Barbosa et al. (2012), Santos & Alves (2013), 
Baitello & Quinet (2015), Giannerini et al. (2015) 
e Kropf et al. (2015).

A contribuição mais abrangente para o 
conhecimento do gênero Ocotea deve-se à extensa 
monografia de Mez (1889). Noventa e sete anos 
depois Rohwer (1986) forneceu um tratamento 
preliminar de Ocotea Aubl. sensu lato reunindo a 
maioria dos tipos e materiais históricos conhecidos 
e disponíveis. Reuniu as espécies em grupos 
informais, delimitando 29 complexos com base 
nas afinidades morfológicas. Algumas espécies 
não se enquadraram nesses complexos e foram 
posicionadas isoladamente. Esse Prodromus do 
citado autor é uma excelente ferramenta para as 
futuras revisões do gênero.

O estudo da família Lauraceae em áreas 
pouco visitadas por coletores e a análise das 
exsicatas nos Herbários SPSF e RB (Thiers, 
continuamente atualizado), revelou a nova espécie 
que pode ser incluída no complexo “Ocotea 
floribunda” de Rohwer (1986).

Material e Métodos
O presente estudo é fruto de levantamento 

botânico em florestas bem conservadas e que 
não foram objeto de coleta sistemática nos anos 
passados, especialmente aquelas das maiores 
altitudes, na Formação Alto-Montana da Floresta 
Ombrófila Densa e Mista da Serra da Mantiqueira e 
da revisão da coleção botânica da família Lauraceae 
dos Herbários Dom Bento José Pickel (SPSF) e 
Jardim Botânico do Rio de Janeiro (RB).

A primeira coleta dessa nova espécie ocorreu 
em 2005 e durante os anos de 2012, 2013 e 2014 
na Fazenda São Sebastião do Ribeirão Grande, 
município de Pindamonhangaba (SP), Brasil 
(Fig. 1). Nesse período foram realizadas coletas 
complementares sistemáticas até se obter exsicatas 
com flores estaminadas, pistiladas e com frutos 
jovens a plenamente desenvolvidos.

Todas as amostras foram submetidas às 
técnicas usuais em taxonomia vegetal segundo 
Fidalgo & Bononi (1984) e Mori et al. (1989).

A decisão sobre a nova espécie deu-se com 
base na literatura especializada (Mez 1889; Coe-
Teixeira 1980; Rohwer 1986; Van Der Werff 1991; 
Rohwer 1993; Baitello & Marcovino 2003) e, por 
análise comparativa complementar em exsicatas 
dos herbários SPSF, RB e SP, USP, ESA e UEC 
(Thiers, continuamente atualizado).

A terminologia adotada, os descritores 
principais e, a descrição geral seguiram Rohwer 
(1986, 2013), Baitello & Marcovino (2003), 
Moraes (2007), Assis & Mello-Silva (2010a, 
2010b).
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Figura 1 – Mapa de localização das coletas do holótipo e dos parátipos de Ocotea mantiqueirae Baitello, Arzolla & 
Vilela na Serra da Mantiqueira, Pindamonhangaba (SP).
Figure 1 – Location map of the holotype and paratypes of Ocotea mantiqueirae Baitello, Arzolla & Vilela in the Serra da Mantiqueira, 
municipality of Pindamonhangaba (SP).

Resultados e Discussão
Ocotea mantiqueirae  Baitello, Arzolla & 
Vilela, sp. nov. Tipo: BRASIL. SÃO PAULO: 
Pindamonhangaba, Fazenda São Sebastião do 
Ribeirão Grande, Floresta Ombrófila Densa Alto-
Montana, 22o44’12”S e 45o28’32”W, 1650 m, 
8.IV.2013, fl. masculina, J.D.Braz 01 (holótipo 
SPSF). Fig. 2a-l

Ocotea mantiqueirae presents glabrous 
ovary, the female flower with abscission in the 
superior third from the receptacle after fertilization, 
dismembering part of that receptacle, all extension 
of the tepals and all the estaminodes, generating 

a cupule of simple and thickened margin; cupule 
ribbed for long lenticels; globose bacaceous fruit of 
much greater dimension, differing of the complex 
“Ocotea floribunda” lato and stricto sensu that 
presents pilose ovary, cupule of double margin with 
remnants tepals, not ribbed.

Árvore até 10 m. Râmulos marrom escuros 
a negros quando secos, glabros, subrugosos, 
lenticelas elípticas, esparsas, diminutas; gemas 
terminais cerca de 1,0 cm compr., glabras, cônicas. 
Folhas alternas, agrupadas no ápice dos ramos, 
visivelmente glaucas, especialmente quando 
jovens, elípticas a obovado-elípticas, (6)9–15 × 
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Figura 2 – Ocotea mantiqueirae – a. ramo florífero; b. flor masculina; c. face abaxial da tépala da série I; d. face 
adaxial da tépala da série II; e. face adaxial do estame da série I; f. face abaxial do estame da série III; g. estaminódio 
da série IV; h. pistiloide; i. detalhe da abscisão no receptáculo na flor feminina; j. pistilo; k. fruto fresco; l. fruto 
desidratado (a-h. J.D. Braz 01 (SPSF); i. J.D. Braz 03 (SPSF); j. J.D. Braz 02 (SPSF); k-l. J.D. Braz 12 (SPSF)).
Figure 2 – Ocotea mantiqueirae – a. flowering branch; b. male flower; c. abaxial tepal surface series I; d. adaxial tepal surface series 
II; e. adaxial stamen surface series I; f. abaxial stamen surface series III; g. stamenodia series IV; h. pistiloid; i. detail of abscission in 
the female flower receptacle; j. pistil; k. fresh fruit; l. fruit dehydrated (a-h. J.D. Braz 01 (SPSF); i. J.D. Braz 03 (SPSF); j. J.D. Braz 
02 (SPSF); k-l. J.D. Braz 12 (SPSF)).
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(2)3,5–5,5 cm, coriáceas, levemente discolores, 
base aguda, ápice curto-obtuso; face adaxial glabra,  
bordo engrossado, nervuras laterais levemente 
salientes, finas e amareladas, nervura central larga 
e imersa na base, fina e pouco saliente para o 
ápice, avermelhada, retículo denso, escrobiculado, 
inconspícuo; face abaxial glabra, densamente 
micro papilosa sob lente (50×), glaucescente, 
domácias ausentes, nervura central saliente, larga 
na base, mais estreita para o ápice, avermelhada, 
as laterais 9–13 pares, amareladas, levemente 
salientes, eucampdódroma; pecíolo 0,9–1,3 cm 
compr., robusto, glabro, achatado na face adaxial, 
subalado, negro quando seco. Inflorescência 
paniculada, estreita, subapical a axilar, subtendida 
na axila de folhas distais, glabra, pedúnculo 
fino, 4–6 cm compr., glaucas em material vivo. 
Flores unissexuadas, em geral glaucescentes, as 
masculinas 0,5 × 0,3 cm, glabras, pedicelo, 0,3–0,6 
cm, receptáculo pouco desenvolvido, 0,1 × 0,2 cm, 
internamente glabro; tépalas 6, subiguais, eretas, 
côncavas, ápice agudo a arredondado, sem papilas, 
externamente glabras, pontuado-glandulosas, 
bordo finamente curto-ciliado, as três externas 
com tricomas curtos e apressos na face interna, 
as três internas com tricomas curtos e apressos 
somente na base; estames das séries I e II cerca de 
0,2 cm alt., anteras elípticas a oval-retangulares, 
glabras, cerca de 0,1 cm alt., pontuado-glandulosas, 
locelos introrsos, ápice arredondado a levemente 
emarginado, filetes do comprimento das anteras ou 
mais curtos, tricomas curtos e esparsos alinhados 
na região central; estames da série III cerca de 0,2 
cm alt., anteras sub-panduriformes a retangulares, 
ápice truncado a arredondado, glabras, locelos 
superiores circulares, lateral-extrorsos, locelos 
inferiores maiores, elípticos, lateral-extrorsos, 
filetes cerca de 0,1 cm, pouco mais estreitos ou 
tão largos quanto as antera, glândulas basais sub-
retangulares, curto pediceladas; estaminódios da 
série IV presentes ou ausentes, cerca de 0,06 cm, 
glabros, filiformes a estipitiformes, ápice afilado; 
pistilóide glabérrimo, estreito-lageniforme, 0,25 
cm alt., flores femininas com estaminódios de 
morfologia semelhante aos estames das flores 
masculinas, ovário estreito-elíptico, estilete sub 
igual ao ovário, estigma desenvolvido, disciforme 
ou triangular; as femininas similares às masculinas, 
pistilo glabérrimo, 0,25 cm alt., ovário mais 
desenvolvido, único óvulo, evidente. Fruto bacáceo 
globoso, levemente umbonado, 2–2,5 × 2–2,5 
cm no pleno desenvolvimento, glabro, amarelo-
avermelhado e densamente pontuado-glanduloso 

em material fresco, marrom escuro a negro e de 
superfície enrugada quando seco, cotilédones em 
geral rosados; cúpula trompetiforme, plana no 
ápice expandido, margem simples, lisa, engrossada, 
sem remanescentes de perigônio, canelada por 
longas lenticelas longitudinais, 0,5–0,8 cm compr.; 
receptáculo da flor fecundada com o terço superior 
abscidado do terço inferior, desmembrando o 
conjunto das 6 tépalas e todo o androceu (Fig. 2i). 
Parátipos: Pindamonhangaba, Fazenda São Sebastião 
do Ribeirão Grande, Floresta Ombrófila Densa 
Alto-Montana, 22o44’16”S e 45o28’32”W, 1655 m, 
26.IX.2013, fr., J.D. Braz 05 (SPSF); Pindamonhangaba, 
Fazenda São Sebastião do Ribeirão Grande, Floresta 
Ombrófila Densa Alto-Montana, 1630 m, 11.XI.2013, 
fr., J.D. Braz 09 (SPSF); Pindamonhangaba, Fazenda 
São Sebastião do Ribeirão Grande, Floresta Ombrófila 
Densa Alto-Montana, 1655 m 8.IV.2013, fl. femininas, 
J.D. Braz 02 (SPSF); Pindamonhangaba, Fazenda São 
Sebastião do Ribeirão Grande, Floresta Ombrófila 
Densa Alto-Montana, 1686 m, 6.III.2014, fl. masculinas, 
J.D. Braz 20 (SPSF); Pindamonhangaba, Fazenda São 
Sebastião do Ribeirão Grande, Floresta Ombrófila 
Densa Alto-Montana, 1669 m, 6.III.2014, fl. masculinas, 
J.D. Braz 16 (SPSF); Pindamonhangaba, Fazenda São 
Sebastião do Ribeirão Grande, Floresta Ombrófila Densa 
Alto-Montana, 22o44’07,6”S e 45o28’38”W, 1707 m, 
18.XII.2013, fr., J.D. Braz 11 (SPSF).

Distribuição e habitat: A espécie é conhecida 
apenas da localidade tipo, Fazenda São Sebastião 
do Ribeirão Grande, uma área da empresa Fibria 
de Papel e Celulose destinada à conservação da 
natureza. A área de ocorrência da espécie é a encosta 
da Serra da Mantiqueira, entre 1622 m (22o44’15’’S, 
45o28’38’’W) a 1702 m (22o44’08’’S, 45o28’38’’W) 
de altitude, em uma área de cumeeira, que divide 
dois vales bastante profundos e íngremes. 

A vegetação característica do local é a 
Floresta Ombrófila Densa Alto-Montana (floresta 
de altitude). A espécie é predominante nesse local 
e define o dossel da floresta que alcança até dez 
metros de altura. As bases dos troncos são largas 
e formam moitas de 1–2 m2, que incluem a parte 
viva e o material vegetal residual acumulado da 
própria espécie. A partir dessas bases emergem 
vários troncos que alcançam entre 4–10 m de 
altura, com média de 5,5 m, e perímetros, entre 
18–50 cm, com média de 29 cm. Uma possível 
explicação para o padrão apresentado pela espécie é 
a grande exposição a ventos no local, que restringe 
o crescimento em altura dos indivíduos. No local 
também ocorrem as espécies de Lauraceae, Ocotea 
curucutuensis J.B. Baitello e Ocotea virgultosa 
(Nees) Mart. 
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Fenologia: A espécie foi coletada com flores 
em março-junho, com pico de floração em maio-
junho e frutos plenamente desenvolvidos em 
setembro-dezembro.

Status preliminar de conservação: Pelos 
critérios da Lista Oficial de Espécies da Flora 
Ameaçada de Extinção no estado de São Paulo 
(Souza et al. 2007), essa nova espécie pode ser 
considerada Em perigo (EN), pelo que se conhece 
até o momento: distribuição geográfica restrita no 
estado de São Paulo, ocorrência desconhecida em 
Unidades de Conservação e ocorrência exclusiva 
em um tipo de formação vegetal (Mata Atlântica-
Floresta Ombrófila Densa Alto-Montana). 

Pelos critérios da IUCN (IUCN 2001) e do 
Livro Vermelho da Flora do Brasil (Martinelli & 
Moraes 2013), também pode ser considerada Em 
perigo (EN D) por apresentar um tamanho de 
população (conhecido) inferior a 250 indivíduos 
maduros (Critério D) e, por não ser observada ainda 
em outras localidades, estando a espécie exposta 
a acontecimentos estocásticos que podem afetar 
o local da sua população e a sua conservação. 
Embora sua ocorrência conhecida até o momento 
seja bastante restrita, é possível que ocorra em 
outras partes altas da Serra da Mantiqueira, sendo 
necessárias expedições botânicas para essas áreas 
para uma melhor definição da sua distribuição 
geográfica e do seu status de conservação.

A Ocotea mantiqueirae pode ser incluída no 
grupo informal “Ocotea floribunda” de Rohwer 
(1986) no que se refere aos caracteres vegetativos 
e padrões semelhantes de fruto e forma da cúpula.

Segundo Rohwer (1986) as espécies desse 
grupo podem ser arbustos ou grandes árvores. 
Ao longo da sua grande área de ocorrência os 
caracteres vegetativos, como dimensão das 
folhas e presença de tricomas, são extremamente 
variáveis; se os tricomas estão presentes esses 
são, invariavelmente, curtos e apressos; as 
inflorescências podem ter diferentes comprimentos, 
ramificações e variados graus de pilosidade; em 
comum entre essas ocorrências está a estrutura 
uniforme da flor; receptáculo pouco pronunciado, 
raso; ovário em geral com tricomas, mas em regiões 
onde a planta carece desses tricomas, esta pode 
ser igualmente glabra ou glabrescente. O estreito 
relacionamento dentro do complexo é bem evidente 
no fruto, que desenvolve uma cúpula com margem 
dupla, portando remanescentes do perigônio ou 
tépalas, persistentes inteiras ou em parte. 

A área aproximada de distribuição do grupo 
inclui a América Central, toda extensão da América 

do Sul até o Paraguai (Rohwer 1986) e registros 
informados para a Floresta Amazônica (Ribeiro et 
al. 1999). Rohwer (1986) refere ainda que embora 
possam parecer diferentes as espécies desse grupo 
são de difícil separação. O mesmo autor reconhece 
nesse grupo algumas espécies bem diferenciadas 
entre si e reúne as demais em um grande complexo 
“Ocotea floribunda” sensu lato. Divide este 
complexo em dois subgrupos stricto sensu: um 
com distribuição ao norte e oeste da América 
do Sul, denominado “Ocotea floribunda” agg. 
(aggregatum) e outro do centro ao sul do Brasil, 
“Ocotea lancifolia” agg. Ambos são compostos 
por espécies não claramente diferenciadas entre 
si e com muitas formas de transição. Em geral são 
árvores de folhas lanceoladas a elípticas e ovário 
frequentemente piloso em ambos os sexos da flor.

Ocotea mantiqueirae mostra semelhança 
vegetativa com “O. floribunda” lato e stricto sensu, 
Rohwer (1986). Apresenta igualmente receptáculo 
pouco desenvolvido e raso, fruto globoso e 
uma cúpula trompetiforme, plana. No entanto a 
nova espécie é dotada de detalhes não descritos 
nos espécimens pistilados desse complexo, 
especialmente ovário glabérrimo, abscisão de parte 
do tubo do perigônio ou receptáculo junto com toda 
extensão das tépalas e os estaminódios das séries I, 
II e III após a fecundação, cúpula plana de margem 
simples mas engrossada, sem remanescentes das 
tépalas, caracteristicamente canelada-lamelada 
em toda a sua extensão por longas e evidentes 
lenticelas e fruto globoso de dimensões, quase duas 
vezes superior. 

É necessário revisar o conjunto dos nomes 
que formam esse grande complexo, de extensa 
geografia e variada morfologia vegetativa. A 
revisão futura desse complexo pode possibilitar a 
extração de novos táxons.      

O epíteto específico homenageia a Serra da 
Mantiqueira, local em que foi registrada a espécie, 
não havendo até o momento registros de outros 
locais de ocorrência.
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Resumo 
Devido à existência de lacunas sobre o conhecimento do gênero Coryanthes no Mato Grosso, é apresentado 
o estudo taxonômico das espécies encontradas no estado, além de comentários taxonômicos, ecológicos e 
históricos. Registramos a ocorrência de quatro espécies do gênero: C. speciosa redescoberta após 87 anos 
das expedições de Frederico Carlos Hoehne na área; C. dasilvae e C. macrantha novos registros para a região 
Centro-Oeste do Brasil e C. wenzeliana descrita recentemente, conhecida até então apenas pelo exemplar 
tipo. Durante esse estudo também foi constatado que o tipo de C. macrantha foi destruído, sendo um lectótipo 
designado aqui.
Palavras-chave: Cerrado, Cymbidieae, Epidendroideae, flora, Floresta Amazônica.

Abstract 
Due to knowledge gaps on the genus Coryanthes from the state of Mato Grosso, is provided a taxonomic study 
of the species from the state, including ecological, historical and taxonomic comments. Four species of the 
genus are treated: C. speciosa rediscovered in the state after 87 years of Frederico Carlos Hoehne’s expeditions; 
C.  dasilvae and C. macrantha new records to the Central-Western region of Brazil and C. wenzeliana recently 
described species, known only from the type specimen. During this study we also discovered that the type of 
C. macrantha was destroyed, and a lectotype for this name was designed here.
Key words: Cerrado, Cymbidieae, Epidendroideae, flora, Amazon Forest.
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Introdução
Coryanthes Hook. foi descrito por Hooker 

(1831) baseado em C. maculata Hook., além 
da transferência de C. speciosa (Hook.) Hook. 
e C. macrantha (Hook.) Hook., as quais eram 
previamente consideradas em Gongora Ruiz & 
Pavon. De acordo com Whitten et al. (2000) o 
gênero faz parte da subfamília Epidendroideae 
Kostel., tribo Cymbidieae Pfitzer, subtribo 
Stanhopeinae Benth. e é monofilético, tendo 
Sievekingia Rchb.f. como gênero mais relacionado. 

Embora vários gêneros da subtribo tenham 
flores com labelos complexos, Coryanthes 
se distingue pela coluna provida de um par 

de glândulas secretoras de líquido, chamadas 
pleuridias (Gerlach 2009). O gênero possui flores 
efêmeras, vistosas e com morfologia bastante 
peculiar, bem como por serem ervas epífitas 
associadas a formigueiros, sendo dependentes 
de vários gêneros de formigas como Azteca, 
Campanotus e Cramatogaster (Gerlach 2009).

Com distribuição neotropical, do México 
ao sudeste do Brasil, Coryanthes é constituído 
por cerca de 60 espécies (Marçal & Chiron 
2013; Govaerts 2015). No Brasil o gênero está 
representado por 20 espécies (Gerlach 2010; BFG 
2015), 90% delas ocorrendo no domínio amazônico 
(BFG 2015).  



490 Engels, M.E. et al.

Rodriguésia 68(2): 489-501. 2017

O gênero Coryanthes é tradicionalmente 
organizado em duas seções: C. sect. Coryanthes, 
onde o mesoquílo é inteiro e não ornamentado com 
calos lamelares transversos; e C. sect. Lamellunguis 
Schltr., onde o mesoquílo é dotado de calos 
lamelares transversos (Schlechter 1916). Porém, 
essa classificação não tem suporte molecular 
(Gerlach & Whitten 2009).

A identificação em nível específico é morosa, 
tanto devido à similaridade morfológica entre 
as espécies, bem como pelas flores carnosas e 
rijas que se deformam durante o processo de 
herborização.

Apesar de Coryanthes não ser citado para 
o estado do Mato Grosso por importantes obras, 
como Flora brasiliensis (Cogniaux 1898), 
Orchidaceae Brasilienses (Pabst & Dungs 1975, 
1977), Prodromus Florae Matogrossensis (Dubs 
1998), Orquídeas nativas de Mato Grosso (Koch 
& Silva 2012) e pelo The Brazil Flora Group (BFG 
2015), o gênero já havia sido registrado para o 
estado no início do século XX por Hoehne (1910). 

Mesmo com espécies possuindo geralmente 
flores grandes e vistosas, Coryanthes é pouco 
representado nas coleções biológicas. Isto pode ser 
explicado em parte pela dificuldade em encontrar 
espécimes na natureza, graças à floração efêmera, 
bem como pela dificuldade na coleta e cultivo 
(devido à relação mutualística com formigas). O 
estado do Mato Grosso em especial sofreu por uma 
grande defasagem na coleta de material botânico 
para o colecionamento cientifico, bem como 
pela expressiva diminuição da cobertura vegetal 
original, fatos estes que ajudam a esclarecer a falta 
de registros do gênero Coryanthes neste estado 
(Sasaki et al. 2010; Zappi et al. 2011; Koch & 
Silva 2012; Petini-Benelli 2012). 

Este estudo tem como objetivo apresentar o 
tratamento taxonômico das espécies de Coryanthes 
para o estado do Mato Grosso, incluindo descrições, 
chave de identificação, comentários taxonômicos 
e ecológicos, além de pranchas fotográficas das 
espécies tratadas.

Material e Métodos
Para o estudo de Coryanthes no estado de 

Mato Grosso, foi consultado o banco de dados 
Specieslink (2015), e os herbários CNMT, HB, 
HERBAM, K, R, RB, SP, TANG, e UFMT 
[acrônimos dos herbários de acordo com Thiers 
(continuamente atualizado), exceto Herbário da 
Universidade Estadual do Mato Grosso - Campus 
Tangará da Serra (TANG), ainda não indexado 

no Index Herbariorum]. Além do material 
previamente coletado no estado, também foram 
examinados materiais frescos oriundos do resgate 
de Flora da Usina Hidrelétrica Colíder, os quais 
foram herborizados segundo as técnicas usuais 
da taxonomia vegetal (Fidalgo & Bononi 1989) 
e depositadas nos herbários CNMT, HERBAM, 
MBM, TANG e RB.

A terminologia morfológica está de acordo 
com Gonçalves & Lorenzi (2011). Os nomes 
válidos e sinônimos foram adotados de acordo 
com BFG (2015) e Govaerts (2015). Os dados 
morfológicos, métricos e de coloração foram 
aferidos com o material ainda fresco e as descrições 
foram baseadas no material examinado. As 
obras originais das espécies encontradas foram 
consultadas para correta identificação.

Resultados e Discussão
São apresentadas quatro espécies de 

Coryanthes para o estado de Mato Grosso: C. 
speciosa recoletada após 87 anos das expedições de 
Frederico Carlos Hoehne no estado, representando 
uma redescoberta da espécie na área; C. dasilvae F. 
Barros e C. macrantha (Hook.) Hook., novos 
registros para a Região Centro-Oeste do Brasil, 
anteriormente citadas apenas para a Região Norte; 
e C. wenzeliana G.Gerlach & J.B.F.Silva, espécie 
recentemente descrita e conhecida até então apenas 
pelo material tipo.

Coryanthes Hook. Bot. Mag. 58: t.3102. 1831. 
Espécie tipo: Coryanthes maculata Hook. 

Erva cespitosa, epífita,  associada a 
formigueiro. Raízes cilíndricas, alvas. Rizoma 
cilíndrico, castanho. Pseudobulbos heteroblásticos, 
estreito-lanceoloides a ovoides, cilíndricos, 
sulcados, verdes com extremidade apical castanha. 
Folhas 2–3, apicais, oblanceoladas ou elípticas, 
cartáceas, planas, base aguda, margem inteira 
a levemente sinuada, ápice agudo, verdes a 
discolores, nervuras impressas na face adaxial 
e salientes na abaxial. Inflorescência racemo 
simples, axilar basal, ascendente, patente ou 
pendente, 1–4-flora; pedúnculo curto a longo, 
cilíndrico, verde ou castanho-esverdeado; brácteas 
do pedúnculo amplectivas, ovadas ou oblongas, 
obtusas; raque cilíndrica ou subcilíndrica, verde 
ou castanho-esverdeada; brácteas florais livres, 
lanceoladas, ovadas, base aguda, margem inteira, 
ápice obtuso. Flor ressupinada; ovário + pedicelo 
cilíndrico, sulcado na soldadura dos carpelos, 
verde ou verde-acastanhado; sépala dorsal largo-
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ovada, base aguda, arredondada ou subcordada, 
margem inteira e enrolando-se sobre si mesma, 
ápice obtuso ou obtuso-apiculado, esverdeado, 
amarelo ou bege, com ou sem pintas, pintas 
castanhas a castanho-avermelhadas; sépalas 
laterais lanceolado-falciformes, base aguda, 
margem inteira e enrolando-se sobre si mesma, 
ápice agudo, esverdeado, amarelo ou bege, com 
ou sem pintas, pintas castanhas a castanho-
avermelhadas; pétalas oblongo-falciformes, base 
aguda, margem sinuada, ápice agudo a obtuso, 
alvo-esverdeada, amarelo ou bege, com ou sem 
pintas, pintas castanhas a castanho-avermelhadas; 
labelo carnoso, rijo, subdividido; hipoquílo 
arqueado-ascendente ou patente, unguiculado; 
unguículo hemiesférico ou laminar, arredondado, 
cônico ou lamelar-bicaloso, com ápice piloso, 
piloso em ambas a faces ou externamente pilosas 
e internamente velutina, com coloração variada; 
mesoquílo descendente, subtubular, glabro, 
velutino na base ou com faixa dorsal pilosa, com 
calos lamelares transversos ou com calo na base 
e interno ao unguículo, com coloração variada; 
calos lamelares inteiros a bilobados; calo basal 
inteiro a bilobado, elíptico, arredondado ou 

ovado, alaranjado, com pintas vináceas a vináceo-
avermelhadas; epiquílo hemiesférico, calceolar, 
com calo no centro do terço apical, margem inteira, 
ápice 3-furcado, com coloração variada; calo 
subquadrado-sublunar; apículos laterais agudos ou 
deltoides, incurvados; apículo central espatulado 
ou subquadrado. Coluna claviforme, levemente 
achatada dorso-ventralmente, ápice encurvado, 
com par de glândulas na base (pleuridias), com par 
de calos na margem da curvatura ventral, com par 
de alas apicais, verde claro ou alvo, com ou sem 
pintas castanho-avermelhadas no ventre; glândulas 
elípticas, elíptico-oblongas ou subdeltoides, 
achatadas lateralmente, amarelo-alvacentas ou 
alvas; calos laterais alados, arredondados ou 
obovais, alvos, alvo-esverdeados ou translúcidos; 
alas agudas ou deltoides, justapostas à antera, 
translúcidas ou alvas; antera globosa a subglobosa, 
alva; polínias 2, elípticas, achatadas dorso-
ventralmente, sulcadas, cartilaginosas, amarelas; 
estipe estreito triangular ou deltoide, laminar, 
alvo; viscidio redondo ou arredondado, alvo. 
Fruto cápsula deiscente, não totalmente seco na 
deiscência, seco pós-deiscência, 3-locular, elíptico. 
Sementes estreitamente elípticas, afiladas, alvas.

Chave para identificação das espécies de Coryanthes do estado de Mato Grosso

1. Mesoquílo com um calo na base, sem calos lamelares transversos, com faixa dorsal velutina .............  
 ............................................................................................................................3. Coryanthes speciosa

1’. Mesoquílo com calos lamelares transversos dispersos, glabro ou velutino, quando velutino, apenas na 
base.
2. Unguículo do hipoquílo laminar,  lamelado-bicaloso ............................4. Coryanthes wenzeliana
2’. Unguículo do hipoquílo hemiesférico, arredondado.

3.	 Pedúnculo	da	inflorescência	>	9	cm	compr.;	flores	inteiramente	amarelas;	mesoquílo	glabro  
..............................................................................................................1. Coryanthes dasilvae

3’.	 Pedúnculo	 da	 inflorescência	 com	 até	 9	 cm	 compr.;	 flores	 	 bege	 com	 pintas	 castanho-
avermelhadas; mesoquílo velutino na base .................................... 2. Coryanthes macrantha

Coryanthes dasilvae F.Barros, Hoehnea 28: 280 
(2001). Tipo: BRASIL. AMAZONAS: Coari, 
Projeto Urucu, cultivado no Instituto de Botânica, 
26.XI.1989, fl., J.B.F. da Silva s/n [holótipo: 
SP349493 (foto!)]. Fig. 1

Raízes ca. 2 mm diâm. Rizoma ca. 5 mm 
diâm., ca. 1 cm compr. entre pseudobulbos. 
Pseudobulbos 4–4,6 × 1,8–2,4 cm, lanceoloide-
ovoides. Folhas 2, 26,5–31,2 × 4,9–8,3 cm, 
oblanceoladas. Inflorescência patente se tornando 
pendente, 2-flora; pedúnculo ca. 31 × 0,3–0,4 cm, 

verde; brácteas do pedúnculo 1–1,9 × ca. 1 cm, 
oblongas; raque ca. 1,7 × 0,3 cm, cilíndrica, verde; 
brácteas florais ca. 2,6 × 1 cm, lanceoladas. Flor 
com ovário + pedicelo 6–6,3 × ca. 0,5 cm, verde; 
sépala dorsal ca. 2,2 × 2 cm, amarelo-claro; sépalas 
laterais ca. 4,5 × 3,5 cm, amarelas; pétalas ca. 
3,4 × 0,6 cm amarelo-claras; labelo subdividido; 
hipoquílo ca. 2,6 × 2,3 cm, patente; unguículo 
hemiesférico, arredondado, sem reentrância no 
dorso, centro-apical velutino em ambas a faces, 
amarelo; mesoquílo ca. 2 × 1,6 cm, glabro, com 
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Figura 1 – Coryanthes dasilvae F.Barros – a. Inflorescência, pseudobulbo e folhas; b. detalhe da inflorescência; c-f. 
flor; c. vista frontal; d. vista dorsal; e. vista dorsolateral; f. vista lateral com labelo seccionado.
Figure 1 – Coryanthes dasilvae F.Barros – a. inflorescence, pseudobulb and leaf; b. detail of the inflorescence; c-f. flower; c. frontal 
view; d. dorsal view; e. dorso-lateral view; f. lateral view with sectioned lip.
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calos lamelares transversos, maior na base, amarelo 
escuro; calos lamelares 0,2–1,2 × 0,1–1,6 cm, 
inteiros a bilobados, amarelo-escuro; calo basal 
ausente; epiquílo ca 2,6 × 5,6 cm, amarelo; calo ca. 
1 × 2 mm; apículos laterais ca. 7 × 4 mm, agudos; 
apículo central ca. 1,1 × 0,7 cm, espatulado. 
Coluna ca. 3 × 1,5 cm, verde claro; glândulas ca. 
7 × 3 mm, elípticas, amarelo-alvacentas; calos 
laterais ca. 4 × 3 mm, arredondados, translúcidos; 
alas ca. 4 × 3 mm, agudas, translúcidas; antera ca. 
4 × 4 mm, globosa, alva; polínias ca. 2 × 1 mm; 
estipe ca. 2 × 1 mm, estreito triangular; viscidio 
ca. 1 × 1,5 mm, arredondado. Fruto e sementes 
não vistos.
Material examinado: Itaúba, Resgate de Flora da 
UHE Colíder, lote C de supressão, 8.XII.2014, fl., 
M.E.Engels & R.Barreto 3317 (MBM); Juina, linha de 
transmissão HE-Juina, 9.IX.2009, fl., A.Petini-Benelli 
34LTJU (UFMT).

Coryanthes dasilvae é endêmica do Brasil e 
conhecida até então apenas para localidade típica 
no estado do Amazonas (BFG 2015; Govaerts 
2015). Este novo registro amplia sua área de 
distribuição para a Região Centro-Oeste do Brasil. 

O espécime oriundo do rio Teles Pires 
foi coletado como epífita sobre formigueiro 
em árvores do estrato médio da floresta, a 
aproximadamente oito metros. Esta espécie foi 
encontrada florida em novembro e dezembro com 
flores durando cerca de quatro dias. A coloração 
das flores varia do amarelo mais claro na antese 
para amarelo mais escuro na senescência. A 
inflorescência do material examinado é pendente, 
divergindo do observado por Barros (2001), onde 
o pedúnculo era ereto a subereto.

Coryanthes dasilvae foi descrita para 
o estado do Amazonas, sendo comparada na 
obra original a C. toulemondiana G.Gerlach & 
T.Franke e C. gerlachiana Senghas & Seeger, 
as quais se assemelham especialmente pelas 
flores completamente amarelas, além de forma e 
indumento do hipoquílo. De acordo com Barros 
(2001), pode ser diferenciada de C. toulemondiana  
pela inflorescência ereta a subereta, flores 
menores, hipoquílo externamente velutino e óstio 
do epiquílo mais fechado, e de C. gerlachiana 
pela inflorescência ereta a subereta, pelos 
formatos distintos do epiquílo e mesoquílo e 
pelas lamelas transversas do mesoquílo mais 
curtas. No Brasil, outra espécie no gênero possui 
flores amarelas sem pintas é C. elianae M.F. Silva 
& A.T. Oliveira, porém esta possui mesoquílo 
sem lamelas. Coryanthes dasilvae pode ser 

diferenciada das demais espécies de Mato Grosso 
pelas flores amarelas sem pintas, mesoquilo com 
calos lamelares transversos e pelo hipoquílo 
hemiesférico velutino. 

Coryanthes macrantha (Hook.) Hook., Bot. Mag. 
58: t. 3102. 1831. 
Gongora macranta Hook., Bot. Misc. 2: 151, 
t. 80. 1831. Tipo: VENEZUELA. CARACAS: 
cultivado em Trindade, X.1829, fl. D. Lockhart  
s/n [holótipo: K (flor em álcool), destruída fide 
curadoria do herbário K (com. pess.), lectótipo: 
Hooker W.J., Botanical Miscellany 2: tabula 
LXXX (1831), ilustração original nos arquivos do 
Jardim Botânico Real de Kew, aqui designado].  
 Figs. 2,3

Raízes ca. 0,2 cm diâm. Rizoma ca. 1 cm 
diâm., ca. 2 cm compr. entre pseudobulbos. 
Pseudobulbos 7,5–13,2 × 1,8–3 cm, lanceoloides. 
Folhas 2, 63–69,5 × 8,5–9,3 cm, oblanceoladas. 
Inflorescência pendente, 2-flora; pedúnculo 
6,2–9 × 0,5–0,7 cm, castanho esverdeado; brácteas 
do pedúnculo 1,2–1,7 × 1,6–2,1 cm, ovadas; 
raque 0,8–1 × 1,1–1,3 cm, cilíndrica, castanho 
esverdeada; brácteas florais 4,4–4,6 × 3,7–4,4 
cm, ovadas. Flor com ovário + pedicelo 7,5–10 
× 0,6–0,7 cm, verde-acastanhado; sépala dorsal 
4,5–5 × 3,5–4 cm, bege, com pintas castanho-
avermelhado; sépalas laterais 8,2–9 × 6,5–7,7 cm, 
bege, com pintas castanho-avermelhado; pétalas 
5–6 × 1,2–1,3 cm, bege, com pintas castanho-
avermelhado; labelo subdividido; hipoquílo 5–5,7 
× 4–4,5 cm, patente; unguículo hemiesférico, 
arredondado, com ou sem reentrância no dorso, 
lateralmente piloso e com face interna velutina, 
acastanhado, com pintas castanho-avermelhadas; 
mesoquílo 3,5–4,7 × 2,2–2,5 cm, velutino na 
base, com calos lamelares transversos, maior 
na base, castanho-avermelhado, escuros; calos 
lamelares 3–8 × 2–7 mm, inteiros a bilobados, 
castanho-avermelhados; calo basal ausente; 
epiquílo 7,6–8,5 × 9,8–10,8 cm, bege, com 
pintas castanho-avermelhadas, calo ca. 6 × 8 
mm; apículos laterais 1,1–1,3 × 1,1–1,3 cm, 
deltoides; apículo central 1,4–1,5 × 1,2–1,4 cm, 
subquadrado. Coluna 4,2–4,6 × 2,6–2,7 cm, alvo, 
com pintas castanho-avermelhadas; glândulas 
6–7 × 5–6 mm, subdeltoide, alvas; calos laterais 
12–17 × ca. 4 mm, obovais, alvos; alas 7–10 × 
ca. 5 mm, deltoides, alvas; antera ca. 7 × 7 mm, 
globosa, alva; polínias ca. 4 × 2 mm; estipe ca. 6 
× 2 mm, estreito-triangular, alvo; viscidio ca. 3 × 
3 mm, arredondado. Fruto e semente não vistos.
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Figura 2 – Coryanthes macrantha (Hook.) Hook. – a. hábito; b. detalhe da inflorescência; c-f. flor; c. vista frontal; 
d. vista dorsal; e. vista fronto-lateral; f. vista lateral com labelo seccionado.
Figure 2 – Coryanthes macrantha (Hook.) Hook. – a. habit; b. detail of the inflorescence; c-f. flower; c. frontal view; d. dorsal view; 
e. fronto-lateral view; f. lateral view with sectioned lip.

10
 c

m

2 
cm

2 
cm

2 
cm

a

b

c

e

d

f



O gênero Coryanthes no Mato Grosso

Rodriguésia 68(2): 489-501. 2017

495

Material examinado: Itaúba, Resgate de Flora da UHE 
Colíder, lote G de supressão, 10.IX.2015, fl., M.E.Engels 
3571 (HERBAM, MBM).

Coryanthes macrantha ocorre no Brasil, 
Colômbia, Guiana, Guiana Francesa, Peru, 
Suriname, Trindade e Venezuela (Govaerts 
2015). No Brasil é encontrada na região Norte, 
nos estados do Amazonas, Amapá e Pará (BFG 
2015), este novo registro para a Região Centro-
Oeste representa o seu limite sul de distribuição 
geográfica conhecido. 

Foi coletada como epífita sobre formigueiro 
em árvore do estrato médio da floresta. 
Encontrada florida em setembro, flores durando 
cerca de cinco dias.

Gongora macrantha Hook. foi descrita a 
partir de uma flor enviada ao herbário K, em álcool, 
proveniente da Venezuela e cultivada na ilha de 
Trindade. O tipo desta espécie foi destruído pelo 
tempo (Curadoria do herbário K, comunicação 
pessoal), sendo a ilustração original designada 
como lectótipo para este nome (Fig. 3). Entre as 
espécies do Mato Grosso pode ser reconhecida 

pela inflorescência pendente bastante curta (com 
pedúnculo até 9 cm compr.); flores grandes (até 
ca. 12 cm diâm.), de coloração bege, com pintas 
castanho-avermelhadas; e pelo mesoquílo do 
labelo densamente caloso-lamelado.

Coryanthes speciosa (Hook.) Hook., Bot. Mag. 
58: t. 3102 (1831). 
Gongora speciosa Hook., Bot. Mag 54: t.2755. 
1827. Tipo: BRASIL. BAHIA: Sine loco acurato, 
V.1827, H. Harrison s.n. (holótipo K463392!).  
 Figs. 4-6

Raízes 0,1–0,3 cm diâm. Rizoma 5–6 mm 
diâm., 1–2,2 cm compr. entre pseudobulbos. 
Pseudobulbos 12,1–16 × 0,8–1,8 cm, estreito-
lanceoloides a lanceoloides. Folhas 2, 39,1–58,2 × 
3–5,6 cm, oblanceoladas. Inflorescência pendente, 
1–4-flora; pedúnculo 30–78,2 × 0,2–0,5 cm, 
castanho-esverdeado; brácteas do pedúnculo 
1,1–2,8 × 0,7–1,8 cm, oblongas, oblanceoladas ou 
ovadas; raque 3,8–12,4 × 0,1–0,4 cm, cilíndrica 
a subcilíndrica, castanho-esverdeada; brácteas 
florais 2,1–4 × 1,2–2,5 cm, elípticas, lanceoladas 
ou ovadas. Flor com ovário + pedicelo 5,3–8,5 
× 0,4–0,5 cm, verde; sépala dorsal 2,6–2,8 × 
4,2–4,4 cm, amarelas, com pintas castanhas a 
castanho-avermelhadas; sépalas laterais 6,7–10 
× 3,5–4,8 cm, amarelas, com pintas castanhas a 
castanho-avermelhadas; pétalas 2,8–5 × 0,5–0,9 
cm, amarelo-acastanhadas; labelo subdividido; 
hipoquílo 2–3,6 × 1,9–2,3 cm, arqueado-
ascendente; unguículo hemiesférico, arredondado 
a cônico, com reentrância no dorso, externamente 
centro-apical velutino e internamente velutino, 
externamente amarelo ou alvo, com pintas 
castanhas ou castanho-vináceas, internamente 
laranjadas, com pintas vináceas; mesoquílo 2,8–3,7 
× 1,2–1,5 cm, com faixa dorsal velutina, com calo 
na base e interno ao unguículo, alvo ou amarelo, 
com pintas vináceas ou castanhas; calos lamelares 
transversos ausentes; calo basal 5–10 × 5–8 
mm, inteiro a bilobado, elíptico, arredondado ou 
ovado, alaranjado, com pintas vináceas a vináceo-
avermelhadas; epiquílo 4–6 × 5,4–8 cm, amarelo, 
com pintas castanhas a castanho-avermelhadas, 
calo ca. 5 × 5 mm; apículos laterais 7–8 × 3–4 
mm, agudos; apículo central 1–1,1 × 0,4–0,5 
cm, espatulado. Coluna 2,5–3 × 1–1,2 cm, verde 
claro, com pintas arroxeadas no ventre; glândulas 
7–10 × 4–5 mm, elíptico-oblongas ou oblongas, 
amarelo-alvacentas; calos laterais 6–7 × ca. 3 mm, 
alados, arredondados, translúcidos; alas 3–4 × 2–3 
mm, agudas, translúcidas; antera 5–6 × ca. 4 mm, 

Figura 3 – Coryanthes macrantha (Hook.) Hook. (como 
Gongora macrantha Hook.). Lectótipo designado aqui: 
ilustração original, utilizada por Hooker ao descrever a 
espécie (extraído de Hooker 1831, t.80).
Figure 3 – Coryanthes macrantha (Hook.) Hook. (as Gongora 
macrantha Hook.). Lectotype here designed: original illustration 
used by Hooker to describe the species (extracted from Hooker 
1831, t.80).
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Figura 4 – Coryanthes speciosa (Hook.) Hook. – a. hábito; b. detalhe da inflorescência; c-f. flor; c. vista frontal; d. 
vista dorsal; e vista dorsolateral; f. vista lateral com labelo seccionado; g. frutos em deiscência.
Figure 4 – Coryanthes speciosa (Hook.) Hook. – a. habit; b. detail of inflorescence; c-f. flower; c. frontal view; d. dorsal view; e. dorso-
lateral view; f. lateral view with sectioned lip; g. fruits in dehiscence.
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subglobosa, alva; polínias 2, ca. 3 × 1 mm; estipe 
ca. 2 × 1 mm, estreito-triangular; viscídio ca. 1 × 
1–1,5 mm, redondo a arredondado. Fruto maduro 
9,5–10 × 4–5 cm, verde. Semente ca. 1 mm compr., 
estreitamente elípticas, afiladas, alvas.
Material examinado: Colíder, Resgate de Flora da UHE 
Colíder, lote B de supressão, fl., 3.XI.2014, M.E.Engels 
3324 (MBM); fl., 24.IX.2014, M.E.Engels 3406 
(HERBAM, CNMT, MBM, RB, TANG); 30.V.2015, 
M.E.Engels 3408 (MBM, TANG); 10.VIII.2015, fr. 
M.E.Engels 3409 (MBM). Itaúba, Resgate de Flora 
da UHE Colíder, lote C de supressão, fl., 3.X.2014, 
M.E.Engels & R.Barreto 3323 (MBM); fl., 23.X.2014, 
M.E.Engels 3407 (MBM). Juruena, fl., V.1909, 
F.C.Hoehne 2012 (R). Santa Carmem, margem do rio 
Arraias, Fazenda Jamanchim, fl., 9.IX.1996, R.Godinho 
et al. 228 (UFMT).

Coryanthes speciosa ocorre no Brasil, 
Guiana, Guiana Francesa, Peru, Suriname, 

Trindade e Tobago e Venezuela (Govaerts 2015). 
No Brasil corresponde à espécie do gênero com 
maior distribuição geográfica, pois de acordo 
com BFG (2015) pode ser encontrada nos estados 
do Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Pará, 
Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro e Roraima. 
Embora não seja citada a ocorrência desta 
espécie para o Mato Grosso por BFG (2015), a 
mesma foi coletada por Frederico Carlos Hoehne 
durante as expedições da “Commissão de Linhas 
Telegraphicas Estrategicas de Matto Grosso ao 
Amazonas” (página 47, tábua nº 37). Hoehne 
(1910) tratou o material como C. maculata var. 
splendens Cogn., já na Flora Brasilica (Hoehne 
1942) tratou este mesmo material como C. 
punctata Beer, atualmente ambos os nomes são 
sinônimos de C. speciosa (BFG 2015; Govaerts 
2015). Este material (F.C.Hoehne 2012) oriundo 

Figura 5 – Coryanthes speciosa (Hook.) Hook. (como Coryanthes maculata var. splendens Cogn.), primeiro registro 
do gênero Coryanthes Hook. para o estado do Mato Grosso, Brasil – a. exsicata F.C.Hoehne 2012 (R3030); b. 
ilustração de F.C.Hoehne 2012 (extraído de Hoehne 1910).
Figure 5 – Coryanthes speciosa (Hook.) Hook. (as Coryanthes maculata var. splendens Cogn.), first record of genus Coryanthes Hook. in 
the Mato Grosso State, Brazil – a. voucher F.C.Hoehne 2012 (R3030); b. illustration of F.C.Hoehne 2012 (extracted from Hoehne 1910).

a b
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Figura 6 – Coryanthes speciosa (Hook.) Hook. – variação morfológica e de coloração nas flores de uma mesma população.
Figure 6 – Coryanthes speciosa (Hook.) Hook. – variation of flower’s color and morphology in the same population.
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das matas ripárias do Rio Juruena, está depositado 
no Herbário R (nº 3030) e possui suas flores com o 
perianto parcialmente destruído (Fig. 5a), contudo 
em sua obra Hoehne (1910) ilustrou o espécime 
(Fig. 5b) tornando possível a sua identificação. 
Uma vez que C. speciosa não era coletada há 
87 anos no estado do Mato Grosso, trata-se da 
redescoberta da espécie no estado.

O material oriundo do rio Teles Pires foi 
encontrado como epífita sobre formigueiros, a 
uma altura de sete a oito metros do solo em árvores 
do estrato médio. Encontrada florida em maio, 
setembro, outubro e novembro, com flores durando 
cerca de três a cinco dias. No fruto as pétalas e 
sépalas se decompõem, permanecendo o labelo 
que seca e adquire coloração castanha.

Apesar de não ser a espécie típica do gênero, 
esta foi a primeira a ser descrita por Hooker (1827) 
no gênero Gongora. É relativamente similar a C. 
maculata, de modo que muitas variedades de C. 
maculata são tratadas atualmente como sinônimos 
de C. speciosa. Entre as espécies de Mato Grosso, 
pode ser diferenciada pelo mesoquílo desprovido 
de calos lamelares transversos e pela faixa dorsal 
longitudinal velutina. Apresenta considerável 
variação na tonalidade das flores, bem como na 
densidade e tamanho das máculas (Fig. 6). A 
forma do unguículo do hipoquílo também varia de 
arredondado a cônico, com reentrâncias maiores 
ou menores em seu dorso (Fig. 6).  

Coryanthes wenzeliana G.Gerlach & J.B.F.Silva, 
Orchideen J. 17: 34. 2010. Tipo: BRASIL, 
MATO GROSSO: Sinop (ca. 400 km noroeste de 
Cuiabá), cultivado no Jardim Botânico de Munique 
(München-Nynphenburg) sob número 08/2052, fl., 
XII.2009, sine col. [holótipo: SP 426587 (foto!); 
isótipo M (foto!)]. Fig. 7

Raízes 0,1–0,2 cm diâm. Rizoma 3–4 mm 
diâm., ca. 1 cm compr. entre pseudobulbos. 
Pseudobulbos 5,5–7,1 × 1–1,9 cm, lanceoloides 
a ovoides. Folhas 2–3, 20,1–31 × 2,6–4,8 
cm, elípticas a oblanceoladas. Inflorescência 
ascendente a patente, 1–2-flora; pedúnculo 
15–20,1 × 0,3–0,4 cm, verde claro; brácteas do 
pedúnculo 1,5–1,7 × 1–1,2 cm, oblongas; raque 
2,5–3,4 × 0,2–0,3 cm, cilíndrica, verde; brácteas 
florais ca. 2,1 × 1,2 cm, ovadas. Flor com ovário + 
pedicelo 7,5–10 × ca. 0,4 cm, verde; sépala dorsal 
ca. 2,3 × 2,7 cm, amarelo pálido a esverdeado; 
sépalas laterais 7,4–8 × ca. 3 cm, amarelo pálido 
a esverdeado, com pintas castanho-rosadas claras; 
pétalas ca. 3,7 × 0,8 cm, alvo-esverdeadas, com 

pintas castanho-rosadas claras; labelo subdividido; 
hipoquílo 2,6–2,9 × 1–1,3 cm, patente; unguículo 
laminar, lamelar-bicaloso, apicalmente piloso, 
verde claro, rajado de vináceo, tricomas alvos; 
mesoquílo 1,3–2,2 × 0,6–1,5 cm, glabro, com 
calos lamelares transversos, maior na base, verde, 
rajado de vináceo; calos lamelares 1–6 × 1–3 mm, 
inteiros a bilobados, verdes, rajados de vináceo; 
calo basal ausente; epiquílo 3,1–3,5 × 4,4–5,4 cm, 
alvo-esverdeado, com pintas castanho-rosadas 
claras; calo 0,1 × 0,2 cm; apículos laterais 0,5 × 0,3 
cm, agudos; apículo central 1–1,2 cm, espatulado. 
Coluna ca. 2 × 0,5 cm, verde claro; glândulas 8 × 
3 mm, elípticas, alvo-esverdeadas; calos laterais 
ca. 5 × 2 mm, arredondados, translúcidos; alas ca. 
2 × 2 mm, agudas, translúcidas; antera ca. 4 × 2 
mm, globosa, alva; polínias ca. 2 × 1 mm; estipe 
ca. 2 × 1 mm, deltoide; viscídio ca. 1,5 × 1 mm, 
arredondado. Fruto após deiscência 8 × 2,5 cm, 
elíptico, castanho. Sementes não vistas.
Material examinado: Itaúba, Resgate de Flora da 
UHE Colíder, Lote C de supressão. 7.IX.2014, fl., 
M.E.Engels & R.Barreto 3319 (MBM); 27.IX.2014, 
fl., M.E.Engels & R. Barreto 3321 (MBM, TANG, 
RB); 8.X.2014, fl., M.E.Engels & R.Barreto 3320 
(MBM, TANG, CNMT); 13.X.2014, fl., M.E.Engels 
& R.Barreto 3318 (MBM); Resgate de Flora da 
UHE Colíder, Lote D de supressão, 8 XII. 2014, fl., 
M.E.Engels 3322 (MBM, TANG).

Coryanthes wenzeliana é endêmica do 
Brasil, no estado de Mato Grosso (Gerlach 2010; 
Govaerts 2015). Até o momento era conhecida 
somente pelo material tipo, oriundo do município 
de Sinop. 

Espécie que ocorre como epífita sobre 
formigueiro em árvores do estrato médio da 
floresta, a altura de sete a oito metros do solo, 
nas matas ao longo do rio Teles Pires. Encontrada 
florida em setembro, outubro e dezembro, com 
flores durando ca. de quatro dias. A coloração 
varia do esverdeado na antese para amarelado 
na senescência. No fruto as pétalas e sépalas se 
decompõem, permanecendo o labelo que seca e 
adquire coloração castanha. 

Descrita recentemente, essa espécie 
assemelha-se a C. pegiae G.A. Romero da 
Venezuela, da qual se diferencia especialmente 
pelo mesoquílo com três séries de lamelas (vs. 
duas séries) e coloração verde clara (vs. roxo 
nigrescente).  Pode ser reconhecida entre as 
espécies do estado pela inflorescência ascendente 
a patente, que não ultrapassa o comprimento das 
folhas; pelo hipoquílo do labelo com um par de 
calos lamelares apicalmente pilosos (sendo este 
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Figura 7 – Coryanthes wenzeliana G.Gerlach & J.B.F.Silva – a. hábito; b. detalhe da inflorescência; c-e. flor; c. vista 
frontal; d. vista dorsal; e. vista dorsolateral; f. fruto pós deiscência.
Figure 7 – Coryanthes wenzeliana G.Gerlach & J.B.F.Silva – a. habit; b. detail of the inflorescence; c-e. flower; c. frontal view; d. dorsal 
view; e. dorso-lateral view; f. post dehiscence fruit.
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não unguiculado, ao contrário da maioria das 
demais espécies do gênero que é unguiculado); e 
pelo mesoquílo densamente caloso-lamelado.
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Resumo 
Apresenta-se o estudo taxonômico da família Campanulaceae na Serra Negra, região com predomínio de 
campos rupestres e florestas de altitude, localizada no Sul da Zona da Mata de Minas Gerais, no Complexo 
da Serra da Mantiqueira.  Foram registradas dez espécies incluídas em três gêneros: Centropogon cornutus, 
Lobelia exaltata, L. hilaireana, L. fistulosa, L. thapsoidea, Siphocampylus longipedunculatus, S. macropodus, 
S. nitidus, S. psilophyllus e Siphocampylus aff. fluminensis. São apresentadas chaves de identificação, 
descrições, ilustrações, comentários taxonômicos, ecológicos e de distribuição geográfica. Ressalta-se ainda 
a redescoberta de S. psilophyllus após 30 anos sem registros de coleta para a espécie, o que alertou para 
outras análises devido ao indicativo de ser uma espécie ameaçada, atualmente conhecida de apenas cinco 
localidades, em área de ocupação reduzida.
Palavras-chave: Campos rupestres, Floresta Atlântica, Serra da Mantiqueira.

Abstract 
The taxonomic study of family Campanulaceae of Serra Negra is presented, a region where campos rupestres 
and montane forests predominate, located in the south of Zona da Mata of Minas Gerais, in the Serra da 
Mantiqueira mountain range. We recorded 10 species in three genera: Centropogon cornutus, Lobelia 
exaltata, L. hilaireana, L. fistulosa, L. thapsoidea, Siphocampylus aff. fluminensis, S. longipedunculatus, 
S. macropodus, S. nitidus, and S. psilophyllus. Identification keys, descriptions, illustrations, comments 
on taxonomic, ecological and geographic distribution are provided. It is worth noting the rediscovery of S. 
psilophyllus after 30 years without collection records for the species, which advised further analysis due to 
being indicative of an endangered species, currently known only in five locations in small patches.
Key words: “Campos rupestres”, Atlantic Forest, Serra da Mantiqueira.
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Introdução
A família Campanulaceae inclui 84 gêneros 

e 2.380 espécies com distribuição cosmopolita e 
de ocorrência nos mais variados habitats (Godoy 
2003a; Lammers 2007; Stevens 2001 onwards). 
Apresenta sistema laticífero bem desenvolvido e 
formas de vida variadas, sendo notável a paquicaulia, 
desenvolvimento de caules eretos em plantas 
herbáceas, que chegam a quase 4 m de altura, 
característica de algumas espécies de Lobelioideae. 
As folhas são alternas, raro opostas ou verticiladas, 
simples, sem estípulas. As flores são bissexuadas, 

prefloração valvar, pentâmeras, actinomorfas 
ou zigomorfas, com hipanto, campanuladas ou 
tubulosas, ressupinadas em Lobelioideae, isoladas ou 
em inflorescências racemosas ou cimosas. Androceu 
isostêmone, estames alternos, livres ou monadelfos, 
sempre aderidos ao disco nectarífero ou à base 
da corola; anteras livres ou sinânteras, introrsas. 
Gineceu sincárpico, ovário ínfero, raro semi-ínfero, 
carpelos 2–3(–5), óvulos numerosos, anátropos, 
placentação axial. Fruto cápsula loculicida apical 
com lobos curtos, raro poricida, ou bacóide; sementes 
numerosas por lóculo, pequenas, aladas ou não.  
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No Brasil a família está representada por 
53 espécies, duas subespécies e uma variedade, 
sendo a maioria das espécies (37) de ocorrência 
restrita ao território brasileiro, principalmente 
em regiões serranas (Serra Geral, Serra do Mar, 
Serra da Mantiqueira, Serra da Bocaina, Cadeia 
do Espinhaço), nos domínios do Cerrado, Atlântico 
e das Caatingas, sendo frequentes nos campos 
rupestres de Goiás, Minas Gerais e Bahia (BGF 
2015). Para o estado de Minas Gerais, são escassos 
os trabalhos sobre a família, sendo conhecidos 
apenas os trabalhos de Godoy (1992; 2003b) na 
Serra do Cipó e Grão-Mogol, respectivamente.

A Serra Negra pertence ao complexo da 
Serra da Mantiqueira, uma das maiores e mais 
importantes cadeias montanhosas da região sudeste 
do Brasil, compreendendo parte dos estados de 
São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito 
Santo e que abriga cerca de 20% dos remanescentes 
da Mata Atlântica mineira (Costa & Herrmann 
2006). A região da Serra Negra integra o corredor 
sudeste do Complexo da Mantiqueira, considerada 
uma região prioritária para a conservação da 
biodiversidade de Minas Gerais, devido à elevada 
riqueza e grau de endemismo de espécies da sua 
fauna e flora (Drummond et al. 2005). Estudos 
florísticos na Serra Negra comprovaram uma 
elevada diversidade e grande taxa de endemismos, 
reunindo mais de 1.030 espécies de fanerógamas 
(Salimena et al. 2013) e 210 espécies de pteridófitas 
(Souza et al. 2012), como vem sendo relatado nos 
trabalhos de Menini Neto et al. (2009), Abreu & 
Menini Neto (2010), Abreu et al. (2011), Feliciano 
& Salimena (2011), Valente et al. (2011), Blaser et 
al. (2012), Matozinhos & Konno (2011a), Dutra et 
al. (2012) e Oliveira et al. (2014), além de registros 
de novas espécies (Batista et al. 2008; Assis & 
Melo-Silva 2010; Matozinhos & Konno 2011b). 

Os trabalhos que vem sendo desenvolvidos ao 
longo de mais de uma década para conhecimento 
da flora local, subsidiaram a proposta em 
andamento, para a criação de uma unidade de 
conservação estadual nesta região, a fim de 
proteger a biodiversidade da Serra Negra, que 
conta com apenas três RPPNs em uma área de 
aproximadamente 10000 hectares (Souza et al. 
2012). Como parte do projeto “Flora da Serra 
Negra” desenvolvido pela Universidade Federal 
de Juiz de Fora, este trabalho tem como objetivo 
apresentar o tratamento taxonômico da família 
Campanulaceae na Serra Negra, contribuindo para 
o conhecimento e conservação da flora da Serra da 
Mantiqueira e do estado de Minas Gerais. 

Material e Métodos
A Serra Negra está localizada no Complexo 

da Mantiqueira, ao sul da Zona da Mata de Minas 
Gerais (21o58’24”S e 43o53’15”W), incluindo parte 
dos municípios de Lima Duarte, Santa Bárbara 
do Monte Verde, Rio Preto e Olaria. Apresenta 
altitudes que variam entre 900 e 1.698 m, clima 
subtropical de altitude, com inverno seco e verão 
ameno, classificado como tipo Cwb (Köppen) e 
precipitação média anual de 1.886 mm (Valente et 
al. 2011; Menini Neto et al. 2009).

A vegetação natural da Serra insere-se no 
Domínio da Floresta Atlântica, sendo composta 
por campos rupestres e diferentes formações 
florestais como descritos em Salimena et al. (2013). 
O levantamento florístico da Serra Negra foi 
iniciado em 2003, pelo Departamento de Botânica 
da Universidade Federal de Juiz de Fora, cuja 
coleção encontra-se depositada no Herbário CESJ. 
Todos os acrônimos seguem Thiers (continuamente 
atualizado). A terminologia morfológica está de 
acordo com Radford et al. (1974) e a descrição 
dos tricomas segue Harris & Harris (2001). O 
“Material examinado” refere-se à coleção da Serra 
Negra, enquanto o “Material adicional examinado” 
está representado por coleções de diferentes 
procedências, utilizadas para complementação 
das descrições morfológicas ou como referência 
importante para a distribuição geográfica.

Resultados e Discussão
A família Campanulaceae está representada 

na Serra Negra por três gêneros e dez espécies: 
Centropogon cornutus (L.) Druce, Lobelia exaltata 
Pohl, Lobelia hilaireana (Kanitz) E.Wimm, 
Lobelia fistulosa Vell., Lobelia thapsoidea 
Schott, Siphocampylus longipedunculatus Pohl, 
Siphocampylus macropodus (Thunb.) G.Don, 
Siphocampylus nitidus Pohl, Siphocampylus 
psilophyllus Pohl e Siphocampylus aff. fluminensis 
(Vell.) E.Wimm.

Entre as espécies encontradas na Serra Negra, 
apenas C. cornutus não é endêmica do Brasil (BGF 
2015), ocorrendo do Panamá à Bolívia, Antilhas, 
Suriname e apresentando ampla distribuição no 
território brasileiro. Em contrapartida, L. hilaireana 
e S. nitidus são espécies restritas ao estado de Minas 
Gerais (BGF 2015). Em comparação aos outros 
estudos da família Campanulaceae para Minas 
Gerais, a riqueza de espécies na Serra Negra foi 
próxima da encontrada para a Serra do Cipó (11 
espécies, Godoy 1992) e muito maior que para 
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Grão Mogol, onde apenas C. cornutus foi relatada 
(Godoy 2003b). Considerando a comparação com 
a Flora da Serra do Cipó, apenas L. fistulosa e S. 
nitidus são comuns às duas floras. Destaca-se a 
ocorrência de Siphocampylus psilophyllus na Serra 
Negra, que apesar de ser citada para os estados de 
Minas Gerais e Rio de Janeiro, apresentava registros 
muito antigos, o último datado de 1932, sendo 
reencontrada na Serra Negra em coletas do ano de 
2004, e mais recentemente em Cambuci, RJ. Foi 

encontrada uma espécie do gênero Syphocampylus, 
muito próxima morfologicamente à S. fluminensis 
(Vell.) E.Wimm., que entretanto apresenta flores 
amarelas, característica não encontrada neste táxon. 
Dessa forma esta espécie foi incluída como S. aff. 
fluminensis aguardando estudos mais acurados 
a fim de se estabelecer sua identidade. Tanto S. 
psilophyllus como S. aff. fluminensis são raras, têm 
ocorrência pontual na Serra Negra, em uma única 
localidade, em área não protegida, em borda de mata.

Chave para identificação das espécies de Campanulaceae da Serra Negra, Minas Gerais

1. Tubo da corola fendido longitudinalmente com os 2 lobos superiores disjuntos até a base ................. 2
1’. Tubo da corola inteiro ........................................................................................................................... 5

2. Flores com corola alva ou creme-esverdeada ................................................2.1. Lobelia exaltata
2’. Flores com corola rosa a lilás ........................................................................................................ 3

3. Ervas com látex amarelo; caule, pedicelo e hipanto glabros; brácteas glabras, lanceoladas ..  
 ............................................................................................................ 2.3. Lobelia hilaireana

3’. Ervas com látex branco; caule, pedicelo e hipanto pilosos; brácteas pilosas, ovais, lineares a 
lanceoladas ............................................................................................................................ 4
4. Brácteas ovais; bractéolas ausentes; folha com dentículos castanhos ou arroxeados .....  

 ........................................................................................................2.2. Lobelia fistulosa
4’. Brácteas lineares a lanceoladas; bractéolas presentes; folhas com dentículos alvos ......  

 ................................................................................................... 2.4. Lobelia thapsoidea
5. Corola rosa magenta; anteras inferiores terminadas em apêndice cartilaginoso 

triangular; fruto bacoide .................................................. 1. Centropogon cornutus
5’. Corola amarela ou vermelha; anteras inferiores piloso-peniceladas; fruto cápsula  

 ............................................................................................................................... 6
6. Folhas verticiladas, raro alternas ou opostas na parte inferior do ramo ........ 7
6’. Folhas alternas ............................................................................................... 8

7. Lâmina oval-lanceolada a estreito-elíptica, margem inteira, raro 
denticulada; corola vermelha com lobos verdes ......................................
 ..............................................................3.5. Siphocampylus psilophyllus

7’.	 Lâmina	oval,	margem	fimbriada;	corola	amarela ....................................  
 .........................................................3.1. Siphocampylus aff. fluminensis
8. Lâmina elíptica, estreito-elíptica a oblanceolada, hipanto deprimido-

globoso ........................................ 3.3. Siphocampylus macropodus
8’. Lâmina oval a triangular; hipanto hemisférico ou obcônico ......... 9

9. Lâmina triangular, membranácea, face adaxial hirsuta; hipanto 
obcônico; tubo da corola totalmente vermelho .......................  
 ................................... 3.2. Siphocampylus longipedunculatus

9’. Lâmina oval, coriácea, face adaxial glabra, hipanto hemisférico; 
tubo da corola vermelho com lobos amarelos .........................  
 ......................................................3.4. Siphocampylus nitidus

1. Centropogon cornutus (L.) Druce, Bot. Exch. Club 
Soc. Brit. Isles 3: 416. 1914. Fig. 1a-f

Erva fistulosa ca. 1,5 m alt.; caule cilíndrico, 
estriado, lanuginoso, 3–4 mm diâm. Folhas com 
pecíolo 4–10 mm compr., glabro; lâmina oblonga 

à estreito-elíptica, 3,2–20,2 × 1,7–6,5 cm, glabra, 
brilhante, membranácea, presença de papilas nas 
nervuras da face abaxial, ápice atenuado a obtuso, 
base atenuada, assimétrica, geralmente prolonga-
se pelo pecíolo em pequena ala, margem inteira 
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Figura 1 – a-f. Centropogon cornutus – a. folha; b. detalhe da flor; c. detalhes das anteras; d. detalhe do fruto; e. semente; 
f. detalhe da ornamentação da semente. g-h. Lobelia exaltata – g. detalhe da flor; h. semente. i-k. Lobelia fistulosa – i. 
detalhe da flor; j. bráctea; k. semente. l-p. Lobelia hilaireana – l. inflorescência; m. bráctea; n. detalhe da flor; o. detalhes 
das anteras; p. semente. q-s. Lobelia thapsoidea – q. detalhe da flor; r. bráctea; s. semente. (a-f. Salimena 3477; g. Salimena 
3379; h. Souza 31; i. Ribeiro 80; j-k. Salimena 2634; l-p. Salimena 2393; q-s. Salimena 3484).
Figure 1 - a-f. Centropogon cornutus – a. leaf; b. detail of flower; c. detail of anthers; d. detail of fruit; e. seed; f. seed ornamentation detail. 
g-h. Lobelia exaltata – g. detail of flower; h. seed. i-k. Lobelia fistulosa – i. detail of flower; j. bract; k. seed. l-p. Lobelia hilaireana – l. 
inflorescence; m. bract; n. detail of flower; o. detail of anthers; p. seed. q-s. Lobelia thapsoidea – q. detail of flower; r. bract; s. seed. (a-f. 
Salimena 3477; g. Salimena 3379; h. Souza 31; i. Ribeiro 80; j-k. Salimena 2634; l-p. Salimena 2393; q-s. Salimena 3484).
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à crenada, denticulada, dentículos alvos. Flores 
isoladas, axilares, pedicelo sigmóide-ascendente, 
lanuginoso, 2,1–6,5 cm compr., 2-bracteolado na 
base, bractéolas lineares, glabras; hipanto globoso, 
4–6 × 6–7 mm, lobos do cálice estreito-triangulares 
ca. 1,1 × 0,3 cm, ápices hialinos, raro denticulados, 
glabros; tubo da corola rosa magenta, inteiro, 4,1–5,5 
cm compr., constrito com reentrâncias na base (5–7 
mm larg.), mais amplo próximo aos lobos (9–11 mm 
larg.), glabro, pubérulo no ápice; tubo de filetes ca. 
5,3 cm compr., glabro; anteras cobertas por tricomas 
longos, 2 inferiores ca. 6 mm compr., terminadas em 
apêndice cartilaginoso triangular, 3 superiores ca. 8 
mm compr. Fruto bacóide, mais ou menos carnoso, 
11–13 × 13–15 mm, ca. 2/3 livre. Sementes ca. 1 × 
0,5 mm, castanhas, foveoladas.
Material examinado: Rio Preto, Vila do Funil, Estrada da 
Fazenda Santa Clara, 29.IV.2012, fl. e fr., F.R.G. Salimena 
3477 (CESJ). 
Material adicional examinado: BRASIL. BAHIA: 
Ubaitaba, 21.IV.1991, fl., R.P. Lyra-Lemos 1873 & G.L. 
Esteves (SPF, SPFE). ESPÍRITO SANTO: Fradinhos, 
Morro da TV, 3.VII.1994, fl, Behar (SPF 178554). MATO 
GROSSO DO SUL: Novo Mundo, Parque Estadual 
Cristalino, Olho da Xuxa, 27.I.2008, fl, D.C. Zappi et al. 
870 (SPF). SÃO PAULO: Salesópolis, Estação Biológica de 
Boracéia. 31.III.2000, fl, S.A.P. Godoy et al. 2041 (SPFR).

O gênero Centropogon compreende cerca 
de 215 espécies, com distribuição do México ao 
Brasil, cujo centro de dispersão é a região andina 
da Colômbia (Lammers 2007). A única espécie 
com ocorrência no Brasil é C. cornutus, porém, não 
é endêmica do país, sendo de ampla distribuição 
do Panamá à Bolívia, Antilhas, Suriname e Brasil 
(Godoy 2003a, b; BGF 2015). No território nacional, 
a espécie tem registros para o Amazonas, Acre, 
Ceará, Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas 
Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo (BGF 2015). 
Na Serra Negra é encontrada em ambientes úmidos 
e sombreados, com flores de fevereiro a junho. 
É uma espécie característica pela coloração rosa 
magenta de suas flores e anteras cobertas por longos 
tricomas. Comumente confundida com espécies do 
gênero Siphocampylus, distingue-se principalmente 
pelos frutos do tipo bacoide e pelo tamanho e 
posicionamento dos lobos da corola, que são menores 
em C. cornutus, posicionados 2:3, em Siphocampylus 
posicionados dois superiores, dois laterais e o inferior 
ocupa posição mediana.  

2.1. Lobelia exaltata Pohl., Pl. Bras. Incon. Descr. 
2: 101. tab. 166. 1831. Fig. 1g-h

Erva fistulosa 1–4 m alt.; látex abundante, 
branco; caule glabro, 0,9–1,9 cm diâm. Folhas 

lanceoladas, 1,6–25 × 0,7–2,5 cm, glabras, 
cartáceas, margem hialina, dentículos desiguais, 
castanhos. Inflorescência 9,2–32 cm compr.; 
bráctea lanceolada, 8–21 × 1–4 mm, hirsuta, 
margem hialina, ciliada. Flores com pedicelo 
sigmóide-ascendente, 4–9 mm compr., hirsuto; 
bractéolas ausentes; hipanto 2–3,5 × 3–4 mm, 
lobos do cálice 9–10 × 1–4 mm, hirsutos; 
corola alva ou creme-esverdeada, tubo ca. 7 
mm compr., lobos superiores 10–12 mm compr., 
glabros internamente, lobos inferiores 9–10 mm 
compr., hirsutos internamente, ambos hirsutos 
externamente; tubo de filetes ca. 18 mm compr., 
hirsuto; anteras negras, raro irregularmente 
pilosas no ápice, superiores ca. 5 mm compr., 
inferiores ca. 4 mm compr. Cápsulas 10–12 × 7–8 
mm, 1/2 livres. Sementes amplamente aladas, 
ca. 1–1,25 × 0,75–1 mm, ala proporcional ao 
núcleo seminífero. 
Material Examinado: Rio Preto, Serra Negra, Serra 
da Caveira D’Anta, Fazenda da Tiririca, 23.II.2004, 
fl. e fr., K. Antunes et al. 35 (CESJ); Mata do Cambuí, 
27.I.2007, fl., C.N. Matozinhos et al. 304 (CESJ); Lima 
Duarte, Serra Negra, Fazenda Serra Negra, Trilha para 
a Cachoeira da Divisa, 29.II.2008, fl., F.R.G. Salimena 
et al. 2633 (CESJ); Monte Verde de Cima, Estrada para 
a Cachoeira do Arco-Íris, 25.II.2012, fl. e fr., F.R.G. 
Salimena & P.H. Nobre 3379 (CESJ).

Lobelia exaltata é endêmica do Brasil, com 
ocorrência nos estados de Minas Gerais, São 
Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Paraná, 
em ambientes brejosos, margens de cursos de água 
e capoeiras (Vieira 2003; BGF 2015). Na Serra 
Negra pode ser encontrada em áreas alagadas, com 
muita luminosidade e áreas abertas de pastagem, 
próximas a cursos d’água. Floresce e frutifica 
em fevereiro. É uma espécie característica pela 
coloração alva ou creme-esverdeada da corola e 
suas flores são muito menores em relação às das 
outras espécies, o que torna L. exaltata bastante 
distinta dentro do gênero.

2.2. Lobelia fistulosa Vell., Fl. Flumin. Incon. 8: 
t. 157. 1831. Fig. 1i-k

Erva fistulosa ca. 3,5 m alt.; látex branco; 
caule hirsuto, 1,8-3 cm diâm. Folhas lanceoladas 
a oblanceoladas, 6,4–25,5 × 1,3–3,4 cm, hirsutas 
na face adaxial, glabras na face abaxial, cartáceas, 
margem hialina, ciliada na base, dentículos 
desiguais, castanhos ou arroxeados. Inflorescência 
32,5–74,3 cm compr.; bráctea oval, 1,7–10,5 × 
0,5–2,6 cm, hirsuta, margem hialina, as superiores 
arroxeadas. Flores com pedicelo ascendente, 
9-17 mm compr., hirsuto, com duas pequenas 
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alas; bractéolas ausentes; hipanto ca. 3 × 7 mm, 
lobos do cálice 15–22 × 2,5–6 mm, hirsutos; 
corola rosa a lilás, tubo ca. 2,5 cm compr., lobos 
superiores ca. 1,7 cm compr., lobos inferiores ca. 
1,5 cm compr., hirsutos; tubo de filetes 3,1 cm 
compr., hirsuto; anteras negras, superiores ca. 11 
mm compr., inferiores ca. 8 mm compr. Cápsulas 
14–21 × 12–13 mm, 2/3 a 1/2 livres. Sementes 
amplamente aladas, 1,5–2 × 1–1,5 mm, ala maior 
que o núcleo seminífero.
Material examinado: Lima Duarte, Serra Negra, 
Trilha para a Cachoeira da Divisa, 29.II.2008, fl. e fr., 
F.R.G. Salimena et al. 2634 (CESJ); RPPN Fazenda 
Serra Negra, 5.IV.2009, fl. e fr., J.H.C. Ribeiro et al. 80 
(CESJ); próximo à Cachoeira do Arco-íris, 25.II.2012, 
fr., F.R.G. Salimena & P.H. Nobre 3380 (CESJ).
Material adicional examinado: Caratinga, APA Lagoa 
Silvana, 5.X.2002, fl. e fr., M.O.D. Pivari & L.G.S. 
Soares 162 (CESJ).

Lobelia fistulosa é endêmica do Brasil, com 
ocorrência nos estados de Minas Gerais, São Paulo 
e Rio de Janeiro, geralmente presente em campos 
de altitude, floresta estacional semidecidual, brejos 
ou locais úmidos e ainda em áreas antropizadas, 
como margens de estradas (Vieira 2003; BGF 
2015). Na Serra Negra é encontrada em brejos e 
em campos abertos. Floresce e frutifica no período 
entre Janeiro e Março. Os espécimes analisados 
para Serra Negra diferem das descrições de Vieira 
(2003) que descreve a presença de bractéolas 
nesta espécie, mesmo que caducas, entretanto 
nos espécimes da Serra Negra, estão ausentes. 
As folhas são descritas por Vieira (2003) como 
glabras em ambas as faces, mas a análise em 
microscopia de luz permitiu verificar a presença 
de tricomas unicelulares, cônicos e muito frágeis 
na face adaxial, que se perdem durante o processo 
de herborização, o que pode ser verificado pelas 
cicatrizes deixadas na lâmina foliar, também 
observadas em microscopia de luz. O material 
adicional examinado, proveniente de Caratinga-
MG, também apresenta muitos tricomas, mas na 
forma de escamas e na face abaxial, bem diferente 
dos observados para o material da Serra Negra e 
ainda não descritos na literatura.

2.3. Lobelia hilaireana (Kanitz) E.Wimm, Revista 
Sudamer. Bot. 2: 106, 1935. Fig. 1l-p

Erva fistulosa 1,7–3 m alt.; látex amarelado; 
caule glabro, verde-arroxeado 4–13 mm diâm. 
Folhas lanceoladas, 3,4–27,2 × 0,5–5,1 cm, 
glabras, cartáceas, margem hialina, ciliada na 
base, dentículos desiguais, arroxeados; nervura 
principal arroxeada. Inflorescência 4–48,5 cm 

compr.; bráctea lanceolada, 1–13,2 × 0,2–1,9 cm, 
glabra; margem hialina, ciliada na base. Flores 
com pedicelo ascendente, 5–9 mm compr., glabro; 
às vezes com duas pequenas alas; bractéolas, 
quando presentes, filiformes, na metade do 
pedicelo, glabras, ciliadas na base; hipanto 2–5 
× 3–7 mm, lobos do cálice 20–25 × 2–7 mm, 
glabros; corola rosada a sulferina, tubo 1,9–2,1 cm 
compr., lobos superiores 1,9–2,2 cm compr., lobos 
inferiores 1,6–1,8 cm compr., densamente hirsuta 
internamente, tricomas esparsos externamente; 
tubo de filetes 2,8–3,2 cm compr., hirsuto no terço 
basal; anteras negras, ciliadas ao longo do tubo, 
superiores ca. 8 mm compr., inferiores ca. 6 mm 
compr. Cápsulas 13–18 × 10–13 mm, 1/3 livres. 
Sementes com pequena ala em um dos lados, ca. 
0,75 × 0,5 mm.
Material examinado: Rio Preto, Serra Negra, Serra 
da Caveira D’anta, Faz. da Tiririca, 23.II.2004, fl. e 
fr., K. Antunes et al. 25 (CESJ); Trilha para o Ninho da 
Égua, 22.IV.2005, fr., C.N. Matozinhos & N.L. Abreu 
25 (CESJ); Laje perto do Ninho da Égua, 21.I.2006, 
fl., T. Mota 04 (CESJ); Santa Bárbara do Monte Verde, 
Serra Negra, Fazenda Cachoeira Alta, 10.II.2007, fl. e 
fr., F.R.G. Salimena & P.H. Nobre 2393 (CESJ); Rio 
Preto, Serra Negra, Afloramento do Ninho da Égua, 
1.IV.2012, fl., fr., L. Menini Neto et al. 1029 (CESJ).

Lobelia hilaireana é endêmica do Brasil, 
com ocorrência restrita no estado de Minas Gerais 
(BGF 2015). Na Serra Negra pode ser encontrada 
em áreas de campo rupestre e pastagens. Floresce 
e frutifica entre janeiro e fevereiro. É uma espécie 
característica pela presença de látex amarelo, 
ramos verde-arroxeados e folhas com nervura 
principal arroxeada, presença de bractéolas na 
região mediana do pedicelo e sementes com uma 
pequena ala unilateral. L. hilaireana figura no Livro 
Vermelho da Flora do Brasil (Martinelli & Moraes 
2013), como espécie ameaçada, principalmente 
por ocorrer em regiões que sofrem com a retirada 
da vegetação natural para o estabelecimento de 
áreas para agricultura e pastagem.

2.4. Lobelia thapsoidea  Schott in Pohl,  Pl. Bras. 
Icon. Descr. 2. 102. t. 167. 1831. Fig. 1q-s

Erva fistulosa ca. 1,8 m de altura; látex 
branco; caule piloso, ca. 1,3 cm diâm. Folhas 
lanceoladas 18,2–27 × 3,1–5,7 cm, pilosas, 
membranáceas, margem ciliada, dentículos 
alvos. Inflorescência ca. 62 cm compr.; bráctea 
linear a lanceolada, 2,9–7 × 0,3–1,6 cm, pilosa, 
margem hialina, ciliada, dentículos alvos. Flores 
com pedicelo sigmoide-ascendente, 1,4–1,7 cm 
compr., piloso; bractéolas filiformes, basais, 



Campanulaceae na Serra Negra

Rodriguésia 68(2): 503-513. 2017

509

pilosas, ciliadas; hipanto ca. 5 × 9 mm, lobos 
do cálice ca. 2 × 0,5 cm, pilosos; corola lilás, 
tubo ca. 3,1 cm compr., lobos superiores ca. 2,9 
cm compr., lobos inferiores ca. 2,3 cm compr., 
pilosa; tubo de filetes 3,6–4 cm compr., piloso 
no terço basal; anteras negras, ciliadas no ápice, 
3 superiores ca. 4 mm compr., 2 inferiores ca. 2 
mm compr. Cápsulas 1,0–1,2 × 0,8–1,3 cm, 1/2 
livres. Sementes aladas, ca. 0,75 × 0,5 mm, ala 
menor que o núcleo seminífero.
Material examinado: Lima Duarte, Serra Negra, 
Estrada para Santa Bárbara do Monte Verde, Monte 
Verde de Cima, 29.IV.2012, fl. e fr., F.R.G. Salimena 
et al.3484 (CESJ). 

Lobelia thapsoidea é endêmica do Brasil, 
com distribuição restrita à região Sudeste (BFG 
2015). Na Serra Negra está presente em barrancos, 
à beira de estradas. Floresce o ano inteiro, com 
predominância nos meses de Maio e Junho. 
Pode ser confundida com L. hilaireana, pela 
coloração e tamanho das flores e inflorescência, 
porém L. thapsoidea possui anteras ciliadas 
apenas no ápice, enquanto as anteras de L. 
hilaireana são ciliadas ao longo de todo o tubo 
de filetes. Além disso, L. thapsoidea possui folhas 
membranáceas, dentículos alvos, bractéolas basais 
e sementes aladas, características que a difere de L. 
hilaireana, espécie que que possui uma marcante 
nervura principal da lâmina foliar arroxeada.

3.1. Siphocampylus aff. fluminensis (Vell.) 
E.Wimm, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 22: 210. 
1926. Fig. 2a-d

Arbusto 0,5–1,5 m alt.; caule cilíndrico, 
estriado, lanuginoso, 2–4 mm diâm. Folhas 
verticiladas, algumas alternas na parte inferior 
do ramo; pecíolo 0,5–2,4 cm compr., lanuginoso; 
lâmina oval, 2–11,3 × 0,7–6,5 cm, tomentulosa, 
lanuginosa nas nervuras, membranácea, ápice 
agudo, base arredondada à atenuada, assimétrica, 
margem fimbriada, denticulada, dentículos alvos. 
Flores isoladas, axilares, pedicelo lanuginoso, 
3,1–6,8 cm compr., 2-bracteolado na base; 
hipanto obcônico, 3 × 5 mm, lanuginoso, lobos 
do cálice ca. 4 × 1,5 mm, dentículos alvos; corola 
totalmente amarela, lanuginosa, tubo 3,7–4,3 cm 
compr., constrito na base 2–3 mm larg., mais 
amplo próximo aos lobos 6–7,5 mm larg., lobos 
1,1–1,5 cm compr.; tubo de filetes ca. 5 cm compr.; 
anteras azuladas a acinzentadas, superiores ca. 8 
mm compr., ciliadas no ápice, inferiores ca. 6 mm 
compr. Cápsulas obcônicas, 12–19 × 9–11 mm, 
1/2 livres. Sementes elipsoides, ca. 0,75 × 0,25 
mm, castanhas, brilhantes.  

Material examinado: Lima Duarte, Serra Negra, 
Caminho para a Cachoeira, 22.II.2008, fl., F.R.G. 
Salimena et al. 2609 (CESJ); Estrada para São Sebastião 
do Monte Verde, 19.IV.2009, fl. e fr., J.H.C. Ribeiro et 
al. 89 (CESJ); Trilha na área B, 15.VII.2009, fl., J.A. 
Oliveira et al. 60 (CESJ); Estrada para a Cachoeira 
do Arco-Íris, 25.II.2012, fl., F.R.G. Salimena & P.H. 
Nobre 3374 (CESJ); Lima Duarte, Estrada Monte 
Verde de Cima, 8.VI.2012, fl. e fr., F.R.G. Salimena et 
al. 3487 (CESJ).

Esta espécie assemelha-se a Siphocampylus 
fluminensis (Vell.) E.Wimm. entretanto, não há 
relatos para corola amarela em S. fluminensis e 
nem registros de ocorrência desta espécie na Serra 
da Mantiqueira ou em Minas Gerais. S. fluminensis 
é frequente na Serra do Mar, nos estados de 
São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná (BFG 
2015). Portanto, considerando-se as diferenças 
morfológicas e a distribuição geográfica, optou-
se por apresentar como S. aff. fluminensis no 
aguardo do incremento de análises genômicas 
em andamento, para uma definição segura do 
táxon. Na Serra Negra é encontrada em locais 
úmidos e sombreados em borda e interior de mata, 
encontrada em floração nos meses de fevereiro, 
abril, junho e julho.

3.2. Siphocampylus longipedunculatus Pohl, Pl. 
Bras. Icon. Descr. 2: 109, t. 172. 1831.  
 Fig. 2e-f

Arbusto escandente, 0,5–1 m alt.; caule 
cilíndrico, estriado, hirsuto, 2–3 mm diâm. Folhas 
alternas; pecíolo 0,7–1,3 mm compr., hirsuto; 
lâmina triangular, 5,9–10,1 × 1,5–3 cm, hirsuta, 
membranácea, ápice agudo, base arredondada a 
cordada, margem denticulada, dentículos alvos. 
Flores isoladas, axilares, pedicelo pubérulo, 
7,3–10 cm compr.; bractéolas ausentes; hipanto 
obcônico, ca. 6 × 4 mm, pubérulo, tricomas curtos, 
lobos do cálice ca. 4 × 1 mm; corola totalmente 
vermelha, hirsuta, tubo 3,6–3,9 cm compr., 
constrito na base ca. 3 mm larg., mais amplo 
próximo aos lobos ca. 5 mm larg., lobos 0,7–1,1 
cm compr.; tubo de filetes ca. 4,6 cm compr.; 
anteras acinzentadas, superiores ca. 6 mm compr., 
inferiores ca. 4 mm compr. Cápsulas obcônicas, 
1–1,6 × ca. 0,6 cm. Sementes elipsoides, ca. 
0,5 × 0,25 mm, castanhas, brilhantes, retículo-
foveoladas. 
Material examinado: Rio Preto, Serra Negra, Trilha 
para a Água Amarela, 29.IX.2012, fl., G.A. Souza, D.R. 
Gonzaga, L.L. Justino & M.R.M. Silva 11 (CESJ).

Siphocampylus longipedunculatus é 
endêmica do Brasil, com registros para Minas 
Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro (BGF 2015). Na 
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Figura 2 – a-d. Siphocampylus aff. fluminensis – a. folha; b. detalhe da flor; c. semente; d. detalhe da ornamentação da 
semente. e-f. Siphocampylus longipedunculatus – e. folha; f. detalhe da flor. g-i. Siphocampylus macropodus – g. ápice 
do ramo com inflorescência; h. folha; i. detalhe da flor. j. Siphocampylus nitidus – detalhe da flor. k-l. Siphocampylus 
psilophyllus – k. folha; l. detalhe da flor. (a-d. Salimena 3374; e-f. Souza 29; g-i. Souza 23; j. Salimena 3490; k-l. Assis 962).
Figure 2 – a-d. Siphocampylus aff. fluminensis – a. leaf; b. detail of flower; c. seed; d. seed ornamentation detail. e-f. Siphocampylus 
longipedunculatus – e. leaf; f. detail of flower. g-i. Siphocampylus macropodus – g. apex of branch with inflorescence; h. leaf; i. detail of 
flower. j. Siphocampylus nitidus – detail of flower. k-l. Siphocampylus psilophyllus – k. leaf; l. detail of flower. (a-d. Salimena 3374; e-f. 
Souza 29; g-i. Souza 23; j. Salimena 3490; k-l. Assis 962).
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Serra Negra é encontrada como arbusto escandente 
na borda da floresta. Os picos de floração vão de 
abril a setembro. As flores desta espécie estão 
descritas na literatura (Godoy 2003a) com lobos 
da corola amarelos ou amarelo-rubros, porém, 
na Serra Negra, os lobos da corola raramente 
apresentam algum traço de amarelo. Entre as 
espécies de Siphocampylus encontradas na Serra 
Negra, o formato triangular das lâminas foliares 
e a base arredondada a cordada são características 
distintivas de S. longipedunculatus.

3.3. Siphocampylus macropodus (Thunb.) G.Don, 
Gen. Hist. 3: 702. 1834. Fig. 2g-i

Arbusto ca. 1,5 m alt.; caule cilíndrico, 
estriado, lanuginoso, 3–6 mm diâm. Folhas 
alternas; pecíolo 4–14 mm compr., lanuginoso; 
lâmina elíptica a estreito-elíptica, 3,2–10,2 
× 1,1–4,4 cm, tomentulosa na face adaxial, 
lanuginosa na face abaxial, membranácea à 
cartácea, ápice agudo, acuminado ou obtuso, 
base atenuada, assimétrica, margem repando a 
denteado-denticulada, dentículos alvos. Flores 
isoladas, axilares, formam aglomerado congesto 
em direção ao ápice do ramo, pedicelo lanuginoso, 
2,2–7,2 cm compr., 2-bracteolado na base; hipanto 
deprimido-globoso ca. 3 × 6 mm, lanuginoso, 
lobos do cálice ca. 2 × 9 mm, ápice hialino; tubo 
da corola vermelho, 2,5–3,8 cm compr., constrito 
com reentrâncias na base 2–3,5 mm larg., mais 
amplo próximo aos lobos 8–10 mm larg., glabro, 
tricomas esparsos nas nervuras, lobos amarelos a 
alaranjados, 1–1,5 cm compr.; tubo de filetes ca. 
4,3 cm compr.; anteras amarelo-pálido, superiores 
ca. 6 mm compr., inferiores ca. 5 mm compr. 
Cápsulas deprimido-globosas, 6–9 × 7–8 mm, 1/2 
livres. Sementes elipsoides, ca. 0,5 × 0,25 mm, 
castanhas, brilhantes.
Material examinado: Lima Duarte, Serra Negra, Estrada 
para a Cachoeira do Arco-Íris, 25.II.2012, fl. e fr., F.R.G. 
Salimena & P.H. Nobre 3385 (CESJ); Divisa Olaria, 
Sítio do Degredo, 8.VI.2012, fl. e fr., F.R.G. Salimena 
et al. 3483 (CESJ); Rio Preto, Serra Negra, Fazenda 
Tiririca, Serra da Caveira D’Anta, 22.II.2004, fl. e fr., K. 
Antunes et al. 07 (CESJ); Próximo à Mata do Benedito, 
31.III.2012, fl. e fr., L. Menini Neto et al. 1058 (CESJ); 
Subida para o Ninho da Égua, 10.VIII.2012, fl., F.R.G. 
Salimena et al. 3489 (CESJ); Serra do Funil, Fazenda 
Tiririca, 24.IV.2005, fl., C.N. Matozinhos & N.L. Abreu 
179 (CESJ); Vila do Funil, Gruta do Funil, 29.IV.2012, 
fl., F.R.G. Salimena 3476 (CESJ).

Siphocampylus macropodus é uma espécie 
endêmica do Brasil e ocorre na região Sudeste 
e nos estados de Mato Grosso, Goiás e Paraná 

(BGF 2015). Na Serra Negra é encontrada 
em campos rupestres, em beira de estradas, 
formando touceiras em campos abertos. Floresce 
e frutifica de fevereiro a agosto. O látex exala um 
odor característico, semelhante à cola de nome 
comercial Araldite. Entre as espécies do gênero 
encontradas para Serra Negra, S. macropodus 
apresenta como características distintivas o hipanto 
deprimido-globoso e folhas membranáceas ou 
cartáceas, face adaxial tomentulosa, o que facilita 
sua separação de S. nitidus, espécie com a qual é 
comumente confundida.

3.4. Siphocampylus nitidus Pohl, Pl. Bras. Icon. 
Descr. 2. 110. t. 174. 1831. Fig. 2j

Arbusto, 0,6–2 m alt.; caule cilíndrico, 
estriado, ramos superiores lanuginosos, ramos 
inferiores glabros, ca. 6 mm diâm. Folhas alternas; 
pecíolo 4–6 mm compr., lanuginoso; lâmina oval 
a oval-lanceolada, 2–8 × 0,7–3,1 cm, discolor, 
coriácea, face adaxial brilhante, glabra com 
tricomas esparsos na nervura principal, face 
abaxial lanuginosa, ápice agudo, base arredondada 
a subcordada, margem ciliada, denticulada, 
dentículos acastanhados. Flores isoladas, 
axilares, pedicelo lanuginoso, 1,4–2,5 cm compr.; 
2-bracteolado na base; hipanto hemisférico ca. 3 × 5 
mm, lanuginoso, lobos do cálice ca. 6 × 1 mm; tubo 
da corola vermelho, 2,5–3,5 cm compr., constrito 
na base ca. 2 mm larg., mais amplo próximo aos 
lobos ca. 6 mm larg., lanuginoso, lobos amarelos, 
6–9 mm compr., lanuginosos; tubo de filetes ca. 
4,1 cm compr., glabro; anteras cinza-claro, ciliadas 
no ápice, superiores ca. 7 mm compr., inferiores 
ca. 5 mm compr. Cápsula globosa, 3–5 × 7–9 mm, 
1/3 livre. Sementes elipsoides, 0,75 × 0,25 mm, 
castanho-claras, brilhantes, reticuladas.
Material examinado: Rio Preto, Serra Negra, subida 
para o Ninho da Égua, 10.VIII.2012, fl. e fr., F.R.G. 
Salimena et al. 3490 (CESJ); subida para o Ninho da 
Égua, 2.IX.2012, fl. e fr., D.R. Gonzaga, S.G. Furtado 
& L. Menini-Neto 32 (CESJ).

Siphocampylus nitidus é endêmica do Brasil, 
com ocorrência restrita ao estado de Minas Gerais, 
encontrada em campos rupestres e cerrado (Godoy 
1992; BGF 2015). Na Serra Negra é uma espécie 
típica dos campos rupestres, floresce e frutifica 
entre agosto e setembro. É morfologicamente 
semelhante à S. macropodus, porém apresenta 
como características distintivas principais as 
folhas coriáceas e brilhantes na face adaxial, 
dentículos acastanhados e anteras cinza-claras, 
ciliadas no ápice.
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3.5. Siphocampylus psilophyllus Pohl, Pl. Bras. 
Icon. Descr. 2: 113. 1831. Fig. 2k-l

Arbusto ca. 1,5 m alt.; caule cilíndrico, 
estriado, glabro, 2–3 mm diâm. Folhas verticiladas; 
pecíolo 0,4–0,9 cm compr., glabro; lâmina oval-
lanceolada a estreito-elíptica, 5,3–14,4 × 0,7–3,1 cm, 
glabra, membranácea, ápice acuminado a cuspidado, 
base decorrente, assimétrica, margem hialina, 
inteira, raro denticulada. Flores isoladas, axilares, 
pedicelo glabro, 2,5–7,9 cm compr., 2-bracteolado 
na base; hipanto obcônico, ca. 3 × 4 mm, glabro, 
lobos do cálice ca. 8 × 1 mm, margem hialina, ápice 
hialino; tubo da corola vermelho 3,5–4,5 cm compr., 
constrito na base 3–4 mm larg., mais amplo próximo 
aos lobos 6–7 mm larg., glabro, lobos verdes 0,7–1,1 
cm compr.; tubo estaminal ca. 4,4 cm compr.; anteras 
azuladas, superiores ca. 5 mm compr., inferiores ca. 
4 mm compr. Cápsulas ovoides, 3–5 × 5–7 mm, 1/2 
livres. Sementes não observadas.
Material examinado: Rio Preto, Serra Negra, Fazenda 
Tiririca, 3.XI.2003, fl., F.R.G. Salimena & P.H. Nobre 
1126 (CESJ); 21.II.2008, fr., F.S. Souza et al. 329 (CESJ); 
Funil, Serra da Caveira D’Anta, 21.II.2004, fl., L.C.S. 
Assis et al. 962 (CESJ). 
Material adicional examinado: BRASIL. RIO 
DE JANEIRO: Cambuci, Estrada para Serra Verde, 
12.III.2013, fl., M. Nadruz 2780 et al. (RB). 

Siphocampylus psilophyllus é endêmica do 
Brasil, sendo uma espécie pouco representada nas 
coleções de herbários. Até 1972 eram conhecidas 
apenas cinco coleções desta espécie, sendo duas 
coleções tipo, Pohl 984 (K) e Saint-Hilaire B 1-25 
(P), ambos espécimes coletados no século XIX, com 
menção para o Rio de Janeiro, mas sem localidade. A 
coleção de Saint-Hilaire é tipo para Siphocampylus 
psilophyllus var. longisepalus, variedade proposta 
por Wimmer em 1935. O terceiro espécime foi 
coletado em Natividade, Rio de Janeiro, por Pereira 
19 (RB); o quarto e o quinto em Minas Gerais, um 
por Frambach 107 (NY), em 1932, em Porto Novo, 
município de Além Paraíba, e o outro por Braga 
2421 (RB), em 1972, em Santa Rita de Jacutinga. 
A partir de então, há quatro novos registros, três 
para a Serra Negra, apresentados neste trabalho, e 
um para o município de Cambuci, estado do Rio 
de Janeiro, coletado por Nadruz 2780 (RB, SPF). 
Na Serra Negra, a espécie é encontrada apenas na 
área da Fazenda Tiririca, em borda e interior de 
floresta ombrófila. Floresce e frutifica de novembro 
a fevereiro. Analisando as localidades referidas, 
é possível apontar uma distribuição geográfica 
restrita em áreas pouco coletadas, representando um 
indicativo de estar a espécie ameaçada, podendo ser 

considerada “em perigo”, devido à área de ocupação 
reduzida, severamente fragmentada e atualmente 
conhecida de apenas cinco localidades. 
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Abstract 
Mimosa setosa, as currently circumscribed, is a polytypic species comprising four subspecies and eight 
varieties. Recent phylogenetic analyses showed that these infraspecific taxa do not form a monophyletic group. 
A morphological analysis of a complete set of specimens gathered from several herbaria, including types and 
recent collections, combined with the application of the Phylogenetic Species Concept lead to recognition 
of taxa currently placed under M. setosa as six different species with no infraspecific taxa recognised. 
Congruence among phylogenetic data, geography and use of the specific rank as the least inclusive unity for 
description allows for better comparison of biological diversity and an improved circumscription of taxa in 
the M. setosa complex.
Key words: Brazil, campo rupestre, cerrado, Fabaceae, Phylogenetic Species Concept.

Resumo 
Mimosa setosa, em sua circunscrição atual, é uma espécie politípica que inclui quatro subespécies e oito 
variedades. Estudos filogenéticos recentes indicam que esses táxons infraespecíficos não formam um grupo 
monofilético. A análise morfológica de um conjunto de espécimes obtidos em diversos herbários, incluindo 
tipos e coletas recentes, associada à aplicação do Conceito Filogenético de espécie permite desmembrar M. 
setosa em seis diferentes espécies sem táxons infraespecíficos. Congruência entre dados filogenéticos, geografia 
e adoção do nível de espécie como a unidade mínima para descrição de táxons permite uma melhor comparação 
da diversidade biológica e uma circunscrição mais adequada dos táxons envolvidos no complexo M. setosa.
Palavras-chave: Brasil, campo rupestre, cerrado, Fabaceae, Conceito Filogenético de espécie.
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Introduction
With approximately 550 species, Mimosa 

Linnaeus (1753: 516) is one of the largest genera 
in Mimosoid clade of the Leguminosae (Barneby 
1991; Luckow 2005; Simon et al. 2011). Most 
species occur in Tropical America, but a few are 
found in Africa and Asia (Barneby 1991; Villiers 
2002). In the Americas, Brazil is a key area for 
studies in the genus, since 358 species are found 
in the country, 265 of which are endemic (BFG 
2015). Although morphologically variable, the 
genus can be broadly defined by the presence of a 
craspedium-like fruit (Barneby 1991) and, within 

the diplo- or haplostemonous mimosoids, by the 
almost ubiquitous lack of extrafloral nectaries, 
which are present only in a small group of 15 
species (Barneby 1991; Simon et al. 2011).

The taxonomy of Mimosa is based on 
the monumental work of Barneby (1991), the 
first and single most comprehensive revision 
produced after the treatments of Bentham (1841, 
1842, 1845, 1846, 1875, 1876). Barneby’s (1991) 
classification is striking in its recognition of many 
infraspecific taxa, both subspecies and varieties, 
although in a few species, only varieties are 
recognized (e.g., M. claussenii Bentham [1842]; 
M. aurivillus Martius [1838]).
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Mimosa setosa Bentham (1842) is among the 
many polytypic species recognized by Barneby 
(1991). Because of the lack of specimens with 
fruits, this species was initially ascribed by 
Bentham (1845) to Mimosa ser. Pachycarpae 
Benth., which is characterized by the presence of 
unjointed craspedia. However, the species currently 
belongs to M. ser. Setosae Barneby (1991), which 
was created mainly to accommodate species from 
M. ser. Pachycarpae that in fact have typical 
craspedial fruits.

Mimosa setosa comprises four subspecies, 
three of them with varieties, which are largely 
differentiated by the presence or absence of aculei, 
as well as by characteristics of the indumentum 
(Barneby 1991). Barneby (1991) based his 
infraspecific classification on the aggregation, and 
eventual subsuming, of three previously described 
taxa (M. paludosa Bentham [1842], M. setosa, and 
M. setosa var. nitens Bentham [1876], and added 
the description of new infraspecific taxa (e.g., M. 
setosa var. rupigena Barneby [1991]). Table 1 
summarizes the ranks of those taxa in the treatmens 
of Bentham (1842, 1876) and Barneby (1991). 

Mimosa setosa is distributed along altitudinal 
areas in the Brazilian Cerrado Domain, with 
many of its infraspecific taxa being allopatric 
micro-endemics. A few exceptions are observed, 
such as the co-occurrence of M. setosa var. setosa 
and M. setosa subsp. urbica Barneby (1991) and 
its varieties, as well as M. setosa var. paludosa 
(Benth.) Barneby (1991), which is sympatric with 
all the other varieties of M. setosa because of its 
wide distribution range.

Barneby (1991) considered his circumscription 
of Mimosa setosa as more comprehensive in that 
it was based on the examination of a large number 
of specimens, mostly not available to Bentham 
during his work with Mimosa. To Barneby, the 
morphological variability of the specimens could 
be best understood as an expression of variation 
along the geographical distribution of the plants. 
Hence, those morphotypes could be recognized at 
infraspecific level (Barneby 1991: 353). 

Simon et al. (2011) showed that Mimosa 
ser. Setosae and M. ser. Pachycarpae together 
form a monophyletic group, and that the two 
series could not be distinguished from each other. 
Also, by sampling of two varieties of M. setosa, 
namely M. setosa var. paludosa and M. setosa 
var. urbica, it was concluded that the species is 
not monophyletic. Although it has been used as a 
criterion for delimitation of species (see Luckow 
1995), monophyly does not necessarily apply at 
this level of biological hierarchy (Hennig 1968). 
Nonetheless, reciprocal illumination is still a valid 
procedure for evaluation of results and, in this 
sense, finding that two named varieties of the same 
species do not cluster together in a phylogenetic 
analysis may be indicative of inappropriate rank 
selection.

The analysis of specimens accumulated 
in herbaria after more than 20 years following 
Barneby’s monograph, associated with study of 
populations in the field, and coupled with recent 
phylogenetic analyses (Borges 2014), reinforces the 
notion that the morphological features previously 
used to circumscribe infraspecific taxa in Mimosa 

Bentham Barneby Herein
M. setosa subsp. setosa

M. setosa var. setosa M. setosa
var. pseudomelas = M. setosa

M. setosa var. nitens var. nitens M. neonitens
var. rupigena M. rupigena

M. setosa subsp. paludosa
M. paludosa var. paludosa M. paludosa

var. metadenotricha = M. paludosa
M. setosa subsp. urbica

var. urbica M. urbica
var. urbana = M. urbica

M. setosa subsp. granitica M. granitica

Table 1 – Taxa recognized within the Mimosa setosa complex by Bentham (1842, 1876), Barneby’s (1991) and 
herein = indicates synonymization of taxa.
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setosa can better be used to diagnose species. 
Hence, we herein propose a new classification for 
those taxa previously placed by Barneby (1991) 
as infraspecific taxa of Mimosa setosa. 

Materials & Methods
Species concept
We review the taxonomy of Mimosa setosa, 

adopting the Phylogenetic Species Concept, which 
defines species “as the smallest aggregation 
of (sexual) populations or (asexual) lineages 
diagnosable by a unique combination of character 
states” (Wheeler & Platnick 2000; see also Nixon 
& Wheeler 1990). Contrary to suggestions by 
McDade (1995) and adopted by Henderson (2004; 
2005a; 2005b; 2011), species are treated as the 
least inclusive taxonomic level and, thus, no 
infraspecific taxa are recognized here.

Species delimitation
Species were delimited based on external 

morphology following an adaptation of the 
“population aggregation analysis” method 
of Davis & Nixon (1992) aiming to test 
Barneby’s (1991) taxon concept for Mimosa 
setosa. Instead of using populations, the initial 
clusters of individuals were the infraspecific 
taxa recognized by Barneby (1991) within M. 
setosa and closely morphologically similar 
taxa, namely M. melanocarpa Bentham (1875), 
considered akin to M. setosa (Barneby 1991), 
M. occidentalis var. novo-galiciana Barneby 
(1991), treated as a synonym of M. setosa var. 
paludosa by Grether (2000) and M. serpensetosa 
L.M.Borges (Borges et al. 2014), described in 
comparison to M. setosa var. paludosa (Borges 
et al. 2014).

Most morphological features studied 
are qualitative, while others are quantitative 
features coded by relational proportions (e.g., 
“Leaves, medial rachilla, length relative to the 
rachis”). Even though we are not concerned with 
phylogentic analysis, features and their states 
were coded following suggestions by Sereno 
(2007) and scored in a matrix produced with 
Mesquite 2.75 (Maddison & Maddison 2015). 
Morphological variation between specimens 
fitting Barneby’s (1991) taxon concepts is 
expressed in the scoring of multiple states for a 
given character. Only features varying between 
taxa were retained for comparison (Matrix 
available on MorphoBank (<http://morphobank.

org/permalink/?P2334>)). Differentiation 
between traits and characters was based on 
the known variation of other taxa within M. 
ser. Setosae and species were delimited by the 
presence of at least one distinctive character.

Source of data
Morphological features utilized to evaluate 

taxa delimitation were obtained either from living 
plants observed in natural populations or from 
herbarium specimens, including types, held in 
A, ALCB, B, BHCB, BM, CEN, CESJ, DIAM, 
ESA, F, G, HB, HBG, HRCB, HTO, HUEFS, 
HUFU, IAN, IBGE, K, LE, M, MG, MO, NY, 
OUPR, P, PAMG, R, RB, RFA, S, SP, SPF, UB, 
UEC, US, VIC, W (acronyms according to Thiers, 
continuously updated). The taxonomic treatment 
presents a list of selected specimens (at least 
three, or one per Brazilian state of occurrence) 
belonging to each taxon, but a full list of 
analyzed and identified specimens is also given. 
When necessary, a microscope with 10–63 × 
magnification was used to analyze the specimens.

Terminology follows Radford et al. (1976) 
and Harris & Harris (2001), as well as Barneby & 
Grimes (1996) for venation patterns; Weberling 
(1989) for inflorescence typology; and Barroso et 
al. (1999) for fruit morphology. Features specific 
to Mimosa follow Barneby (1991). 

Conservation status assessment and 
mapping
Conservation status was assessed using the 

GeoCAT Tool (Bachman et al. 2011) browser 
based tool that performs rapid geospatial 
analysis to ease the process of Red Listing 
taxa. Developed to utilise spatially referenced 
primary occurrence data, the analysis focuses 
on two aspects of the geographic range of a 
taxon: the extent of occurrence (EOO) and Area 
of Occupancy (AOO). Analyses were run with 
the IUCN default cell width of 2 km2. Values 
of AOO and EOO are given for each species. 
When absent from sheet’s label information, 
geographical coordinates were obtained with 
the Species Link geoLoc tool (CRIA 2015), 
or by locating the collection point on Google 
Maps (<http://maps.google.com>). Recurrent 
collection points were used only once, both for 
mapping and conservation status assessment. 
The distribution maps were produced with QGIS 
version 2.10.1 (QGIS Development Team 2015).
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Key to species

1.	 Leaflet	secondary	veins	as	prominent	as	the	primary	veins;	corolla	lobes	tomentose	with	filiform	setae	
completely covering the surface (Chapada dos Veadeiros, Goiás State) ................1. Mimosa granitica

1’.	 Leaflet	secondary	veins	less	prominent	than	the	primary	veins;	corolla	lobes	pubescent	with	a	combination	
of	trichomes,	and/or	filiform	setae,	and/or	glandular	setae	that	do	not	conceal	the	lobe	surface	(distributed	
throughout Tropical Brazil) ................................................................................................................... 2
2. Branches, petioles, and rachides charged with triangular aculei, which have a broad longitudinally 

fusiform base (distributed throughout Tropical Brazil) ..................................3. Mimosa paludosa
2’. Branches, petioles and rachides lacking aculei, or rarely with conical aculei (restricted to Distrito 

Federal or to the states of Goiás, Minas Gerais and São Paulo) ................................................... 3
3. Filiform setae of branches antrorse, but not appressed; plane setae of calyx rim not laterally 

fused;	corolla	lobes	lacking	filiform	setae;	fruits	partially	breaking	into	articles	(western	Minas	
Gerais State) ...........................................................................................2. Mimosa neonitens

3’. Filiform setae of branches patent or forwardly appressed; plane setae of calyx rim laterally 
fused;	corolla	lobes	mostly	bearing	filiform	setae	(rarely	wanting	in	Mimosa setosa); fruits 
craspedia (i.e. completely breaking into articles).................................................................. 4
4. Shrubs or subshrubs with humifuse or shortly ascending stems 0.1–1 m tall; indumentum 

of branches and leaves lacking glandular setae or almost so; ellipsoid racemes 19–24 × 
11–13 mm (Distrito Federal) ...............................................................6. Mimosa urbica

4’. Erect shrubs 0.5–3 m tall; indumentum of branches clothed with glandular setae; globose 
racemes 9–13 × 9–12 mm (states of Goiás, Minas Gerais or São Paulo) ..................... 5
5.	 Indumentum	of	branches	composed	of	forwardly	appressed	filiform	setae	with	a	

bulbous	base;	leaves	5–8-jugate;	fruits	lacking	filiform	setae,	valves	partially	and	
irregularly breaking long after seed liberation (Diamantina Plateau, Espinhaço 
Range, Minas Gerais State) .....................................................4. Mimosa rupigena

5’. Indumentum	of	branches	composed	of	simple	trichomes	and	patent	filiform	setae,	
which	gradually	taper	from	base	to	apex;	leaves	13–16-jugate;	fruits	bearing	filiform	
setae, valves breaking into regular articles at the point of seed liberation (states of 
Goiás, Minas Gerais and São Paulo) ........................................... 5. Mimosa setosa

 

Results
The concepts and methods applied here to 

the Mimosa setosa complex led us to propose the 
recognition of six distinct species (Tab. 1), four of 
which are new combinations of infraspecific taxa 
previously described (Barneby 1991; Bentham 
1876). Also, two varieties described by Barneby 
(1991) are viewed as expressions of intraspecific 
morphological variation and were synonymized 
under other taxa.

Species limits are strongly associated with 
geographical distribution. Four taxa have a narrow 
and allopatric distribution. The remaining two are 
more broadly distributed and sometimes sympatric 
with at least some of the other taxa. Mimosa 
paludosa shows the largest area of occurrence and 
also the broadest phenotypic plasticity.

Below we present a taxonomic treatment for 
the species recognized here.

Taxonomic treatment

1. Mimosa granitica (Barneby) L.M. Borges, 
comb. & stat. nov. 
Basionym: Mimosa setosa subsp. granitica 
Barneby (1991: 358–359). Type: Brazil. Goiás: 
Chapada dos Veadeiros, 20 km W of Veadeiros, 
granitic mountain at 1000 m [elev.], 16 February 
1966, fl., H.S. Irwin et al. 12944 (holotype: 
UB!; isotypes: G!, GH!, K!, LE!, NY!, P!, R!, 
US!). Figs. 1-8

Virgate shrubs 1–2.5 m tall, apparently lacking 
a thickened underground system; branches thin, 
tortuous, unarmed or armed with slightly incurved 
to antrorse aculei ca. 1–4.2 mm long. Indumentum 
composed of simple trichomes, filiform setae with 
or without a bulbous base, and stipitate glandular 
setae with a clavate head (triple indumentum); 
branches, petiole, rachis, rachillas and peduncles 
varying from almost glabrous to pubescent or 
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rarely tomentose with simple trichomes 0.2–0.4 
mm long, together with patent or antrorse (but 
not appressed filiform) setae 0.7–1.5 mm long, 
and patent glandular setae 0.2–0.8 mm long; 
branches whitish where the indumentum is 
abundant, shiny red-brown where it is sparse; 
stipules fully pubescent or only ciliate with the 
triple indumentum; leaflets ciliate with the triple 
indumentum, apex of abaxial surface of the latter 
sometimes pubescent with trichomes. Leaves 

10–15-jugate, except for the usually 4–6-jugate 
leaves near, or at, the reproductive axis; stipules 
5–7 × 1–1.4 mm, narrowly triangular, plane to 
cymbiform (on reproductive axis), caducous; 
petioles 2–6.5(9) mm long, but up to 25 mm long 
on leaves near the reproductive axis, 1.4–2.1 mm 
diam., grooved on adaxial surface, the pulvinus 
1.5–2.5 mm long; rachis 10.8–15.5(19.9) cm 
long, 0.8–1.5 mm diam., also armed when the 
branches are aculeate, grooved on adaxial surface 

Figure 1 – Detail of the branch showing the indumentum – a. Mimosa granitica (Borges et al. 553); b. M. neonitens 
(Irwin et al. 25551); c. M. paludosa (Borges et al. 409);  d. M. rupigena (Hatschbach & R. Kummrow 49667); e. M. 
setosa (Borges et al. 1008); f. M. urbica (Borges et al. 515). Drawings by Laura Montserrat.

Figure 2 – Stipule – a. Mimosa granitica (Borges et al. 553); b. M. neonitens (Borges et al. 1027); c. M. paludosa 
(Borges et al. 409);  d. M. rupigena (Hatschbach & R. Kummrow 49667); e. M. setosa (Borges et al. 1008); f. M. 
urbica (Borges et al. 515). Drawings by Laura Montserrat.
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and with a laminar projection 1.1–1.7 mm long 
between each pinnae pair, terminal projection 
2–5 mm long, linear or narrowly triangular; basal 
rachillas 12–32 mm long, medial rachillas 28–50 
mm long, distal rachillas 32–67(82) mm long, 
all 0.5–0.7 mm diam., 10–24 mm apart; leaflets 
3.2–7 × 1.3–2.4 mm, in 10–17(21) pairs on basal 
rachillas, in 22–30 pairs on medial rachillas, 
14–31 pairs on distal rachillas, narrowly-oblong, 
inequilateral, 1.1–1.8 mm apart, apex rounded, 
rarely mucronulate, base oblique, subcordate, 
rounded-truncate, venation 5–6-palmate, primary 
and secondary veins equally prominent on 
abaxial surface; paraphyllidia 0.3–1 × 0.1–0.3 
mm, subulate. Inflorescences in pairs, distributed 
along terminal or axillary double-racemes, 
forming a bracteose paniculate synflorescence 

exserted from foliage. Racemes 12–14 × 10–13 
mm, almost spherical, axillary to leaves, not 
expanding after anthesis or fruit maturation; 
peduncles 14–34 mm long; floral bracts 4.9–5.2 
× 1.2–1.4 mm, narrowly or regularly spatulate-
acuminate, cymbiform, 1-nerved, tomentose with 
filiform setae 0.8–1.2 mm long and glandular 
setae 0.1–0.2 mm long, sometimes also with 
trichomes; flowers 4-merous, diplostemonous, 
basal flowers staminate only; pedicel 0.2–0.3 
mm long; calyx 0.4–0.5 mm long, cupulate, 
lobes ca. 0.1 × 0.3–0.5 mm, very shallowly 
triangular or absent, rim ciliate with filiform 
and plane setae 0.5–0.7 mm long, sometimes 
fused at base, and rarely also glandular setae 
ca. 0.3 mm long, tube glabrous; corolla 4.3–5.3 
mm long, infundibuliform, tube glabrous, lobes 

Figure 3 – Detail of the rachis with an interpinnal projection – a. Mimosa granitica (Borges et al. 553); b. M. neonitens 
(Irwin et al. 25551); c. M. paludosa (Borges et al. 409);  d. M. rupigena (Hatschbach & R. Kummrow 49667); e. M. 
setosa (Borges et al. 1008); f. M. urbica (Borges et al. 515). Drawings by Laura Montserrat.
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0.9–1.5 × 0.7–1.5 mm, ovate, 1-nerved, vein 
apex not prominent, tomentose with filiform 
setae 0.3–0.5 mm long, sometimes trichomes 
also present, indumentum concealing lobe 
surface; filaments 15–19 mm long, glabrous, 
fused 0.5–0.8 mm at base, pink; anthers 0.6–0.7 
× 0.7–0.8 mm, glabrous; ovary 1.1–1.3 × 
0.5–0.8 mm, compressed, elliptic, margins 
tomentose with filiform setae 0.5–0.6 mm long; 
stipe 0.2–0.3 mm long, glabrous; style 12–14 
mm long, glabrous; stigma porate, glabrous. 
Craspedium 40–70 × 9–12 mm, narrowly 
oblong, papery, reddish-brown, apex obtuse 
to rounded, aristate, base cuneate, completely 
pubescent with trichomes, antrorse filiform 
setae 1–1.3 mm long and patent glandular setae 
0.2–0.4 mm long; pedicel 6–13 × 0.9–1.1 mm; 
replum 0.8–1.3 mm wide; valves completely 
breaking only after seed liberation into 9–13 
articles, central ones 2.5–4.3 × 6.2–8.5 mm, 
narrowly transversely oblong, veins prominent; 
9–13 seeds per fruit 4.8–5 × 3.8–4 mm, ovate, 
lentiform, shiny brown, pleurogram present.

Mimosa granitica is distinguished from 
M. paludosa, the species to which it is most 

similar, by basal pinnae less than half the size 
of medial rachillas (vs. equally long); leaflet’s 
secondary veins equally prominent as primary 
veins (vs. less than the primaries); corolla lobes 
with filiform setae concealing their whole surface 
(vs. a different combination of elements of the 
triple indumentum that do not together conceal 
the surface); fruits with a stipe at least 5× longer 
than wide (vs. less than 4× longer than wide or 
almost sessile). 

The variation in indumentum is striking 
in Mimosa granitica, as already noted by 
Barneby (1991: 358–359), who even considered 
segregating a few specimens of this taxon as a 
different species during earlier studies of central 
Brazil collections.  Specimens may be aculeate 
or not, densely villous to almost glabrous, 
and with filiform setae varying from thin to 
more robust and almost spiniform. This latter 
characteristic highlights the relationship that 
may exist between filiform setae and aculei in 
that they could be understood to be modified 
conditions of the same character. This supposed 
structural relationship needs to be evaluated with 
anatomical and developmental analyses. The 

Figure 4 – Adaxial (to the left) and abaxial (to the right) surface of a leaflet – a. Mimosa granitica (Borges et al. 
553); b. M. neonitens (Irwin et al. 25551); c. M. paludosa (Borges et al. 409);  d. M. rupigena (Hatschbach & R. 
Kummrow 49667); e. M. setosa (Borges et al. 1008); f. M. urbica (Borges et al. 515). Drawings by Laura Montserrat.

Figure 5 – Calyx – a. Mimosa granitica (Borges et al. 553); b. M. neonitens (Irwin et al. 25551); c. M. paludosa 
(Borges et al. 409);  d. M. rupigena (Hatschbach & R. Kummrow 49667); e. M. setosa (Borges et al. 1008); f. M. 
urbica (Borges et al. 515). Drawings by Laura Montserrat.
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specimen Irwin 33045, considered by Barneby 
(1991) as an aberration, is a remarkable 
example of the morphological variation of 
indumentum that can be found in M. granitica. 
Although not constant in M. granitica, the 
fusion between plane setae on the calyx rim, 
when present, may also be used to distinguish it 
from M. paludosa, which bears only free plane 
setae on the calyx rim.

Mimosa granitica is endemic to campos 
rupestres  vegetation of the Chapada dos 
Veadeiros in northern Goiás at an elevation of 
1000–1400 m (Fig. 8). 

EN. GeoCAT analysis (EOO 101.633 km2; 
AOO 28 km2) indicates that Mimosa granitica is 
an endangered species. During observations in 
the field, it was possible to note that individuals 
are rare and sparse. Nonetheless, the few known 

collections of the species come from areas 
surrounding the Chapada dos Veadeiros National 
Park and it is very likely that the species also 
occurs within it. 
Representative specimens examined: BRAZIL. 
GOIÁS: Alto Paraíso de Goiás, Chapada dos Veadeiros, 
Rodovia GO-118, Brasília - Monte Alegre de Goiás, 
ca. 7 km após Alto Paraíso, saída para o Hotel Fazenda 
Água Fria, 14o04’23.3”S, 47o30’36.6”W, 1348 m 
elev., 15 December 2010, fr., L.M. Borges et al. 511 
(NY!, SPF!); Entroncamento entre a estrada GO-239 
e a estrada para as Sete Lagoas, passando a leste do 
Morro da Baleia e pelo Peito de Moça, 14o09’44.2”S, 
47o37’47.5”W, 1146 m elev., 20 March 2012, fl. e fr., 
L.M. Borges et al. 553 (NY!, SPF!); Ca. 12 km NW 
of Veadeiros, 1200 m elev., 19 October 1965, fr., H.S. 
Irwin et al. 9276 (NY!, SPF, UB!); Ca. 20 km N of 
Alto Paraíso, ca. 1250 m elev., 19 March 1971, fl., 
H.S. Irwin et al. 32231 (NY!, SPF!, UB!).

Figure 6 – Flower – a. Mimosa granitica (Borges et al. 553); b. M. neonitens (Irwin et al. 25551); c. M. paludosa 
(Borges et al. 409); d. M. rupigena (Hatschbach & R. Kummrow 49667); e. M. setosa (Borges et al. 1008); f. M. 
urbica (Borges et al. 515). Drawings by Laura Montserrat.
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2. Mimosa neonitens (Benth.) L.M. Borges, nom. 
& stat. nov. 
Basionym: M. setosa var. nitens Bentham (1876: 
387). Lectotype (designated by Barneby 1991: 
357): Brazil. [probably Minas Gerais:] Habitat ad 
Arrado Veljo, fl., J.B.E. Pohl 664, (lectotype: W! 
[2 sheets]). Figs. 1-6; 8; 9

Shrubs 1–2 m tall, sometimes prematurely 
flowering at only 50 cm; branches thin, arising in 
fascicles from a thickened underground system, 
unarmed. Indumentum composed of simple 
trichomes, filiform setae with or without a bulbous 

base, and stipitate glandular setae with a clavate 
head (triple indumentum); branches, petiole, 
rachis, rachillas and peduncles pubescent with 
simple trichomes ca. 0.2 mm long, antrorse, but 
not appressed filiform setae 1.1–3 mm long and 
patent glandular setae 0.2–0.6 mm long; sometimes 
trichomes restricted to adaxial surface of leaf-axes 
and only filiform setae present on branches; stipules 
and leaflets ciliate with the triple indumentum; 
indumentum rarely present on abaxial face of 
stipules; leaflets sometimes lacking setae. Leaves 
9–15-jugate, except for typically 3–4-jugate leaves 

Figure 7 – Mimosa granitica – a. habit; b. habit showing a branch killed by fire (Db) and a resprouted branch (Rb); 
c. detail of the root system (R) showing lack of a xylopodium; d. leaf; e. detail of a leaf base showing one stipule 
(Stp) and the sulcate petiole (Sp); f. fruits. All photographs by L.M. Borges.
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at the reproductive axes; stipules 5.6–7 mm × 
0.9–1.7 mm, lanceolate-acuminate, cymbiform, 
caducous; petioles 9–15 mm long, 1.1–1.3 mm 
diam., grooved on adaxial surface, the pulvinus 
1.5–2.5 mm long; rachis 7.5–15 cm long, 0.7–
1(1.4) mm diam., grooved on adaxial surface and 
with a laminar projection 0.7–1.8 mm long between 
each pinnae pair, terminal projection 2.7–3.2 mm 
long, linear; basal rachillas 20–29 mm long, medial 
rachillas 38–66 mm long, distal rachillas 42–64 
mm long, all 0.4–0.5 mm diam., 8.5–17 mm apart; 
leaflets 3.5–6.5 × 1.5–2.4 mm, in 13–20 pairs on 
basal rachillas, in 20–37 pairs on medial rachillas, 
in 22–37 pairs on distal rachillas, narrowly-
oblong, inequilateral, 1.2–2 mm apart, apex 
rounded, mucronulate, base oblique, subcordate, 
rounded-truncate, venation 4–5 palmate, primary 
veins slightly prominent only on abaxial surface; 
paraphyllidia 0.5–0.7 × 0.2–0.3 mm, subulate. 
Inflorescence a terminal or axillary exserted 
double-raceme of racemes, usually forming a 
frondose paniculate synflorescence exserted from 
foliage. Racemes 9–13 × 9–11 mm, spherical to 
slightly ellipsoid, 2–3-axillary to a suppressed leaf 
that expands after anthesis of its associated raceme 
and is fully expanded during fruit maturation; on 
prematurely flowering specimens, racemes may 
be axillary to a fully developed leaf; peduncles 

15–42 mm long; floral bracts 3–5 × 0.9–1.2 
mm, narrowly acuminate-spatulate, cymbiform, 
1-nerved, pubescent with trichomes, filiform setae 
0.5–0.9 mm long and glandular setae 0.2–0.4 mm 
long; flowers 4-merous, diplostemonous, basal 
flowers only staminate; pedicel ca. 0.1 mm long; 
calyx 0.4–0.5 mm long, cupulate, lobes ca. 0.1 
× 0.6 mm, very shallowly triangular, rim ciliate 
with trichomes, plane, but not fused, filiform setae 
0.5–0.9 mm long (sometimes restricted only to 
less than half of the rim), and rarely also glandular 
setae ca. 0.3 mm long, tube glabrous; corolla 4–4.5 
mm long, infundibuliform, tube glabrous, lobes 
0.8–1.2 × 1.2–1.3 mm, ovate, 1-nerved, vein apex 
not prominent, pubescent with glandular setae ca. 
0.1–0.3 mm long (rarely absent), sometimes simple 
trichomes also present, indumentum not concealing 
lobes surface; filaments 19–22 mm long, glabrous, 
fused ca. 0.5 mm at base, pink; anthers 0.7–0.8 × 
0.7–0.8 mm, glabrous; ovary 1.2–1.4 × 0.5–0.7 
mm, compressed, elliptic, margins tomentose with 
filiform setae 1–1.4 mm long and glandular setae 
0.2–0.4 mm long, stipe 0.3–0.4 mm long, glabrous; 
style 20–20.5 mm long, glabrous; stigma porate, 
glabrous. Craspedium 26–47 × 9–11 mm, narrowly 
oblong, papery, greyish-brown, apex obtuse 
to rounded, aristate, base cuneate, completely 
pubescent with trichomes, margins sometimes 

Figure 8 – Distribution of Mimosa granitica («); M. neonitens (l); M. rupigena (♦); and M. urbica (p). (BA = 
Bahia state; DF = Distrito Federal; GO = Goiás state; MG = Minas Gerais state).
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Figure 9 – Mimosa neonitens – a. branch; b. detail of the root system showing the developed xylopodium (Xp); c. 
virgate stem with leaves; d. synflorescence axis with racemes subtended by heterochronic leaves; e. detail of the 
globose racemes; f. fruits. All photographs by L.M. Borges.
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ciliate with filiform setae 1.2–1.8 mm long, as 
well as glandular setae 0.4–1.2 mm long; pedicel 
ca. 2–4 × 1–1.5 mm; replum 1.3–1.5 mm wide; 
valves completely or partially breaking at point 
of seed liberation into 4–9 articles, central articles 
4–4.7 × 6.5–8 mm, transversely oblong; 4–9 seeds 
per fruit 4.7–5.5 × 3.1–3.5 mm, ovate, lentiform, 
shiny dark brown, pleurogram present.

Mimosa neonitens stands out as one of 
the most distinct taxa in the M. setosa complex, 
having particular dissimilarities to each of the other 
species, but differing from all by branches with 
antrorse, but not appressed, setae (vs. patent, or 
forwardly appressed). It differs from M. paludosa 
by the absence of aculei and by the valves partially 
articulated (vs. completely breaking into articles). 
It may be readily distinguished from M. setosa by 
the presence of a thickened underground system (vs. 
absence); presence of shallowly triangular calyx 
lobes (vs. absence); and fruits partially articulated 
(vs. completely articulated). Mimosa neonitens 
strongly resembles M. maguirei Barneby (1991), 
which is endemic to the Southern Espinhaço Range 
but can be readily distinguished by the glaucous 
glabrous stems and branches.

Since the epithet “nitens” was previously 
occupied at species level by Mimosa nitens 
Bentham (1842), a new name is necessary when 
treating M. setosa var. nitens Bentham (1876) at 
specific rank. 

Barneby (1991) considered the calyx of 
Mimosa neonitens (as M. setosa var. nitens) as 
“essentially” the same as that of M. paludosa, 
probably in reference to the absence of fusion 
between the plane projections on the calyx rim in 
both taxa. In M. neonitens, however, the projections 
may be restricted to less than half of the rim 
circunference. Fruits of M. neonitens are nitid, 
somewhat papery, lack both filiform and glandular 
setae on their valves, and only partially break into 
articles. Consequently, those fruit features stand out 
as peculiar amongst the taxa related to M. setosa, 
all showing at least one type of setae on valves and 
usually completely articulated.

Mimosa neonitens also shares similarities 
with M. myrioglandulosa Dutra & Garcia (2012), 
and the areas of occurrence for both species are 
relatively close, even though not coincident. 
Mimosa myrioglandulosa differs from M. neonitens 
by the lack of filiform setae on stems, its sessile (i.e. 
not stipitate) glandular setae and, primarily, by its 
un-jointed craspedial fruit, which was erroneously 
described as a “sacelo” by Dutra & Garcia (2012). 

Nonetheless, the fruits of M. neonitens break 
irregularly, and the degree of splitting of the valves 
can vary in a number of Mimosa taxa (e.g., Simon 
et al., 2010). The affinity between M. neonitens and 
M. myrioglandulosa should be further investigated.

Barneby (1991) indicated that the type 
was probably collected in the state of Goiás, 
interpreting the unknown locality “Arrado Velho” 
as a corrupted form of “Corgo Vermelho”. This 
is very unlikely, since neither name shares any 
similarity in Portuguese, i.e., Old Plow and Red 
Stream, respectively. All modern collections of 
Mimosa neonitens have been made, however, in 
campos rupestres in the state of Minas Gerais, 
some near the state’s northern border with Goiás, 
where Pohl probably collected the type specimen 
when passing by the area of Paracatu in 1818 or 
1820 (R. Mello-Silva, personal communication).

The name “neonitens” refers to the new 
(neo) rank herein adopted for the taxon named 
by Bentham (1876), alluding to a bright (nitens) 
feature of the plant, possibly the leaflets. 

Mimosa neonitens is found in campo rupestre, 
campo in red clay, cerrado and cerrado rupestre of 
western Minas Gerais State at elevations between 
850 and 1050 m (Fig. 8). One record describing the 
plant habitat as woods (Arruda 206) is certainly 
inaccurate. It is worth noting that Mimosa neonitens 
has been repeatedly collected in the campos 
rupestres of Morro das Pedras, in Coromandel, 
Minas Gerais (Borges 1027; Irwin 25551), which 
is also the site of the only three collections 
known for M. lithoreas Barneby (1991). This 
highlights the importance of exploring these areas 
botanically before their particular flora becomes 
extremely endangered by the ongoing expansion 
of agricultural land, which already surrounds them.

EN. Mimosa neonitens is indicated as being 
either vulnerable, based on Extent of Occurrence 
(5165.969 km2), or as endangered, according to 
Area of Occupancy (16 km2), as obtained by a 
GeoCAT analysis. However, we have chosen to 
consider M. neonitens as endangered, essentially 
because one of the points used in the analysis 
refers to the municipality of Araxá, Minas Gerais 
State, and not to the exact point of collection. 
This approximation probably overestimaes the 
size of the polygon used by the GeoCAT tool to 
calculate EOO values. Our decision is reinforced 
by anthropogenic pressure currently placed on the 
species habitat (see above).
Selected specimens examined: BRAZIL. MINAS 
GERAIS: Araguari, 40 km NO da cidade de Araguari, 
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25 May 1963, fl., G.M. Magalhães 19266 (HB!, NY!); 
Coromandel, Rodovia MG-188, Coromandel-Patrocínio, 
11 km do trevo de saída em Coromandel, 18o31’44.2”S, 
47o08’42.7”W, 28 March 2013, fl. e fr., L.M. Borges et 
al. 1027 (SPF!, NY!, RB!); Perdizes, Estação Ambiental 
Galheiro, Macega, 7 March 2003, fl. e fr., E.H. Amorim 
et al. 697 (HUFU!). 

3. Mimosa paludosa Bentham (1842: 400). Lectotype 
(designated by Barneby 1991: 354): Brazil. Marshy 
[ground] near Barra do Jardim [7o35’S, 39o15’W in 
southern Ceará (Barneby 1991)], December 1838, 
G. Gardner 1942 (lectotype: K!; isolectotypes: BM!, 
E, F!, G!, K!, NY!, P!, W!).
Mimosa setosa subsp. paludosa (Benth.) Barneby 
(1991: 354). Mimosa setosa var. paludosa [autonym 
generated by M. setosa var. metadenotricha].
Mimosa setosa var. metadenotricha Barneby (1991: 
354), syn. nov. Type: Brazil. Distrito Federal: 3 km 
s. of Sobradinho, 1 May 1966, fl., H.S. Irwin et al. 
15523 (holotype: UB!; isotypes: G!, GH!, K!, LE!, 
MBM, NY!, P!, R!, S!, US!).  
 Figs. 1-6; 10; 11

Shrubs to treelets 1–3 m, lacking a thickened 
underground system; branches, petioles, rachides, 
and sometimes margins of fruits armed with straight 
to inclined aculei 2–9 × 1–10 mm with a broad and 
longitudinally fusiform base, sometimes antrorse 
and smaller. Indumentum composed of simple 
trichomes, filiform setae with or without a bulbous 
base, and stipitate glandular setae with a clavate head 
(triple indumentum); branches, stipules, petiole, 
rachis, rachillas and peduncles hirsute with simple 
trichomes 0.2–0.4 mm long, patent filiform setae 
1–8.5 mm long, and patent glandular setae 0.4–2.5 
mm long (the smaller setae present on leaflets and 
the larger ones on branches); leaflets ciliate with 
the triple indumentum. Leaves 4–11-jugate; stipules 
10–12.5 mm × 0.6–1 mm, narrowly linear triangular 
to lanceolate-acuminate, plane, caducous; petioles 
15–30 mm long, 1.3–1.8 mm diam., grooved on 
adaxial surface, the pulvinus 1.5–2.5 mm long; 
rachis 7–9.2 cm long, 0.8–1 mm diam., grooved on 
adaxial surface and with a spiculate or glandular 
projection 0.6–1.3 mm long randomly present 
between each pinnae pair, usually concealed by the 
indumentum, terminal projection 7–7.5 mm long; 
basal rachillas 30–35 mm long, medial rachillas 
38–52 mm long, distal rachillas 48–64 mm long, 
all 0.3–0.5 mm diam., 9–17 mm apart, distance 
decreasing acroscopically; leaflets 4.5–7 × 1–1.5 
mm, 24–25 pairs on basal rachillas, 25–30 pairs 
on medial rachillas, 26–37 pairs on distal rachillas, 
narrowly-oblong, inequilateral, 1.3–1.6 mm apart, 

apex acute, mucronulate, base oblique, subcordate, 
rounded-truncate, venation 5-palmate, primary veins 
slightly prominent on abaxial surface; paraphyllidia 
0.4–0.5 × 0.1–0.2 mm, subulate. Inflorescences 
in fascicles of 2–3 racemes, distributed along 
terminal bracteose double-racemes exserted from 
foliage, axillary leaves partially developed during 
anthesis, fully expanding during fruit maturation. 
Racemes 9–11 × 9–10 mm, spherical; peduncles 
22–30 mm long; floral bracts 4.2–5.5 × 0.8–1.2 
mm, narrowly spatulate-acuminate to spatulate-
acuminate, cymbiform, tomentose with trichomes 
(sometimes absent), filiform setae 1–2 mm long, and 
glandular setae 0.3–0.5 mm long; flowers 4-merous, 
diplostemonous, basal flowers only staminate; 
pedicel ca. 0.2 mm long, glabrous; calyx 0.4–0.7 
mm long, cupulate, lobes lacking or ca. 0.1 × 0.5 
mm, very shallowly triangular, rim ciliate with a 
random combination of trichomes, filiform setae 
0.5–0.6 mm long, plane setae not fused at base 
ca. 0.5 mm long, and glandular setae 0.1–0.3 mm 
long, but never glabrous, tube usually glabrous, 
sometimes with filiform and glandular setae at the 
apex; corolla 4.5–4.8 mm long, infundibuliform, 
tube glabrous, lobes 0.9–1.6 × 1–1.4 mm, ovate, 
1-nerved, vein apex prominent, pubescent with a 
random combination of trichomes, filiform setae 
0.3–0.5 mm long, and glandular setae ca. 0.1 mm 
long, rarely completely glabrous, indumentum not 
concealing lobes surface; filaments 10–14 mm long, 
glabrous, fused 0.3–0.5 mm at base, pink; anthers 
0.5–0.6 × 0.6–0.7 mm, glabrous; ovary 1.1–2.9 × 
0.4–1.3 mm, compressed, elliptic, tomentose with 
filiform setae 0.8–1.3 mm long, and glandular setae 
0.1–0.4 mm long, stipe 0.2–0.3 mm long, glabrous; 
style 7–13 mm long, glabrous; stigma porate, 
glabrous. Craspedium 53–82 × 9–10 mm, narrowly 
oblong, papery to chartaceous, brown, apex acute, 
aristate, base cuneate, completely pubescent with 
trichomes, antrorse filiform setae 1.3–1.7 mm long 
and patent glandular setae 0.5–1.5 mm long; pedicel 
1.5–3 × 1–1.3 mm; replum 1.1–1.4 mm wide; valves 
completely breaking at the point of seed liberation 
into 7–10 articles, central ones 6–6.5 × 7.5–8 mm, 
transversely widely oblong, veins not prominent; 
7–10 seeds per fruit 4.5–5 × 4.1–4.5 mm, widely 
ovate, lentiform, shiny brown, pleurogram present.

Most morphological features used to 
distinguish other species in the Mimosa setosa 
complex are variable within Mimosa paludosa, 
posing a problem for its circumscription. However, 
the presence of straight to slightly inclined aculei 
is constant on individuals of the species, a feature 
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that is shared with M. granitica and, rarely, with 
M. setosa, but these species may, in turn, be 
differentiated by the prominence of the leaflet 
secondary veins of M. granitica and the absence of 
prickles on petioles and rachis, as well as calyces 
with their plane projections laterally fused, of 
M. setosa. The absence of fusion between such 
structures on the calyx of M. paludosa is shared 
with M. granitica and M. neonitens, but the latter 
is distinguished by its partially articulated fruits 
and presence of a thickened underground system 

(see also characterization section of each species 
for further details).

Although a few features are constant in 
Mimosa paludosa, most of its characters are 
prone to variation. As Barneby (1991) noted, the 
indumentum is particularly variable in density, 
length and composition. Even though the triple 
indumentum tends to be constantly present in 
branches, corollas may have almost all possible 
combinations of trichomes with filiform setae 
and glandular setae. The length of filiform setae 

Figure 10 – Mimosa paludosa – a. habit; b. densely clustered individuals; c. detail of a branch evidencing the aculeus 
(Ac); d. synflorescence; e. fruits after breakage of the valves. (Photos: a-b. by J.G. Rando; c. by M.F. Simon; d. by 
G.P. Lewis; e. by L.M. Borges).

a

b

c

ed



Adjusting the taxonomy of Mimosa setosa

Rodriguésia 68(2): 515-540. 2017

529

on floral bracts is also a notable variable, but, 
at the same time, misleading, since it does not 
occur in a pattern that would allow segregation 
of potential taxa. 

In the mountains of Chapada Diamantina, 
of the state of Bahia, and Grão Mogol, in 
Minas Gerais State, filiform setae are randomly 
present on specimens that also have thicker and 
broader fruits, and that appear to differ from 
typical M. paludosa specimens (e.g., Harley 
et al. 25771, Ganev 1940, Mello-Silva 1445, 
Barreto CFCR 12097). However, no character 
state clearly supports recognition of populations 
from those areas as distinct species. They appear 
to fit the same scenario as discussed below for 
M. setosa var. metadenotricha. We stress that 
such populations, which also show allometric 
variation on leaves and racemes, should be further 
investigated. 

The inclusion of Mimosa setosa var. 
metadenotricha in synonymy under M. paludosa 
reflects the recognition of the latter as a 
morphologically plastic species. Segregation 
of these taxa as different entities could serve 
as a basis to name many geographical variants 
of the species and promote description of taxa 
that are only visually dissimilar. Moreover, 

Barneby (1991) incorrectly considered M. setosa 
var. metadenotricha as ecologically distinct by its 
occurrence in dry environments. However, the type 
of M. setosa var. metadenotricha, in fact, was not 
collected in such places, but in a “creek margin”, the 
typical environment of occurrence of M. paludosa. 
There is evidence that older specimens that can be 
identified as M. setosa var. metadenotricha (e.g., 
Glaziou 21052) were probably also collected near 
streams or marshes.

On the other hand, Mimosa occidentalis var. 
novo-galiciana Barneby is excluded from the list 
of synonyms of M. paludosa, based on the absence 
of filiform setae on stipules, and leaflet margin (vs. 
present); secondary veins of leaflets as prominent as 
the primary veins (vs. less prominent as the primary 
veins); elliptic-rhombic floral bracts (vs. spatulate-
acuminate); and ovate calyx lobes (vs. absent or 
very shallowly triangular). In fact, M. occidentalis 
var. novo-galiciana appears to be a taxon of Mimosa 
ser. Neptunioideae Barneby (1991), to which it was 
assigned by Barneby (1991). Although we do agree 
that this taxon should not be treated as a variety of 
M. occidentalis, it was mistakenly equated with M. 
paludosa by Grether (2000).

The specimen Irwin 15499 (NY) presents 
most morphological characteristics of Mimosa 

Figure 11 – Distribution of Mimosa paludosa in Brazil, with one record to Bolivia, near the border with Brazil (see 
selected specimens for details).
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paludosa, but corollas with lobes concealed by 
antrorse filiform setae. This feature is present in 
M. granitica and other species belonging to M. 
ser. Pachycarpae. We were not able to ascertain 
whether this is a new taxon or another example of 
morphological plasticity within M. paludosa. This 
is further complicated by the lack of fruits on this 
collection. Additional investigations are needed in 
the source region of the Paranã River, where this 
puzzling plant was collected.

Species recently described (M. perplicata 
and M. serpensetosa; Borges et al. 2014) share 
morphological characters in common with 
Mimosa paludosa, particularly indumentum and 
armature of branches, but differ from it either by 
habit, or floral features, as well as particular leaf 
morphology.

Mimosa paludosa is known to have a 
variable number of chromosomes (Dahmer et 
al. 2010), which are probably related to the wide 
geographical distribution and morphological 
plasticity of this species.

In natural environments, Mimosa paludosa 
occurs in riverine forest or areas with sandy, or 
sandy to clay-like, marshy areas of cerrado, campos 
rupestres, and rainforest in Brazil, stretching 
to the border with Paraguay, but probably also 
beyond it. It has the broadest distribution range 
of species in the M. setosa complex, and it is one 
of the most common South American species of 
the genus Mimosa. Mimosa paludosa is also an 
opportunistic weed able to grow in different types 
of disturbed areas, such as pastures and roadsides, 
but apparently always in sites prone to have humid 
soils more constantly. 

LC. Considering values of EOO (6,792,705.658 
km2) and AOO (560 km2) obtained with the GeoCAT 
tool, the conservation status of Mimosa paludosa 
is assessed as of least concern or vulnerable, 
respectively. Although the polygon obtained for EOO 
includes regions without many documented sites of 
occurrence for the species, particularly northern and 
far west Brazil (values of EOO change if points in 
those areas are excluded, but not the inferred status), 
we chose to consider it of least concern based on its 
broad distribution and high frequency, as well its 
ability to grow in disturbed areas. 
Selected specimens examined: BRAZIL. ACRE: 
Rio Branco, Rodovia BR-364, 30 April 1995, L.C.L. 
Meneses Filho 11 (NY!). AMAZONAS: Presidente 
Figueiredo, na beira da BR-174, próxima ao município, 
15 December 2011, fl., M.F. Santos & M.T.C. Watanabe 
771 (NY!, SPF!). BAHIA: Rio de Contas, Pico das 
Almas, 13o34’45’’S, 41o48’41’’W, 10 April 1999, R.C. 

Forzza 1162 (NY!, RB!). CEARÁ: São Benedito, 
Inhuçu, Serra da Ibiapaba, 4o2’55’’S, 40o51’54’’W, 24 
July 1971, A.G. Fernandes (NY 443300!). DISTRITO 
FEDERAL: Brasília, Cachoeira do Colorado, próximo 
à fábrica de asfalto, 15o35’S, 47o53’W, M.F. Simon 61 
(UB!). ESPÍRITO SANTO: Linhares, Reserva Natural da 
Companhia Vale do Rio Doce, estrada Peroba Amarela, 
Km 1,2, 7 July 2006, L.M. Borges et al. 119 (CVRD).
GOIÁS: Caiapônia, Córrego d’Anta, ca. 40 km S. of 
Caiapônia, road to Jataí, Serra do Caiapó, [17o15’00’’S, 
51o48’00’’W,] 900 m elev., 26 June 1966, H.S. Irwin 
17728 (LE!, NY!, UB!). MARANHÃO: Entrada para 
Ouro Preto, 2 October 1997, S.M. de Faria 1377 (RB!). 
MATO GROSSO: Nossa Senhora do Livramento, about 5 
km southeast of Pirizal village along the trail to Coqueiro 
Lake, 16o14’S, 56o15’W, 120 m elev., 15 July 1993, M. 
Schessl 3384 (NY!). MATO GROSSO DO SUL: Rio 
Verde, Sete Quedas, 8 August 1997, G. Hatschbach 
66574 (ESA!, HBG!, MBM!, NY!). MINAS GERAIS: 
Diamantina, Estrada Mendanha-Inhaí, margens do Rio 
Jequitinhonha, 18o02’40”S, 43o32’48”W, elev. ca. 700 
m, 6 February 2009, fl., L.M. Borges 390 (NY!, SPF!). 
PARÁ: Belém, Ramal de entrada na area da APEG, 
próximo à estrada do CEASA, 4 January 2000, M.R. 
Cordeiro 4809 (IAN!, K!). PARANÁ: Cornélio Procópio, 
Arredores de Cornélio Procópio, 29 August 1996, F. 
Chagas e Silva 1952 (HUEFS!, K!). PERNAMBUCO: 
Buíque, Vale do Catimbau, Trilha da Cachoeira, 24 
January 2006, A. Bocage 1079 (HUEFS!). PIAUÍ: G. 
Gardner 1942 (BM!, G!, NY!, W!). SÃO PAULO: 
Altinópolis, 6 km Altinópolis-Batatais, 9 May 1981, 
J.A. Winder 193/A (K!). RIO DE JANEIRO: Cachoeiras 
de Macau, 6 distrito, Fazendas consorciadas - Fazenda 
Sertão, 22o27’25’’S, 42o49’64’’W, 120 m elev., 2 October 
2000, F.B. Pereira 0638 (RB!). RONDÔNIA: Porto 
Velho, Vila de Nova Califórnia, BR-364, Ramal da 
Mendes Júnior, Rio Azul, Área indígena de Caxarari, 27 
October 1997, L.C.B. Lobato 2253 (MG!). PARAGUAY. 
AMAMBAY: Bella Vista, Rio Aquidaban, camino de 
Ruta 5 a Bella Vista, 23 June 1977, A. Krapovickas 32594 
(CTES, K!, NY!).

4. Mimosa rupigena (Barneby) L.M. Borges, 
comb. & stat. nov. 
Basionym: M. setosa var. rupigena Barneby (1991: 
357–358). Type: Brazil. Minas Gerais: Gouveia, 
6 September 1971, fl. e fr., G. Hatschbach 27302 
(holotype: NY!; isotypes: HBG!, MBM).  
Figs. 1-6; 8

Shrubs 0.5–2 m tall; unarmed. Indumentum 
composed of simple trichomes, filiform setae with 
bulbous base, and stipitate glandular setae with 
clavate head; branches, petiole, rachis, rachillas 
and peduncles pubescent with filiform setae 1.2–2 
mm long; petiole, rachis, rachillas also with a few 
sparse glandular setae ca. 0.2 mm long; rachillas 
and peduncles also with trichomes ca. 0.1 mm 
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long; the filiform setae, which are forwardly 
appressed on branches, become antrorse, but not 
appressed on peduncles and synflorescence axes; 
leaflets completely pubescent with trichomes and 
ciliate with filiform setae, rarely bearing glandular 
setae. Leaves 5–8-jugate; stipules 3.5–7 mm × 
0.3–0.5 mm, linear, plane, ciliate with trichomes 
and filiform setae, caducous; petioles 31–42 mm 
long, 0.9–1.2 mm diam., grooved on adaxial 
surface, pulvinus 1.5–2.5 mm long; rachis (5)7–9 
cm long, 0.8–1 mm diam., grooved on adaxial 
surface and with a spiculate projection 0.8–1.7 
mm long between each pinnae pair, terminal 
projection 2–3.5 mm long, linear; basal rachillas 
30–45 mm long, medial rachillas 50–60 mm 
long, distal rachillas 60–74 mm long, all 0.4–0.5 
mm diam., 10–17 mm apart; leaflets 3–6.3 × 
1.3–1.7 mm, (15–)29–30 pairs on basal rachillas, 
20–41 pairs on medial rachillas, 33–40 pairs on 
distal rachillas, narrowly-oblong, inequilateral, 
1.5–2 mm apart, apex rounded, mucronulate, base 
oblique, subcordate, rounded-truncate, venation 
4–5-palmate, sometimes veins slightly prominent 
only on abaxial surface; paraphyllidia 0.5–0.7 × 
0.2–0.3 mm, subulate. Inflorescences arranged in 
fascicles of 1–2, distributed along double-racemes, 
organized in a terminal, exserted from foliage, 
bracteose, and paniculate synflorescence. Racemes 
8–13 × 8.5–12 mm, spherical, development of 
axillar leaves not observed during or after fruit 
maturation; peduncles 12–24 mm long; floral bracts 
5.9–6.8 × 0.8–1 mm, narrowly acuminate-spatulate, 
cymbiform, 1-nerved, hirsute with filiform 
setae 1.8–2.5 mm long and sometimes a few 
glandular setae ca. 0.2 mm long; flowers 4-merous, 
diplostemonous, basal flowers only staminate; 
pedicel 0.1–0.2 mm long; calyx 0.2–0.5 mm long, 
cupulate, lobes absent, rim ciliate with plane setae 
1.6–2.7 mm long, irregularly fused at base, tube 
glabrous; corolla 3.5–5 mm long, infundibuliform, 
tube glabrous, lobes 1–1.6 × 0.9–1.2 mm, ovate, 
1-nerved, vein apex not prominent, pubescent 
with trichomes ca. 0.1 mm long, filiform setae 
0.9–1.4 mm long and glandular setae ca. 0.2 mm 
long, indumentum not concealing lobe surface; 
filaments 11–14 mm long, glabrous, fused ca. 0.2 
mm at base, pink; anthers ca. 0.5 × 0.5–0.6 mm, 
glabrous; ovary 1–1.3 × 0.5–0.7 mm, compressed, 
elliptic, margins tomentose with filiform setae ca. 1 
mm longand glandular setae 0.1–0.2 mm long, stipe 
0.2–0.3 mm long, glabrous; style 13–14 mm long, 
glabrous; stigma porate, glabrous. Craspedium 
28–43 × 9–12 mm, narrowly oblong, papery, dark-

brown, apex obtuse to rounded, obliquely aristate, 
base cuneate, completely pubescent with trichomes 
(sometimes lacking on old fruits) and hirsute with 
filiform setae 2–2.5 mm long and glandular setae 
0.4–1.8 mm long, the latter more abundant; pedicel 
0.8–2.3 × 1.3–1.4 mm; replum 0.8–1.3 mm wide; 
valves partially and irregularly breaking long after 
seed liberation; seeds not seen.

Mimosa rupigena is the only species within the 
M. setosa complex to present forwardly appressed 
cauline setae. Particularly, it differs from M. 
paludosa and M. setosa by the absence of glandular 
setae on branches (vs. presence) and by leaves not 
developing on synflorescence axes after maturation 
of the fruits (vs. developing). Additionally, it lacks 
prickles, which are always present in M. paludosa. 
It may also be distinguished from M. neonitens 
by its bracteose synflorescence (vs. frondose), by 
the presence of trichomes on the leaflet surface 
(vs. absence) and by plane projections along the 
circumference of the calyx rim. 

The fruit indumentum is mainly composed 
of thick glandular setae, which may lose their 
heads with time, thus seeming to be filiform setae. 
The latter are less frequent, but easily observed 
on young fruits, whose very slim tips allow clear 
distinction from the capitate glandular ones. It 
is still unknown if M. rupigena has a thickened 
underground system.

Mimosa rupigena is restricted to campos 
rupestres and cerrados with rock outcrops and 
rocky soils from the Diamantina plateau, which is 
located within the Espinhaço Range in the state of 
Minas Gerais, between 1000–1400 m in elevation.

EN. Assignment of conservation status 
is discordant between EOO (37.611 km2) and 
AOO (20 km2), as estimated by GeoCAT analysis 
for Mimosa rupigena. The former assessed the 
species as Critically Endangered and the latter as 
Endangered. M. rupigena is, indeed, a rare species 
seldom sampled in a relatively well collected 
region. Nevertheless, since two of the five points 
used on the analysis are placed within the Biribiri 
State Park, we choose to categorize M. rupigena 
as endangered.
Representative specimens examined: BRAZIL. 
MINAS GERAIS: Datas, Rodovia Diamantina-Gouveia 
(BR-367), 18o20’54”S, 43o40’60[?]”W, ca. 1350 m elev., 
5 February 2009, fr., L.M. Borges et al. 370 (SPF!, NY!); 
Diamantina, Biribiri, Alto da Sentinela, 646170/7988977, 
1100 m elev., 16 September 2004, fl., C.V. Mendonça 
et al. 1141 (DIAM!); Gouveia, Córrego do Tigre, 14 
September 1985, fl. e fr., G. Hatschbach & R. Kummrow 
49667 (K!, MBM, NY!, SPF!).
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5. Mimosa setosa Bentham (1842: 404). Lectotype 
(designated by Barneby 1991: 355) Brazil. Goiás: 
ad Rio São Marcos [locality in Bentham (1876) 
(Barneby 1991)], December 1818, J.B.E. Pohl 846 
[=d. 1409] (lectotype: K (herb. Benth.)!; isotypes: 
F!, K (herb. Hooker)!, NY!, W!).
Mimosa formosana Taubert (1896: 433). Lectotype 
(designated by Borges & Pirani 2014: 216): Brazil. 
Goiás: [Formosa], “prope Formosa”, September 
1894, fl., E. Ule 2827 (HBG! [also annotated as 
“Nº 4”; “Chapadões bei Formosa”]); synonymized 
by Barneby (1991).
Mimosa setosa subsp. setosa var. pseudomelas 
Barneby (1991: 356–357), syn. nov. Type: Brazil. 
São Paulo: ad Vila de Batatais, fl., fr., A.F. Regnell 
III/510 [Ser. III nº 510] (holotype: K!; isotypes: 
S!). Figs. 1-6; 12; 13 

Shrubs 0.5–3 m tall; thickened underground 
system absent; generally unarmed, but occasionally 
with patent aculei ca. 1.5 mm long and 0.3–0.4 
mm wide at the circular base, usually on the older 
portions of branches (hence rarely represented on 
exsiccatae) and sometimes occurring on apical 
portions and leaf rachis. Indumentum composed 
of simple trichomes, filiform setae with bulbous 
base, and stipitate glandular setae with a clavate 
head (triple indumentum); branches, petioles, 
rachides, rachillas and peduncles pubescent with 
simple trichomes 0.3–0.4 mm long, filiform setae 
1.4–3.3 mm long, and glandular setae 0.5–1 mm 
long; leaflets ciliate with the triple indumentum 
and sometimes pubescent with trichomes on both 
surfaces. Leaves 13–16-jugate; stipules 3.5–7 × 
0.3–0.5 mm, linear, plane, ciliate with trichomes 
and filiform setae, caducous; petioles 24–27 mm 
long, 2–2.7 mm diam., grooved on adaxial surface, 
the pulvinus 1.5–2.5 mm long; rachis 17–25.8 cm 
long, 1.2–1.6 mm diam., grooved on adaxial surface 
and with a laminar projection 1.1–2 mm long 
between each pinnae pair, terminal projection 5.5–6 
mm long, linear; basal rachillas 36–41 mm long, 
medial rachillas 43–58 mm long, distal rachillas 
40–50 mm long, all 0.4–0.5 mm diam., 7–15 mm 
apart; leaflets 2.8–4.8 × 0.8–1.2 mm, 31–41 pairs 
on basal rachillas, 31–50 pairs on medial rachillas, 
35–40 pairs on distal rachillas, narrowly-oblong, 
inequilateral, 1.2–1.4 mm apart, apex rounded, base 
oblique, subcordate, rounded-truncate, venation at 
least 3-palmate, veins not prominent; paraphyllidia 
0.4–0.7 × ca. 0.2 mm, subulate. Inflorescences 
arranged in fascicles of 1–2 distributed along 
double-racemes, organized in a terminal, usually 
exserted from foliage, bracteose, and paniculate 

synflorescence; sometimes inflorescences may 
be nested in the foliage, instead of exserted in a 
secondary synflorescence. Racemes 9–13 × 9–12 
mm, spherical, development of axillary leaves not 
observed during or after fruit maturation; peduncles 
12–24 mm long; floral bracts 5.9–6.8 × 0.8–1 
mm, narrowly acuminate-spatulate, cymbiform, 
1-nerved, hirsute with filiform setae 1.8–2.5 mm 
long; flowers 4-merous, diplostemonous, basal 
flowers only staminate; pedicel 0.1–0.2 mm long; 
calyx 0.2–0.5 mm long, cupulate, lobes absent, 
rim ciliate with plane setae 1.6–2.7 mm long, 
fused irregularly at base, tube glabrous; corolla 
3.5–5 mm long, infundibuliform, tube glabrous, 
lobes 1–1.6 × 0.9–1.2 mm, ovate, 1-nerved, vein 
apex not prominent, pubescent with trichomes 
ca. 0.1 mm long, filiform setae 0.9–1.4 mm long, 
and glandular setae ca. 0.2 mm long, indumentum 
not concealing lobe surface; filaments 11–14 mm 
long, glabrous, fused ca. 0.2 mm at base, pink; 
anthers ca. 0.5 × 0.5–0.6 mm, glabrous; ovary 
1–1.3 × 0.5–0.7 mm, compressed, elliptic, margins 
tomentose with filiform setae ca. 1 mm long and 
glandular setae 0.1–0.2 mm long; stipe 0.2–0.3 mm 
long, glabrous; style 13–14 mm long, glabrous; 
stigma porate, glabrous. Craspedium 28–43 × 
9–12 mm, narrowly oblong, papery, dark-brown, 
apex obtuse to rounded, obliquely aristate, base 
cuneate, completely pubescent with trichomes 
(sometimes lacking on old fruits) and hirsute with 
filiform setae 2–2.5 mm long and glandular setae 
0.4–1.8 mm long, the latter more abundant; pedicel 
0.8–2.3 × 1.3–1.4 mm; replum 0.8–1.3 mm wide; 
valves breaking into regular articles at point of seed 
liberation; seeds not seen.

Mimosa setosa stands out as a species distinct 
from M. paludosa by the absence of aculei on the 
petiole and rachis (vs. presence), and plane setae of 
the calyx rim laterally fused, and from M. urbica 
mainly for being an erect shrub (vs. a trailing 
subshrub).

Very rarely, Mimosa setosa may present a few 
aculei scattered on branches (e.g., Borges 1008; 
Heringer 12242). However, these are somewhat 
conical and smaller than those occurring in M. 
paludosa, which are usually triangular, with a broad 
longitudinally fusiform base. 

Barneby (1991) noted the striking affinity 
among Mimosa setosa, M. melanocarpa and M. 
setosa var. pseudomelas and also pointed out 
that Bentham named specimens of M. setosa var. 
pseudomelas initially as M. setosa and later as M. 
melanocarpa (Barneby 1991). M. setosa and M. 
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melanocarpa differ by several characters, notably 
the stipitate fruits and the abundant presence 
of filiform setae on pedicels of the calyx of M. 
melanocarpa (referred by Barneby [1991] as being 
located on the calyx tube). All the differences 
M. setosa var. pseudomelas possesses from M. 
melanocarpa are shared with M. setosa, except for 
the absence of filiform setae on fruits. Hence, M. 
setosa var. pseudomelas is transitional between M. 
setosa var. setosa and M. melanocarpa, as thought 
by Barneby (1991), only when the presence of 
stipitate fruits is taken into account. Nonetheless, 
this character is variable, and fruits of M. setosa 
var. pseudomelas may be stipitate or sessile, even 
on the same specimen (e.g., Handro 738). Barneby 
(1991) also used lack of interpinnal projections 

(“interpinnal spicules”) to distinguish M. setosa 
var. pseudomelas. However, study of specimens that 
could be ascribed to this variety and the isotype at 
US reveals the presence of such projections, which 
are fragile and prone to detach from the rachis upon 
manipulation, leaving an almost imperceptible 
scar. This could explain their overall absence in 
specimens analyzed by Barneby and his misuse 
of that feature as informative. Based on the above, 
M. setosa var. pseudomelas is herein synonymized 
under M. setosa, in agreement with Bentham’s 
original finding. 

Mimosa setosa occurs between 700 and 1200 
m in elevation in lateritic soils of cerrados in the 
Distrito Federal and the states of Goiás and São 
Paulo, central and southeastern Brazil, respectively.

Figure 12 – Mimosa setosa – a. habit; b. branch with aculei (Ac) seldom found in the species; c. detail of a leaf 
showing the interpinnal projection; d. raceme; e. fruits. All photographs by L.M. Borges.
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LC. According to GeoCaT tool analysis, 
Mimosa setosa is considered of least concern by 
EOO value (184,437.204 km2), and vulnerable 
by AOO value (124 km2). This difference results 
mainly from the IUCN default cell used for AOO, 
which restricts the area of occurrence of the species. 
Since M. setosa is a somewhat common species, 
particularly in Central Brazil, we chose to apply the 
least concern category to this species. It is important 
to stress, though, that M. setosa has been seldom 
collected on its southern most area of occurrence, 
where a large part of the original vegetation has 
been destroyed.
Representative specimens examined: BRAZIL. 
DISTRITO FEDERAL: Brasília, Folha SD-23-Y-C, 
Reserva Ecológica do IBGE, entre a guarita e a sede, 
aprox. 15o57’1”S, 47o52’1”W, aprox. 1100 m elev., 14 
February 2009, fr., M.A. Silva & F.C. Pinheiro 6957 
(IBGE!). GOIÁS: Cristalina, Fazenda Nossa Senhora 
de Fátima (fundo de alfaville), ca. 1000 m elev., 15 
November 1986, fl., A.F.P de Araújo (UB!). SÃO 
PAULO: [Araraquara], Araracoara et Batatais, May 1834, 
fl., L. Riedel 2232 (LE!,NY!).

6. Mimosa urbica (Barneby) Marc.F. Simon, comb. 
& stat. nov. 
Basionym: Mimosa setosa subsp. urbica Barneby 
(1991: 358). M. setosa subsp. urbica Barneby var. 
urbica [autonym generated by M. setosa subsp. 

urbica var. urbana Barneby (1991: 358)]. Type: 
Brazil. Brasília: near Setor Industrial, 1050 m, 30 
December 1965, fl., H.S. Irwin et al. 9713 (holotype: 
UB!; isotypes: G!, K!, LE!, NY!, P!, R!, S!, US!).
Mimosa setosa subsp. urbica var. urbana Barneby 
(1991: 358). syn. nov. Type: Brazil. Distrito Federal: 
Estação de Biologia da Universidade de Brasília, 
20 Fev 1969, fl., Heringer 11770 (holotype UB!, 
isotype: NY!) Figs. 1-6; 8; 14

Shrubs or subshrubs 0.1–1(–2[?]) m, prostrate 
or ascending, probably also forming patches of 
tangled stems; unarmed. Indumentum composed 
of simple trichomes, filiform setae, and stipitate 
glandular setae with a clavate head, the latter 
generally absent from vegetative parts and fruits 
and, when present, not abundantly so; branches, 
stipules, petiole, rachis, rachillas and peduncles 
pubescent with simple trichomes ca. 0.2 mm long, 
patent filiform setae (0.7)1.5–5 mm long, and 
very rarely also patent glandular setae ca. 0.3 mm 
long; leaflets ciliate with trichomes, filiform setae 
(sometimes absent) and very rarely also glandular 
setae. Leaves 10–22-jugate; stipules 12 mm × 1.2–2 
mm, lanceolate-acuminate to narrowly triangular, 
plane, caducous; petioles 24–28 mm long, 2.2–2.5 
mm diam., grooved on adaxial surface, pulvinus 
5–5.5 mm long; rachis 20–22 cm long, 1.5–1.6 
mm diam., grooved on adaxial surface and with a 

Figure 13 – Distribution of Mimosa setosa. (BA = Bahia state; DF = Distrito Federal; GO = Goiás state; MG = Minas 
Gerais state; MT = Minas Gerais state; SP = São Paulo state).
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laminar projection 1.8–2.1 mm long between each 
pinnae pair, terminal projection 4.5–5 mm long, 
linear; basal rachillas 31–43 mm long, medial 
rachillas 48–66 mm long, distal rachillas 42–52 
mm long, all 0.4–0.5 mm diam., 9.5–10 mm apart; 
leaflets 4.8–6 × 1.9–2.1 mm, in 23–26 pairs on 
basal rachillas, in 23–30 pairs on medial rachillas, 
in 22–28 pairs on distal rachillas, narrowly-oblong, 
inequilateral, 1.2–1.4 mm apart, apex rounded, 
mucronulate, base oblique, subcordate, rounded-
truncate, venation 4-palmate, primary veins 
prominent on abaxial surface; paraphyllidia 0.6–1.2 
× 0.1–0.2 mm, subulate. Inflorescences arranged in 
fascicles of 2 racemes distributed along frondose, 
terminal double-racemes, exserted from foliage, 
sometimes organized in a frondose, paniculate 
synflorescence. Racemes 19–24 × 11–13 mm, 
elliptic, associate leaf developing after anthesis, 
fully expanded when fruits mature; peduncles 

2.2–3 mm long; floral bracts 6.5–7.5 × 1–1.5 
mm, narrowly acuminate-spatulate, cymbiform, 
pubescent with trichomes and filiform setae 
1.3–1.7 mm long, prominently present on margins; 
flowers 4-merous, diplostemonous, basal flowers 
only staminate; pedicel 0.1–0.2 mm long; calyx 
0.4–0.6 mm long, cupulate, lobes absent, rim ciliate 
with plane setae 1.3–2 mm long, laterally fused 
at base, tube glabrous; corolla 5.3–6 mm long, 
infundibuliform, tube glabrous, lobes 1.7–2.1 × 
1.3–1.5 mm, ovate, 1-nerved, vein apex prominent, 
pubescent with filiform setae 0.5–0.8 mm long, 
and glandular setae ca. 0.1 mm long, indumentum 
not concealing lobes surface; filaments 18–22 
mm long, glabrous, fused 0.5–0.6 mm at base, 
pink; anthers 0.7–0.8 × 0.7–0.8 mm, glabrous; 
ovary 1.5–1.7 × 0.7–0.8 mm, compressed, elliptic, 
tomentose with filiform setae ca. 1 mm long and 
glandular setae ca. 0.4 mm long, stipe 0.2–0.3 mm 

Figure 14 – Mimosa urbica – a-b. habit; a. individual with assurgent stems; b. individual with prostrate stems; c. 
branch with narrowly triangular stipule (St) and filiform setae (Fs), but lacking glandular setae; d. raceme; e. fruits. 
All photographs by L.M. Borges, except for a, by M.F. Simon.
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long, glabrous; style 17–20 mm long, glabrous; 
stigma porate, glabrous. Craspedium 28–43 × 9–12 
mm, narrowly oblong, papery, dark-brown, apex 
obtuse to rounded, obliquely aristate, base cuneate, 
completely pubescent with trichomes (sometimes 
lacking on old fruits) and hirsute with filiform 
setae 2–2.5 mm long and glandular setae 0.4–1.8 
mm long, the latter more abundant; pedicel 0.8–2.3 
× 1.3–1.4 mm; replum 0.8–1.3 mm wide; valves 
partially and irregularly breaking long after seed 
liberation; seeds not seen.

Mimosa urbica differs from M. setosa 
and M. paludosa by the presence of a thickened 
underground system (vs. absence); the prostrate 
habit (vs. erect); and lack of prickles (vs. present 
in M. paludosa and very rarely occurring in M. 
setosa).

Barneby (1991) indicates that Mimosa setosa 
var. urbica and M. setosa var. urbana differ in 
habit, the former being an “ascending shrub” and 
the latter a “trailing subherbaceous plant”. Field 
observations indicate that the distal portion of those 
trailing subshrubs is usually erect, reaching about 
50 cm long and exposing the synflorescence axis 
above ground level. Hence, the erect disposition of 
M. setosa var. urbica may be the expression of a 
mature plant regenerating from damage to its aerial 
part, most likely by fire, a common ecological 
factor in the Brazilian Cerrado. Glandular setae on 
vegetative organs are lacking in most M. urbica 
collections, and may be useful as an identification 
tool. However, some specimens do present this 
indumentum type, and in consequence it cannot 
be used as a diagnostic character state.

Besides the differences in habit mentioned 
above, Barneby (1991) also distinguished the 
varieties of Mimosa setosa subsp. urbica by the 
number of pinnae and leaflet pairs (the latter 
related to pinnae length). M. setosa var. urbica 
presents 15–23 pinnae pairs with 28–42 pairs of 
leaflets, while M. setosa var. urbana has 4–12 and 
16–22 pairs, respectively. Leaves with more pinnae 
pairs usually also have more pairs of leaflets, but 
many specimens present intermediate numbers, 
blurring any distinction between the varieties (e.g., 
Kirkbride 3101 [pinnae: 18; leaflets 28]; Jouvim 
472 [pinnae: 18; leaflets 27]; Duarte 9958 [pinnae: 
14; leaflets 28]; Pereira 4630 [pinnae: 15; leaflets 
25]). Hence, those varieties are here treated as a 
single taxonomic entity at species level. On the 
other hand, the distinction between M. setosa and 
the proposed M. urbica, as herein circumscribed 
and highlighted above, is also related to habit. So 

far we have not found any examples of transitions 
between different habit types, such as those, 
occurring in Mimosa; therefore we considered 
difference in habit as a distinctive character 
between these species. If experimental work or 
more exhaustive field studies demonstrate that this 
is the case, and no other distinctive characters are 
discovered, then the habit of M. setosa, M. setosa 
var. urbica, and M. setosa var. urbana could be 
understood as a clinal variation within a single 
species.

Mimosa urbica is endemic to the Distrito 
Federal, Brazil, where it occurs in natural open 
formations of cerrado between 900 and 1100 m 
in elevation and in cerrado remnants in urbanized 
areas.

EN. Both EOO of 914.765 km2 and AOO of 
44 km2 place Mimosa urbica in the endangered 
category. The species is also subject to loss of 
habitat from urban expansion, even though many 
areas in the surroundings of Brasília are protected 
as either natural or historical sites.
Representative specimens examined: BRAZIL. 
DISTRITO FEDERAL: Brasília, Parque Olhos 
D’Água - lado oposto à Lagoa dos Sapos, 15o44’40’’S, 
47o53’16’’W, 1050 m elev., S.M. Fank-de-Carvalho 
30 (UB!); Brasília, Planaltina, Estação Ecológica das 
Águas Emendadas, 15o35’21’’S, 47o35’20’’W, 1155 
m elev., 15 April 2005, L.P. Queiroz 10302 (HUEFS); 
Parque Nacional de Brasília, Próximo à área do Exército, 
15o53’S, 47o56’W, 21 January 1991, P.C.M. Ramos 561 
(ESA!, UB!).

Concluding Remarks
Delimitation of species was not based 

on a particular morphological feature, but was 
established based on combinations of different 
character states from multiple organs (see 
characterization for each species and the matrix 
available on Morphobank). However, as found by 
Barneby (1991), the presence on different organs 
of epidermal projections, such as aculei, trichomes 
and setae, played a major role in taxon recognition. 
Not surprisingly, such structures are frequently 
used for species delimitation within Mimosa.

Most species have narrow distribution 
ranges, which are included either in the area of 
distribution of Mimosa setosa or M. paludosa, or 
even were both occur together (e.g., M. urbica). 
It has been suggested elsewhere (Borges et al. 
2014) that M. paludosa, which has the largest 
distribution and morphological plasticity of 
all species in the M. setosa complex, could be 
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acting as a species pump (see Knapp 2011), in 
which regional subsets of the widespread species 
would diverge into new species through different 
biological processes. In this scenario, phylogenetic 
analysis of multiple accessions of each taxa 
involved in the complex would show M. paludosa 
to be paraphyletic in respect to other taxa (Borges et 
al. 2014). Nonmonophyly of widespread species is 
hypothesized to occurs in the cerrado (Pennington & 
Lavin 2016), but, even though a recent phylogenetic 
analysis reinforces our taxonomic revision of the M. 
setosa complex (Borges 2014), lack of resolution on 
shallow nodes and intraspecific sampling precludes 
inferences about speciation modes. Nonetheless, 
with improvement of phylogenetic data, the M. 
setosa complex and related species could be 
interesting candidates for studies combining 
phylogeny, geography and speciation (e.g., Graham 
et al. 2004; see also Losos & Glor 2003).

Even though the changes herein proposed 
for the Mimosa setosa complex alter the rank 
of taxa recognized by Barneby (1991), their 
circumscriptions barely differ from those he 
established. Exceptions are the synonymization 
of M. setosa var. pseudomelas under M. setosa, 
M. setosa var. metadenotricha under M. paludosa 
and M. setosa var. urbana under M. urbica, which 
reduces the total number of least inclusive taxa 
from nine to six. 

This reduction in the number of taxa, which 
is based on the association of field observations, 
examination of a more complete set of collections, 
and the application of the Phylogenetic Species 
Concept, improves the classification of the Mimosa 
setosa complex and the genus Mimosa as a whole. 
Moreover, the circumscription presented here 
is supported by the topology obtained in a more 
recent phylogenetic analysis (Borges 2014) and by 
geography. Taxon limits proposed here reflect more 
accurately the diversity of the genus by restricting 
recognition of strong morphological differences to 
species level. 

Some nomenclatural rank changes have 
been made for Mimosa after the 1991 treatment 
of Barneby (e.g., Grether 2000). However, the 
approach adopted here is a step toward establishing 
a classification for Mimosa devoid of infraspecific 
taxa. Such a scheme would allow recognition of 
least inclusive taxonomic units which would be, if 
not precisely, at least more accurately comparable. 
This could enhance the quality of comparative 
studies within the genus, which largely rely on a 
robustly established taxonomy.

Acknowledgments
We thank herbaria curators for allowing 

access to Mimosa collections and loan of 
specimens; J.G. Rando and G.P. Lewis for kindly 
sharing their photographs; Renato Mello-Silva 
for help with Pohl’s itinerary; Laura Montserrat 
for the illustrations; as well as G.P. Lewis, two 
anonymous reviewers and the editor Marli Pires 
Morim for their contributions to the improvement 
of this work. LMB’s research on Mimosa was 
supported by FAPESP (2010/11093-1), FAPESP 
(2013/13709-8) and partially by NSF-DBI-074975 
grants. CNPq supported MFS and JRP.

References
Bachman, S.; Moat, J.; Hill, A.W.; de Torre, J. & Scott, 

B. 2011. Supporting Red List threat assessments 
with GeoCAT: geospatial conservation assessment 
tool. ZooKeys 126: 117-26. DOI: 10.3897/
zookeys.150.2109. 

Barneby, R.C. 1991. Sensitivae censitae: a description 
of the genus Mimosa Linnaeus (Mimosaceae) in the 
New World. Memoirs of the New York Botanical 
Garden 65: 1-835. 

Barneby, R.C. & Grimes, J.W. 1996. Silk Tree, 
Guanacaste, Monkey’s Earring - A generic system 
for the synandrous Mimosaceae of the Americas. 
Part I - Abarema, Albizia, and Allies. Memoirs of 
the New York Botanical Garden 74: 1-292. 

Barroso, G.M.; Morim, M.P.; Peixoto, A.L. & Ichaso, 
C.L.F. 1999. Frutos e sementes: morfologia 
aplicada à sistemática de dicotiledôneas. Editora 
UFV, Viçosa. 443p. 

Bentham, G. 1841. Notes on Mimoseae, with a short 
Synopsis of Species. Journal of botany: being 
a second series of the Botanical miscellany 4: 
243-392. 

Bentham, G. 1842. Notes on Mimoseae, with a short 
Synopsis of Species. Journal of botany: being 
a second series of the Botanical miscellany 4: 
393-418. 

Bentham, G. 1845. Notes on Mimoseae, with a Synopsis 
of Species. The London journal of botany: 
containing	figures	and	descriptions	of	such	plants	
as recommend themselves by their novelty, rarity, 
history, or uses: together with botanical notices 
and information and and occasional portraits and 
memoirs of eminent botanists 4: 580-622. 

Bentham, G. 1846. Notes on Mimoseae, with a Synopsis 
of Species. The London journal of botany: 
containing	figures	and	descriptions	of	such	plants	
as recommend themselves by their novelty, rarity, 
history, or uses: together with botanical notices 
and information and and occasional portraits and 
memoirs of eminent botanists 5: 75-108; Tab. I. 



538 Borges, L.M. et al.

Rodriguésia 68(2): 515-540. 2017

Bentham, G. 1875. Revision of the Suborder Mimoseae. 
Transactions of the Linnean Society 30: 335-644; 
Tab. 66-70. 

Bentham, G. 1876. Leguminosae III. Mimoseae. In: 
Martius, C.F.P. von; Eichler, A.W. & Urban, I. Flora 
Brasiliensis. Leipzig, Munchen, Wien. Vol. 15, pars 
II, pp. 257-520. Fasc LXX; tab 67-138. 

BFG 2015. Growing knowledge: an overview of seed 
plant diversity in Brazil. Rodriguesia 66: 1085-1113. 
DOI: 10.1590/2175-7860201566411. 

Borges, L.M. 2014. Phylogeny and systematics of 
Mimosa L.: M. ser. Pachycarpae Benth. and M. 
ser. Setosae Barneby. Universidade de São Paulo, 
São Paulo. 269p.

Borges, L.M. & Pirani, J.R. 2014. Busted ghosts: 
Rediscovery of supposedly destroyed types of 
Brazilian Mimosa (Leguminosae, Mimosoideae). 
Phytotaxa 177: 207-220. 

Borges, L.M.; Simon, M.F. & Pirani, J.R. 2014. The 
census continues: Two new montane species 
of Mimosa (Leguminosae Mimosoideae) from 
Southeastern Brazil. 177: 35-48. 

CRIA 2015. Species Link, geoLoc tool. Available 
at <http://splink.cria.org.br/geoloc>. Access on 
September 1, 2015. 

Dahmer,	N.;	 Simon,	M.F.;	 Schifino-Wittmann,	M.T.;	
Hughes, C.E.; Miotto, S.T.S. & Giuliani, J.C. 2010. 
Chromosome numbers in the genus Mimosa L.: 
cytotaxonomic and evolutionary implications. Plant 
Systematics and Evolution 291: 211-220. DOI: 
10.1007/s00606-010-0382-2. 

Davis, J.I. & Nixon, K.C. 1992. Populations, Genetic 
Variation, and the Delimitation of Phylogenetic 
Species. Systematic Biology 41: 421-435. 

Dutra, V.F. & Garcia, F. 2012. Two new species 
and one new variety of Mimosa sect. Habbasia 
(Leguminosae: Mimosoideae) from Central Brazil. 
Kew Bulletin 68: 1-9. 

Graham, C.H.; Ron, S.R.; Santos, J.C.; Schneider, C.J. 
& Moritz, C. 2004. Integrating phylogenetics and 
environmental niche models to explore speciation 
mechanisms in dendrobatid frogs. Evolution 
58: 1781-93. DOI: 10.1111/j.0014-3820.2004.
tb00461.x. 

Grether, R. 2000. Nomenclatural changes in the genus 
Mimosa (Fabaceae, Mimosoideae) in Southern 
Mexico and Central America. Novon 10: 29-37. 

Harris,	J.G.	&	Harris,	M.W.	2001.	Plant	Identification	
Terminology. 2nd ed. Spring Lake Publishing, Spring 
Lake. 206p. 

Henderson, A. 2004. A multivariate analysis of 
Hyospathe (Palmae). American Journal of Botany 
91: 953-965. 

Henderson, A. 2005a. A multivariate study of 
Calyptrogyne (Palmae). Systematic Botany 30: 
60-83. 

Henderson, A. 2005b. The methods of herbarium 
taxonomy. Systematic Botany 30: 456-459. 

Henderson, A. 2011. A revision of Geonoma (Arecaceae). 
Phytotaxa 17: 1-271. 

Hennig, W. 1968. Elementos de una Sistemática 
Filogenética. EUDEBA, Buenos Aires. 353p. 

Knapp, S. 2011. Rarity, species richness, and the threat 
of extinction - Are plants the same as animals? 
PLoS biology 9: e1001067. DOI: 10.1371/journal.
pbio.1001067. 

Linnaeus, C. 1753. Species plantarum, exhibentes plantas 
rite cognitas, ad genera relatas, cum differentii 
specificis,	nominibus	trivialibus,	synonymis	selectis,	
locis natalibus,secundum systema sexuale digestas. 
Laurentius Salvius, Stockholm. 1200p

Losos, J.B.L. & Glor, R.E. 2003. Phylogenetic 
comparative methods and the geography of 
speciation. Trends in Ecology and Evolution 18: 
220-227. 

Luckow, M. 1995. Species concepts: assumptions, 
methods, and applications. Systematic Botany 20: 
589-605. 

Luckow, M. 2005. Tribe Mimoseae. In: Lewis, G.; Schrire, 
B.; Mackinder, B. & Lock, M. (eds.). Legumes of the 
world. Royal Botanic Gardens, Kew. Pp. 163-183. 

Maddison, W.P. & Maddison, D.R. 2015. Mesquite: a 
modular system for evolutionary analysis. Version 
2.75. Disponível em <http://mesquiteproject.org>.

Martius, K.F.P. von 1838. Martii Herbarium flora 
Brasiliensis. Flora oder Botanische Zeitung: welche 
Recensionen, Abhandlungen, Aufsätze, Neuigkeiten 
und Nachrichten, die Botanik betreffend, enthält 
/ herausgegeben von der Königl. Botanischen 
Gesellschaft in Regensburg. 21: 49-96. 

McDade, L.A. 1995. Species concepts and problems 
in practice: insight from botanical monographs. 
Systematic Botany 20: 606-622. 

Nixon,	K.C.	&	Wheeler,	Q.D.	1990.	An	amplification	of	
the phylogenetic species concept. Cladistics 6: 211-
223. DOI: 10.1111/j.1096-0031.1990.tb00541.x. 

Pennington, R.T. & Lavin, M. 2016. The contrasting 
nature of woody plant species in different neotropical 
forest biomes reflects differences in ecological 
stability. New Phytologist 210: 25-37. 

QGIS Development Team. 2015. Quantum GIS 
geographic information system. Version 2.10.1. 
Open source geospatial foundation project. 
Disponível em <http://qgis.org>.

Radford, A.E.; Dickison, W.C.; Massey, J.R. & Bell, 
C.R. 1976. Vascular plant systematics. Harper and 
Row, New York. 891p. 

Sereno, P.C. 2007. Logical basis for morphological 
characters in phylogenetics. Cladistics 23: 565-587. 

Simon, M.F.; Hughes, C.E. & Harris, S.A. 2010. Four new 
species of Mimosa (Leguminosae) from the central 
highlands of Brazil. Sistematic Botany 35: 277-288.

Simon, M.F.; Grether, R.; de Queiroz, L.P.; Särkinen, 
T.E.; Dutra, V.F. & Hughes, C.E. 2011. The 
evolutionary history of Mimosa (Leguminosae): 
toward a phylogeny of the sensitive plants. 



Adjusting the taxonomy of Mimosa setosa

Rodriguésia 68(2): 515-540. 2017

539

American Journal of Botany 98: 1201-1221. DOI: 
10.3732/ajb.1000520. 

Taubert, P.H.W. 1896. Beiträge zur Kenntnis der Flora 
des	centralbrasilianischen	Staates	GoyazBeitrfige	
zur Kenntnis der Flora des cenlralbrasilianiscben 
Staates	Goyaz.	Mit	einer	pflanzengeographischen	
Skizze von E. Ule. (Mit Tafel II u. Ill). Botanische 
Jahrbücher	 fur	 Systematik,	 Pflanzengeschichte	
und	Pflanzengeographie	21:	402-457.

Thiers, B [continuously updated]. Index Herbariorum: 
A global directory of public herbaria and 
associated staff. New York Botanical Garden’s 
Virtual Herbarium. Available at <http://sweetgum.
nybg.org/ih/>. Access 25 January 2016. 

Villiers, J.-F. 2002. Tribe Mimoseae. In: DuPuy, D. 
J.; Labat, J.-N.; Rabevohitra, R.; Villiers, F.-F.; 
Bosser, J. & Moat, J. (eds.). The Leguminosae 
of Madagascar. Royal Botanic Gardens, Kew. 
Pp. 159-223.

Weberling, F. 1989. Morphology of flowers and 
inflorescences. Cambridge University Press, 
Cambridge, New york, Port Chester, Melbourne, 
Sydney. 405p.  

Wheeler, Q.D. & Platnick, N.I. 2000. The phylogenetic 
species concept (sensu Wheeler and Platnick). 
In: Wheeler, Q.D. & Meier, R. (eds.). Species 
concepts and phylogenetic theory. A debate. 
Columbia University Press, New York. Pp. 55-69. 

List of numbered exsiccatae
Specimens arranged by collector’s last name in alphabetic order, followed by collection number in increasing order and with the species 
number between parentheses. Unnumbered, but studied, specimens are not presented in order to avoid errors. Species numbers follow 
the taxonomic treatment: 1. Mimosa granitica (Barneby) L.M. Borges; 2. M. neonitens (Benth.) L.M. Borges; 3. M. paludosa Benth.; 
4. M. rupigena (Barneby) L.M. Borges; 5. M. setosa Benth.; 6. M. urbica (Barneby) Marc.F. Simon.

Albuquerque, V.R. 5 (5). Allem, A. 422 (6); 449 (5). Alves, M.S. 17 (5). Amaral, A.G. 2308 (5); 2309 (5). Amorim, E.H. 446 (2); 
472 (2); 697 (2). Anderson, W.R. 8672 (3); 9540 (3). Andrade, M.J.G. 334 (3). Antunes, N.B. 29095 (3). Arantes, A.A. 178 (3). 
Araújo, D.E. 1 (5). Araújo, G.M. 221 (3); 231 (3); 1829 (3); 3042 (3); FEEP 231 (3). Arruda, R. 206 (2). Assis, M. 1250 (3). Assis, 
M.A. 1148 (3). Assis, V. 88 (3). Barbosa, D.A.A. 1926 (3). Barbosa, E. 2042 (3). Barbosa, M. 2326 (3). Barreto, K.D. 2414 (3). 
Barreto, M. 6525 (3). Barreto, R. CFCR 12097 (3). Barros, M.A.G. 2264 (5). Belém, R.P. 85 (5); 1941 (5). Bocage, A. 1079 (3). 
Borges, L.M. 116 (3); 370 (4); 390 (3); 409 (3); 434 (3); 485 (6); 489 (6); 511 (1); 515 (6); 553 (1); 566 (3); 603 (1); 619 (5); 697 (3); 
1008 (5); 1025 (6); 1027 (2). Botelho, M. 16 (5); 17 (5); 18 (5); 19 (5); 20 (5); 57 (5); 58 (5); 59 (5); 142 (3); 146 (3). Brito, D.S. 150 (5). 
Burchell, W.J. 5452 (5); 5968 (3). Carneiro, J. 492 (3). Carvalho, A.M.V. 3503 (3); 6513 (3). Castellani, E.D. 185 (3). Castellanos, 
A. 21756 (5); 26026 (3). Chagas e Silva, F. 1952 (3). Claussen, P. 714 (3); 828 (3); 98[?] (3). Conceição, A.S. 411 (3). Coradin, L. 
2353 (5); 8548 (3). Cordeiro, J. 4509 (3). Cordeiro, M.R. 4809 (3). Costa, B. 80 (3). Curran, H.M. 79 (3). Dawson, E.Y. 14780 (1). 
Duarte, A.P. 9958 (6). Dutra, V. 461 (3). Equipe Jardim Botânico de Brasília 643 (6). Esteves, G.L. CFCR 13401 (3). Fank-de-
-Carvalho, S.M. 30 (6). Faria, S.M. 442 (3); 1337 (3); 1382 (3); 1771 (3). Farias, R. 127 (3). Felfili, J.M. 92 (2). Ferreira, M.M. 
28 (3). Ferreira, R.G.M. 5 (3). Filgueiras, T.S. 1483 (2). Flores, T.B. 759 (3). Fonseca, M.L. 2165 (5); 2454 (3); 3784 (6); 3923 
(5). Fontella, J. 1469 (5). Forzza, R.C. 1162 (3). Fothergill, J.M. 92 (3). França, F. 1255 (3). Funch, R. 47 (3); 142 (3). Gajardo, 
I. 52001 (3). Ganev, W. 1940 (3); 2042 (3); 2283 (3); 2976 (3). Gardner, G. 1942 (3). Gibbs, P.E. 5158 (5). Glaziou, A.F.M. 19123 
(3); 19124 (3); 21046 (3); 21047 (3); 21052 (3); 21085 (6); 21097 (5); 21098 (5). Gomes Júnior, J.C. 2443 (5). Gomes, B.M. 207 (5); 
385 (3). Gomes, W.V. 22 (5). Gottsberger, G.K. 118-2386 (2). Grillo, A.A. 162 (3). Groppo, M. 1411 (3). Guedes, M.L. 17677 (3); 
PCD 475 (3). Handro, O. 738 (5). Harley, R.M. 20047 (3); 20071 (3); 22712 (3); 22726 (3); 25771 (3); 28336 (3); PCD 3686 (3). 
Hatschbach, G. 27302 (4); 37820 (5); 41615 (3); 42242 (3); 44679 (3); 44747 (5); 46486 (3); 46671 (3); 47970 (3); 49667 (4); 50538 



540 Borges, L.M. et al.

Rodriguésia 68(2): 515-540. 2017

Editora de área: Dra. Marli Morim
Artigo recebido em 26/01/2016. Aceito para publicação em 05/09/2016.

(3); 51036 (3); 52883 (3); 53446 (3); 55855 (5); 56693 (3); 59517 (1); 59632 (3); 60486 (3); 61839 (3); 62154 (3); 62839 (3); 66574 
(3); 69421 (5). Hattori, E.K.O. 551 (3). Heringer, E.P. 1050 (5); 1656 (3); 3602 (3); 6196 (5); 7265 (3); 7839 (5); 10320 (6); 11242 
(5); 11565 (5); 11566 (6); 11762 (6); 11770 (6); 11770 (6); 12022 (5); 12075 (6); 12141 (3); 12241 (5); 12242 (5); 13029 (5); 13056 
(5); 13075 (5); 15377 (5); 15581 (5); 16862 (6); 17146 (5); 18497 (5); 8763 957 (6). Hind, D.J.N. PCD 4268 (3). Hoehne, F.C. 20327 
(3); 2571 (3). Hoehne, W. 6008 (3). Irwin, H.S. 5315 (3); 5938 (5); 6062 (5); 6856 (3); 8785 (3); 8911 (5); 9276 (1); 9713 (6); 10556 
(5); 11069 (3); 11094 (6); 11386 (6); 12100 (5); 12834 (1); 12944 (1); 12980 (5); 15499 (3); 15523 (3); 15798 (3); 17686 (3); 17728 
(3); 18104 (3); 19420 (5); 20751 (3); 21924 (4); 23775 (3); 25174 (3); 25551 (2); 25760 (3); 26695 (6); 27440 (3); 28567 (3); 30547 
(3); 31721 (3); 32231 (1); 32231 (1); 32523 (3); 33045 (1). José, M. 104 (3). Kirkbride Jr., J.H. 1454 (5); 3101 (5); 3665 (5); 5449 
(5); 5506 (6). Kollman, L. 4264 (3). Krapovickas, A. 32594 (3); 33177 (6). Krieger, P.L. 14064 (3). Lasseigne, A.A. 4359 (3). Leitao 
Filho, H.F. 1793 (3); 1998 (3); 12508 (5). Lewis, G.P. 907 (3); 1979 (3); CFCR 6786 (3). Lima H.C. (3). Lima, O.B. 1 (6). Lobato, 
L.C.B. 2253 (3). Loefgren, A. 885 (5). Lombardi, J.A. 1902 (3); 4040 (3); 4925 (3); 5223 (3). Luetzelburg, P. 36 (3). Lund, P.W. 5 
(5). Luz, A.A. 118 (3). Macedo, A. 1100 (3); 1768 (3); 1787 (3); 3414 (5); 4285 (2). Magalhães, G.M. 19266 (2). Maguire, B. 57153 
(5). Marcondes Ferreira, W. 1632 (3). Martinelli, G. 11213 (3); 11297 (3). Martins, M.V. 48 (5). Martius, C.F.P. 475 (3); 476 (3). 
Mello Filho, L.E. 16 (5); 5105 (5). Mello-Silva, R. CFCR 9955 (3); 1445 (3). Mello, L.E. 2660 (3). Melo, E. 1265 (3). Mendes, S. 
760 (3). Mendonca, C.V. 204 (3); 206 (3); 282 (3); 1141 (4). Mendonça, R.C. 1230 (2); 1315 (3); 5629 (5). Meneses Filho, L.C.L. 11 
(3). Meyer, S.T. 14996 (3). Miranda Silva, E.B. 418 (3). Mizoguchi, K. 2233 (3). Morais, A.T. 5 (3). Mori, S.A. 12417 (3); 12250 
(3). Nascimento, F.H.F. 192 (3). Neto, E.T. 1520 (3); 2061 (3). Neto, E.T. 224 (5); 2061 (3). Pando, L. 1 (3). Passos, F.B. 25 (5). 
Pedralli, G. 14772 (3); 14933 (3); 14934 (3); 14977 (3). Pereira, E. 7546 (3). Pereira, A.B. 2 (5). Pereira, B.A.S. 556 (5). Pereira, 
E. 4630 (6); 7268 (6). Pereira, F.B. 638 (3). Pilger, R. 617 (3). Pio, L.C. 23 (3). Pirani, J.R. 2233 (3). Pirani, J.R. CFCR 13050 (3). 
Pires, A. 170 (6). Pires, J.M. 9529 (3); 57153 (5); 58053 (3). Pohl, J.B.E. 390 (3); 664 (2); 846 [=D.1409] (5). Pott, A.10369 (3); 
12417 (3). Prance, G.T. 59607 (3). Proença, C.E.B. 1332 (5); 1428 (5); 1540 (3); 1589 a (5); 1647 (5); 2003 (3); 2022 (5); 2049 (3); 
2122 (5); 2360 (3); 3124 (?); 4222 (3). Queiroz, L.P. 5019 (3); 9192 (3); 10302 (6); 10341 (3); 10388 (3). Ramalho, R.S. 2233 (3). 
Ramos, A.E. 129 (6); 484 (5). Ramos, P.C.M. 197 (5); 561 (6). Ratter, J.A. 3204 (3). Regnell, A.F. III 506 (3); III 506 a (3); III 510 
(5); III 510 x (5). Rezende, J.M. 264 (6). Ribas, O.S. 7612 (3). Ribeiro, T. 302 (3). Riedel, L. 7 (3); 384 (3); 584 (3); 585 (3); 663 (3); 
1306 (3); 2232 (5); 2232 (5). Rivera, V.L. 21 (3). Rizzo, J.A. 6539 (5). Rodarte, A. 3A (3). Rodrigues-da-Silva, R. 955 (5). Roque, 
N. 1431 (3). Rosa, N.A. 5200 (3). Rosa, P.O. 162 (3). Roth, L. 1882 (3). Rozza, A. 332 (3). Saint-Hilaire, A.F.C.P. C1 526 (2); C1 
719 (1). Samii, M.B. 146 (3). Santos, E. 2283 (5). Santos, J.R. 114 (6). Santos, M.F. 771 (3). Santos, O.H.M. 6 (3). Santos, R.S. 
24087 (3). Savassi-Coutinho, A.P. 1313 (3); 1325 (3). Schessl, M. 3384 (3). Semir, J. 01/153 (4); 01/154 (4);1153 (4); 1154 (4); 1160 
(4); CFCR 179 (4). Serafim, H. 353 (3). Shepherd, G.J. 7424 (3). Silva, F.C.F. 46 (3). Silva, G.P. 2199 (6); 5555 (6); 7359 (3); SVW 
3075 (3). Silva, M.A. 866 (5); 2539 (5); 5650 (5); 5712 (5); 6839 (5). Silva, M.G. 4632 (3). Silva, N.T. 57181 (6). Silva, S.S. 112 (3); 
274 (5). Simon, M.F. 44 (5); 61 (3); 100 (5); 300 (5); 306 (3); 435 (3); 444 (3); 666 (3); 683 (5); 725 (3); 730 (6). Soares-Silva, L.H. 
992 (1). Sobrinho, J.S. 245 (3). Sousa, J.S. 100 (3). Souza, J.P. 2684 A (3). Souza, V.C. 8453 (3); 22612 (3); 26078 (3). Stehmann, 
J.R. 2527 (3). Taxonomy Class of Univ. de Brasilia 204 (5). Teixeira, W.A. 25034 (3). Tsugaru, S. B-84 (5); B-142 (3); B-184 (5). 
Ule, E.H.G. 4 (5); 6954 (3). Vieira, R.C. 212 (3). Weddell, M.A. 1870 (2). Winder, J.A. 149/A (3); 153 (3); 158 (3); 163 (3); 173/A 
(3); 193/A (3); 194/A (3). Zappi, D.C. CFCR 9809 (3).



Resumo 
O presente trabalho tem como objetivo contribuir para o conhecimento das espécies de Ulmaceae ocorrentes no 
estado do Rio de Janeiro. O estudo 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: Ampelocera 
glabra e Phyllostylon brasiliense, ambas em estado crítico de perigo de extinção no estado do Rio de 
Janeiro. Chave para identificação, descrições, ilustrações, dados sobre hábitat, fenologia e distribuição 
geográfica das espécies são apresentados.
Palavras-chave: Ampelocera, Phyllostylon, florística, sudeste do Brasil, taxonomia.

Abstract 
This study focuses on the Ulmaceae found in the state of Rio de Janeiro, Southeastern Brazil. It is based on 
a morphological analysis of herbaria collections, as well as on a review of the relevant literature and field 
collections. A total of two species were recorded for the state: Ampelocera glabra e Phyllostylon brasiliense, 
both critically endangered in Rio de Janeiro state. An identification key, descriptions, illustrations, habitat 
data, phenology, and species distribution are also provided.
Key words: Ampelocera, Phyllostylon, floristic inventories, southeastern Brazil, taxonomy.
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Ulmaceae
Árvores ou arbustos, monóicos, dióicos 

ou polígamos. Estípulas livres aos pares, 
laterais, caducas. Folhas simples, alternas; 
margem inteira a irregularmente denteada ou 
serreada. Inflorescências solitárias, axilares, 
cimosas, fasciculadas. Flores hermafroditas ou 
funcionalmente unissexuadas; actinomorfas, 
monoclamídeas, 4–9 tépalas, conatas na base; 
androceu isostêmone a polistêmone, estames 
5–15 opostos às tépalas, livres, anteras rimosas, 
deiscência longitudinal; gineceu com 1 pistilo, 

ovário súpero, unilocular, uniovular, rudimentar 
em flores estaminadas, estilete com 1–2 ramos 
indivisos, 1 óvulo anátropo, placentação pêndula. 
Fruto sâmara ou núcula.

Com seis gêneros e 40 espécies, ocorre 
predominantemente na região norte-temperada 
(Judd et al. 2007). Ulmaceae está representada 
no Brasil por dois gêneros e seis espécies 
(BFG 2015). No Rio de Janeiro, Ampelocera 
glabra e Phyllostylon brasiliense ocorrem 
nas macrorregiões metropolitanas e baixadas 
litorâneas.

Chave de identificação das espécies
1.	 Árvores,	folhas	com	margem	inteira	ou	irregularmente	denteada,	10–12	estames,	flores	estaminadas	

com rudimento de pistilo; fruto núcula .................................................................... Ampelocera glabra
1’.	 Árvores	ou	arbustos,	folhas	com	margem	serreada,	5	estames;	flores	estaminadas	sem	rudimento	do	

pistilo, fruto sâmara ..........................................................................................Phyllostylon brasiliense
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1. Ampelocera glabra Kuhlm. Arch. Jard. Bot. 
Rio de Janeiro 4: 351. 1925. Fig.1
Nome popular: mentira, vareteiro-da-mata-
virgem.

Árvores, até 20 m de altura, bissexuais ou 
andromonóicas. Ramos glabros. Estípulas 2–7 
mm compr., decíduas. Folhas alternas, elípticas, 
glabras 7,5–14 × 3–5,5 cm, curto-pecioladas, 
pecíolos 3–5 cm compr., glabro, lâmina com 
base obtusa a arredondada, assimétrica, margem 
inteira ou irregularmente denteada, 4–6 dentes 
mais próximos ao ápice acuminado; 5–9 pares 
de nervuras secundárias arqueadas próximo à 
margem. Inflorescências fasciculadas, axilares. 
Flores verdes, hermafroditas ou estaminadas, 4–5 
sépalas, conatas na base; brácteas ca. 2–3,5 mm 
compr., esparsamente pilosas, 10–12 estames, 
filamentos ca. 3 mm compr., anteras 1,5 mm 
compr., apiculadas; ovário súpero, unilocular, 
pubérulo, verrucoso estiletes ca. 5 mm compr., 
flores estaminadas com rudimento de pistilo. 
Fruto núcula globosa, esverdeada, 1,3–3 cm, 
glabro, estiletes persistentes, semente oblonga, 
1–2 cm compr.

Ampelocera Klotzsch possui nove espécies 
de distribuição neotropical. De acordo com Todzia 
(1989) as espécies são pouco representadas nos 
herbários por conta de serem grandes árvores em 
florestas úmidas. No Brasil ocorrem em todos os 
estados da região norte, além do Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Espírito 
Santo e Rio de Janeiro (Romaniuc-Neto & Torres 
2012). Ampelocera glabra é endêmica do Brasil, 
distribuindo-se na Bahia, Espírito Santo, Minas 
Gerais e Rio de Janeiro (Pederneiras et al. 2011). 
Pode ser caracterizada pelas inflorescências 
em pequenos fascículos, frutos glabros e pela 
folha denteada irregularmente (Todzia 1989). A 
floração e a frutificação ocorrem entre outubro 
e fevereiro. Baseado na escassez de indivíduos e 
deterioração dos possíveis locais de distribuição 
a espécie é classificada (IUCN 2017) em estado 
crítico de perigo de extinção no Estado do Rio 
de Janeiro, CR B1.

Ilustrações em Kuhlmann (1925).
Material Examinado: Cabo Frio, Condomínio 
Florestinha, 6.XII.2001, G.S.Z. Rezende et al. 69 
(RB); Rio de Janeiro, Laranjeiras, Reserva Florestal da 
Fábrica Aliança, 8.XI.1922, J.G. Kuhlmann (RB6794); 
Horto Florestal, 23.XII.1926, J.G. Kuhlmann 1221 
(RB); Poses, Avellar, G.M. Nunes 80 (RB); São Pedro 
da Aldeia, Serra de Sapiatiba, 25.X.2000, C. Farney 
4265 (RB).

2. Phyllostylon brasiliense Capan. ex Benth. & 
Hook. f., Genera Plantarum 3: 352. 1880. Fig.2
Nome popular: vareteiro.

Árvores ou arbustos, 3 a 10 m de altura, 
monóicas. Ramos pubescentes. Estípulas 0,1–0,5 
cm compr., decíduas. Folhas alternas, ovais, 
ovado-lanceoladas a elípticas, pubescentes, 2–4,5 
× 0,5–1,8 cm, 7–9 pares de nervuras secundárias, 
pecíolo curto, 1–2 mm compr., lâmina com base 
arredondada a cordada, margem serreada, ápice 
acuminado. Inflorescências fasciculadas, axilares. 
Flores alvo-esverdeadas, estaminadas na base da 
inflorescência, sem rudimento do pistilo, pistiladas 
acima na inflorescência, 5 tépalas, ca. 1–2 mm 
compr.; 5 estames retos, filamentos curtos, ca. 
1 mm compr., anteras glabras; ovário séssil, 
comprimido dorso-ventralmente, estilete largo. 
Fruto sâmara, verde a avermelhado 2,5–3,5 × 
0,9–1,1 cm, pubescente na parte basal, semente 
piriforme, 0,5–1,5 cm compr.

Phyllostylon Capan. ex Benth. & Hook. f. é 
um gênero pequeno com apenas duas espécies das 
matas secas da América Tropical (Todzia 1992). 
Phyllostylon brasiliense ocorre desde a Argentina 
até o México, e também no Brasil, Paraguai, 
Bolívia, Venezuela, Nicarágua, Cuba, Haiti e 
República Dominicana (Carauta 1971). No Brasil 
ocorre nos estados do Ceará, Pernambuco, Bahia, 
Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, 
Paraná e Santa Catarina (Carauta 1971; Romaniuc-
Neto & Torres 2012). Frutifica em outubro e 
novembro. Baseado na escassez de indivíduos e 
deterioração dos possíveis locais de distribuição 
a espécie é classificada (IUCN 2017) em estado 
em crítico de perigo de extinção, CR B2ab(ii,iii).

Ilustrações em Carauta (1971).
Material examinado: Armação de Búzios, picada para a 
praia de Tucuns, Estrada Velha para Búzios, Condomínio 
Búzios Bauen Club, 7.XI.1985, H.C. Lima et al. 5188 
(RB); Cabo Frio, Estrada Velha para Búzios, Campo dos 
Cavalos, 28.VI.1995, C. Farney et al. 3490 (RB); Morro 
da Piaçava, 9.X.2002, C. Farney et V.S. Fonseca 4486 
(RB); Mata do Centrinho, Baia Formosa, H.C. Lima 
4727 (RB); Rio de Janeiro, São Cristóvão, na borda do 
mar, 28.X.1890, A. Glaziou (RB 164828).
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Resumo 
Respostas plásticas em plantas podem ser induzidas pela heterogeneidade espacial, sendo a restinga um 
ecossistema favorável à compreensão dessas respostas em função das condições ambientais limitantes 
que apresenta. O presente estudo avaliou de forma comparada as respostas plásticas foliares em duas 
populações de Tibouchina clavata (Melastomataceae) habitando as formações herbácea e florestal da 
restinga do Parque Estadual Acaraí, localizada em São Francisco do Sul-SC. Nos dez indivíduos amostrais 
de cada formação foram mensurados atributos morfoanatômicos foliares e do caule. Variáveis ambientais 
como nutrição edáfica, umidade gravimétrica e radiação luminosa foram mensuradas. As médias obtidas 
para cada variável foram comparadas pelo teste t de Student. Para cada atributo, foi calculado o índice de 
plasticidade fenotípica. Atributos morfológicos e anatômicos diferenciaram as duas populações entre si, 
sendo a população da formação herbácea tipicamente xeromórfica em função das condições ambientais 
mais restritivas. Condições mais favoráveis dadas pela maior oferta de nutrientes e água no ambiente 
florestal proporcionaram maior investimento dos indivíduos em crescimento. Atributos anatômicos 
mostraram-se pouco plásticos quando comparados aos morfológicos. T. clavata demonstrou ser uma 
espécie morfologicamente plástica que permite a compreensão dos efeitos dos fatores limitantes da restinga 
sobre o desenvolvimento vegetal, com destaque às condições nutricional, hídrica e lumínica que induzem 
ao xeromorfismo.
Palavras-chave: índice de plasticidade, floresta de restinga, morfoanatomia funcional, planície costeira, 
restinga herbácea.

Abstract 
Plastic responses in plants can be induced by spatial heterogeneity, being the restinga a supportive 
ecosystem to understand these responses due to its limiting environmental conditions. This study evaluated 
so compared the leaf plastic responses in two populations of Tibouchina clavata (Melastomataceae) 
inhabiting the herbaceous and forest formations of the restinga Acaraí State Park, located in São Francisco 
do Sul-SC. In the ten individuals sample of each formation were measured leaf morphoanatomic attributes 
and stem. Environmental variables such as edaphic nutrition, gravimetric moisture and light radiation 
were measured. Mean values for each variable were compared by the Student t test. For each attribute, 
it was calculated phenotypic plasticity index. Morphological and anatomical attributes differentiate the 
two populations together, and the population of herbaceous formation typically xeromorphic due to more 
stringent environmental conditions. More favorable terms given by the increased supply of nutrients and 
water in the forest environment provided greater investment of growing individuals. Anatomical attributes 
were shown little plastic when compared to the morphological. T. clavata it proved to be a morphologically 
plastic kind that allows the understanding of the effects of the limiting factors of the restinga on plant 
development, with emphasis on nutrition, water and luminous conditions that induce xeromorphism.
Key words: plasticity index, forest restinga, functional morpho-anatomy, coastal plain, herbaceous restinga.

Plasticidade morfoanatômica foliar de Tibouchina clavata 
(Melastomataceae) ocorrente em duas formações de restinga
Foliar morphoanatomic plasticity of Tibouchina clavata
(Melastomataceae) in two restinga formations
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Introdução
Melastomataceae é uma família que 

possui aproximadamente 150 gêneros e 4500 
espécies, com distribuição predominantemente 
pantropical (Almeda et al. 2015). No Brasil, são 
encontrados cerca de 67 gêneros e 1373 espécies 
(Goldenberg et al. 2012; BFG 2015). A família 
está bem distribuída nas diversas formações 
vegetacionais de Santa Catarina e grande parte 
das espécies ocorre em Floresta Atlântica stricto 
sensu e formações associadas (Wurdack 1962; 
Goldenberg 2004). No estado de Santa Catarina 
ocorrem 130 espécies em 13 gêneros (BFG 2015), 
com destaque para Tibouchina Wurdack (1962).

O gênero Tibouchina Aubl. é composto 
por 167 espécies nativas, das quais 146 são 
endêmicas do Brasil (BFG 2015). Apesar da 
grande representatividade na flora neotropical, 
Tibouchina não é um gênero muito estudado no 
âmbito da morfoanatomia funcional. Tibouchina 
clavata (Pers.) Wurdack, conhecida popularmente 
como orelha-de-onça, apresenta forma de vida 
arbustiva, variando de 0,3 a 3 metros de altura, 
com folhas verde-escuras e densa pilosidade 
serícea de coloração branco-acinzentada 
(Guimarães & Martins 1997). Endêmica do 
Brasil, ocorre nos estados do Rio de Janeiro, São 
Paulo, Paraná e Santa Catarina (Meyer 2008), 
podendo ser encontrada em áreas abertas com 
vegetação em regeneração, na Floresta Ombrófila 
Densa de Terras Baixas e nas formações pioneiras 
de influência marinha, como as restingas (Melo 
Júnior & Boeger 2015).

A vegetação de restinga tem grande 
distribuição ao longo da costa brasileira e 
apresenta diferenças fisionômicas reconhecíveis, 
desde vegetação herbácea até formações florestais 
que são definidas, em geral, pelo distanciamento 
da influência marinha (Melo Júnior & Boeger 
2015). Diversos estudos têm avaliado as 
alterações morfoanatômicas em espécies de 
restinga, sendo a maioria realizada em apenas 
uma subformação (Boeger & Wisniewski 
2003; Chagas et al. 2008; Baraloto et al. 
2010). Entretanto, trabalhos que correlacionam 
características morfoanatômicas às diferentes 
fisionomias da restinga ao longo de gradientes 
ambientais são escassos (Bachtold & Melo Júnior 
2015; Melo Júnior & Boeger 2016). Tais estudos 
têm mostrado que espécies cujas populações se 
distribuem em formações contíguas de restinga, 
embora exibam diferenças estruturais, possuem 

padrões de resposta plástica consideravelmente 
baixos. Isto sugere o forte efeito da microescala 
espacial sobre a herdabilidade de certos atributos 
biológicos apesar das contrastantes condições 
nutricionais e de disponibilidade hídrica dos 
solos das formações de restinga (Bachtold & 
Melo Júnior 2015; Melo Júnior & Boeger 2016; 
Silva et al. 2016).

Com o objetivo de ampliar o conhecimento 
sobre os padrões de resposta funcional em plantas 
das formações de restinga do Parque Estadual 
Acaraí, estado de Santa Catarina, no contexto 
do Programa de Pesquisa em Biodiversidade 
da Mata Atlântica, o presente estudo verificou 
a ocorrência de alterações morfológicas e 
anatômicas foliares em populações de Tibouchina 
clavata  (Melastomataceae) habitando as 
formações herbácea e florestal de restinga. Tem-
se como hipótese que as condições de nutrição 
edáfica, disponibilidade de água e luminosidade, 
encontradas na formação de restinga próxima 
ao mar são precursoras de respostas estruturais 
xeromórficas quando comparadas às observadas 
no ambiente florestal.

Material e Métodos
Área de estudo
O estudo foi realizado no município de 

São Francisco do Sul, estado de Santa Catarina 
(26o16’S, 48o31’W), no Parque Estadual Acaraí, 
em parcelas do módulo RAPELD de duas 
formações distintas: a restinga herbácea (RH) e 
a floresta de restinga (FR) (Fig. 1). A RH ocupa 
as primeiras faixas de areia da região pós-praia, 
tem como característica a presença de dunas 
fixas e móveis formadas por depósitos eólicos 
(Cordazzo et al. 2006) e de solo classificado como 
Neossolo Quartzarênico, sendo nutricionalmente 
pobre e com déficit hídrico (Melo Júnior & 
Boeger 2015). FR está distante cerca de dois 
quilômetros do mar, e é caracterizada pela 
presença de solo Espodossolo Ferrihumilúvico e 
Organossolo Háplico de natureza hidromórfica, 
apresentando nível mais elevado de umidade, 
solos com maior teor de matéria orgânica e de 
nutrientes minerais assimiláveis, e vegetação 
de porte arbóreo (Melo Júnior & Boeger 2015). 
O clima da área é mesotérmico, influenciado 
pela umidade marítima (Cfa) segundo a Köppen 
(1948), a temperatura média anual é de 21,2oC 
e a precipitação média é de 1830 mm/ano 
(CLIMATE-DATA 2015).
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Figura 1 – À esquerda, localização espacial da área de estudo no Brasil e em Santa Catarina. À direita, localização do 
Parque Estadual Acaraí, São Francisco do Sul e respectivos pontos de coleta de Tibouchina clavata (Melastomataceae)  
– a. Restinga herbácea; b. Floresta de Restinga.
Figure 1 – To de left, spatial location of study area in Brazil and Santa Catarina. To the right, location of Acaraí State Park, São Francisco 
do Sul, and respective collection points of Tibouchina clavata (Melastomataceae) – a. herbaceous Restinga; b. Restinga forest.

Variáveis ambientais
Solos das duas formações foram coletados 

por meio da abertura de 10 covas de 15 cm de 
profundidade em cada formação de restinga 
estudada. Após homogeneização, obtiveram-se duas 
amostras compostas, conforme método proposto 
por Embrapa (2013). A análise química dos solos 
foi realizada pelo Laboratório de Análise do Solo, 
da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão 
Rural de Santa Catarina (EPAGRI). A umidade 
gravimétrica dos solos foi obtida por meio da 
diferença de massa de solo recém coletado e seco 
em estufa por 72 h a 105oC (EMBRAPA 2013), a 
partir de 10 amostras por formação, coletadas na 
proximidade imediata aos indivíduos amostrados, 
uma amostra por indivíduo. 

A radiação fotossinteticamente ativa (PAR) foi 
mensurada sobre a copa dos indivíduos por meio de 
equipamento luxímetro (Li-250A LICOR, USA), 
com 10 medidas por indivíduo amostrado.

Coleta e análise de material vegetal
Em cada formação (RH e FR) foram 

selecionados dez indivíduos de Tibouchina clavata, 

totalizando um grupo amostral de 20 indivíduos, nos 
quais foram mesuradas a altura e o diâmetro basal do 
caule. De cada indivíduo 20 folhas completamente 
expandidas, do terceiro e quarto nós, a partir do 
ápice do ramo, sob influência direta do sol, foram 
coletadas. Destas 20 folhas, 10 foram saturadas em 
água por 12 h e usadas para mensuração da massa 
fresca (gramas) em balança analítica. Em seguida, 
as folhas foram prensadas e secas em estufa de 
circulação de ar a 70oC por 72 h para determinação 
da massa seca (gramas) em balança analítica. O grau 
de suculência (g.cm-2) foi obtido a partir da relação 
entre o conteúdo de água (massa fresca - massa 
seca) e a área foliar. A área foliar (cm2) foi obtida 
por meio de imagem digitalizada em scanner de 
mesa acoplado ao software Sigma Scan Pro (versão 
5.0, SPSS Inc., Chicago IL, USA). A área específica 
foliar (AEF, cm2×g-1) foi calculada pela razão entre 
a área foliar e a massa seca (Witkowski & Lamont 
1991). As 10 folhas restantes foram fixadas em 
campo em solução de formalina, etanol e ácido 
acético (Johansen 1940) para as análises anatômicas. 
Para a confecção dos cortes histológicos, o terço 
médio da lâmina foliar foi incluído em historresina 
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Leica (GMA-glicol metacrilato). Os blocos foram 
seccionados transversalmente em micrótomo 
rotatório Leica RM2125, com cerca de 8 µm de 
espessura e corados com fucsina básica. Lâminas 
permanentes foram confeccionadas utilizando 
resina sintética do tipo verniz vitral como meio 
de montagem (Paiva et al. 2006). A biometria dos 
tecidos foliares foi obtida por meio da captura de 
imagem em software Dino-Eye (Anmo Eletronics 
Corporation) acoplado ao fotomicroscópio 
Olympus CX 200 Japão. Foram considerados 
como atributos anatômicos a espessura, em 
micrômetros, da epiderme nas faces adaxial e 
abaxial, incluindo a cutícula, do parênquima 
paliçádico e do parênquima lacunoso. 

Tratamento estatístico
As médias e os respectivos desvios-padrão, 

baseados em n = 200, foram calculados para 
todos os atributos morfoanatômicos foliares 
observados. Seguido o teste de normalidade, os 
valores médios dos atributos foram comparados 
por teste t de Student com nível de significância 
de 5% (Zar 1999), em software R (Borcard et 
al. 2011). Para cada variável morfoanatômica 
observada foi calculado o índice de plasticidade 
fenotípica (IPF), sendo IPF = média máxima – 
média mínima / média máxima (Valladares et 
al. 2006).

Resultados
A análise química dos solos, apresentada 

na Tabela 1, evidenciou que ambas as formações 
analisadas apresentam solo pouco ácido. No solo 
florestal (FR), os teores dos macronutrientes 
fósforo (P) e cálcio (Ca) foram encontrados em 
maiores níveis. Para o solo na formação herbácea 
(RH), o potássio (K) obteve os maiores valores. 
Não houve diferença entre as formações com 
relação ao magnésio (Mg). A concentração de 
sódio (Na), a soma de bases (SB), a capacidade de 
troca catiônica (CTC), a acidez real que determina 
a efetiva CTC do solo (H + Al), assim como o 
teor de matéria orgânica (MO), foram maiores 
na formação florestal. A saturação por bases (V) 
apresentou maior valor para o solo da formação 
herbácea. Mesmo com diferença nutricional 
expressiva, ambos os solos são considerados 
distróficos (Tab. 1). A umidade gravimétrica 
média observada nas amostras coletadas na 
formação herbácea foi 10 vezes menor que na 
formação florestal. 

A radiação fotossinteticamente ativa 
incidente sobre os indivíduos amostrais diferiu 
entre as duas formações de restinga analisadas, 
sendo cerca de 25% superior na formação 
herbácea em relação à florestal (Tab. 1).

Todos os atributos morfoanatômicos foliares 
analisados tiveram variações significativas entre 

Tabela 1 – Valores médios das variáveis nutricionais dos solos (n = 10), umidade gravimétrica (n = 10) e radiação 
fotossinteticamente ativa (n = 100) em restinga herbácea (RH) e floresta de restinga (FT). 
Table 1 – Average values   of nutritional parameters of soils (n = 10), gravimetric moisture (n = 10) and photosynthetically-active radiation 
(n = 100) in herbaceous restinga (HR) and restinga forest (FT) .

 Formação
Variáveis edáficas Restinga Herbácea Floresta de Restinga
PH 5,80 5,40
P (mg/dm3) 7,00 6,40
K (mmolc/dm3) 10,00 14,00
Ca (mmolc/dm3) 0,70 1,00
Mg (mmolc/dm3) 0,10 0,10
Na (mg/dm3) 10,00 12,00
H + Al (mmolc/dm3) 0,90 1,50
SB (mmolc/dm3) 0,83 1,17
CTC (mmolc/dm3) 1,73 2,67
V (%) 47,93 43,93
MO (g/dm3) 0,10 0,90
Umidade gravimétrica (g) 0,09 0,95
Radiação fotossinteticamente ativa (μmol m-2s-1) 1.263,10 975,20
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as duas populações de Tibouchina clavata (Tab. 
2). Os atributos morfológicos que apresentaram 
maior variação entre as populações foram a altura 
e a área foliar. Os valores relativos à altura, ao 
diâmetro basal do caule, às massas foliares fresca 

e seca, à área, à  área específica foliar e ao grau 
de suculência foram superiores na formação 
florestal, enquanto apenas o conteúdo de matéria 
seca foi maior na formação herbácea. Os maiores 
valores de espessura da epiderme na face adaxial, 

Tabela 2 – Atributos funcionais de Tibouchina clavata (Melastomataceae) nas formações herbácea e florestal da 
restinga do Parque Estadual Acaraí, São Francisco do Sul-SC. Os valores representam as médias ± desvios-padrão. 
Letras diferentes na mesma linha indicam diferença estatística ao nível de p < 0,05. 
Table 2 – Functional traits of Tibouchina clavata ( Melastomataceae ) in herbaceous and forest formations of the restinga Acaraí State Park , 
São Francisco do Sul-SC . Values   are means ± standard deviations. Different letters on the same line indicate statistical difference at p < 0.05.

Atributos
Fisionomia

Herbácea Florestal
Altura (cm) 0,30b ± 0,08 0,91a ± 0,20
Diâmetro basal do caule (cm) 0,35b ± 1,39 6,89a ± 1,39
Massa fresca foliar (g) 0,34b ± 0,05 0,95a ± 0,27
Massa seca foliar (g) 0,09b ± 0,03 0,32a ± 0,08
Área foliar (cm²) 6,32b ± 0,99 21,69a ± 5,16
Área específica foliar (cm²/g-1) 68,20b ± 27,22 77,42a ± 11,60
Grau de suculência (g.cm-2) 0,32b ± 0,05 0,93a ± 0,27
Conteúdo de matéria seca (g.g-1) 4,06a ± 1,46 2,93b ± 0,27
Epiderme adaxial + cutícula (µm) 23,19a ± 2,56 18,63b ± 2,66
Epiderme abaxial + cutícula (µm) 9,83a ± 1,42 9,22b ± 1,21
Parênquima paliçádico (µm) 76,47a ± 10,73 62,36b ± 12,26
Parênquima lacunoso (µm) 54,45b ± 4,13 56,28a ± 11,58

Atributo IPF
Altura (cm) 0.67
Diâmetro basal do caule (cm) 0.94
Massa fresca foliar (g) 0.64
Massa seca foliar (g) 0.71
Área foliar (cm²) 0.70
Área específica foliar (cm²/gˉ¹) 0.11
Grau de suculência (g.cm-2) 0.65
Conteúdo de matéria seca (g.g-1) 0.27
Epiderme adaxial + cutícula (µm) 0.19
Epiderme abaxial + cutícula (µm) 0.06
Parênquima paliçádico (µm) 0.18
Parênquima lacunoso (µm) 0.03

Tabela 3 – Índice de Plasticidade Fenotípica dos atributos funcionais morfo-anatômicos de Tibouchina clavata 
(Melastomataceae) das formações herbácea e florestal da restinga do Parque Estadual Acaraí, São Francisco do Sul-SC. 
Table 3 – Phenotypic Plasticity Index of morphological and anatomical functional traits of Tibouchina clavata ( Melastomataceae ) of 
herbaceous and forest formations of the restinga Acaraí State Park , São Francisco do Sul-SC .
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na face abaxial e parênquima paliçádico foram 
registrados para os indivíduos ocorrentes na 
população da restinga herbácea, sendo apenas o 
parênquima lacunoso mais espesso na formação 
florestal (Tab. 2, Fig. 2). As maiores variações 
foram observadas para a epiderme na face adaxial 
e para o parênquima paliçádico (Tab. 2). 

O índice de plasticidade fenotípica (IPF) 
mostrou que a espécie Tibouchina clavata é mais 
plástica para os atributos diâmetro basal do caule, 
seguido da massa fresca e massa seca foliares. 
Para os atributos anatômicos, o índice demonstra 
a baixa plasticidade para todos os atributos 
considerados (Tab. 3). 

Discussão
Variáveis ambientais
A acidez do solo é uma propriedade que 

afeta a capacidade das plantas de assimilarem os 
nutrientes e a água disponível (Silva 1990). Solos 
mais ácidos, como observados nas formações de 
restinga estudadas, são esperados em ambientes 
tropicais em função da sua idade de formação 
(Casagrande 2003). Nesta condição, as plantas 
tendem a desenvolver raízes mais superficiais, 
localizadas logo abaixo da serapilheira, para 
facilitar a alocação de recursos nutricionais 
disponíveis no solo (Bonilha et al. 2013).

Figura 2 – Anatomia foliar comparada de Tibouchina clavata (Melastomataceae) – a,c,e. Restinga herbácea; b,d,f. 
Floresta de Restinga; a,b. espessura dos parênquimas paliçádico e lacunoso; c,d. espessura da epiderme na face adaxial 
e cutícula; e,f. espessura epiderme na face abaxial e cutícula. Barra de escala = 20 µm.
Figure 2 – Comparative leaf anatomy of Tibouchina clavata (Melastomataceae) – a,c,e. herbaceous Restinga; b,d,f. Restinga Forest; 
a,b. palisade and spongy parenchyma thickness; c,d. adaxial epidermis and cuticle thickness; e,f. abaxial epidermis and cuticle thickness. 
Scale bar = 20 µm.
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A disponibilidade de potássio (K), assim 
como a capacidade de suprimento deste nutriente 
pelo solo, depende da capacidade de troca 
catiônica (CTC) do solo, além da ciclagem 
desse nutriente pelas plantas (Werle et al. 2008). 
O potássio (K) tem grande influência sobre a 
produção de biomassa vegetal, contribuindo em 
até 10 % da massa seca das plantas (Epstein & 
Bloom 2006), fator este observado nos indivíduos 
da formação florestal que, em comparação aos de 
restinga herbácea, apresentam massa seca foliar 
3,5 vezes maior.

A salinidade, representada pelo teor de 
sódio (Na), é um fator de grande importância 
no desenvolvimento vegetal, uma vez que afeta 
negativamente o crescimento da planta em altura 
(Cavalcanti et al. 2005; Correia et al. 2005). Apesar 
da salinidade ser maior na formação florestal, 
os resultados obtidos para a altura média dos 
indivíduos nesta formação, três vezes superior 
àquela encontrada na formação herbácea com 
menor salinidade, sugerem que o efeito negativo 
da salinidade é possivelmente atenuado pelo maior 
teor de cálcio (Ca) disponível no solo florestal. 
O cálcio (Ca) em ambientes de estresse salino 
confere às plantas um grau de proteção maior 
frente aos danos provocados pelo sódio, uma vez 
que, por interação iônica, preserva as membranas 
plasmáticas das células, assim como impede a 
ruptura no potencial osmótico da planta (Epstein 
& Bloom 2006). 

A capacidade de troca catiônica dos solos 
representa a gradação da capacidade de liberação 
de vários nutrientes, favorecendo a manutenção 
da fertilidade do solo por um prolongado período 
e reduzindo ou evitando a ocorrência de efeitos 
tóxicos pelo excesso de alumínio (H + Al) que, 
por sua vez, pode dificultar a absorção de água 
e nutrientes pelas plantas (Casagrande 2003). 
Maiores concentrações de alumínio nos solos 
tropicais podem resultar do intemperismo gradativo 
e prolongado de outros minerais (Embrapa 2010). 
Mesmo a saturação por bases (V) sendo equivalente 
nas duas formações, o que implica numa condição 
distrófica de ambos os solos, o maior teor de CTC, 
36% maior no solo florestal, o torna mais fértil. 

Atributos morfoanatômicos
Todos os atributos morfológicos e anatômicos 

estudados mostraram variações significativas 
entre as populações das formações de restinga 
estudadas. Com exceção do conteúdo de matéria 

seca, da espessura da epiderme nas faces adaxial 
e abaxial da folha e da espessura do parênquima 
paliçádico, todos os atributos analisados tiveram 
maiores médias na formação florestal. Em 
contrapartida, torna-se mais pronunciado o caráter 
xeromórfico da população que habita a restinga 
herbácea, consideravelmente mais exposta às 
condições restritivas de água e nutrientes ao 
seu desenvolvimento. Caracteres xeromórficos 
são representados pela redução da área foliar, 
aumento da densidade estomática, cutícula espessa, 
esclerênquima e parênquima paliçádico mais 
desenvolvido, com sentido de reduzir a perda de 
água pela planta (Arens 1963; Fahn & Cutler 1992).

O êxito de espécies em ocupar as regiões 
litorâneas depende das características estruturais 
dos seus órgãos vegetativos, as quais permitem 
a manutenção dos processos fisiológicos vitais, 
tais como a redução da área foliar, aumento da 
espessura foliar, presença de tecido aqüífero e 
mesofilo dorsiventral (Boeger & Gluzezak 2006). 
A luminosidade, a disponibilidade hídrica e as 
condições edáficas influenciam inevitavelmente 
o desenvolvimento da planta. Logo, a falta ou o 
excesso de algum desses recursos pode influenciar 
no seu desenvolvimento (Schluter et al. 2003). Em 
meio a variações ambientais, a folha é considerada 
o órgão vegetal que mais prontamente responde a 
tais mudanças (Evert 2006). 

Espécies que se desenvolvem sob alta 
intensidade luminosa tendem a apresentar folhas 
com áreas menores, o que proporciona um aumento 
na convecção de calor dissipado (Alves 2006), de 
modo a evitar o superaquecimento do mesofilo 
foliar e impedir a desidratação pelas altas taxas 
de transpiração (Klich 2000). As diferenças entre 
as áreas foliares obtidas corroboram os resultados 
encontrados para Nectandra oppositifolia Nees. 
(Lauraceae) em Floresta Ombrófila Densa Alto 
Montana e Floresta de Restinga, em que a área 
foliar diminuiu com o maior nível de luz incidente 
sobre as plantas (Todorovski et al. 2015). Estudo 
desenvolvido com espécies de dunas também 
mostra a redução da área foliar como uma 
tendência para minimizar a perda de água por 
evapotranspiração (Boeger & Gluzezak 2006). 
Desta forma, a redução da área foliar nitidamente 
observada em Tibouchina clavata da formação 
herbácea pode ser uma estratégia de conservação 
de água em plantas que se desenvolvem em solos 
com menor capacidade de reter água e com baixa 
fertilidade, ao passo que a nutrição mineral é 
essencial para a produção da estrutura foliar 
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(Brünig 1973). Ainda, representa uma estratégia 
biomecânica em indivíduos mais expostos ao vento 
(Niklas 1996), como ocorre na região pró-praia.

A área específica foliar (AEF) apresentou 
maior valor médio na Floresta da Restinga, 
indicando que os indivíduos de Tibouchina clavata 
investem mais em produção fotossintética, uma 
vez que nessa formação há maior disponibilidade 
de recursos (Vendramini et al. 2002). Por outro 
lado, o baixo valor de AEF observado prevaleceu 
nos indivíduos da formação com maior limitação 
de recursos nutricionais e água disponível. 
Tal característica xeromórfica geralmente está 
relacionada ao maior desenvolvimento de 
tecidos esclerenquimáticos (Turner 1994), como 
encontrado em outras plantas lenhosas crescendo 
sobre solos arenosos da área estudada (Melo 
Jr. & Boeger 2016) e em plantas herbáceas 
não suculentas de dunas arenosas (Li et al. 
2005; Boeger & Gluzezak 2006). Dessa forma, 
considera-se a AEF um indicador de estratégias 
ecológicas relacionadas à produtividade em 
ambientes sob estresse (Niklas & Christianson 
2011) e à fertilidade do solo (Hodgson et al. 
2011). Em conjunto, tais características auxiliam 
na longevidade das folhas, aumentando o carbono 
por unidade de investimento (Edwards et al. 
2000). Em acréscimo, a esclerofilia pode ser uma 
resposta xeromórfica aos solos oligotróficos pois 
afetam o metabolismo do nitrogênio (Loveless 
1962). Estudo realizado em floresta sobre solos 
arenosos mostrou que a indisponibilidade de 
nutrientes provocou maior grau de xeromorfismo 
em folhas mais espessas, menores em área e com 
parênquima paliçádico mais espesso (Boeger & 
Wisniewski 2003), o que corrobora a situação 
aqui encontrada para a população de T. clavata na 
formação herbácea da restinga.

Os menores valores de altura e diâmetro 
basal do caule dos indivíduos da formação 
herbácea podem ser entendidos como uma 
resposta arquitetural de Tibouchina clavata face 
à maior incidência de ventos e à escassez de 
nutrientes e água na região pós-praia. A menor 
oferta de água no solo e a deficiência nutricional 
podem resultar num menor crescimento da parte 
aérea das plantas (Beutler & Centurion 2004). 
Além disso, a quantidade de luz que penetra nos 
tecidos pode alterar as taxas de crescimento da 
planta, à medida que acentua ou reduz a produção 
fotossintética, (Volgemann 1994) e influenciar no 
desenvolvimento da sua altura máxima (Falster & 
Westoby 2005). 

A variação na espessura da epiderme, 
incluindo a cutícula, também foi reconhecida como 
caráter distintivo entre os indivíduos de Tibouchina 
clavata das duas formações de restinga, sendo tal 
tecido mais espesso na formação herbácea quando 
comparada ao da florestal. Epiderme espessada na 
face foliar adaxial é considerada uma característica 
tipicamente xeromórfica (Fahn & Cutler 1992) 
e representa uma estratégia funcional que reduz 
o déficit de água provocado pelo processo de 
transpiração em folhas mais expostas diretamente 
à irradiância solar e às temperaturas altas (Evert 
2006), como é observado na formação de restinga 
herbácea, além de aumentar a reflexão da luz 
incidente (Chadzon & Kaufmann 1993). 

A relação inversamente proporcional 
observada para a espessura dos parênquimas 
fotossintetizantes pode ser explicada pela incidência 
luminosa. Os indivíduos de Tibouchina clavata da 
formação herbácea, mais expostos à radiação 
luminosa, possuem parênquima paliçádico mais 
espesso quando comparados aos indivíduos 
da formação florestal, mais sombreados. O 
parênquima paliçádico altera-se de acordo com 
o gradiente lumínico e apresenta-se espessado 
à medida que a luminosidade aumenta (Taiz & 
Zeiger 2013). Voltan et al. (1992) em trabalho 
com cultivares de Coffea arabica L. (Rubiaceae) 
expostos a diferentes intensidades luminosas, 
indicam que em condições de radiação elevada 
ocorre espessamento foliar induzido pela expansão 
volumétrica das células do mesofilo e pelo 
alongamento celular do parênquima paliçádico, 
o qual melhor otimiza a captura da luz direta e 
corresponde ao observado em T. clavata. A maior 
espessura do parênquima paliçádico, em plantas 
de ambientes com maior luminosidade facilita a 
penetração da radiação solar incidente na folha 
(Volgemann et al. 1996) e acentua seu potencial 
fotossintético (Evert 2006). 

Por outro lado, o parênquima lacunoso 
mostrou-se mais espesso nos indivíduos florestais 
quando comparados aos da formação herbácea em 
Tibouchina clavata. Parênquima lacunoso mais 
desenvolvido permite um melhor aproveitamento 
da luz em áreas mais sombreadas (Borges 2009). 
Em ambientes com menor intensidade luminosa 
as folhas são menos espessas em decorrência das 
poucas camadas de parênquima paliçádico e maior 
desenvolvimento do parênquima lacunoso, cujo 
formato irregular promove a reflexão e refração do 
raio luminoso no mesofilo e aumenta sua absorção 
(Cao 2000). Estudo realizado com espécies co-
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ocorrentes de restinga em gradiente lumínico 
demonstrou que em ambientes com maior nível 
de sombreamento o parênquima esponjoso é 
até 2,5 vezes mais espesso que o paliçádico, 
aumentando a capacidade da planta em capturar 
a luz difusa (Melo Jr. & Boeger 2016). 

Os maiores valores do índice de plasticidade 
para os atributos morfológicos sinalizam a 
existência de um filtro ambiental atuante sobre 
a espécie em estudo, o que não é observado 
para os atributos anatômicos, caracterizando, 
assim, maior herdabilidade das características 
anatômicas e a sua canalização face aos 
gradientes de solo e luz. As plantas podem 
responder a flutuações espaciais ou temporais no 
ambiente, diretamente mediante alteração da sua 
morfologia e fisiologia (Pugnaire & Valladares 
2007). Tibouchina clavata demonstrou ser 
morfologicamente plástica e permite compreender 
os efeitos dos fatores limitantes da restinga sobre 
o desenvolvimento vegetal, com destaque às 
condições nutricional, hídrica e lumínica que 
induzem ao xeromorfismo. Desta forma, é 
um bom modelo para se avaliar os efeitos das 
variáveis ambientais sobre as respostas vegetais.
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Resumo 
O trabalho apresenta o levantamento das espécies    de Olyreae na Ilha de Santa Catarina, inserida no domínio da 
Mata Atlântica, no litoral do estado de Santa Catarina, sul do Brasil. A tribo compreende os bambus herbáceos 
e está distribuída nas florestas tropicais e subtropicais, especialmente nos Neotrópicos. É caracterizada por 
apresentar espiguetas unissexuadas, frequentemente dimórficas, unifloras, sem extensão da ráquila e células 
epidérmicas com corpos silicosos em forma de cruz na zona costal e crenados na zona intercostal. Foram 
realizadas coletas entre maio de 2011 e março de 2013. Procedeu-se a análise morfológica de estruturas 
vegetativas e reprodutivas e a realização de microfotografias de antécios pistilados de coleções de herbário. 
Foram reconhecidos três gêneros e cinco espécies, todas da subtribo Olyrinae: Olyra glaberrima, O. humilis, O. 
latifolia, Parodiolyra micrantha e Reitzia smithii. A maioria das espécies está presente apenas em alguns pontos 
da Ilha, em populações reduzidas, em áreas de vegetação mais preservada ou em regeneração. Parodiolyra 
micrantha é a espécie mais comum e amplamente distribuída na Ilha e Reitzia smithii a de distribuição mais 
restrita, recoletada após 34 anos no estado de Santa Catarina. São apresentadas descrições, ilustrações, uma 
chave de identificação e comentários para cada espécie.
Palavras-chave: bambus herbáceos, Mata Atlântica, Olyra, Parodiolyra, Reitzia smithii.

Abstract 
This manuscript presents a survey of the species of Olyreae in the Santa Catarina Island, located at the Atlantic 
Rainforest biome, at the coast of the Santa Catarina state, southern Brazil. The tribe Olyreae comprehends 
herbaceous bamboos, which are distributed along tropical and subtropical forests, especially in the Neotropics. 
This tribe is characterized by the presence of unisexual spikelets, usually dimorphic, and 1-flowered with no 
rachilla extension and epidermal silica cells usually with cross-shaped silica bodies in the coastal zone and 
crenate in the intercostal zone. Botanical collections were carried out between May 2011 and March 2013. 
In addition, morphologic analysis of the vegetative and reproductive structures and microphotographs of the 
female anthecia of herbarium collections were conducted. Three genera and five species were recognized in 
the study area, all pertaining to the subtribe Olyrinae: Olyra glaberrima, O. humilis, O. latifolia, Parodiolyra 
micrantha and Reitzia smithii. Most species is only present in small populations in preserved areas or in areas of 
natural regeneration. Parodiolyra micrantha is the most common and widely distributed species on the Island, 
while Reitzia smithii is the species with more restricted distribution, collected again after 34 years in the state 
of Santa Catarina. Descriptions, illustrations, identification key and comments for each species are provided.
Key words: herbaceous bamboos, Atlantic Forest, Olyra, Parodiolyra, Reitzia smithii.

Tribo Olyreae (Poaceae: Bambusoideae) na Ilha de Santa Catarina, Brasil
Tribe Olyreae (Poaceae: Bambusoideae) in the Island of Santa Catarina, Brazil

Thiago Machado Greco1,2 & Ana Zannin1

Rodriguésia 68(2): 557-567. 2017

http://rodriguesia.jbrj.gov.br
DOI: 10.1590/2175-7860201768218

1 Universidade Federal de Santa Catarina, Depto. Botânica, Campus Trindade, Florianópolis, 88040-900, SC, Brasil.
2 Autor para correspondência: thmgreco@gmail.com

Introdução 
A tribo Olyreae (Poaceae: Bambusoideae) é 

composta por 21 gêneros e 127 espécies incluídas 
em três subtribos, Buergersiochloinae (1 gênero), 
Parianinae (3 gêneros) e Olyrinae (17 gêneros) 
(Soreng et al. 2015). As espécies estão distribuídas 

nas florestas tropicais e subtropicais do planeta, 
especialmente nos Neotrópicos, entre 29oN a 34oS, 
não alcançando as regiões temperadas e frias, ou 
altitudes acima de 1000 m (Calderón & Soderstrom 
1980; Judziewicz et al. 1999; Zhang & Clark 2000). 
No Brasil, país com a maior diversidade da tribo, 
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está representada por 18 gêneros e cerca de 95 
espécies (BFG 2015).

São reconhecidas como sinapomorfias para 
a tribo a presença de espiguetas unissexuadas 
(frequentemente dimórficas), unifloras, sem 
extensão da ráquila, células epidérmicas com 
corpos silicosos em forma de cruz na zona 
costal e crenados (oliroides) na zona intercostal 
(BPG 2012). Seus representantes são plantas de 
sub-bosque de florestas, intolerantes à radiação 
direta do sol, rizomatosas (raro sem rizoma), 
ocasionalmente estoloníferas ou escandentes, 
entouceirantes, de pequeno a médio porte, com 
colmos não lignificados, de reduzida ramificação 
vegetativa, e com espiguetas unissexuadas, 
distribuídas em diferentes partes na mesma 
planta (Calderón & Soderstrom 1980; Judziewicz 
et al. 1999; Filgueiras & Santos-Gonçalves 
2004). No Brasil, são conhecidas popularmente 
pelo termo indígena taquari, que significa taquara 
fina ou de pequeno porte (Filgueiras & Santos-
Gonçalves 2007). 

Os estudos sobre Bambusoideae no estado de 
Santa Catarina remetem aos trabalhos de McClure & 
Smith (1967) e Smith et al. (1981). Posteriormente, 
alguns novos táxons foram descritos para o estado 
(Clark 1992; Clark & Blong 2009; Viana et al. 
2013).  Para a tribo Olyreae foram referidas cinco 
espécies para a Ilha de Santa Catarina, quatro sob 
Olyra e uma para Reitzia. O objetivo deste estudo 
foi conhecer a atual diversidade da tribo Olyreae 
na Ilha de Santa Catarina, fornecer meios para a 
identificação de seus representantes, atualização 
nomenclatural e informações sobre o status de 
conservação de cada táxon.

Material e Métodos 
A Ilha de Santa Catarina situa-se no Oceano 

Atlântico, litoral sul do Brasil, no município de 
Florianópolis, estado de Santa Catarina, entre as 
coordenadas geográficas 27o22’ e 27o51’ latitude sul 
e 48o20’ e 48o37’ longitude oeste, compreendendo 
cerca de 54 km de comprimento (norte-sul) e 18 
km de largura (leste-oeste), totalizando 420 km2. 
A topografia é diversa, variando desde o nível do 
mar a morros com 532 m de altitude. Sua vegetação 
constitui-se em formações do domínio Mata 
Atlântica, incluindo a Floresta Ombrófila Densa e 
ecossistemas associados de manguezais, vegetação 
de restinga, praia, dunas e florestas de planícies 
quaternárias, caracterizadas como formações 
vegetais edáficas (Caruso 1990; Horn Filho 2004). 

Foram realizadas coletas através de 
caminhadas aleatórias entre maio de 2011 e março 
de 2013 e revisadas coleções dos herbários CRI, 
ESA, FLOR, HBR, MBM, SP e UEC (acrônimos 
de acordo com Thiers, continuously updated), além 
de consulta a coleções de herbários virtuais. 

Foram cole tadas  plantas  fér te is ,  e 
eventualmente estéreis, processadas de acordo 
com Mori et al. (1989) e incorporadas ao herbário 
FLOR da Universidade Federal de Santa Catarina. 
A identificação das exsicatas foi feita com base 
em literatura especializada e por comparação com 
coleções dos herbários revisados. 

Para a obtenção das microfotografias dos 
antécios pistilados, os mesmos foram montados 
em stubs, sem pré-tratamento e recobertos com 
ouro em um metalizador LEICA EM (SCD 500). A 
observação e captura das imagens foram realizadas 
com auxílio de microscópio eletrônico de varredura 
JEOL (JSM-6390LV) no Laboratório Central de 
Microscopia Eletrônica (LCME) da Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).

A terminologia para indumento e forma 
seguiu principalmente Radford et al. (1974), Hickey 
& King (2000) e Beentje (2010). Dados sobre 
período de florescimento e habitats preferenciais 
estão de acordo com as etiquetas de herbários 
e observações em campo, os de distribuição 
geográfica geral, de acordo com a literatura e 
nomes populares e usos com base em literatura, 
observações pessoais e informações de moradores. 
No material selecionado, a abreviatura st. indica 
material estéril e fl. material fértil.

Resultados e Discussão
A tribo Olyreae está representada na Ilha de 

Santa Catarina por três gêneros e cinco espécies 
pertencentes à subtribo Olyrinae: Olyra glaberrima 
Raddi, Olyra humilis Nees, Olyra latifolia L., 
Parodiolyra micrantha (Kunth) Davidse & 
Zuloaga e Reitzia smithii Swallen. Embora o 
número de espécies constatadas para a Ilha de 
Santa Catarina corresponda exatamente ao mesmo 
levantado por Smith et al. (1981), observou-se que 
a maioria delas está presente apenas em alguns 
pontos da Ilha e em populações bem reduzidas, 
em área de vegetação mais preservada ou em 
estado de regeneração, sendo a ocupação atual 
desordenada da Ilha, com consequente diminuição 
de ambientes sombreados, uma ameaça para as 
espécies. Informações prévias sobre o tamanho 
das populações das espécies estudadas não foram 
mencionadas na literatura consultada.
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Chave para identificação das espécies da tribo Olyreae da Ilha de Santa Catarina

1. Plantas 0,13–0,31 m alt.; antécio pistilado com manchas escuras na maturidade, com aspecto zebrado; 
sinflorescências racemosas, contraídas, terminais, raro axilares, parcialmente incluídas nas bainhas na 
maturidade .................................................................................................................... 5. Reitzia smithii

1’. Plantas 0,29–4 m alt.; antécio pistilado sem manchas escuras na maturidade; sinflorescências paniculadas, 
laxas, abertas a subcontraídas, terminais e/ou axilares, exsertas na maturidade .................................. 2
2. Antécio pistilado foveolado; pedicelos filiformes nas espiguetas pistiladas e estaminadas; ráquila 

espessada entre as glumas, conferindo aspecto pulviniforme à base da espigueta; desarticulação 
abaixo das glumas .................................................................................. 4. Parodiolyra micrantha

2’. Antécio pistilado liso (às vezes transversalmente rugoso na mesma planta); pedicelos clavados 
nas espiguetas pistiladas e filiformes nas estaminadas; ráquila inconspícua entre as glumas, base 
da espigueta sem aspecto pulviniforme; desarticulação acima das glumas .................................. 3
3. Lema do antécio pistilado glabro; diâmetro dos entrenós basais do colmo 4–8 mm; entrenós 

frequentemente com manchas violáceas; plantas 0,75–2,5 m alt................. 3. Olyra latifolia 
3’. Lema do antécio pistilado parcialmente pubescente; diâmetro dos entrenós basais do colmo 

0,7–4 mm; entrenós sem manchas violáceas; plantas 0,29–1 m alt. ..................................... 4
4. Gluma superior da espigueta pistilada aristada; sinflorescências 6,5–7,5 cm compr.; 

lâminas foliares 4,5–9,5 × 1,3–2,3 cm, face abaxial glauca ..................2. Olyra humilis
4’. Gluma superior da espigueta pistilada aguda; sinflorescências 8,1–14,6 cm compr.; 

lâminas foliares 7,3–21,3 × 3,1–6,3(–9) cm, face abaxial verde ....1. Olyra glaberrima

1. Olyra glaberrima Raddi, Agrostogr. Bras. 19. 
1823. Figs. 1a-d; 2a-d

Plantas 0,5–1 m alt., eretas, cespitoso-
rizomatosas, às vezes geniculadas nos nós basais. 
Rizoma paquimorfo, pescoço curto. Colmos não 
ramificados, diâmetro basal 2–4 mm; entrenós 
(1,9–)3,2–25,5(–27,5) cm compr., cilíndricos, verdes, 
estriados, glabros, extremidades glabras, lúmen 
conspícuo; linha nodal glabra, violácea (castanha 
a negra em material herborizado), nós em contato 
com o solo não radicantes. Bainha (3,6–)4,1–11,8 
(–12,9) cm compr., glabra, margens ciliadas; lígula 
interna 1–2 mm compr., membranosa com ápice 
ciliado a ciliolado; pseudopecíolo 1,9–3,8 mm 
compr., verde a castanho, pubescente em ambas 
as faces; lâmina foliar 7,3–21,3 × 3,1–6,3(–9) 
cm, oval-lanceolada, base assimétrica, glabra em 
ambas as faces, verde, margens glabras ou ciliadas. 
Sinflorescências 8,1–14,6 × 2,5–7,5 cm, exsertas 
na maturidade, ramos inferiores verticilados, com 
numerosas espiguetas estaminadas, com ou sem 
uma espigueta pistilada terminal e ramos superiores 
opostos ou alternos, com espiguetas estaminadas 
inferiores e uma pistilada, ráquis e pedicelos 
glabros, lisos a escabros. Espiguetas pistiladas 
fusiformes, glumas maiores que os antécios; gluma 
I 11–15,1(–17,2) × 2,2–3,5 mm, 5(–7)-nervada, 
aristada, verde, às vezes com margens violáceas, 
glabra, arista escabra; gluma II 7,8–11,1 × 1,9–3,1 
mm, 5(–7)-nervada, aguda, verde, às vezes 

com margens violáceas, glabra, ápice escabro; 
antécio não estipitado, liso, sem manchas escuras 
na maturidade; lema 6,2–7,9 × 1,9–3,2 mm, 
5-nervado, verde a esbranquiçado, liso, com base 
e ápice densamente pubescentes, tricomas brancos 
a prateados; pálea 5,8–7,1 mm compr., 2-nervada, 
verde a esbranquiçada, lisa, glabra; lodículas lisas, 
glabras; estigmas brancos a castanhos; ovário 
branco a castanho, glabro, liso; cariopse 4,8 × 1 
mm. Espiguetas estaminadas: lema (4,3–)6,7–
9,6(–11,4) mm compr., 3-nervado, aristado, hialino 
a castanho, com manchas violáceas e nervuras 
verdes, glabro, liso ou brevemente escabro, arista 
violácea, escabra; pálea (4,2–)5,2–7,1(–7,9) mm 
compr., 2-nervada, acuminada, hialina a castanha, 
com manchas violáceas e nervuras verdes, glabra, 
lisa, ápice escabro; anteras 3,5–5,3 mm compr., 
amareladas a castanhas. 
Material selecionado: Florianópolis, Ilha de Santa 
Catarina, Trilha do Saquinho, 12.I.2012, fl., T. Greco & 
A. Zannin 64 (FLOR).

Olyra glaberrima apresenta distribuição 
disjunta entre o México, América Central (Belize, 
Guatemala e Honduras), sul do Peru, leste do 
Brasil (Soderstrom & Zuloaga 1989) e Paraguai 
(Ohrnberger 1999). No Brasil, há registros 
para Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, 
Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, 
Rio Grande do Sul e Santa Catarina, no domínio 
da Mata Atlântica (BFG 2015).
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Figura 1 – a-d. Olyra glaberrima – a. fragmento do colmo florífero; b. antécio pistilado, vista ventral; c. antécio pistilado, vista 
dorsal; d. espigueta pistilada (T. Greco & A. Zannin 64). e-h. Olyra latifolia – e. antécio pistilado, vista dorsal; f. fragmento 
do colmo florífero; g. antécio pistilado, vista ventral; h. espigueta pistilada (T. Greco 23). i-l. Olyra humilis – i. fragmento 
do colmo florífero; j. espigueta pistilada; k. antécio pistilado, vista ventral; l. antécio pistilado, vista dorsal (T. Greco 135). 
m-p. Parodiolyra micrantha – m. fragmento do colmo florífero; n. espigueta pistilada; o. antécio pistilado, vista ventral; p. 
antécio pistilado, vista dorsal (T. Greco & R.E. Ardissone 11). q-t. Reitzia smithii – q. hábito; r. espigueta pistilada; s. antécio 
pistilado, vista ventral; t. antécio pistilado, vista dorsal (T. Greco 120).
Figure 1 – a-d. Olyra glaberrima – a. fragment of floriferous culm; b. female anthecium, ventral side; c. female anthecium, dorsal side; d. female 
spikelet (T. Greco & A. Zannin 64). e-h. Olyra latifolia – e. female anthecium, dorsal side; f. fragment of floriferous culm; g. female anthecium, 
ventral side; h. female spikelet (T. Greco 23). i-l. Olyra humilis – i. fragment of floriferous culm; j. female spikelet; k. female anthecium, ventral 
side; l. female anthecium, dorsal side (T. Greco 135). m-p. Parodiolyra micrantha – m. fragment of floriferous culm; n. female spikelet; o. female 
anthecium, ventral side; p. female anthecium, dorsal side (T. Greco & R.E. Ardissone 11). q-t. Reitzia smithii – q. habit; r. female spikelet; s. female 
anthecium, ventral side; t. female anthecium, dorsal side (T. Greco 120).
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Na Ilha de Santa Catarina é relativamente 
rara, encontrada em áreas sombreadas de sub-
bosque e encostas pouco íngremes de formações 
secundárias da Floresta Ombrófila Densa do leste 
e sul da Ilha, em pequenas populações. 

Olyra glaberrima assemelha-se a O. humilis, 
compartilhando diversas características, incluindo 
o lema do antécio pistilado com base e ápice 
marginais densamente pubescentes. O. glaberrima, 
no entanto, apresenta plantas mais robustas, com 
colmos floríferos mais longos e sinflorescências 
e folhas maiores (bainhas e pseudopecíolos mais 
longos, lâminas foliares mais longas e largas). 
Além do porte, a separação das duas espécies no 
campo é auxiliada pela presença de linha nodal 
engrossada, proeminente, de coloração violácea 
em O. glaberrima e pela coloração glauca da face 
abaxial das lâminas foliares em O. humilis (muitas 
vezes visível também em exsicata).

Devido  à  be leza  de  suas  fo lhas  e 
sinflorescências, a espécie poderia ser cultivada 
como planta ornamental em vasos para interiores. O 
epíteto “glaberrima” é uma alusão à característica 
glabra das lâminas foliares (Smith et al. 1981), 
podendo, entretanto, ser ciliadas nas margens de 
acordo material estudado. Coletada com flores e/
ou frutos nos meses de dezembro, janeiro e março.

2. Olyra humilis Nees, Fl. Bras. Enum. Pl. 2(1): 
304-306. 1829. Figs. 1i-l; 2e-h

Plantas 0,29–0,55 m alt., eretas na base 
e arqueadas no ápice, cespitoso-rizomatosas, 
às vezes geniculadas nos nós basais. Rizoma 
paquimorfo, pescoço curto.  Colmos não 
ramificados, diâmetro basal 0,7–1,5 mm; entrenós 
(2,7–)3,8–8,8(–13,2) cm compr., cilíndricos, 
verdes, estriados, glabros, extremidades pubérulas, 
lúmen conspícuo; linha nodal glabra, castanha a 
negra, nós em contato com o solo não radicantes. 
Folhas de ramo: bainha (2,4–)3–4,8(–6,4) cm 
compr., glabra a pubérula, margens ciliadas; 
lígula interna 0,3–1 mm compr., membranosa 
com ápice ciliado a ciliolado; pseudopecíolo 
0,9–1,2 mm compr., castanho, pubescente em 
ambas as faces; lâmina foliar 4,5–9,5 × 1,3–2,3 
cm, lanceolada, base assimétrica, glabra na face 
adaxial, glabra a pubérula na face abaxial, face 
adaxial verde e abaxial glauca, margens escabras. 
Sinflorescências 6,5–7,5 × 1,8–2,3 cm, exsertas 
na maturidade, ramos inferiores verticilados, 
opostos ou alternos, superiores alternos, todos 
os ramos com numerosas espiguetas inferiores 
estaminadas e uma pistilada terminal, ráquis e 

pedicelos glabros, lisos a escabros. Espiguetas 
pistiladas fusiformes, glumas maiores que os 
antécios; gluma I (15,2–)17,3–20 × 2–2,6(–3,1) 
mm, 5-nervada, aristada, verde a castanha, às 
vezes com margens violáceas, glabra, arista 
escabra; gluma II 10–12,3 × 2,3–3,1 mm, 
5-nervada, aristada, verde a castanha, glabra, 
arista lisa; antécio não estipitado, liso, sem 
manchas escuras na maturidade; lema 6,1–6,8 
mm compr., 5-nervado, branco a castanho, liso, 
densamente pubescente na base, margens e ápice, 
tricomas brancos a castanhos; pálea 5,1–5,9 
mm compr., 2-nervada, branca a castanha, lisa, 
glabra a pubescente no ápice; lodículas lisas, 
glabras; estigmas brancos a castanhos; ovário 
branco a castanho, glabro, liso; cariopse 4,3 × 
1,9 mm. Espiguetas estaminadas: lema 7,9–12,1 
mm compr., 3-nervado, aristado, hialino, com 
manchas violáceas e nervuras verdes, glabro, liso 
ou brevemente escabro, arista violácea, escabra; 
pálea 5,8–8,1 mm compr., 2-nervada, acuminada, 
hialina, com manchas violáceas e nervuras verdes, 
glabra, lisa, ápice escabro; anteras 3,5–5,7 mm 
compr., amareladas a castanho-escuras. 
Material selecionado: Florianópolis, Ilha de Santa 
Catarina, Lagoinha do Leste, 2.XI.2012, fl., T. Greco 
138 (FLOR).

Olyra humilis ocorre na porção noroeste 
da Argentina, Paraguai e Brasil (Soderstrom & 
Zuloaga 1989; Ohrnberger 1999). No Brasil, 
possui registro para Bahia, Distrito Federal, 
Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, 
Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do 
Sul, São Paulo e Santa Catarina (BFG 2015) 
nos domínios da Caatinga, Cerrado e Mata 
Atlântica. Na Ilha de Santa Catarina ocorre 
predominantemente em margens de trilhas 
e próximo de cursos d’água em formações 
secundárias de Floresta Ombrófila Densa e, mais 
raramente, em solos arenosos de restinga, do nível 
do mar a 300 m de altitude, no norte e sul da Ilha. 

Olyra humilis é reconhecida especialmente 
pelo lema do antécio pistilado pubescente na base, 
nas margens e ápice e pelo porte distintamente 
delicado, advindo do menor comprimento do 
colmo florífero (que alcança 0,55 m alt.) e 
das menores dimensões das lâminas foliares e 
sinflorescências, em comparação com as demais 
espécies do gênero na Ilha. Destaca-se também 
pela face abaxial da lâmina foliar glauca entre 
as espécies estudadas. Assemelha-se a O. 
glaberrima, diferenciando-se por caracteres já 
referidos nos comentários desta espécie. 
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Figura 2 – a-d. Olyra glaberrima – a. antécio pistilado em MEV, ápice, vista ventral; b. antécio pistilado em MEV, base, vista 
ventral (T. Greco & A. Zannin 64); c. antécio pistilado, vista ventral (esquerda) e vista dorsal (direita); d. ápice do colmo florífero. 
e-h. Olyra humilis – e. antécio pistilado, vista ventral (esquerda) e vista dorsal (direita); f. antécio pistilado em MEV, ápice, vista 
ventral (T. Greco 135); g. porção do colmo, evidenciando lâmina com face abaxial glauca; h. antécio pistilado em MEV, base, vista 
ventral (T. Greco 135). i-l. Olyra latifolia – i. antécio pistilado em MEV, ápice, vista ventral; j. antécio pistilado em MEV, base, 
vista ventral (T. Greco 163); k. antécio pistilado, vista ventral (esquerda) e vista dorsal (direita); l. lâminas foliares e sinflorescência. 
m-o. Parodiolyra micranta – m. antécio pistilado, vista dorsal (esquerda) e vista ventral (direita); n. antécio pistilado em MEV, vista 
ventral (T. Greco & R.E. Ardissone 11); o. porção da folha, evidenciando lígula interna. p-r. Reitzia smithii – p. antécio pistilado, 
vista ventral (esquerda) e vista dorsal (direita); q. antécio pistilado em MEV, vista ventral (T. Greco 120); r. hábito, na natureza.
Figure 2 – a-d. Olyra glaberrima. a. ventral side of the female anthecium apex; b. ventral side of the female anthecium base (T. Greco & A. Zannin 
64); c. female anthecium ventral side (left) and dorsal side (right); d. floriferous culm apex. e-h. Olyra humilis – e. female anthecium ventral side (left) 
and dorsal side (right); f. ventral side of the female anthecium apex (T. Greco 135); g. culm section, showing the leaf blade glaucous abaxial surface; h. 
ventral side of the female anthecium base (T. Greco 135). i-l. Olyra latifolia – i. ventral side of the female anthecium apex; j. ventral side of the female 
anthecium base (T. Greco 163); k. female anthecium ventral side (left) and dorsal side (right); l. leaf blades and inflorescences. m-o. Parodiolyra micranta 
– m. female anthecium dorsal side (left) and ventral side (right); n. ventral side of the female anthecium (T. Greco & R.E. Ardissone 11); o. leaf section 
showing the internal ligule. p-r. Reitzia smithii – p. female anthecium ventral side (left) and dorsal side (right); q. ventral side of the female anthecium; 
r. habit, live plant (T. Greco 120).
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Assim como O. glaberrima, a espécie 
apresenta grande potencial ornamental. O epíteto 
“humilis” significa baixo, em alusão ao pequeno 
porte das plantas. Coletada com flores e/ou frutos 
de agosto a dezembro.

3. Olyra latifolia L., Syst. Nat., ed. 10, 2: 1261. 
1759. Figs. 1e-h; 2i-l

Plantas 0,75–2,5 m alt., eretas ou apoiantes, 
cespitoso-rizomatosas. Rizoma paquimorfo, 
pescoço curto. Colmos ramificados ou não nos 
nós superiores, diâmetro basal 4–8 mm; entrenós 
(2,8–)4,2–30,8(–35,5) cm compr., cilíndricos, 
verdes, frequentemente com manchas violáceas, 
estriados, glabros, extremidades pubérulas a 
pubescentes, lúmen conspícuo; linha nodal glabra 
a pubérula, verde a negra, nós em contato com o 
solo eventualmente radicantes. Folhas de ramo: 
bainha (4–)4,5–11,8(–13,4) cm compr., hirsuta 
quando jovem, tricomas caducos, margens 
glabras ou ciliadas; lígula interna 1–1,5 mm 
compr., membranosa, com ou sem cílios no ápice; 
pseudopecíolo 1,9–5,8 mm compr., castanho, face 
adaxial glabra a pubérula, face abaxial pubérula 
a pubescente; lâmina foliar (2,3–)4,6–23,6 × 
1–6,4(–7,1) cm, oval-lanceolada, base assimétrica, 
glabra em ambas as faces e margens, verde. 
Sinflorescências 8,5–18,3 × 1,5–6 cm, exsertas 
na maturidade, ramos inferiores subverticilados 
com numerosas espiguetas estaminadas, com 
ou sem pistiladas terminais, ramos superiores 
alternos com poucas espiguetas estaminadas 
na porção inferior e uma ou mais espiguetas 
pistiladas terminais, ráquis e pedicelos pubérulos a 
pubescentes. Espiguetas pistiladas oval-lanceoladas 
a ovais, glumas maiores que os antécios; gluma I 
(11,2–)12,1–20,1(–23,1) × 2,1–3,2(–3,9) mm, 
7–10-nervada, aristada, verde a castanha, glabra, 
arista escabra; gluma II 8,0–12,1 × 1,9–3,8 mm, 
7–8-nervada, aristada, verde a castanha, glabra, 
arista escabra; antécio não estipitado, liso, às vezes 
transversalmente rugoso na mesma planta, sem 
manchas escuras na maturidade; lema 4,8–6,1 mm 
compr., esbranquiçado, glabro, geralmente liso, 
nervuras inconspícuas; pálea 4,2–5,5 mm compr., 
esbranquiçada, glabra, lisa, nervuras inconspícuas; 
lodículas lisas, glabras; estigmas esbranquiçados; 
ovário castanho, glabro, liso; cariopse 3,8–3,9 × 
1,7 mm. Espiguetas estaminadas: lema 3,4–7,5 
mm compr., 3–4-nervado, aristado, verde a verde-
violáceo, glabro, liso ou brevemente escabro, arista 
violácea, escabra; pálea (2,7–)3,2–5,1 mm compr., 
2-nervada, glabra, verde a verde-violácea; anteras 

0,9–3 mm compr., amareladas a castanho-escuras. 
Material selecionado: Florianópolis, Ilha de Santa 
Catarina, Trilha do Saquinho, 12.I.2012, fl. e fr., T. Greco 
& A. Zannin 63 (FLOR).

Olyra latifolia é o bambu herbáceo de 
distribuição mais ampla no planeta, ocorrendo 
na região Neotropical, desde a Flórida (EUA), 
América Central e Caribe, até a América do 
Sul (Venezuela, Colômbia, Equador, Suriname, 
Guiana, Guiana Francesa, Peru, Bolívia, Paraguai, 
Argentina e Brasil) (Ohrnberger 1999) e com 
registro também para a África tropical e Ilha de 
Madagascar, onde provavelmente foi introduzida 
(Judziewicz et al. 1999). No Brasil, está presente 
nos domínios fitogeográficos da Amazônia, 
Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica, com registros 
para os estados do Acre, Alagoas, Amazonas, 
Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito 
Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, 
Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande 
do Sul, Rondônia, Roraima, São Paulo, Sergipe, 
Tocantins e Santa Catarina (BFG 2015). Na Ilha 
de Santa Catarina é uma espécie pouco frequente, 
encontrada no sub-bosque de Floresta Ombrófila 
Densa em estágio secundário de desenvolvimento, 
bordas de fragmentos florestais e locais sombreados 
de margens de trilhas e riachos, no leste, norte e 
sul da Ilha, em altitudes ente 10 e 200 m. 

Olyra latifolia pode ser reconhecida pelo 
antécio pistilado esbranquiçado, geralmente liso 
e completamente glabro, diferente das outras 
espécies ocorrentes na Ilha, nas quais o lema do 
antécio pistilado é ventralmente pubescente nas 
margens e/ou ápice e base. Além disso, O. latifolia 
apresenta plantas significativamente mais altas e 
robustas que as demais, podendo atingir 2,5 m de 
altura (em outros países até 6 m alt.) (Ohrnberger 
1999); e possuir o dobro do diâmetro basal máximo 
dos colmos de O. glaberrima (8 mm versus 4 mm) 
e cerca de cinco vezes mais que O. humilis (8 mm 
versus 1,5 mm). 

Alguns caracteres poucas vezes observados 
em material herborizado são marcantes nas 
plantas recém-coletadas e em campo, como a 
presença de tricomas nas bainhas das folhas e 
manchas violáceas nos entrenós, especialmente nos 
inferiores, permitindo às vezes identificar a espécie 
mesmo em fase estéril.

Foram observadas em alguns indivíduos 
de O. latifolia, ramificações nos nós superiores 
e enraizamento nos nós quando em contato 
com o solo, atributos também apresentados por 
Parodiolyra micrantha. 
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O epíteto “latifolia” provém do latim latus 
(largo) e folia (folhas), sendo uma alusão à 
largura das lâminas foliares (Smith  et al. 1981). 
É popularmente conhecida por taquara, taquari-
mole (BFG 2015). No Peru, onde é utilizada 
como matéria prima para a confecção de flautas 
(Judziewicz et al. 1999), é chamada de pito. 
Coletada com flores e/ou frutos de novembro a 
janeiro e março.

4. Parodiolyra micrantha (Kunth) Davidse & 
Zuloaga, Novon 9: 590. 1999. 
 Figs. 1m-p; 2m-o

Plantas 1–4 m alt., eretas na base e arqueadas 
no ápice, cespitoso-rizomatosas. Colmos com ou 
sem ramificações, diâmetro basal 4–9 mm; entrenós 
(4,2–)6,6–14(–20) cm compr., cilíndricos, verdes 
a castanhos, estriados, glabros, extremidades 
glabras, lúmen conspícuo; linha nodal glabra, 
castanha, nós em contato com o solo radicantes. 
Folhas de ramo: bainha (4,3–)5,7–11,9 cm compr., 
glabra, margens ciliadas; lígula interna 5–20 mm 
compr., membranosa ou membranoso-ciliolada, 
fusionada lateralmente a uma das margens da 
bainha e envolvendo o colmo, frequentemente 
assimétrica; pseudopecíolo 2,2–6 mm compr., 
verde a castanho-escuro, glabro em ambas as 
faces, raro curto piloso na face adaxial; lâmina 
foliar (9,6–)10,5–24,6(–27,4) × (1,5–)2,4–6(–6,4) 
cm, lanceolada, base levemente assimétrica, 
arredondada, glabra em ambas as faces, verde, 
margens escabras. Sinflorescências (8,3–)13,1–21 
× (2,5–)3,5–8,3(–9) cm, exsertas na maturidade, 
ramos basais verticilados ou alternos apenas com 
espiguetas estaminadas, ramos superiores alternos 
somente com espiguetas pistiladas ou, raramente, 
estaminadas na base e pistiladas terminais, 
ráquis e pedicelos pubérulos ou densamente 
pubescentes, escabros. Espiguetas pistiladas 
ovais a elípticas, glumas maiores que os antécios; 
gluma I 6,5–9,4 × 1,9–2,6 mm, 4–5-nervada, 
aristada a subulada, verde a castanha, pubérula a 
pubescente, arista escabra; gluma II (4,1–)4,9–5,9 
× 1,6–2,3 mm, 3-nervada, aristada a subulada, 
verde a castanho-escura, pubérula a pubescente, 
arista escabra; antécio não estipitado, foveolado, 
sem manchas escuras na maturidade; lema 2,8–3,6 
×  (0,9–)1,2–1,9 mm, 5-nervado, esbranquiçado a 
castanho, foveolado, ovoide; pálea 2,4–2,7 mm 
compr., 2-nervada, esbranquiçada a castanha, 
foveolada; lodículas glabras, lisas, esbranquiçadas 
a hialinas; estigmas brancos, plumosos; ovário 
branco a castanho, glabro, liso. Cariopse 1,9–2,2 

× 0,9–1,3 mm, castanha, ovoide, glabra; hilo 
linear, ¾ do comprimento da cariopse.  Espiguetas 
estaminadas: lema 6,2–7,8 mm compr., 3-nervado, 
hialino a castanho, às vezes com pigmentações 
violáceas, glabro, liso a escabro, aristado, arista 
escabra, nervuras verdes a castanhas, com ou 
sem escabrosidades; pálea 4,5–5,5 mm compr., 
2-nervada, acuminada, hialina a castanha, às 
vezes com pigmentações violáceas, lisa a escabra, 
acuminada, nervuras verdes a castanhas, com ou 
sem escabrosidades; anteras (2,2–)3,2–4,1 mm 
compr., castanhas.
Material selecionado: Florianópolis, Ilha de Santa 
Catarina, Córrego Grande, Parque Municipal do Córrego 
Grande, 28.IX.2011, fl., T. Greco & R.E. Ardissone 11 
(FLOR). 

Parodiolyra micrantha é uma espécie 
sul-americana, presente na Argentina, Bolívia, 
Brasil, Colômbia, Peru, Paraguai, Venezuela e 
Guianas (Smith et al. 1981; Ohrnberger 1999)  
e com registro também para as Ilhas Fiji, onde 
provavelmente foi introduzida (Ohrnberger 1999). 
No Brasil, apresenta ampla distribuição, com 
citação para todas as regiões, especialmente para os 
domínios fitogeográficos da Amazônia, Caatinga, 
Cerrado e Mata Atlântica (BFG 2015).

Na Ilha de Santa Catarina é a espécie 
mais comum de Olyreae, ocorrendo em bordas 
sombreadas de fragmentos de mata secundária, 
margens de trilhas e riachos e, em raras situações, 
crescendo a pleno sol em áreas degradadas, 
especialmente em topos de morros. É amplamente 
distribuída em áreas de condições favoráveis do 
norte ao sul da Ilha, entre 100 e 300 m de altitude.

Parodiolyra micrantha pode ser reconhecida 
especialmente pela superfície foveolada do antécio 
pistilado e pela peculiar lígula interna, muito 
conspícua atingindo 20 mm compr., fusionada 
lateralmente a uma das margens da bainha. Os 
colmos das plantas dessa espécie crescem e se 
arqueiam na região apical e seguem em processo 
de crescimento até tocarem o solo, já que a base do 
colmo não suporta mais o próprio peso. Em contato 
com o solo, os colmos enraízam na região dos nós, 
dando origem a novas plantas. Essa estratégia de 
propagação pode explicar a formação de grandes 
e densos aglomerados.

Parodiolyra micrantha  assemelha-se 
vegetativamente a Olyra latifolia, na altura da 
planta, dimensões da lâmina foliar e diâmetro 
basal dos colmos, e por ambas apresentarem 
frequentemente ramificações nos nós superiores 
e nós radicantes quando em contato com o solo. 
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Diferem principalmente pela superfície do 
antécio pistilado, foveolada em P. micrantha e 
lisa (menos frequentemente rugoso na mesma 
planta) em O. latifolia.

O epíteto “micrantha” provém do grego 
“micros” (pequeno) e “anthos” (flor) em referência 
às espiguetas relativamente pequenas (Smith et al. 
1981). Devido à tolerância a exposição direta ao 
sol, poderia ser recomendado seu uso em projetos 
de recuperação de áreas degradadas (Shirasuna & 
Filgueiras 2013). Coletada com flores e/ou frutos 
de julho a dezembro e de fevereiro a abril.

5. Reitzia smithii Swallen, Sellowia 7: 8.1956.  
 Figs. 1q-t; 2p-r

Plantas (0,13–)0,17–0,31 m alt., cespitosas, 
em geral fortemente geniculadas nos nós basais. 
Colmos não ramificados, diâmetro basal 0,5–1 
mm; entrenós 1,5–6,5 cm compr., cilíndricos, 
verdes a castanhos, estriados, glabros, apenas com 
uma linha longitudinal pubérula, extremidades 
glabras a pubérulas, lúmen conspícuo; linha 
nodal pubérula a densamente pubescente, verde 
a negra, tricomas alvos, nós em contato com 
o solo não radicantes. Folhas de ramo: bainha 
1,1–2,5 cm compr., glabra a pubérula, margens e 
submargens ciliadas; lígula interna 0,3–0,5 mm 
compr., membranoso-ciliolada; pseudopecíolo 
0,6–1,7 mm compr., castanho-claro, pubérulo 
a pubescente em ambas as faces; lâmina foliar 
2,2–7,4 × 0,9–1,5 cm, oval-lanceolada, base 
levemente assimétrica, puberulenta, com ou sem 
alguns tricomas maiores esparsos, em ambas as 
faces, verde, margens escabras. Sinflorescências 
1,4–2,6 × 0,2–0,4 cm, parcialmente incluídas nas 
bainhas, terminais, raro axilares, ráquis curtamente 
pubescente e pedicelos levemente escabros. 
Espiguetas pistiladas lanceoladas, glumas maiores 
que os antécios; gluma I 5–7,1 × 1,2–2,1 mm, 
3–5-nervada, acuminada, verde a castanho-clara, 
região apical glabra a pubérula nas margens, 
ápice escabro; gluma II 5,1–6,1 × 1,1–1,9 mm, 
3-nervada, acuminada, verde a castanho-clara, 
glabra, ápice escabro; antécio liso, com manchas 
escuras na maturidade, conferindo-lhe aspecto 
zebrado; lema 3,7–5,1 × 0,9–2 mm, 3–5-nervado, 
verde-oliváceo quando jovem, com manchas 
escuras na maturidade, oblanceolado, liso, glabro; 
pálea 3,6–4,9 × 0,8–2 mm, 2-nervada, sobreposta 
pelo lema nas margens, verde-olivácea quando 
jovem, com manchas escuras na maturidade, lisa, 
glabra; lodículas lisas, glabras, esbranquiçadas; 
estigmas brancos, plumosos; ovário esverdeado, 

liso, glabro. Cariopse 3,2–4,1 × 1,2 mm. Espiguetas 
estaminadas: lema 3–3,1 mm compr., 3-nervado, 
acuminado, verde a castanho-claro, glabro, liso, 
apenas ápice escabro; pálea 2,6–2,9 mm compr., 
2-nervada, acuminada, verde a castanha, glabra, 
lisa, apenas ápice escabro; anteras 1–1,3 mm 
compr., esbranquiçadas a amareladas. 
Material selecionado: Florianópolis, Ilha de Santa 
Catarina, Ribeirão da Ilha, Morro do Ribeirão, 
6.VII.2012, fl., T. Greco 126 (FLOR).

Reitzia smithii é endêmica do Brasil, presente 
nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Santa 
Catarina (BFG 2015). É a espécie de distribuição 
mais restrita na Ilha, recoletada após 34 anos 
no estado de Santa Catarina. Silva et al. (2012) 
destacaram o baixo número de coletas desta 
espécie no Brasil, citando-a como ainda com dados 
deficientes (DD) de acordo com critérios da IUCN 
(International Union for Conservation of Nature).

Na Ilha de Santa Catarina apresenta registros 
apenas para três localidades: Ribeirão da Ilha, 
Saco Grande e Trindade, sendo que as coletas das 
duas últimas localidades datam de 1966 e 1978, 
respectivamente. Foi encontrada durante este 
estudo apenas em uma área bem preservada de 
Floresta Ombrófila Densa no sul da Ilha (Morro 
do Ribeirão), em ambientes sombreados de solo 
úmido, em beira de riacho ou várzeas no interior 
da floresta, formando densos agrupamentos 
descontínuos. 

R. smithii pode ser reconhecida pelo seu porte 
reduzido (até 0,31 m alt.), colmos frequentemente 
geniculados nos nós basais e antécio pistilado com 
manchas escuras (no lema e pálea), conferindo-
lhe aspecto zebrado na maturidade. Além disso, 
apresenta sinflorescências racemosas com 
espiguetas aos pares, uma subsséssil estaminada 
e outra pedicelada pistilada, parcialmente incluídas 
nas bainhas, dando a impressão à primeira vista 
de as plantas encontrarem-se estéreis mesmo em 
estágio fértil, quando observadas no campo. 

A presença de manchas escuras no antécio 
pistilado maduro foi referida por outros autores 
para algumas espécies de Olyra e/ou Raddia 
(Soderstrom & Zuloaga 1989; Silva et al. 2012; 
Shirasuna & Filgueiras 2013). No material 
estudado, só foram observadas em Reitzia, sendo, 
portanto, utilizadas como um caráter diagnóstico 
auxiliar para reconhecimento do gênero, conforme 
também Calderón & Soderstrom (1980). Porém, 
cabe ressaltar que nas microfotografias estas 
manchas não aparecem, provavelmente ocultadas 
pelo recobrimento em ouro. 
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A espécie tem grande potencial ornamental 
para uso como planta de forração em áreas de 
sombra. A atual distribuição restrita na Ilha, 
como em outras regiões do Brasil (Silva et al. 
2012), provavelmente é reflexo da degradação 
dos ambientes naturais da espécie. O nome 
genérico Reitzia é uma homenagem ao Padre Dr. 
Raulino Reitz (1919–1990), importante botânico 
catarinense. O epíteto smithii é uma homenagem 
ao botanist emeritus estadunidense, Lyman 
Bradford Smith (1904–1997), pesquisador da 
flora catarinense. Coletada com flores e/ou frutos 
nos meses de janeiro, maio, julho, setembro e 
novembro.
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Resumo 
Este trabalho compreende o levantamento taxonômico da família Turneraceae para a Região de Xingó: 
Alagoas e Sergipe, Nordeste brasileiro. Foram encontradas nove espécies, distribuídas em dois gêneros: 
Piriqueta cistoides, P. guianensis, P. racemosa, Turnera calyptrocarpa, T. cearensis, T. chamaedrifolia, T. 
hermannioides, T. pumilea e T. subulata. O tratamento taxonômico inclui chave de identificação, descrições, 
ilustrações e comentários sobre os táxons.
Palavras-chave: Caatinga, florística, nordeste brasileiro, Piriqueta, Turnera.

Abstract 
This work comprises the taxonomic survey of the family Turneraceae for the Xingó Region: states of Alagoas 
and Sergipe, Brazilian northeastern. Nine species distributed in two genera were found: Piriqueta cistoides, 
P. guianensis, P. racemosa, Turnera calyptrocarpa, T. cearensis, T. chamaedrifolia, T. hermannioides, T. 
pumilea and T. subulata. The taxonomic treatment includes an identification key, descriptions, illustrations 
and comments about the taxa.
Key words: Caatinga vegetation, floristics, Brazilian northeastern, Piriqueta, Turnera.
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Introdução
Turneraceae é uma família predominantemente 

tropical com 12 gêneros e 229 espécies distribuídas 
na América e África (Arbo 2007). Turneraceae s.s., 
juntamente com Malesherbiaceae e Passifloraceae 
s.s., encontra-se circunscrita a Passifloraceae 
s.l., na ordem Malpighiales (APG IV 2016). 
Entretanto, estudos filogenéticos as sustentam 
como independentes (Thulin et al. 2012; Tokuoka 
2012). Por esta razão, neste estudo considerou-se a 
circunscrição tradicional de Turneraceae, conforme 
Cronquist (1981). 

No Brasil, Turneraceae está representada 158 
espécies, distribuídas em dois gêneros: Piriqueta 
Aubl., com 39 espécies, e Turnera L., com 120 
espécies (BFG 2015; Arbo 2015). Ocorrem em 
todas as regiões e domínios fitogeográficos, 

especialmente no Cerrado e Caatinga, os quais 
representam os principais centros de diversidade 
da família (Arbo & Mazza 2011). Apesar de 
tratar-se de um grupo bem estudado do ponto 
de vista taxonômico (Arbo 1995a, 1997, 2000, 
2005, 2008), ainda é pouco representado em 
floras locais, principalmente na região Nordeste 
do Brasil (Arbo 1995b; Agra et al. 2009; Rocha 
et al. 2012; Arbo 2013; Souza et al. 2013). O 
estudo de Arbo (2013) para o estado de Sergipe 
corresponde a uma importante contribuição para o 
conhecimento da flora da Região de Xingó, porém 
as espécies do estado de Alagoas têm permanecido 
desconhecidas, estando restritas a menções em 
listas florísticas (p. ex. Arbo 2006).

Através deste estudo, objetivou-se inventariar 
e caracterizar morfologicamente as espécies de 
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Turneraceae da Região de Xingó, abrangendo parte 
dos estados de Alagoas e Sergipe, além de prover 
chave de identificação, descrições, ilustrações 
e dados atualizados acerca da distribuição dos 
representantes desta família no domínio da 
Caatinga, dando continuidade ao projeto “Flora 
da Região de Xingó: Alagoas e Sergipe” (Melo et 
al. 2009a, b; Santos et al. 2009; Silva et al. 2010; 
Machado-Filho et al. 2012).

Material e Métodos
A Região de Xingó está situada no Nordeste 

brasileiro (9o30’–10o0’S, 37o30’–38o0’W), na 
confluência dos estados de Alagoas, Bahia, 

Pernambuco e Sergipe, com predominância 
da vegetação de caatinga [Savana Estépica 
Arborizada - IBGE (2012)]. A Região é cortada 
pelo rio São Francisco e se destaca como uma 
importante unidade geográfica e sociocultural 
no Brasil. A área estudada se localiza entre os 
estados de Alagoas (municípios de Olho d’Água 
do Casado, Pão de Açúcar e Piranhas) e Sergipe 
(municípios de Canindé do São Francisco, Nossa 
Senhora da Glória, Poço Redondo e Porto da 
Folha) (Fig. 1).

Foram analisadas as coleções dos herbários 
ASE, CTES, HUEFS, IPA, PEUFR, RB e UFP, 
além de espécimes coletados nos municípios 

Figura 1 – Mapa de localização da Região de Xingó, evidenciando a área estudada em cinza-escuro (Canindé do 
São Francisco, Nossa Senhora da Glória, Olho d’Água do Casado, Pão de Açúcar, Piranhas, Poço Redondo e Porto 
da Folha). Fonte: IBGE 2012. 
Figure 1 – Xingó Region location map, showing the study area in dark-grey (Canindé do São Francisco, Nossa Senhora da Glória, Olho 
d’Água do Casado, Pão de Açúcar, Piranhas, Poço Redondo and Porto da Folha). Font: IBGE 2012.



Turneraceae na Região de Xingó

Rodriguésia 68(2): 569-579. 2017

571

supracitados, durante os anos de 1999 e 2002, 
através do projeto “Flora da Região de Xingó: 
Alagoas e Sergipe”. As identificações foram 
realizadas com base em literatura especializada 
(Arbo 1995a, 1997, 2000, 2005, 2008). A 
terminologia morfológica se baseou em Radford 
et al. (1974) e Harris & Harris (1994), enquanto 
os tipos de indumentos se fundamentaram em 
Payne (1978) e González & Arbo (2004). As 
coordenadas dos municípios foram obtidas 
através da ferramenta GeoLoc (CRIA 2005). Os 
comentários referentes aos aspectos ecológicos e 
coloração das pétalas se basearam nas informações 
das etiquetas de herbário.

Resultados e Discussão 
Para a Região de Xingó foram registradas 

nove espécies distribuídas em dois gêneros: 
Piriqueta, com três espécies, e Turnera, com 
seis espécies. De modo geral, são espécies 
de ampla distribuição no Nordeste brasileiro, 
ocorrendo principalmente em áreas de caatinga 
aberta, por vezes associadas a áreas antrópicas. 
Os caracteres que se mostraram mais úteis para 
a separação das espécies foram: a composição 
do indumento, coloração das pétalas e forma das 
bractéolas e sementes.

Tratamento Taxonômico
Turneraceae Kunth ex DC., Prodr. 3: 345 (1828), 
nom. cons.

Ervas a arbustos, anuais ou perenes. Folhas 
alternas, simples; geralmente com pares de nectários 
extraflorais basilaminares, circulares; venação 
broquidódroma. Estípulas 2, desenvolvidas ou 
rudimentares. Inflorescências cimosas, unifloras 
e axilares, raro formando um racemo terminal. 
Flores actinomorfas, bissexuais, hipóginas, 
homostilas ou heterostilas; pedúnculo livre ou 
adnato ao pecíolo (flor epifila); com ou sem 
pedicelo; brácteas presentes ou ausentes; bractéolas 
(profilos) 2, geralmente opostos, às vezes ausentes; 
sépalas 5, porção basal gamossépala, prefloração 
quincuncial; pétalas 5, dialipétalas, alternissépalas, 
prefloração contorta; unha conata ao tubo 
calicino, constituindo um tubo floral; corona 
ausente ou presente e, neste caso, localizada na 
unha das pétalas e base das sépalas; estames 5, 
alternipétalos, livres entre si, por vezes, adnatos 
pelas margens ou porção basal ao tubo floral; 
anteras bitecas, dorsifixas, deiscência longitudinal, 
introrsas; ovário 3-carpelar, gamocarpelar, 
unilocular, placentação parietal; estiletes 3; 
estigmas penicelados. Cápsulas loculicidas, 
3-valvares. Sementes com arilo desenvolvido.

Chave para as espécies de Turneraceae da Região de Xingó, Alagoas e Sergipe (Brasil)

1. Caules com tricomas tectores simples, estrelados, estrelados-porrectos, às vezes glandulares setiformes; 
flores com bractéolas rudimentares; corona presente.
2. Corola salmão; epicarpo granuloso, tricomas glandulares setiformes .......2. Piriqueta guianensis
2’. Corola amarela; epicarpo liso, tricomas tectores simples.

3. Flores reunidas em um racemo terminal; sementes lunadas ............... 3. Piriqueta racemosa
3’. Flores solitárias; sementes obovoides ...................................................1. Piriqueta cistoides

1’. Caules com tricomas tectores simples ou estrelados, às vezes glandulares microcapitados, capitado-
estipitados ou capitado-sésseis; flores com bractéolas desenvolvidas, 4–13 mm compr.; corona ausente. 
4. Nectários extraflorais presentes.

5. Indumento com tricomas tectores simples e estrelados.
6. Subarbustos; flores com pedúnculo adnato ao pecíolo; filetes glabros; sementes oblongas, 

epiderme lisa ......................................................................... 7. Turnera hermannioides
6’. Arbustos; flores com pedúnculo livre do pecíolo; filetes pilosos; sementes obovoides, 

epiderme papilosa ........................................................................... 5. Turnera cearensis
5’. Indumento apenas com tricomas tectores simples.

7. Caules tomentoso-hirsutos; flores homostilas; corola amarela, base amarelo-alaranjada; 
epicarpo liso; sementes lunadas, retículo proeminente .................... 8. Turnera pumilea

7’. Caules estrigosos; flores heterostilas; corola creme, base castanho-escura; epicarpo 
verrucoso; sementes obovoides, retículo plano ............................... 9. Turnera subulata

4’. Nectários extraflorais ausentes.
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8. Tricomas glandulares capitado-estipitados; estípulas rudimentares; bractéolas subuladas; corola creme, 
base púrpura ..................................................................................................6. Turnera chamaedrifolia

8’. Tricomas glandulares capitado-sésseis; estípulas desenvolvidas, ca. 4 mm compr.; bractéolas espatuladas; 
corola branca, base amarelo-clara ...................................................................4. Turnera calyptrocarpa

1. Piriqueta cistoides (L.) Griseb., Fl. Brit. W.I.: 
298. 1860.

Subarbustos ca. 1 m alt.; caules esparso-
hirsutos, tricomas tectores simples, estrelados 
e estrelado-porrectos, ferrugíneos, tricomas 
glandulares ausentes. Estípulas rudimentares. 
Folhas com pecíolo até 3 mm compr.; nectários 
ausentes; lâmina 0,5–3,3(–4) × 0,1–1,2 cm, 
cartácea, discolor, lanceolada, base cuneada, 
ápice agudo, margens denticuladas, discretamente 
revolutas; face adaxial hirsuta, face abaxial 
tomentoso-velutina. Flores axilares, solitárias, 
heterostilas; pedúnculo 1–2 cm compr., livre do 
pecíolo; brácteas e bractéolas ausentes; pedicelo 
3–5 mm compr.; cálice 4–7 mm compr.; corola 
9–10 mm compr., amarela; corona amarela; 
filetes glabros, base brevemente adnata ao 
tubo floral; anteras com ápice curvo; estiletes 
glabros. Cápsulas com epicarpo liso, esparso-
piloso, tricomas tectores simples. Sementes ca. 
1,5 × 1 mm, obovoides, discretamente curvas, 
reticuladas; epiderme lisa, retículo plano.

Iconografia: Arbo (1995a: 57a-f e 58a-r).
Material examinado: SERGIPE: Canindé de São 
Francisco, Monumento Natural Grota do Angico, 
11.V.2010, fl. e fr., A.C.C. Silva 216 (ASE).
Material adicional examinado: SERGIPE: Neópolis, 
Pindoba, margens do rio São Francisco, 19.II.2014, fl. 
e fr., E. Melo et al. 12476 (HUEFS).

Ruderal, amplamente distribuída na América 
(Arbo 1995a). Ocorre na maioria dos estados 
brasileiros (BFG 2015). São reconhecidas duas 
subespécies: P. cistoides subsp. cistoides (L.) 
Griseb. e P. cistoides subsp. caroliniana (Walt.) 
Arbo (Arbo 1995), apenas esta última ocorre na 
Região de Xingó. Foi encontrada na caatinga, em 
afloramentos rochosos, florescendo e frutificando 
em maio.

Piriqueta cistoides subsp. caroliniana 
pode ser reconhecida pelas flores heterostilas, 
axilares, solitárias, corola amarela e sementes 
discretamente curvas com retículo plano; a 
subespécie típica diferencia-se principalmente 
pelas flores homostilas e hábito herbáceo (Arbo 
1995a). Assemelha-se a P. racemosa, a qual 
se diferencia pelas flores reunidas em racemo 
terminal e sementes lunadas.

2. Piriqueta guianensis N.E. Br., Trans. Linn. 
Soc. London, Bot. ser. 2, 6: 30. 1901.
 Fig. 2a-c

Subarbustos 0,4–1 m alt.; caules esparso-
pilosos a tomentosos, tricomas tectores estrelado-
porrectos ferrugíneos e glandulares setiformes. 
Estípulas rudimentares. Folhas com pecíolo 
0,5–6 mm compr.; nectários ausentes; lâmina 
1–4 × 0,4–0,7 cm, menor no ápice dos ramos, 
cartácea, discolor, ovada, elíptica a lanceolada, 
base atenuada, ápice agudo a obtuso, margens 
serreado-crenadas, revolutas; face adaxial 
tomentosa, face abaxial tomentoso-velutina. 
Flores axilares, solitárias, heterostilas; pedúnculo 
1,4–2,4 cm compr., livre do pecíolo; brácteas 
ausentes; bractéolas rudimentares; pedicelo 4–8 
mm compr.; cálice 1–1,3 cm compr.; corola 1,5–2 
cm compr., salmão, base amarela; corona roxa; 
filetes glabros, base brevemente adnata ao tubo 
floral; anteras com ápice curvo; estiletes glabros. 
Cápsulas com epicarpo granuloso, hirsuto, 
tricomas glandulares setiformes de base hialina. 
Sementes ca. 2 × 0,8–1 mm, estreito-obovoides, 
discretamente curvas, reticuladas; epiderme lisa, 
retículo plano.

Iconografia: Rocha & Moreira (2014: fotos 
13-14); Arbo (1995a: 52f-i).
Material examinado selecionado: SERGIPE: Canindé 
do São Francisco, fazenda Jerimum, 24.III.1999, fl. e 
fr., R.A. Silva & D. Moura 916 (UFP); Fazenda Baixa 
Verde, 2.VI.1999, fl. e fr., D. Moura 304 (UFP); 
Fazenda Poço Verde, 3.III.2000, fl. e fr., D. Moura & 
R.A. Silva 1085 (PEUFR, UFP).

Apresenta distribuição disjunta, sendo 
registrada na Guiana, na região Norte (Roraima) 
e na maioria dos estados do Nordeste brasileiro 
(BFG 2015), onde ocorre ruderalmente. São 
reconhecidas duas subespécies: Piriqueta 
guianensis subsp. guianensis e P. guianensis 
subsp. elongata (Urb. & Rolfe) Arbo (Arbo 
1995a); apenas esta última ocorre na Região de 
Xingó. Foi encontrada na caatinga, tabuleiros, em 
áreas abertas, às vezes antrópicas, crescendo em 
substratos argilosos e arenosos; floresce e frutifica 
praticamente durante o ano todo.

Piriqueta guianensis subsp. elongata é 
endêmica do Nordeste brasileiro, podendo ser 
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Figura 2 – a-c. Piriqueta guianensis – a. ramo reprodutivo; b. parte de uma flor longistila, com duas pétalas seccionadas, 
corona, 2 estames e gineceu; c. semente (Moura 1085).
Figure 2 – a-c. Piriqueta guianensis – a. reproductive branch; b. part of a long-styled flower, with 2 sectioned petals, corona, 2 stamens 
and gynoecium; c. seed (Moura 1085).
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reconhecida principalmente pela corola salmão, com 
base amarela, e pela corona roxa, além da presença 
de tricomas glandulares setiformes de base hialina 
no epicarpo. A subespécie típica ocorre apenas 
nas Guianas e Roraima, diferenciando-se pelos 
estiletes pilosos (vs. glabros), sementes de 1,5–1,8 
mm compr. (vs. 1,9–2,3 mm compr.) e nervuras 
secundárias com ângulo de divergência de 22–45o 
(vs. 18–30o) (Arbo 1995a).

3. Piriqueta racemosa (Jacq.) Sweet, Hort. Brit.: 
1: 154. 1826.

Ervas 20–30 cm alt.; caules hirsutos, tricomas 
tectores simples, estrelados e estrelado-porrectos 
ferrugíneos, tricomas glandulares ausentes. 
Estípulas rudimentares. Folhas com pecíolo até 
1 cm compr.; nectários ausentes; lâmina 2,2–5,2 
× 0,7–2,5 cm, reduzida na porção terminal dos 
ramos, cartácea, discretamente discolor, ovada, 
base cuneada, ápice agudo, margens serreado-
crenadas, discretamente revolutas; face adaxial 
denso-pilosa, face abaxial tomentoso-velutina. 
Flores axilares, reunidas em um racemo terminal, 
heterostilas; pedúnculo 0,7–2(–3,3) cm compr., livre 
do pecíolo; brácteas e bractéolas ausentes; pedicelo 
2–5 mm compr.; cálice 4–5(–7) mm compr.; corola 
ca. 9 mm compr., amarela, base amarelo-escura; 
corona amarelo-escura; filetes glabros, base 
brevemente adnata ao tubo floral; anteras com ápice 
curvo; estiletes glabros. Cápsulas com epicarpo 
liso, esparso-hirsuto, tricomas tectores simples. 
Sementes ca. 1,7 × 1 mm, lunadas, reticuladas; 
epiderme papilosa, retículo proeminente.

Iconografia: Rocha & Moreira (2014: fotos 
16-17); Arbo (1995a: 59a-f).
Material examinado selecionado: ALAGOAS: Piranhas, 
Fazenda Baixa da Légua, 10.VIII.1999, fl. e fr., D. Moura 
& R.A. Silva 554 (UFP). SERGIPE: Canindé do São 
Francisco, Fazenda Jaburu, 10.XI.1999, fl. e fr., R.A. Silva 
& D. Moura 1225 (UFP); Poço Redondo, Serra da Guia, 
21.IX.2009, fl. e fr., W.J. Machado & J.B. Jesus 25 (ASE).

Ruderal, ocorre principalmente na América 
do Sul e Velho Mundo (Arbo 1995a). No Brasil, 
ocorre na maioria dos estados do Nordeste (exceto 
Maranhão) e Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais 
e Rio de Janeiro) (BFG 2015). Na Região de 
Xingó, foi encontrada na caatinga em áreas abertas, 
antrópicas; floresce e frutifica durante o ano todo.

Pode ser reconhecida pelas flores reunidas em 
racemos terminais e sementes lunadas com retículo 
proeminente. Assemelha-se a Piriqueta cistoides, a 
qual se diferencia pelas flores solitárias e sementes 
discretamente curvas com retículo plano.

4. Turnera calyptrocarpa Urb., Jahrb. Königl. Bot. 
Gart. Berlin 2: 128. 1883.

Subarbustos ca. 70 cm alt.; caules esparso-
pilosos, tricomas tectores simples e glandulares 
capitado-sésseis. Estípulas ca. 4 mm compr., 
subuladas. Folhas com pecíolo 1–5 mm compr.; 
nectários ausentes; lâmina 0,7–2 × 0,4–0,8 cm, 
cartácea, discretamente discolor, obovada, base 
cuneada, ápice obtuso, margens serreado-crenadas, 
revolutas; face adaxial esparso-pilosa, face abaxial 
pilosa. Flores axilares, solitárias, heterostilas; 
pedúnculo ca. 2 mm compr., livre do pecíolo; 
brácteas ausentes; bractéolas 4–5 mm compr., 
espatuladas; pedicelo ausente; cálice 6–8 mm 
compr.; corola 0,8–1 cm compr., branca, base 
amarelo-clara; corona ausente; filetes pilosos, base 
brevemente adnata ao tubo floral; anteras com ápice 
reto; estiletes esparso-pilosos na porção média. 
Cápsulas com epicarpo tenuamente granuloso, 
piloso, tricomas tectores simples. Sementes ca. 
2 × 1 mm, obovoides, discretamente curvas, 
reticuladas; epiderme papilosa, retículo plano.

Iconografia: Rocha & Moreira (2014: foto 
34); Arbo (2000: 16a-h).
Material examinado selecionado: ALAGOAS: Olho 
D’Água do Casado, Fazenda Capelinha, 21.I.2002, fl. e 
fr., L.M. Cordeiro 667 (PEUFR). SERGIPE: Canindé do 
São Francisco, Fazenda Brejo, 31.VIII.2000, fl. e fr., R.A. 
Silva & D. Moura 1756 (RB); Poço Redondo, Fazenda 
Charco, 2.IV.2008, fl. e fr., J.E. Nascimento-Junior & 
D.S. Melo 312 (ASE); Nossa Senhora da Glória, povoado 
Boa Sorte, 27.VII.2011, fl. e fr., G.M.A. Matos 20 (ASE).

Ocorre apenas no Brasil, no Nordeste (exceto 
Maranhão) e Sudeste (Minas Gerais) (BFG 2015). 
Na Região de Xingó, foi encontrada na caatinga, em 
áreas antrópicas como trilhas ou pasto, crescendo 
sobre substratos argilosos ou pedregosos; floresce 
e frutifica praticamente durante o ano todo.

Pode ser reconhecida pelas flores com 
bractéolas espatuladas, corola branca com base 
amarelo-clara, além das folhas às vezes congestas, 
formando braquiblastos no ápice dos ramos. 
Assemelha-se a Turnera diffusa Willd. ex Schult., 
não ocorrente na área estudada, a qual se diferencia 
pelas flores com bractéolas subuladas e corola 
amarela.

5. Turnera cearensis Urb., Jahrb. Königl. Bot. 
Gart. Berlin 2: 100. 1883.

Arbustos 50–70 cm alt.; caules pilosos a 
tomentosos, tricomas tectores simples e estrelados, 
tricomas glandulares ausentes. Estípulas 1–2 mm 
compr., subuladas. Folhas com pecíolo 1,1–10 
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mm compr.; 1–2 pares de nectários, basilaminares; 
lâmina 2,5–5,4 × 0,9–1,2 cm, cartácea, discolor, 
ovada, raro obovada, base cuneada, ápice agudo, 
margens crenadas, discretamente revolutas; face 
adaxial pilosa a tomentosa, face abaxial tomentoso-
velutina. Flores axilares, solitárias, heterostilas; 
pedúnculo ca. 4 mm compr., livre do pecíolo; 
brácteas ausentes; bractéolas 5–9 mm compr., 
linear-lanceoladas; pedicelo ausente; cálice 9,5–10 
mm compr.; corola ca. 1,1 cm compr., amarela; 
corona ausente; filetes pilosos, margens ca. 3 
mm adnatas à unha das pétalas, formando sacos 
nectaríferos entre cada estame e a sépala oposta; 
anteras com ápice reto; estiletes pilosos. Cápsulas 
com epicarpo granuloso, piloso a tomentoso, 
tricomas tectores simples. Sementes ca. 3 × 1 
mm, obovoides, discretamente curvas, estriado-
reticuladas; epiderme papilosa, retículo plano.

Iconografia: Rocha & Moreira (2014: fotos 
38-40); Arbo (2005: 12a-j).
Material examinado selecionado: ALAGOAS: Olho 
d’Água do Casado, Fazenda Capelinha, 21.I.2002, fr., 
L.M. Cordeiro et al. 670 (PEUFR). SERGIPE: Canindé 
do São Francisco, 29.XI.2000, fl. e fr., L.M. Cordeiro et 
al. 286 (PEUFR); Poço Redondo, Serra da Guia, trilha 
acima do olho d’água, 26.IV.2009, fl. e fr., A.P. Prata et 
al. 1651 (ASE).

Ocorre apenas no Brasil, no Nordeste e 
Sudeste (Minas Gerais) (BFG 2015). Na Região 
de Xingó, foi encontrada na caatinga e brejos de 
altitude; floresce e frutifica durante o ano todo.

Pode ser reconhecida pelas flores solitárias, 
pedúnculos desenvolvidos, livres do pecíolo, 
bractéolas linear-lanceoladas e corola amarela. 
Assemelha-se a Turnera blanchetiana Urb., não 
ocorrente na área estudada, a qual se diferencia 
pelas flores bracteadas, dispostas em capítulos.

6. Turnera chamaedrifolia Cambess., in Saint-Hil., 
Juss.& Cambess., Fl. Bras. Merid. 2: 221. 1829.

Subarbustos 0,3–2,5 m alt.; caules pilosos, 
tricomas tectores simples e glandulares capitado-
estipitados. Estípulas rudimentares. Folhas com 
pecíolo 2–9 mm compr.; nectários ausentes; 
lâmina 0,9–3 × 0,5–1,6 cm, cartácea, discretamente 
discolor, ovada a obovada, base atenuada, ápice 
agudo, margens serreado-crenadas, discretamente 
revolutas; face adaxial esparso-pilosa, face abaxial 
pilosa. Flores axilares, solitárias, heterostilas; 
pedúnculo 4–9 mm compr.; livre do pecíolo, 
às vezes brevemente adnato; brácteas ausentes; 
bractéolas 6–10 mm compr., subuladas; pedicelo 
ausente; cálice 8–15 mm compr.; corola 1,3–1,5 

cm compr., creme, base púrpura; corona ausente; 
filetes glabros, base brevemente adnata ao tubo 
floral; anteras com ápice curvo; estiletes glabros. 
Cápsulas com epicarpo verrucoso, tomentoso-
hirsuto, tricomas tectores simples. Sementes ca. 2 
× 1 mm, obovoides, retas ou curvas, reticuladas; 
epiderme lisa, retículo ligeiramente proeminente.

Iconografia: Rocha & Moreira (2014: fotos 
41-42) Arbo (2000: 20a-f).
Material examinado selecionado: ALAGOAS: Olho 
d’Água do Casado, 22.XI.1999, fl. e fr., R.A. Silva & D. 
Moura 1315 (PEUFR); Piranhas, área urbana, 20.IV.1999, 
fr., D. Moura & M. Sales 77 (PEUFR). SERGIPE: 
Canindé do São Francisco, Fazenda Xingó, 3 km da 
divisa com a Bahia, 25.IV.2001, fl. e fr., R.M. Harley 
et al. 54307 (CTES, HUEFS); Poço Redondo, Serra da 
Guia, 17.I.2010, fl. e fr., W.J. Machado et al. 146 (ASE); 
Porto da Folha, povoado Lagoa Grande, Fazenda São 
Pedro, 18.X.2011, fl. e fr., D.G. Oliveira et al. 330 (ASE).

Ruderal, ocorre apenas no Brasil, no Nordeste 
(exceto Maranhão) e Sudeste (Minas Gerais e Rio 
de Janeiro) (BFG 2015). Na Região de Xingó, 
foi encontrada na caatinga, em áreas abertas e 
antropizadas; floresce e frutifica praticamente 
durante o ano todo.

Pode ser reconhecida pelo indumento com 
tricomas glandulares capitado-estipitados, flores 
com pedúnculos livres do pecíolo e corola creme 
com base púrpura. Assemelha-se a Turnera 
calyptrocarpa, a qual se diferencia pelas flores 
com bractéolas espatuladas e corola branca com 
base amarelo-clara. Também é similar a Turnera 
asymmetrica Arbo, endêmica da Bahia, a qual se 
diferencia principalmente pelo indumento com 
tricomas capitado-sésseis e flores com bractéolas 
ovadas e assimétricas (Arbo 2000).

7. Turnera hermannioides Cambess., in Saint-Hil., 
Juss. & Cambess., Fl. Bras. Merid. 2: 218. 1829.

Subarbustos ca. 70 cm alt.; caules tomentosos, 
tricomas tectores simples e estrelados, tricomas 
glandulares ausentes. Estípulas rudimentares. 
Folhas com pecíolo 1–3 mm compr.; nectários 2, 
basilaminares; lâmina 0,7–3,5 × 0,5–2 cm, cartácea, 
discretamente discolor, ovada a obovada, base 
atenuada, ápice agudo, margens serreado-crenadas, 
planas; face adaxial denso-pilosa, face abaxial 
tomentosa. Flores axilares, solitárias, heterostilas; 
pedúnculo 3–4 mm compr., adnato ao pecíolo 
(flores epifilas); brácteas ausentes; bractéolas 
5–7 mm compr., subuladas; pedicelo ausente; 
cálice ca. 7 mm compr.; corola ca. 1,5 cm compr., 
amarelo-clara, raro creme, base às vezes amarelo-
escura; corona ausente; filetes glabros, margens 
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ca. 3 mm adnatas à unha das pétalas, formando 
sacos nectaríferos entre cada estame e a sépala 
oposta; anteras com ápice reto; estiletes pilosos. 
Cápsulas com epicarpo verrucoso, denso-hirsuto, 
tricomas tectores simples. Sementes 2,3–2,5 × ca. 
1 mm, oblongas, discretamente curvas, reticuladas; 
epiderme lisa, retículo plano.

Iconografia: Rocha & Moreira (2014: fotos 
52-53); Arbo (2005: 28a-g).
Material examinado: SERGIPE: Canindé do São 
Francisco, 24.VIII.1999, fl. e fr., D. Moura 639 (PEUFR).
Material adicional examinado: BAHIA: Licínio de 
Almeida, subida para área do Saco da Onça, 14o44’44”S, 
42o34’23”W, 932 m, 5.IV.2013, fl. e fr., L. Rocha et al. 
399 (ALCB, HUEFS).

Ocorre apenas no Brasil, nas regiões Centro-
Oeste (Goiás), Nordeste (Bahia, Piauí, Pernambuco, 
Sergipe), Norte (Tocantins) e Sudeste (Espírito 
Santo e Minas Gerais) (BFG 2015). Na Região de 
Xingó, foi encontrada na caatinga, com flores e 
frutos em agosto.

Pode ser reconhecida pelo indumento 
com tricomas estrelados e sementes oblongas. 
Assemelha-se a Turnera scabra Millsp., não 
ocorrente na área estudada, a qual se diferencia pelo 
indumento apenas com tricomas simples e sementes 
estreito-obovoides, claviformes.

8. Turnera pumilea L., Syst. Nat. ed. 10, 2: 965. 
1759. Fig. 3a,c

Ervas 10–15 cm alt.; caules tomentoso-
hirsutos, tricomas tectores simples, tricomas 
glandulares ausentes. Estípulas rudimentares. 
Folhas com pecíolo até 4 mm compr.; 1 par de 
nectários, basilaminares; lâmina 1,5–2 × 0,8–1 
cm, cartácea, discretamente discolor, ovada, 
base cuneada, ápice agudo, margens crenadas a 
serreado-crenadas, planas; face adaxial esparso-
pilosa, face abaxial hirsuta a denso-hirsuta. Flores 
axilares, solitárias, homostilas; pedúnculo 3–4 
mm compr., adnato ao pecíolo (flores epifilas); 
brácteas ausentes; bractéolas 5,5–7 mm compr., 
lineares; pedicelo ausente; cálice ca. 5 mm compr.; 
corola ca. 7 mm compr., amarela, base amarelo-
alaranjada; corona ausente; filetes glabros, base 
brevemente adnata ao tubo floral; anteras com 
ápice reto; estiletes glabros. Cápsulas com epicarpo 
liso, base glabra, ápice hirsuto a denso-hirsuto, 
tricomas tectores simples. Sementes ca. 2 × 1 
mm, lunadas, reticuladas; epiderme ornamentada, 
retículo proeminente.

Iconografia: Rocha & Moreira (2014: fotos 
86-88); Arbo (2008: 66-67).

Material examinado: SERGIPE: Canindé do São 
Francisco, 19.III.1999, bt., fr., R.A. Silva 895 (PEUFR).
Material adicional examinado: BAHIA: Morro 
do Chapéu, BA-052, a 18 km de Morro do Chapéu, 
11o55’S, 41o15’W, 28.I.2013, fl., L. Rocha & B.S. 
Gregório 383 (HUEFS).

Rude ra l ,  amplamen te  d i s t r i bu ída , 
principalmente na América Central e do Sul (Arbo 
2008). No Brasil, ocorre em quase todas as regiões 
(exceto Sul) (BFG 2015). São reconhecidas duas 
variedades: T. pumilea var. pumilea e T. pumilea 
var. piauhyensis Urb., apenas a primeira ocorre na 
Região de Xingó. Foi encontrada na caatinga, com 
botões e frutos em março.

Turnera pumilea var. pumilea pode ser 
reconhecida pelas folhas geralmente congestas em 
rosetas apicais, flores homostilas, cápsulas hirsutas 
a denso-hirsutas apenas no ápice, além das sementes 
lunadas, com epiderme ornamentada apresentando 
cera epicuticular filiforme, conferindo aspecto 
piloso à superfície. T. pumilea var. piauhyensis se 
diferencia principalmente pelas flores heterostilas 
(Arbo 2008). Quando estéril, pode ser confundida 
com indivíduos jovens de T. subulata, a qual se 
diferencia pelo caule com indumento estrigoso e 
folhas regularmente dispostas nos ramos.

9. Turnera subulata Sm., in Rees, Cycl. 36(2): 
441. 1817. Fig. 3b

Subarbustos  15–70 cm al t . ;  caules 
estrigosos, tricomas tectores simples e glandulares 
microcapitados. Estípulas rudimentares. Folhas 
com pecíolo 0,3–1,5 cm compr.; 1 par de 
nectários, basilaminares; lâmina 1–12,1 × 0,3–5 
cm, cartácea, discretamente discolor, ovada, 
obovada a lanceolada, base atenuada a cuneada, 
ápice agudo a obtuso, margens serreadas a 
serreado-crenadas, planas; face adaxial estrigosa, 
face abaxial denso-estrigosa. Flores axilares, 
solitárias, heterostilas; pedúnculo 2–4 mm compr., 
adnato ao pecíolo (flores epífilas); bractéolas 
9–13 mm compr., subuladas a lanceoladas; 
pedicelo ausente; cálice 7–2,9 mm compr.; corola 
3,5–3,8 cm compr., creme, base castanho-escura; 
corona ausente; filetes glabros, margens ca. 1,5 
mm adnatas à unha das pétalas, formando sacos 
nectaríferos entre cada estame e a sépala oposta; 
anteras com ápice reto; estiletes glabros. Cápsulas 
com epicarpo verrucoso, esparso-piloso, tricomas 
tectores simples. Sementes 2–3 × ca. 1 mm, 
obovoides, discretamente curvas, reticuladas; 
epiderme lisa, retículo ligeiramente proeminente.

Iconografia: Rocha & Moreira (2014: fotos 
93-95); Arbo (2005: 56f-j).
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Figura 3 – a,c. Turnera pumilea – a. ramo reprodutivo (Rocha 383); b. T. subulata – flor epifila, evidenciando nectário 
extrafloral (Silva 1316); c. semente (Rocha 383).
Figure 3 – a,c. Turnera pumilea – a. reproductive branch (Rocha 383); b. T. subulata – epiphyll flower, showing extra-floral nectary 
(Silva 1316); c. seed (Rocha 383).
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Material selecionado: ALAGOAS: Olho d’Água do 
Casado, Fazenda Picos, 22.XI.1999, fl. e fr., R.A. Silva & 
D. Moura 1316 (PEUFR, RB, UFP); Piranhas, 14.X.1999, 
fl. e fr., R.A. Silva 1136 (PEUFR). SERGIPE: Canindé do 
São Francisco, Fazenda Poço Verde, 21.VIII.2000, fl. e fr., 
R.A. Silva et al. 1717 (RB); Pão de Açúcar, 22.VI.2002, fl. 
e fr., R.P. Lyra-Lemos et al. 6853 (HUEFS); Poço Redondo, 
Monumento Natural Grota do Angico, 22.IX.2009, fl. e fr., 
J.E. Nascimento-Junior & T. Dantas 619 (ASE, CTES); 
Porto da Folha, povoado Lagoa Grande, Fazenda São 
Pedro, 19.IV.2011, fl. e fr., D.G. Oliveira et al. 152 (ASE).

Ruderal, ocorre principalmente na América 
do Sul, mas também pode ser encontrada na Ásia 
(Arbo 2005). No Brasil, é amplamente distribuída, 
ocorrendo em todas as regiões (BFG 2015). Na 
Região de Xingó, foi encontrada na caatinga, 
crescendo sobre substratos argilosos e arenosos; 
floresce e frutifica durante o ano todo.

Pode ser reconhecida pelas flores heterostilas 
com corola creme de base castanho-escura. 
Assemelha-se a Turnera scabra Millsp., sendo 
o material seco de difícil separação, pode ser 
diferenciada principalmente pela corola amarela 
com base amarelo-escura.
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Resumo 
Entre as áreas que são reconhecidas pela carência de inventários florísticos no estado da Bahia, destaca-se a 
região sudoeste, mais precisamente as áreas que compreendem o Espinhaço Setentrional. O objetivo deste 
estudo foi realizar o levantamento florístico e taxonômico de Rubiaceae da Serra Geral de Licínio de Almeida 
(SGLA), Bahia. Foram realizadas dez expedições de campo para coleta entre julho de 2012 e maio de 2015, 
abrangendo todas as fitofisionomias existentes na área. Os materiais coletados foram processados e depositados 
nos herbários ALCB e HUEFS. Materiais de referência foram também analisados em visita aos herbários 
ALCB, CEPEC, HRB, HUEFS, RB, SPF. Foram reconhecidas 43 espécies, distribuídas em 28 gêneros, sendo 
Declieuxia (5 spp.), Borreria (3 spp.), Cordiera (3 spp.) e Psychotria (3 spp.) os gêneros mais diversos e, 
seguindo os estudos florísticos prévios na Cadeia do Espinhaço, houve um grande número de gêneros (19) 
com apenas uma única espécie. Psyllocarpus asparagoides, Psyllocarpus laricoides, Stachyarrhena reflexa 
são endêmicas da Bahia e Minas Gerais; Declieuxia passerina e Galianthe peruviana são novas ocorrências 
para a Bahia, e duas espécies (Randia sp. e Staelia sp.) são possivelmente inéditas para a ciência. São 
apresentados chaves de identificação genérica e específica, descrições, comentários taxonômicos para as 
espécies, além de fotos e ilustrações.
Palavras-chave: diversidade florística, Espinhaço Setentrional, taxonomia.

Abstract 
One of the areas in Bahia that is known  by the lack of floristic inventories is the southwest region, more 
precisely the area that comprises the septentrional part of the Espinhaço Range. The aim of this study was to 
carry out a floristic and taxonomic survey of Rubiaceae of the Serra Geral of Licínio de Almeida (SGLA), 
Bahia. Ten field trips were conducted between July 2012 and May 2015, covering all existing vegetation types 
in the area. The collected material was processed and deposited at HUEFS and ALCB herbaria. Reference 
materials were also analyzed in visits to  CEPEC, HRB, HUEFS, RB and SPF. A number of 43 species 
distributed in 28 genera were recognized, with Declieuxia (5 spp.), Borreria (3 spp.), Cordiera (3 spp.) and 
Psychotria (3 spp.) as the most diverse genera. Following previous floristic studies in the Espinhaço Range, 
there is alarge number of genera (19) represented by a single species. Psyllocarpus asparagoides, Psyllocarpus 
laricoides and Stachyarrhena reflexa are endemic to Minas Gerais and Bahia; Declieuxia passerina and 
Galianthe peruviana are new records for Bahia, and two species are considered new for science (Randia sp. 
and Staelia sp.). Keys to genera and species identification, descriptions, taxonomic and biologic comments 
for all species are presented, as well as images and illustrations.
Key words: floristic, Espinhaço Septentrional, taxonomy.
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Introdução
Rubiaceae é considerada a quarta maior 

família entre as angiospermas, compreendendo 
13.143 espécies em 611 gêneros (Davis et al. 
2009). Pode ser caracterizada por apresentar hábito 
geralmente arbustivo, folhas simples opostas, 
estípula interpeciolar, flores com corola gamopétala 
e ovário ínfero (exceto em Pagamea) bicarpelar 
(Robbrecht 1988; Davis et al. 2009; Delprete & 
Jardim 2012).

A família apresenta distribuição cosmopolita, 
embora seu centro de diversidade esteja na região 
Neotropical, especialmente nas florestas úmidas 
de baixa altitude, onde estima-se que existam 
ca. 5.000 espécies (Delprete 2004). No Brasil, 
Rubiaceae está representada por 1.392 espécies, 
concentradas principalmente nos domínios 
Amazônico, Atlântico e no Cerrado (Barbosa et al. 
2016). A Bahia por sua vez, apresenta 368 espécies, 
sendo considerado o segundo estado brasileiro 
com maior riqueza de espécies, o que é reflexo da 
elevada heterogeneidade de formações vegetais 
existentes (Giulietti et al. 2006).

Embora apresente elevada riqueza específica 
na Bahia, são poucas os estudos florísticos 
e taxonômicos com ênfase em Rubiaceae no 
estado. Até o momento, foram feitos apenas três 
trabalhos florísticos focando a família, sendo dois 
na Chapada Diamantina [Pico das Almas - Zappi 
& Stannard (1995); Serra da Fumaça - Sousa et 
al. (2013)] e um em área de Caatinga na Reserva 
Serra Branca no Raso da Catarina, porção Nordeste 
do estado (Varjão et al. 2013). Em todos esses 
trabalhos, a família apresentou grande diversidade 
específica, com elevada proporção de gêneros com 
apenas uma única espécie e, dentre esses gêneros, 
muitas espécies foram registradas como endêmicas 
de áreas montanhosas.

Entre as áreas que são reconhecidas pela 
ausência de inventários florísticos no estado, 
destaca-se a região sudoeste, mais precisamente 
a porção baiana do Espinhaço Setentrional, 
que é formada por um conjunto de três serras 
denominadas Serra do Boqueirão, Serra do Estreito 
e Serra Geral (CRPM 1982).

A Serra Geral do município de Licínio de 
Almeida (SGLA) estende-se por uma área longa 
e estreita, a oeste do município, e apresenta um 
mosaico de formações vegetais, apresentando 
fitofisionomias de campo rupestre, Cerrado 
sensu stricto, floresta estacional e caatinga sobre 
afloramento rochoso (Campos et al. 2016) e, 
embora desconhecida quanto à sua biodiversidade, 

tem sido considerada prioritária para a conservação 
(Taylor & Zappi 2004).

Os inventários florísticos realizados na 
SGLA, incluindo famílias bem representativas, 
como Fabaceae, Caesalpinioideae (Azevedo 
2014), Asteraceae (Santana 2013) e Euphorbiaceae 
(Hurbath et al. 2016), reconheceram um elevado 
número de novas ocorrências para o estado (Alves 
et. al. 2015), bem como a descrição de espécies 
novas para a ciência (Roque & Santana 2014).

Sendo assim, o objetivo principal deste 
trabalho foi produzir um inventário florístico e 
taxonômico para a família Rubiaceae na Serra 
Geral de Licínio de Almeida, Bahia, provendo 
dados de uma área carente em estudos florísticos e 
contribuindo para o conhecimento da Flora da Bahia.

Material e Métodos
A Serra Geral de Licínio de Almeida (SGLA) 

está localizada na porção Setentrional da Serra 
do Espinhaço, na região sudoeste do estado da 
Bahia (CRPM 2008). A SGLA ocupa uma faixa 
longa e estreita a oeste do município de Licínio de 
Almeida, entre as coordenadas 14o25’–14o50’S e 
42o30’–42o35’W, na divisa com os municípios de 
Caculé, Caetité, Jacaraci, Pindaí e Urandi (Fig.1), 
caracterizando-se por apresentar regime de chuvas 
entre 700–900 mm, concentrado no mês de janeiro 
(SEDIR 2007).

Campos et al. (2016) reconheceram para a 
SGLA cinco fitofisionomias, subdivididas em dois 
tipos de formações vegetais, florestas (estacional 
semi-decidual e estacional decidual) e savanas 
(cerrado sensu stricto, campo rupestre e caatinga 
rupestre), de acordo com critérios estabelecidos 
para estas fitofisionomias (Coutinho 1978; Giulietti 
1987; IBGE 2012) (Fig. 2).

O inventário florístico foi realizado por 
meio de dez expedições de coleta entre julho 
de 2012 e maio de 2015, abrangendo 14 pontos 
de coleta e todas as fitofisionomias existentes 
na região (Fig. 1). O material fértil foi coletado 
e herborizado segundo Mori et al. (1989) e 
as exsicatas depositadas nos herbários ALCB 
e HUEFS, com duplicatas enviadas para o 
CEPEC. Foram também consultadas as coleções 
dos herbários ALCB, CEPEC, HRB, HRCB, 
HUEFS, SPF e RB (acrônimos conforme Thiers, 
continuamente atualizado), a fim de analisar 
materiais provenientes da área de estudo, bem 
como utilizar outros materiais como referência para 
identificação do material coletado.
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Figura 1 – a. Serra Geral de Licínio de Almeida na porção central da Cadeia do Espinhaço, Bahia; b. Licínio de 
Almeida e municípios adjacentes; c. Serra Geral na porção oeste do município e pontos de coleta cobrindo toda a 
extensão da serra.
Figure 1 – a. Serra Geral of Licínio de Almeida in the center portion of Espinhaço Range, Bahia; b. Licínio de Almeida and neighboring 
municipalities; c. Serra Geral in the west portion of the municipality and collection points covering the entire length.
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Figura 2 – a-d. fitofisionomias da Serra Geral de Licínio de Almeida – a. campo rupestre; b. caatinga; c. floresta 
estacional semidecidual; d. cerrado. e-f. floresta estacional decidual – e. estação seca; f. estação chuvosa. (a,d. N. 
Roque; b,c,e. L. Campos; f. F. Hurbath).
Figure 2 – a-d. phytophysiognomies of Serra Geral of Licinio de Almeida – a. rocky outcrops; b. caatinga; c. semidecidual seasonal 
forest; d. cerrado. e-f. deciduous forest – e. dry season; f. rainy season. (a,d. N. Roque; b,c,e. L. Campos; f. F. Hurbath).
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A identificação taxonômica, elaboração 
de comentários morfológicos e distribuição das 
espécies foram feitos com base em revisões 
taxonômicas [Augusta  - Delprete (1997), 
Borreria - Cabral et al. (2011), Coussarea - 
Pereira (2007), Declieuxia - Kirkbride (1976), 
Galianthe - Cabral et al. (2009), Margaritopsis 
- Taylor (2005), Mitracarpus - Souza et al. 
(2010), Palicourea - Taylor (1995), Posoqueria 
- Macias (1988), Psyllocarpus - Kirkbride 
(1979), Richardia - Lewis & Oliver (1974), 
Sabicea - Wernham (1914) e Tocoyena - Prado 
(1987)], floras e levantamentos florísticos 
(e.g., Mendaçolli et al. 2007; Campos et al. 
2006; Delprete 2010; Sousa et al. 2013; Varjão 
et al. 2013; Zappi et al. 2014), protólogos, 
visualização de e-tipos, além de consulta às 

plataformas online, Flora do Brasil (BFG 2015) 
e Rubiaceae World Checklist (Govaerts 2016).

Para o tratamento taxonômico foram 
elaboradas descrições genéricas (exceto gêneros 
monoespecíficos), com base nas revisões e floras 
listadas acima, e de espécies, em ordem alfabética, 
seguida do material examinado, distribuição 
geográfica e comentários taxonômicos ou 
biológicos. Gêneros com mais de uma espécie 
foram acompanhados de chave dicotômica. Para 
as descrições das espécies utilizou-se Radford et 
al. (1974) e Beentje (2010). As medições foram 
feitas através de paquímetro digital e papel 
milimetrado. O termo ‘subséssil’ foi utilizado 
para estruturas entre 0,2–1 mm compr.

Resultados e Discussão

Chave para gêneros de Rubiaceae ocorrentes na SGLA, Licínio de Almeida, Bahia

1. Trepadeiras, ramos volúveis.................................................................................................................. 2
2.	 Lâmina	 foliar	 elíptica,	 3,2–4,1	 cm	compr.;	 inflorescência	umbeliforme	 (Fig.	 5h);	flores	 alvas,	

corola sub-rotácea ca. 0,16 cm compr.; sementes ferrugíneas ................................9. Emmeorhiza
2’.	 Lâmina	foliar	lanceolada	a	ovada,	4,3–5,2	cm	compr.;	inflorescência	em	dicásios	ou	tirsos;	flores	

vermelhas, corola tubular 4,6–5,5 cm compr.; sementes negras .................................15. Manettia
1’. Ervas, arbustos, subarbustos ou árvores; ramos eretos, escandentes ou prostrados ............................. 3

3. Estípula inteira (Fig. 11f) .............................................................................................................. 4
4. Flores unissexuais ................................................................................................................. 5

5.	 Ramos	espinescentes	 (Fig.	5p);	flores	masculinas	organizadas	em	tirso	ou	fascículo;	
lobos do cálice lanceolados ............................................................................22. Randia

5’.	 Ramos	inermes	(Fig.	11e);	flores	masculinas	organizadas	em	inflorescência	espiciforme	
ou em glomérulo, lobos do cálice fusionados formando estrutura cupuliforme ........... 6
6.	 Lâmina	foliar	obovada;	flores	masculinas	em	inflorescência	espiciforme	(Fig.	11g);	

fruto elipsoide; sementes aplanadas, 5,5–5,9 mm compr. ..........26. Stachyarrhena
6’.	 Lâmina	foliar	elíptica;	flores	masculinas	em	glomérulos	(Fig.	5g);	frutos	globosos;	

sementes suborbiculares, 3,6–4,7 mm compr. .......................................5. Cordiera
4’. Flores bissexuais ................................................................................................................... 7

7. Corola campanulada (Fig. 5f), rósea; fruto alvo na maturidade ................3. Chiococca
7’. Corola hipocrateriforme ou infundibuliforme (Fig. 3b,l), alva, azul, creme, lilás, vermelha 

ou vinácea; fruto amarelo, atropurpúreo ou vermelho quando maduros ...................... 8
8. Corola 4-lobada (Figs. 3b; 6d) .............................................................................. 9

9. Estípula linear com glândulas; fruto esquizocárpico (2-mericarpos), lenticular 
(Fig. 11d) ....................................................................................8. Declieuxia

9’. Estípula triangular, sem glândulas; fruto carnoso drupáceo ou capsular septicida 
(Fig. 7b) ....................................................................................................... 10
10. Erva; fruto capsular ............................................................... 2. Borreria
10’. Arbustos ou árvores; fruto carnoso drupáceo ...................................... 11

11.	 Ramos	espinescentes;	flores	com	corola	vinácea;	fruto	elipsoide ...  
 ......................................................................................4. Chomelia 

11’.	 Ramos	inermes;	flores	com	corola	alva,	creme	ou	lilás;	fruto	globoso,	
subgloboso ou obovoide .............................................................. 12
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12.	 Estípula	com	ápice	agudo;	inflorescência	capituliforme;	flores	com	corola	alva;	fruto	obovoide,	
compresso lateralmente ...................................................................................... 6. Coussarea 

12’.	 Estípula	com	ápice	aristado;	inflorescência	em	tirso;	flores	com	corola	creme	ou	lilás;	fruto	
globoso ou subgloboso ........................................................................................................ 13
13. Flores com corola creme (Fig. 7a); fruto 2-seminado, subgloboso; semente plano-

convexa ............................................................................................................ 14. Ixora
13’. Flores com corola lilás (Fig. 6d); fruto 1-seminado, globoso; semente escavada 

ventralmente ............................................................................................... 10. Faramea 
8’. Corola 5–6 lobada ....................................................................................................................... 14

14. Lóculos do ovário 1-ovulado; fruto carnoso drupáceo (Figs. 6h,l; 7g) ............................... 15
15.	 Prefloração	da	corola	 imbricada,	corola	ca.	4	cm	compr.;	 fruto	1-seminado,	creme	a	

vináceo quando maduro (Fig. 6h,l); semente oblada ou elipsoide, lisa ....12. Guettarda
15’.	 Prefloração	da	corola	valvar,	corola	0,1–0,7	cm	compr.;	 fruto	2-seminado,	vermelho	

quando maduro (Fig. 7g); semente plano convexa, sulcada ....................................... 16
16. Árvore; ramos cilíndricos lenticelados; lâmina foliar com domacias, margem reta 

(Fig. 8k-m), 8,1–8,9 cm compr.........................................................20. Psychotria
16’. Arbusto; ramos costados não lenticelados; lâmina foliar sem domacias, margem 

revoluta (Fig. 7g), 2,5–5 cm compr. ........................................... 16. Margaritopsis
14’. Lóculos do ovário 2-pluriovulados; fruto carnoso baga ou seco capsular (Figs. 4g; 8b) ... 17

17. Corola longo tubular (5,1–14,8 cm compr.) (Figs. 3b; 10k) ....................................... 18
18. Ramos lenticelados; corola 6-lobada.................................................... 7. Coutarea
18’. Ramos não lenticelados; corola 5-lobada ............................................................ 19

19. Flores com corola vermelha; fruto capsular castanho quando maduro; semente 
obcônica .........................................................................................1. Augusta

19’. Flores com corola alva ou creme; fruto carnoso, amarelo quando maduro; 
semente plana ou cuneiforme ...................................................................... 20
20. Árvore; lâmina foliar glabra, estípula ovada, navicular; lobos da corola 

oblongos, fruto drupáceo .................................................19. Posoqueria
20’. Arbusto; lâmina foliar tomentosa, estípula triangular, reta; lobos da corola 

ovados, fruto bacáceo .........................................................28. Tocoyena 
17’. Corola curto tubular (0,3–3,6 cm compr.) ................................................................... 21

21. Ramos triangulares, indumento denso tomentoso, ferrugíneo (Fig. 9j); folhas trísticas 
(Fig. 9i), estípula ca. 3,6 cm compr.; lâmina foliar 8,1–15 cm compr., bulada, margem 
revoluta; fruto cápsula ...........................................................................23. Remijia

21’. Ramos cilíndricos, indumento denso lanoso, creme (Fig. 10a); folhas opostas, 
estípula ca. 0,6 cm compr.; lâmina foliar 4,3–5,5 cm compr., lisa, margem inteira; 
fruto baga.............................................................................................. 25. Sabicea

3’.	 Estípula	bífida	ou	fimbriada	(Figs.	5e;	8j) .......................................................................................... 22
22.	 Estípula	bífida	(Fig.	8j);	fruto	carnoso	drupáceo;	semente	plano-convexa,	sulcada	dorsalmente ..  

 ..................................................................................................................................................... 24
23. Flores actinomorfas; corola cilíndrica, alva .....................................................20. Psychotria
23’. Flores zigomorfas; corola gibosa (Fig. 5o), amarela....................................... 18. Palicourea 

22’.	 Estípula	fimbriada	 (Fig.	 5e),	 fruto	 seco	 capsular	 ou	 esquizocárpico;	 semente	 alada,	 elipsoide,	
oblonga ou obcônica ................................................................................................................... 24
24. Fruto esquizocárpico (Fig. 5r,s), 2–3 mericarpos, separando-se quando maduros ............. 25

25. Flores com cálice e corola 6-lobada, cálice desprendendo-se de fruto; estigma 3-lobado, 
cocleado; fruto com 3 mericarpos, obovóides, papilosos ......................... 24. Richardia

25’. Flores com cálice e corola 4-lobada, cálice persistente no fruto; estigma indiviso, capitado; 
fruto com 2-mericarpos, plano-convexos, pilosos a glabros ............... 13. Hexasepalum

24’. Fruto cápsula (Fig. 5d,l,u), 2 mericarpos, expondo as sementes quando maduros ............. 26
26. Cápsula longitudinalmente deiscente (Figs. 5d; 9b) ................................................... 27
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27.	 Lâmina	foliar	0,5–1,2	cm	compr.;	 inflorescência	capituliforme	ou	em	verticilastro	 (Fig.	8n,o);	
anteras inclusas; semente plana compressa .......................................................... 21. Psyllocarpus

27’.	 Lâmina	foliar	1,5–6,9	cm	compr.;	 inflorescência	em	glomérulo	ou	tirso	(Figs.	3d;	6g);	anteras	
exertas; semente elipsoide ou oblonga ........................................................................................ 28
28.	 Lâmina	foliar	linear,	margem	revoluta,	ca.	1,5	cm;	inflorescência	em	tirso	(Fig.	6g) ............  

 ........................................................................................................................... 11. Galianthe
28’.	 Lâmina	elíptica	a	lanceolada,	margem	plana,	2,5–6,9	cm	compr.;	inflorescência	em	glomérulo	

(Fig. 3d,f) .............................................................................................................. 2. Borreria
26’. Cápsula com deiscência circuncisa ou transversalmente obliqua (Fig. 5l,u) ...................................... 29

29. Lâmina foliar elíptica; cápsula com deiscência circuncisa (Fig. 5l); semente com cicatriz cruciforme 
dorsal e cicatriz ventral em X (Fig. 5m,n) ............................................................ 17. Mitracarpus

29’. Lâmina foliar linear-lanceolada; cápsula com deiscência transversal oblíqua (Fig. 5u); semente 
sem cicatriz dorsal e cicatriz ventral longitudinal (Fig. 5v,w) .......................................27. Staelia

1. Augusta Pohl, Flora 12: 118. 1828.
Arbusto ou subarbusto. Ramos eretos, 

cilíndricos. Folhas opostas, pecioladas; estípula 
inteira; lâmina foliar lanceolada a oblanceolada. 
Inflorescência em corimbos reduzidos ou tirsos 
terminais, pedunculados. Flores pediceladas; cálice 
4-lobado; corola 5-lobada, hipocrateriforme, alva 
ou vermelha; anteras elípticas; ovário 2-locular, 
muitos óvulos por lóculo, estigma bífido. Fruto seco, 
capsular, deiscência septícida e loculicida. Semente, 
diminuta, angular.

Augusta é um gênero pantropical com ca. 
quatro espécies, das quais duas (Augusta longifolia 
e Augusta rivalis) são restritas à região neotropical 
(Govaerts et al. 2016). No Brasil, ocorre apenas 
Augusta longifolia, nos domínios Amazônico, 
Atlântico, Caatinga e Cerrado (Delprete 1997). Este 
gênero caracteriza-se por apresentar flores alvas 
ou vermelhas, frutos capsulares com deiscência 
loculicida e septicida e sementes diminutas, 
angulares (Kirkbride 1997).

1.1. Augusta longifolia (Spreng.) Rehder, Bull. 
Misc. Inform. Kew 1935: 364. 1935. 
 Figs. 3a,b; 8a-c

Arbusto até 2 m alt.. Ramos cilíndricos, 
verdes, estriados, glabros. Folhas opostas, pecioladas 
(pecíolo 2,5–6,8 mm compr.); estípula triangular, 
aristada, ca. 5 × 3 mm, glabra externamente, 
pilosa internamente; lâmina estreitamente elíptica 
a oblanceolada, ápice acuminado, base atenuada, 
6–8,6 × 1,6–2,1 cm, lisa, cartácea, discolor, glabra. 
Tirso terminal, pedunculado (pedúnculo 0,5–1,1 
cm compr.); brácteas lanceoladas, ca. 5,8 × 1 mm, 
ferrugíneas, glabras. Flores pediceladas (pedicelo ca. 
7,3 mm compr.); lobos do cálice triangulares, 2,5–4,2 
× 1,3–1,7 mm, verde a ferrugíneos, glabros; corola 
ca. 5,6 cm compr., tubo ca. 5,1 cm compr., vermelho, 

piloso, lobos ovados, ápice agudo, vermelhos, 
glabros; anteras ca. 6,8 × 1,3 mm, amarelas, glabras; 
estilete ca. 5 cm compr., creme-esverdeado, piloso na 
base do estilete, lobos do estigma ca. 3,3 mm compr, 
cremes, glabros. Fruto obovóide, 1,6–1,7 × 0,6–0,7 
cm, verde a castanho quando maduro, glabro. 
Semente obcônica, ca. 1,2 × 0,8 mm, ferrugínea, lisa.
Material examinado: Licínio de Almeida, Cascarrento, 
16.IX.2011, fl. e fr., 14o55’25”S, 42o56’97”W, N. Roque 
et al. 3325 (ALCB); Córrego do Santana, 15.IX.2011, fl. e 
fr., 14o35’56”S, 42o32’59”W, N. Roque et al. 3291 (ALCB, 
CEPEC); Trilha ao lado da cachoeira das sete quedas, 
22.V.2013, fl. e fr., 14o31’01,5”S, 42o32’00”W, R.L. Borges 
et al. 134 (ALCB, CEPEC, HUEFS); Trilha ao lado da 
cachoeira das sete quedas, 4.XI.2013, fl., 14o37’42,2”S, 
42o30’39,9”W, R.L. Borges et al. 174 (ALCB, HUEFS); 
Cachoeira das Sete Quedas, 6.VIII.2014, fl., 14o51’63”S, 
42o53’27,8”W, N. Roque et al. 4456 (ALCB).

Augusta longifolia é uma espécie endêmica 
do Brasil, amplamente distribuída nos domínios 
fitogeográficos brasileiros, associada a matas ciliares 
do domínio Atlântico e Cerrado (Delprete 1997). 
Na SGLA, A. longifolia é encontrada na margem 
de matas de galeria e caracteriza-se por apresentar 
lâmina foliar estreitamente elíptica a oblanceolada, 
flores vistosas, vermelhas e sementes obcônicas 
(Fig. 2 a-c).

2. Borreria G.Mey., Prim. Fl. Esseq. 79. 1818.
Arbustos, subarbustos ou ervas. Ramos eretos 

ou prostrados, cilíndricos ou angulares. Folhas 
opostas ou verticiladas, sésseis a pecioladas; estípula 
inteira ou fimbriada; lâmina foliar elíptica, linear, 
lanceolada ou ovada. Inflorescência em glomérulo, 
terminal ou axilar. Flores pediceladas a sésseis; 
cálice 4-lobado, verdes a róseos, persistente no 
fruto; corola 4-lobada, hipocrateriforme, alva a lilás; 
anteras oblongas, excertas; ovário 2-locular, um 
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Figura 3 – a,b. Augusta longifolia – a. hábito; b. flor. c,d. Borreria capitata – c. estípula fimbriada; d. glomérulo terminal. 
e,f. Borreria latifolia – e. hábito; f. glomérulo axilar, em destaque frutos passados. g-i. Borreria poaya – g. hábito; h. 
estípula; i. glomérulo. j,k. Chiococca alba – j. ramos com flores; k. flores. l. Chomelia obtusa – flor. (b. L. Campos).
Figure 3 – a,b. Augusta longifolia – a. habit; b. flower. c,d. Borreria capitata – c. fimbriate stipule; d. terminal gomerule. e,f. Borreria 
latifolia – e. habit; f. axilar glomerule showing the dry fruits. g-i. Borreria poaya – g. habit; h. stipule; i. glomerule. j,k. Chiococca 
alba – j. flowering branches; k. flowers. l. Chomelia obtusa – flowers (b. L. Campos).

a b c

d e f

g h i
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óvulo por lóculo, estigma bífido ou capitado. Fruto 
seco capsular com 2-mericarpos, septicida, unidos 
à base quando deiscentes ou apresentando linha 
media longitudinal quando indeiscente. Semente 
elipsoide ou oblonga, reticulada-foveolada, sulcada 
ventralmente.

Borreria é um gênero neotropical, com 
ca. 230 espécies (Cabral et al. 2011). Destas, 

63 ocorrem no Brasil e 29 na Bahia, estado 
considerado centro de endemismo para o gênero 
(Cabral et al. 2011). Na SGLA, Borreria está 
representada por três espécies, caracterizando-se 
por serem ervas ou subarbustos com estípulas 
fimbriadas, inflorescências em glomérulos, frutos 
capsulares com deiscência longitudinal e sementes 
com superfície reticulada-foveolada.

Chave para espécies de Borreria

1. Estípula inteira, ramos glabros ........................................................................................Borreria poaya
1’.	 Estípula	8-fimbriada,	fimbrias	livres,	ramos	setosos ............................................................................ 2

2. Lâmina lanceolada, séssil, 3–4,3 cm compr., nervação inconspícua na face adaxial .....................  
 ............................................................................................................................. Borreria capitata

2’. Lâmina elíptica, peciolada, ca. 5,5 cm compr., nervação impressa na superfície adaxial ..............  
 ..............................................................................................................................Borreria latifolia

2.1. Borreria capitata DC., Prodr. 4:545. 1830.  
 Figs. 3c,d; 5a,b 

Erva até 1 m alt. Ramos prostrados cilíndricos, 
angulares, setosos, esfoliantes. Folhas opostas, 
sésseis; estípula 8-fimbriada, setosa, bainha 
2,2–2,8 mm compr., fímbrias lineares, ca. 8,8 × 
0,6 mm; lâmina lanceolada, ápice agudo, base 
truncada, 3,0–4,3 × 0,2–0,6 cm, lisa, cartácea, 
discolor, setosa. Glomérulo terminal e axilar, 
séssil; brácteas elípticas, foliares, 1,7–2 × 0,5 cm, 
verdes, setosas. Flores subsésseis (pedicelo ca. 1 
mm compr.); lobos do cálice lanceolados, 2,7–3,1 
× ca. 0,06 mm, verdes, setosos na margem; corola 
ca. 4,4 mm compr., tubo ca. 2,7 mm compr., alvo, 
estrigoso externamente, glabro internamente, 
lobos triangulares, ápice agudo, alvos, estrigosos 
externamente, papilosos internamente; anteras 
ca. 1 × 0,5 mm, azuis, glabras; estilete ca. 5 mm 
compr., alvo, glabro, estigma capitado, ca. 0,2 mm 
compr., papiloso. Fruto 1,2–1,5 mm compr., piloso. 
Semente oblonga, ca. 2,1 × 0,5 mm, castanha.
Material examinado: Licínio de Almeida, Saco da 
Onça, 24.V.2013, 14o41’23,7”S, 42o32’35,7”W, fl. e 
fr., R.L. Borges et al. 151 (ALCB, CEPEC, HUEFS); 
Trilha para o Cachoeirão, 14.V.2015, 14o41’3,5”S, 
42o32’44,1”W, fl. e fr., R.L. Borges et al. 291 (ALCB, 
CEPEC, HUEFS).

Borreria capitata é uma espécie amplamente 
distribuída na América do Sul (Cabral et al. 2011; 
BFG 2015). Na SGLA, esta espécie está associada 
sempre a áreas de Cerrado, diferenciando-se das 
demais por apresentar lâmina foliar 3–4,3 cm 
compr. (vs. 4,4–6,9 cm compr.) e anteras azuis (vs. 
anteras lilás em B. poaya). 

2.2. Borreria latifolia K.Schum., Fl. bras. 6(6): 61. 
1888. Fig. 3e,f

Erva ca. 20 cm alt.. Ramos decumbentes, 
angulares, estriados, setosos, vináceos. Folhas 
opostas, pecioladas (pecíolo 1–1,2 cm compr.); 
estipula 8-fimbriada, setosa, bainha ca. 2 mm 
compr., fímbrias linear-triangulares, 6–7 × ca. 0,5 
mm; lâmina elíptica, ápice agudo, base decorrente, 
ca. 5,5 × 2,5 cm, lisa, nervuras impressas na face 
adaxial, membranácea, discolor, setosa. Glomérulo 
terminal e axilar, séssil; brácteas elípticas, foliáceas, 
2,5–3,1 × 1,1–1,4 cm, verdes, setosas. Flores não 
observadas. Fruto ca. 3 mm compr., verde, setoso. 
Semente oblonga, 2–2,3 × 1–1,6 mm, marrom, 
reticulada-foveolada.
Material examinado: Licínio de Almeida, Garimpo das 
Ametistas, 14.V.2015, 14o31’55,5”S, 42o32’4,7”W, fr., 
R.L. Borges et al. 304 (ALCB, CEPEC, HUEFS).

Borreria latifolia é uma espécie de ampla 
distribuição, ocorrendo em todos os estados do 
Brasil (com exceção do Rio Grande do Sul), países 
da América do Sul, África, Ásia e Austrália (Chaw 
& Peng 1987). Na SGLA, esta espécie ocorre em 
áreas de Caatinga antropizada, diferenciando-se 
das demais por apresentar ramos com indumento 
setoso-vináceo (vs. indumento setoso-alvo ou 
glabro), face adaxial da lâmina com nervação 
impressa (vs. nervação inconspícua).

2.3. Borreria poaya (A. St.-Hil.) DC., Prodr. 4:549. 
1830. Figs. 3g-i; 5c-e

Erva ca. 40 cm alt. Ramos eretos, cilíndricos, 
estriados, glabros. Folhas opostas, sésseis; estipula 
inteira, glabra, bainha 3,2–3,8 mm compr., 
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Figura 4 – a. Cordiera elliptica – inflorescência. b-d. Cordiera sessilis – b. inflorescência; c. ramos com frutos; 
d. fruto bacáceo. e-g. Coutarea hexandra – e. ramos com flores; f. flores; g. fruto capsular imaturo. h,i. Declieuxia 
aspalathoides – h. hábito; i. inflorescência. j,k. Declieuxia fruticosa – j. hábito; k. inflorescência; l. Declieuxia 
passerina – inflorescência. (a,c. N. Roque).
Figure 4 – a. Cordiera elliptica – inflorescence. b-d. Cordiera sessilis – b. inflorescence; c. branches with fruits; d. berry fruit. e-g. 
Coutarea hexandra – e. flowering branches; f. flowers; g. capsule immature. h,i. Declieuxia aspalathoides – h. habit; i. inflorescence. 
j,k. Declieuxia fruticosa – j. habit; k. inflorescence; l. Declieuxia passerina – inflorescence. (a,c. N. Roque).
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6,1–6,2 × 2,8–3,2 mm; lâmina lanceolada, ápice 
acuminado, base truncada, 4,4–6,9 × 2–2,7 cm, 
lisa, cartácea, discolor, glabra. Glomérulo terminal 
ou axilar, séssil; brácteas lanceoladas a ovadas, 
foliares, 1,2–2,5 × 0,6–1,6 cm, verdes, glabras. 
Flores subsésseis (pedicelo ca. 0,8 mm compr.); 
lobos do cálice triangulares, 5,9–6,5 × 1,3–1,6 mm, 
róseos, glabros; corola 7,9–8,4 mm compr,, tubo ca. 
5,1 mm compr., lilás, glabro externamente, viloso 
internamente, lobos da corola triangulares, ápice 
agudo, lilás, vilosos internamente; anteras ca. 2 × 
0,4 mm, lilás, glabras; estilete ca. 5,1 mm compr., 
alvo, glabro; estigma bífido, lobos do estigma ca. 
1 mm compr., papilosos. Fruto ca. 5 mm compr., 
glabro. Semente elipsoide 3 × 1,5 mm compr., 
castanha, reticulada-foveolada.
Material examinado: Licínio de Almeida, Casa 
de Barro, próximo ao rio, 26.II.2012, 14o69’66”S, 
42o55’30”W, fl. e fr., F.A. Santana et al. 133 (ALCB); 
Cascarrento, 21.I.2013, 14o31’13,9”S, 42o33’28,2”W, fl. 
e fr., R.L. Borges et al. 080 (ALCB, CEPEC, HUEFS); 
Mata do Riacho de Areia, 20.I.2015, 14o46’54,7”S, 
42o34’4,9”W, fl. e fr., R.L. Borges et al. 225 (ALCB, 
CEPEC, HUEFS).

Borreria poaya é uma espécie típica de 
Cerrado, ocorrendo predominantemente ao 
longo das regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul do 
Brasil (BFG 2015). Na Bahia esta espécie ocorre 
principalmente na região Sudoeste, próximo à 
divisa com Minas Gerais (Cabral et al. 2011). Na 
SGLA, ocorre em campos rupestres e cerrado sensu 
stricto, diferenciando-se das demais por apresentar 
ramos cilíndricos, glabros (vs. ramos costados, 
setosos), estípula inteira (vs. estípula fimbriada) e 
flores lilases (vs. flores alvas).

3. Chiococca P. Browne, Civ. Nat. Hist. Jam. 
164. 1976.

Arbustos, arvoreta ou lianas. Ramos 
prostrados, cilíndricos, eretos ou decumbentes. 
Folhas opostas, pecioladas; estípula inteira; lâmina 
foliar elíptica a ovada. Inflorescência em racemo, 
axilar, pedunculada. Flores pediceladas; cálice 
4–5 lobado; corola 4–5 lobada, campanulada 
ou tubular; estames inseridos na base da corola, 
filetes formando um tubo, anteras ovadas; ovário 
2-locular, um óvulo por lóculo, estigma capitado ou 
bífido. Fruto bacáceo, subgloboso, verde-vináceo a 
alvo. Semente subglobosa, compressa. 

Chiococca  é um gênero neotropical, 
apresentando ca. 22 espécies, distribuídas do sul 
dos Estados Unidos ao sul do Brasil (Mendaçolli 
2007). No Brasil são encontradas quatro espécies, 
associadas a diversos domínios fitogeográficos 

e formações vegetais (BFG 2015). Este gênero 
caracteriza-se por apresentar inflorescências em 
racemos, flores campanuladas e frutos bacáceos 
alvos quando maduros.

3.1. Chiococca alba Hitch., Rep. Missouri Bot. 
Gard. 4: 94. 1893. Figs. 3j,k; 5f

Arbusto ca. 2 m alt. Ramos eretos ou 
escandentes, estriados, puberulentos a glabrescentes. 
Folhas pecioladas (pecíolo 1,4–2,6 mm compr.); 
estípula amplamente triangular, 1,5–1,7 × 2,1–2,5 
mm, puberulenta; lâmina elíptico-ovada, ápice 
agudo, base cuneada, 3,3–4 × 1,2–2,4 cm, 
lisa, cartácea, discolor, glabra. Inflorescência 
pedunculada (pedúnculo 0,6–1 cm compr.); 
brácteas estreitamente triangulares, ca. 3 × 0,5 
mm, creme-ferrugíneas, setosas. Flores pediceladas 
(pedicelo 2–2,5 mm compr.); cálice 5-lobado, lobos 
do cálice deltados, ca. 0,5 × 0,5 mm, vináceos, 
glabros; corola 5-lobada, campanulada, 4–4,5 mm 
compr., tubo 2–2,5 mm compr., róseo, glabro, 
lobos triangulares, ápice agudo, roseos, glabros; 
anteras ca. 2,5 × 0,4 mm, amarelas, glabras; estilete 
ca. 3 mm compr., creme, estigma capitado ca. 3 
mm, papiloso. Fruto imaturo, 3,5–4 × 4–4,1 mm, 
glabro. Semente elipsoide, aplainada, ca. 3 × 2 mm, 
castanha, lisa.
Material examinado: Licínio de Almeida, Cascarrento, 
21.I.2013, fl. e fr., 14o33’13,9”S, 42o33’28,2”W, R.L. 
Borges et al. 81 (ALCB, CEPEC, HUEFS); Santa Clara, 
25.V.2013, fl. e fr., 14o29’52,1”S, 42o32’44,8”W, R.L. 
Borges et al. 161 (ALCB, HUEFS); Estrada para Riacho 
de Areia, 20.I.2015, fl., 14o45’32,5”S, 42o34’38,3”W, 
R.L. Borges et al. 210 (ALCB, CEPEC, HUEFS).
Material adicional examinado: Licínio de Almeida, 3 km 
antes da entrada da cidade, fl., T.S. Nunes 1662 (HUEFS).

Chiococca alba é uma espécie amplamente 
distribuída, ocorrendo em diversas  fitofisionomias 
(BFG 2015). Na SGLA, C. alba ocorre em 
área de cerrado stricto sensu, caracterizando-se 
por apresentar inflorescências axilares e flores 
campanuladas alvas a róseas.

4. Chomelia Jacq., Enum. Syst. Pl. 1: 12. 176.
Arbustos ou árvores. Ramos eretos, 

espinescentes ou inermes, cilíndricos ou costados. 
Folhas opostas, pecioladas a subsésseis, podendo 
estar reunida no ápice dos ramos; estípula inteira; 
lâmina elíptica ou lanceolada. Inflorescência axilar 
ou terminal, pedunculada. Flores pediceladas 
ou sésseis; cálice 4 lobado; corola 4-lobada, 
hipocrateriforme; ovário 2-locular, um óvulo por 
lóculo, estigma bífido. Fruto carnoso, drupáceo, 
elipsoide. Semente elipsoide.
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Figura 5 – a,b. Borreria capitata – a. estípula fimbriada; b. fruto cápsula. c-e. Borreria poaya – c. estípula; d. fruto cápsula; 
e. superfície ventral da semente com cicatriz longitudinal. f. Chiococca alba – corola campanulada. g. Cordiera elliptica – 
glomérulo. h,i. Emmeorhiza umbellata – h. inflorescência; i. flor com corola sub-rotacea. j,k. Manettia cordifolia – j. fruto; 
k. semente alada. l-n. Mitracarpus baturitensis – l. fruto capsular com deiscência circuncisa; m. semente (face ventral); n. 
semente (face dorsal). o. Palicourea rigida – corola gibosa. p. Randia sp. nov – fruto muricado. q. Randia calycina – fruto 
liso. r-t. Richardia grandifolia – r. fruto esquizocárpico e cálice 6-lobado; s. mericarpo papiloso; t. semente. u-w. Staelia 
sp. – u. fruto com deiscência transversal obliqua; v. semente (face ventral); w. semente (face dorsal).
Figure 5 – a,b. Borreria capitata – a. fimbriate stipule; b. capsular fruit. c-e. Borreria poaya – c. stipule; d. capsular fruit; e. ventral surface 
of seed with longitudinal scar. f. Chiococca alba – campanulate corolla. g. Cordiera elliptica – glomerule. h,i. Emmeorhiza umbellata – h. 
inflorescence; i. flower with subrotaceous corolla. j,k. Manettia cordifolia – j. fruit; k. wing seed. l-n. Mitracarpus baturitensis – l. capsule 
with dehiscence circumcises; m. seed (ventral surface); n. seed (dorsal surface). o. Palicourea rigida – gibbose corolla. p. Randia sp. nov – 
muricate fruit. q. Randia calycina – smooth fruit. r-t. Richardia grandifolia – r. schizocarpic fruit with six lobed calyx; s. papillous mericarp; 
t. seed. u-w. Staelia sp. – u. fruit with transversal oblique dehiscence; v. seed (ventral surface); w. seed (dorsal surface).
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Chomelia é um gênero com ca. 160 espécies, 
70 neotropicais, das quais 37 ocorrem no Brasil 
(Barbosa 2007; BFG 2015). Este gênero caracteriza-
se por apresentar ramos caulinares modificados 
em espinhos; flores 4-lobadas e frutos drupáceos 
oblongos a elipsoides.

4.1. Chomelia obtusa Cham. & Schltdl., Linnea 4: 
185. 1829. Fig. 3l

Árvore 3–4 m alt. Ramos estriados, 
espinescentes, lenticelados, glabros. Folhas  (pecíolo 
ca. 1,3 mm compr.); estipula triangular, 1 × 1,3 
mm, setosa; lâmina elíptica, ápice arredondado a 
obcordado, base atenuada, 2,9–3,3 × 1,5–1,6 cm, lisa, 
cartácea, discolor, glabra. Inflorescência em dicásios, 
axilares ou terminais, pedunculada (pedúnculo 
ca. 0,8–1 cm compr.); brácteas estreitamente 
triangulares, ca. 0,8 × 0,3 mm, ferrugíneas, seríceas. 
Flores sésseis; lobos do cálice triangulares, ca. 
1 × 1 mm, ferrugíneos, seríceos; corola ca. 1,3 
cm compr., tubo ca. 1,1 cm compr., vináceo, 
seríceo externamente, glabro internamente, lobos 
triangulares, ca. 1,7 × 1,7 mm, ápice agudo, 
cremes a vináceos, seríceos externamente, glabros 
internamente; anteras estreitamente oblongas, ca. 1,6 
× 0,6 mm, alvas, glabras; estilete ca. 5,4 mm compr., 
creme, glabro, lobos do estigma ca. 1 mm compr., 
glabros. Fruto ca. 6,3 × 4,4 mm, verde a atropurpúreo, 
sericeo. Semente 6 × 4 mm, creme, lisa.
Material examinado: Licínio de Almeida, Lameirão, 
6.IV.2013, fl. e fr., 14o41’23,7”S, 42o32’35,7”W, R.L. 
Borges et al. 121 (ALCB); Subida para Riacho de 
Areia, 20.I.2015, fl. e fr., 14o45’32,5”S, 42o34’38,3”W, 
R.L. Borges et al. 213 (ALCB, CEPEC, HUEFS); São 
Domingos de Baixo, 22.I.2015, fl. e fr,14o27’21,5”S, 
42o31’6”W, R.L. Borges et al. 261 (ALCB, CEPEC, 
HUEFS).

Chomelia obtusa é uma espécie amplamente 
distribuída, ocorrendo em diversos domínios 
fitogeográficos brasileiros e associada a formações 
vegetais de floresta estacional e floresta ombrófila 
(BFG 2015). Chomelia obtusa caracteriza-se por 
apresentar flores vináceas com indumento seríceo 
e fruto atropurpúreo quando maduro. Na SGLA, C. 
obtusa está associada a florestas estacionais.

5. Cordiera A. Rich. ex DC., Prodr. 4: 445. 1830.
Arbustos ou árvores. Ramos eretos, cilíndricos. 

Folhas opostas, pecioladas; estípula inteira; 
lâmina foliar elíptic. Inflorescência masculina em 
glomérulo, feminina uniflora. Flores unissexuais, 
sésseis a pediceladas; cálice 4–5 lobado, lobos 
fusionados em estrutura cupuliforme; corola 4–5 
lobada, hipocrateriforme; anteras oblongas; flores 
masculinas com anteras férteis; flores femininas 
com anteras estéreis, ovário 2–5 locular, lóculos 
pluriovulados, estigma em mesmo número de lóculos 
do ovário, fértil. Fruto bacáceo, globoso, verde a 
atropurpúreo quando maduro. Semente compressa, 
suborbicular.

Cordiera  é  um gênero neotropical 
distribuindo-se da Costa Rica ao Sul do Brasil 
com ca. 23 espécies (Persson & Delprete 2010). No 
Brasil, são encontradas dez espécies para o gênero, 
associadas a diversos domínios fitogeográficos 
e formações vegetais (BFG 2015). Este gênero 
caracteriza-se por apresentar flores unissexuais, 
as masculinas agrupadas em glomérulos (Fig. 3g) 
e as femininas em inflorescência uniflora; cálice 
cupuliforme e frutos bacáceos com muitas sementes, 
suborbiculares. Na SGLA são encontradas três 
espécies, associadas a cerrado sensu stricto campos 
rupestre e floresta estacional.

Chave de identificação das espécies de Cordiera
1. Lâmina foliar 10,6–11,6 cm compr., folha sem domacias, fruto 1–2,2 cm compr. ...... Cordiera sessilis
1’. Lâmina foliar 2,2–4,9 cm compr., folha apresentando domacias, fruto 0,5–0,8 cm compr. ................. 2

2. Lâmina foliar 3,5–4,9 cm compr.; lobos da corola creme-lilases .......................Cordiera elliptica
2’. Lâmina foliar 2,2–2,9 cm compr.; lobos da corola alvos a ferrugíneos .................Cordiera rigida

5.1. Cordiera elliptica Kuntze, Rev. Gen. Pl. 1: 
279. 1891. Figs. 4a; 5g

Arbusto ca. 1,5 m alt.. Ramos eretos, 
cilíndricos, estriados, esfoliantes, puberulentos a 
glabrescentes. Folhas pecioladas (pecíolo 1,4–2,8 
mm compr.); estípula triangular, 1,7–3,8 × 1,7–
2,9 mm, puberulenta; lâmina elíptica, ápice agudo 

a arredondado, base atenuada, 3,5–4,9 × 2,2–3,1 
cm, lisa, cartácea, discolor, glabra, domacias na 
face abaxial. Glomérulos terminais, subsésseis 
(pedúnculo ca. 0,5 mm compr.), puberulentos; 
brácteas circulares, ca. 0,5 mm compr., verdes, 
glabras. Flores masculinas sésseis, cálice ca. 1 
mm compr., puberulento; corola 3,2–4,2 mm 
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Figura 6 – a,b. Hexasepalum radulum – a. hábito; b. glomérulo. c. Hexasepalum teres – folhas lanceoladas e glomérulo. 
d. Faramea nigrescens – flores. e-g. Galianthe peruviana – e. hábito; f. folhas lineares, dispostas em fascículos; g. 
inflorescência. h. Guettarda sericea – fruto. i-l. Guettarda viburnoides – i. hábito; j. Inflorescência; k. flores; l. fruto 
globoso. (c. N. Roque; d. J. Coelho).
Figure 6 – a,b. Hexasepalum radula – a. habit; b. glomerule. c. Hexasepalum teres – lanceolate leaves and glomerule. d. Faramea 
nigrescens – flowers. e-g. Galianthe peruviana – e. habit; f. linear leaves arranged in fascicles; g. inflorescence. h. Guettarda sericea – 
fruit. i-l. Guettarda viburnoides – i. habit; j. inflorescence; k. flowers; l. globose fruits. (c. N. Roque; d. J. Coelho).
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compr., tubo ca. 2,5 mm compr., creme, seríceo 
externamente, glabro internamente, lobos 
triangulares, ápice agudo, cremes, lilases na 
margem, seríceos externamente, tomentosos 
internamente; anteras 2,2–2,7 × 0,6–0,7 mm, 
glabras; estilete ca. 2,1 mm compr., creme, 
glabro. Flores femininas não observadas. Fruto 
6,7–8,1 × 6,7–7 mm, puberulento. Semente ca. 
3,6 × 2,4 mm, creme, superfície linear.
Material examinado: Licínio de Almeida, Fazenda 
Riacho de Areia, 22.I.2013, fl., 14o41’33,2”S, 
42o34’38,8”W, R.L. Borges et al.  77 (ALCB, 
CEPEC); Fazenda Santa Clara, 25.V.2013, fl., 
14o29’52,1”S, 42o32’44,8”W, R.L. Borges et al. 160 
(ALCB, CEPEC, HUEFS).
Material adicional examinado: Caetité, Trilha para 
Brejinho das Ametistas, fr., 14o4’49”S, 42o30’50”W, 
A.M. de Carvalho et al. 6247 (CEPEC).

Cordiera elliptica é uma espécie endêmica 
do Brasil, ocorrendo nos domínios Amazônico, 
Caatinga e Cerrado (BFG 2015). Na SGLA, 
esta espécie está associada a áreas de Cerrado e 
margem de florestas estacionais, diferenciando-
se das demais espécies por apresentar flores 
masculinas com lobos da corola creme-lilases 
(vs. lobos alvos) e lâmina foliar 3,5–4,9 cm 
compr. (vs. 2,2–2,9 cm compr. em C. rigida e 
10,6–11,6 cm compr. em C. sessilis).

5.2. Cordiera rigida Kuntze, Revis. Gen. Pl. 
1: 279. 1891.

Arbusto 0,7–2 m alt.. Ramos cilíndricos, 
estriados, esfoliantes, escabros a glabrescentes. 
Folhas pecioladas (pecíolo 1,7–3,1 mm compr.); 
estípula triangular, aristada, 1,2–2,7 × 1,6–2 
mm compr., escabrida; lâmina elíptica, ápice 
arredondado, base decorrente, 2,2–2,9 × 1–1,4 
cm, lisa, coriácea, discolor, glabra adaxialmente, 
puberulenta abaxialmente, domacias na face 
abaxial. Glomérulo terminal, pedunculado 
(pedúnculo ca. 1,5 mm compr.); brácteas 
circulares, ca. 0,4–0,8 mm compr., cremes a 
ferrugíneas, glabras. Flores masculinas sésseis; 
cálice 0,6–1 mm compr., creme-esverdeado, 
glabro; corola ca. 6,2 mm compr., tubo 4,4–4,7 
mm compr., alvo a ferrugíneo, puberulento a 
glabrescente, lobos triangulares, ápice agudo, 
alvos a ferrugíneos, puberulentos; anteras ca. 
2,8 × 0,5 mm, amarelas a amarronzadas, glabras. 
Flores femininas não observadas. Fruto 5–6,5 
× 5,5–7,4 mm, glabro. Semente ca. 3,8 × 2,9 
mm, amarela a amarronzada, superfície linear.
Material examinado: Licínio de Almeida, Estrada 
para Caetité, 3.XI.2006, fr., 14o66’64”S, 42o51’33”W, 

R.F. Souza 219 (HUEFS); Cascarrento, 19.VII.2012, 
fl., 14o33’14”S, 42o33’28”W, R.L. Borges et al. 
62  (ALCB, HUEFS); Pedra preta, 27.X.2012, 
fr., 14o45’6”S, 42o32’40”W, N. Roque et al 3772 
(ALCB). Cachoeira das Sete Quedas, 5.XI.2013, fr., 
14o37’42,2”S, 42o30’39,9”W, R.L. Borges et al. 173 
(ALCB. CEPEC, HUEFS).

Cordiera rigida é uma espécie endêmica 
do Brasil, ocorrendo nos domínios da Caatinga 
e Cerrado, nas fitofisionomias de cerrado 
stricto sensu, campo rupestre, carrasco, floresta 
estacional e vegetação sobre afloramento 
rochoso (BFG 2015). Na SGLA, a espécie 
está associada a fitofisionomia de cerrado 
stricto sensu, diferenciando-se das demais por 
apresentar lâmina foliar 2,2–2,9 cm compr (vs. 
3,5–4,9 cm compr. em C. elliptica e 10,6–11,6 
cm compr. em C. sessilis).

5.3. Cordiera sessilis Kuntze, Revis. Gen. Pl. 
1: 279. 1891. Fig. 4b-d

Arbusto ca. 4 m alt.. Ramos cilíndricos, 
estriados, esfoliantes, glabros. Folhas pecioladas 
(pecíolo 0,4–1 cm); estípula triangular a 
largamente triangular, 3,8–4,9 × 2,7–6,5 mm, 
glabra; lâmina elíptica, ápice acuminado, base 
atenuada, 10–11,6 × 5–6 cm, lisa, coriácea, 
discolor, glabra, domácias ausentes. Glomérulos 
terminais, sésseis, glabros; brácteas circulares 
ca. 2,1 mm compr., verdes, glabras. Flores 
masculinas, sésseis; cálice ca. 1 mm compr., 
verde, glabro; corola 4,7–5,6 mm compr., 
tubo 3,2–3,7 mm compr., verde, glabro, lobos 
ovados, ápice arredondado, alvos, glabros; 
anteras ca. 3 × 0,6 mm, alvas, glabras; estilete 
ca. 4 mm compr., alvo, glabro. Flores femininas 
não observadas. Fruto 1–2,2 × 1,1–2,2 cm, 
glabro. Semente ca. 4–4,7 × 3,5–4,9 mm, 
castanha, superfície linear a lisa. 
Material examinado: Licínio de Almeida, Trilha 
para Cachoeirão, 20.VII.2012, fr., 14o41’20,1”S, 
42o32’34,3”W, R.L. Borges et al. 68 (ALCB, CEPEC); 
São Domingos de baixo, 22.I.2015, fr.,14o27’21,5”S, 
42o31’6”W, R.L. Borges et al. 263 (ALCB).

Cordiera sessilis é uma espécie amplamente 
distribuída, ocorrendo nos domínios da Caatinga 
e Cerrado, nas fitofisionomias de floresta 
estacional e cerrado stricto sensu (BFG 2015). 
Na SGLA, C. sessilis está associada apenas 
a áreas de floresta estacional e diferencia-se 
das demais espécies por apresentar superfície 
foliar abaxial sem domacias (vs. presença de 
domacias) e frutos robustos (1,1–2,2 cm compr. 
vs. 0,5–0,8 cm compr.).
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Figura 7 – a,b. Ixora brevifolia – a. flores; b. frutos. c-e. Manettia cordifolia – c,d. flores; e. fruto. f,g. Margaritopsis 
carrascoana – f. hábito; g. fruto. h,i. Mitracarpus baturitensis – h. hábito; i. glomérulo. j,k. Palicourea rigida – j. 
hábito; k. estípula bífida; l. inflorescência. (a. A. Stadnik; b. F. Hurbath).
Figure 7 – a,b. Ixora brevifolia – a. flowers; b. fruits. c-e. Manettia cordifolia – c,d. flowers; e. fruit. f,g. Margaritopsis carrascoana – 
f. habit; g. fruit. h,i. Mitracarpus baturitensis – h. habit; i. glomerule. j,k. Palicourea rigida – j. habit; k. bifid stipule; l. inflorescence. 
(a. A. Stadnik; b. F. Hurbath).

a b c

ed f

g h i

j k l



Rubiaceae na SGLA, Bahia

Rodriguésia 68(2): 581-621. 2017

597

6. Coussarea Aubl., Hist. Pl. Guiane 1: 98. 1775.
Arbusto ou árvores de médio porte. Ramos 

cilíndricos ou aplainados. Folhas opostas ou 
verticiladas, pecioladas ou sésseis; estípula inteira, 
ápice agudo; lâmina foliar elíptica, lanceolada, 
oblonga, obovada ou ovada. Inflorescência em 
panícula, tirso ou capituliforme, terminal. Flores 
sésseis ou pediceladas, cálice 4-lobado, corola 
4-lobada, infundibuliforme ou hipocrateriforme, 
antera oblonga ou linear; ovário bilocular, um óvulo 
por lóculo, estigma bífido. Fruto carnoso, drupáceo, 
castanho a vináceo. Semente elipsoide, obovóide 
a subglobosa.

Coussarea  é um gênero neotropical, 
compreendendo ca. 115 espécies, das quais 
ca. 56 ocorrem no Brasil, habitando ambientes 
úmidos e sombreados (Pereira 2007; BFG 2015). 
Coussarea é filogeneticamente relacionado 
a Faramea, caracterizando-se por apresentar 
estípulas triangulares caducas (não aristadas), 
e inflorescência capituliforme ou em panícula, 
congesta (Pereira 2007).

6.1. Coussarea capitata (Benth.) Mull. Arg., Flora 
58(30): 468. 1875.

Árvore ca. 3 m alt. Ramos cilíndricos, 
estriados, puberulentos. Folhas pecioladas 
(pecíolo 3–4,7 mm compr.); estípula deltada, 
ca. 1,9 × 2 mm, glabra; lâmina elíptica, ápice 
acuminado, base decorrente, 5,7–6,9 × 1,9–3,2 
cm, lisa, cartácea, discolor, glabra. Inflorescência 
capituliforme, pedunculada (pedúnculo 0,7–1,2 cm 
compr.); brácteas inconspícuas. Flores passadas, 
sésseis; lobos do cálice largamente triangulares, 
0,3–0,4 × 0,6–0,8 mm, verdes, glabros; corola 
hipocrateriforme, 1–1,5 cm compr., tubo 0,7–0,9 
cm compr., alvo, glabro, lobos triangulares, 
ápice agudo, alvos, papilosos internamente, 
glabros externamente. Fruto elipsoide, compresso 
lateralmente, 1–1,1 × ca. 0,9 cm, atropurpúreo a 
castanho, liso, glabro. Semente obovóide, ca. 5,2 
× 5,6 mm, ocre.
Material examinado: Licínio de Almeida, Mata 
estacional do Xaxá, 21.I.2014, fl., 14o39’1”S, 
42o32’40,3”W, R.L. Borges et al. 249 (ALCB, CEPEC, 
HUEFS); Mata estacional do Xaxá, 12.V.2015, fl., 
14o39’1”S, 42o32’40,3”W, R.L. Borges et al. 281 
(HUEFS).
Material adicional examinado: BRASIL. RIO DE 
JANEIRO: Armação de Búzios, 19.VI.1997, fr., A. Lobão 
et al. 261 (RB, SPF); São Pedro da Aldeia, 3.XII.2001, 
fl., C. Farney et al. 4433 (RB, SPF).

Coussarea capitata é uma espécie endêmica 
do domínio Atlântico, estando associada a áreas 

de floresta ombrófila na Bahia, Ceará e Rio de 
Janeiro (BFG 2015). Em revisão para Coussarea, 
Pereira (2007) indica a ocorrência desta espécie 
para matas em Jequié, e florestas estacionais 
da Chapada Diamantina. Coussarea capitata 
caracteriza-se por apresentar estípula triangular, 
não aristada, inflorescência capituliforme, brácteas 
inconspícuas e frutos elipsoides, compressos 
lateralmente. Na SGLA, C. capitata está associada 
a áreas de floresta estacional.

7. Coutarea Aubl., Pl. Gui. 1: 314. 1775.
Arbusto ou árvores de pequeno porte. 

Ramos cilíndricos. Folhas opostas, pecioladas; 
estípula inteira; lâmina foliar elíptica a ovada. 
Inflorescência em corimbo ou panícula, terminal, 
pedunculada. Flores pediceladas; cálice 6-lobado; 
corola 6-lobada, infundibuliforme; anteras lineares; 
ovário 2-locular, muitos óvulos por lóculo, estigma 
bífido. Fruto seco, capsular, loculicida, ovóide a 
elipsoide, compresso lateralmente. Semente alada.

Coutarea  é  um gênero neotropical, 
compreendendo ca. cinco espécies (Govaerts et 
al. 2016). No Brasil está representada por uma 
única espécie (Coutarea hexandra), ocorrendo 
nos domínios Amazônico, Atlântico, Caatinga e 
Cerrado (BFG 2015). Este gênero caracteriza-se 
por apresentar flores com corola alva a rósea, fruto 
capsular ovóide a elipsoide e sementes aladas.

7.1. Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum., Fl. bras. 
6(6): 196. 1889. Fig. 4e-g

Árvores ca. 4 m alt. Ramos cilíndricos, 
estriados, lenticelados, glabros. Folhas pecioladas 
(pecíolo 1,3–5,6 mm compr.); estípula deltada, 
1–1,6 × ca. 1,7 mm, estrigosa; lâmina elíptica, 
ápice agudo, base atenuada, 1,1–2,7 × 2,5–5,1 cm, 
lisa, cartácea, discolor, setosa. Panícula terminal, 
pedunculada (pedúnculo 1,3–4,5 cm compr.); 
brácteas lineares, 3,1–5 × 0,3–0,6 mm, verdes, 
estrigosas. Flores pediceladas (pedicelo 0,1–1 cm 
compr.); lobos do cálice lanceolados, ca. 6 × 1 mm, 
verdes, estrigosos; corola ca. 5,0 cm compr., tubo 
ca. 4–4,6 cm compr., creme, piloso externamente, 
glabro internamente, lobos ovados, ápice agudo, 
alvos, pilosos externamente, glabros internamente; 
anteras ca. 9 × 1 mm, amarelas, glabras; estilete ca. 
2,1 cm compr., verde, lobos do estigma ca. 1 mm 
compr. Fruto elipsoide, ca. 1,8 × 1,2 cm, verde a 
ferrugíneo, lenticelado, piloso. Semente ca. 7,7 × 
4,8 mm, ferrugínea.
Material examinado: Licínio de Almeida, Rodovia 
Licínio de Almeida-Urandi, 31.III.2001, fr., 14o42’47”S,  
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Figura 8 – a-c. Augusta longifolia – a. cápsula; b. corte longitudinal evidenciando fruto com muitas sementes; c. semente 
obcônica. d,e. Guettarda sericea – d. lâmina foliar elíptica; e. drupa elipsoide. f,g. Guettarda viburnoides – f. lâmina 
foliar ovada; g. fruto globoso. h-j. Psychotria capitata – h. ramo com folhas e frutos; i. face abaxial com nervura pilosa; 
j. estípula bífida; k-m. Psychotria mapourioides – k. ramo com folha e estípula; l. superfície abaxial com domacias; 
m. estípula inteira, elíptica. n. Psyllocarpus laricoides – inflorescência. o. Psyllocarpus asparagoides – inflorescência.
Figure 8 – a-c. Augusta longifolia – a. capsule fruit; b. longitudinal section showing the fruit with many seeds; c. obconic seeds. d,e. Guettarda 
sericea – d. elliptic blade; e. ellipsoid drupe. f,g. Guettarda viburnoides – f. ovate blade; g. globose fruit. h-j Psychotria capitata – h. branches 
with fruits; i. abaxial surface with pilose vein; j. bifid stipule; k-m. Psychotria mapourioides – k. branch with leaves and stipule; l. abaxial 
surface with domatia; m. entire stipule, elliptic. n. Psyllocarpus laricoides – inflorescence. o. Psyllocarpus asparagoides – inflorescence.
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42o30’33”W, J.G. Jardim et al. 3305 (ALCB, CEPEC, 
HUEFS); Fazenda São Domingos, 10.XII.2009, fl., 
14o27’05”S, 42o31’30”W, M.L. Guedes et al. 16740 
(ALCB, HUEFS); São Domingos 10.XII.2009, fl. e 
fr., 14o46’38,8”S, 42o51’30,5”W, M.L. Guedes et al. 
16805 (ALCB, HUEFS); Estrada para o Saco da Onça, 
20.I.2015, fl., 14o35’S, 42o31’35,2”W, R.L. Borges et 
al. 209 (ALCB, CEPEC, HUEFS); Estrada Jurema 
para São Domingos, 22.I.2015, fr., 14o27’21,5”S, 
42o31’6”W, R.L. Borges et al. 262 (ALCB, HUEFS).
Material adicional examinado: Licínio de Almeida, 2 
km antes da entrada da cidade, 10.I.2006, 14o53’44,4”S, 
42o53’8,3”W, fl. e fr., T.S. Nunes et al. 1637 (HUEFS).

Coutarea hexandra  é  uma espécie 
amplamente distribuída, ocorrendo em diversas 
formações vegetais e fitofisionomias (BFG 
2015), tendo sido relatada em diversos trabalhos 
ao longo da cadeia do espinhaço (Campos et 
al. 2006; Sousa et al. 2013; Zappi et al. 2014). 
Caracteriza-se por apresentar ramos lenticelados, 
flores alvas localmente, anteras lineares amarelas 
e frutos capsulares com semente alada. Na SGLA, 
C. hexandra ocorre em florestas estacionais e 
áreas antropizadas.

8. Declieuxia Kunth, Nov. Gen. Sp. 3: 352. 1818.
Ervas, arbustos ou subarbustos. Ramos 

eretos, ramificados, cilíndricos ou angulares. 
Folhas opostas ou verticiladas, sésseis a 
pecioladas; estípula inteira, linear, ou reduzida à 
linha estipular, glandular; lâmina foliar elíptica, 
linear, lanceolada ou ovada. Inflorescências em 
dicásios, tirsos ou flores solitárias, terminais 
ou axilares, sésseis a pedunculadas. Flores 
pediceladas a sésseis; cálice 4-lobado; corola 
4-lobada, hipocrateriforme; anteras oblongas; 
ovário bilocular, um óvulo por lóculo, estigma 
bífido. Fruto esquizocárpico, 2 mericarpos, 
lenticular. Semente compressa-aplainada.

Declieuxia é um gênero neotropical com ca. 
29 espécies (Govaerts et al. 2016), das quais 28 
ocorrem no Brasil, distribuídas principalmente 
ao longo da Cadeia do Espinhaço e Brasil 
central (Kirkbride 1976; BFG 2015). Na SGLA, 
Declieuxia está representada por cinco espécies, 
caracterizando-se por apresentar hábito arbustivo 
ou subarbustivo, flores alvas, azuis ou lilás e frutos 
esquizocárpicos, lenticulares. 

Chave de identificação das espécies de Declieuxia

1. Folhas eretas, adpressas ao caule, lâmina lanceolada, internós não visíveis, estípula inconspícua, reduzida 
a linha estipular ..................................................................................................... Declieuxia passerina

1’. Folhas patentes, não adpressas, lâmina linear ou elíptica, internós visíveis, estípula linear, 1-lobada ..  
 ............................................................................................................................................................... 2
2. Folhas verticiladas, dispostas em braquiblastos, lâmina foliar linear .....Declieuxia aspalathoides
2’. Folhas opostas, não dispostas em braquiblastos, lâmina foliar elíptica ........................................ 3

3. Superfície foliar bulada ...........................................................................Declieuxia fruticosa
3’. Superfície foliar lisa .............................................................................................................. 4

4. Lâmina foliar 4,4–8,4 cm compr., mericarpos papilosos .............. Declieuxia tenuiflora 
4’. Lâmina foliar 0,6 cm compr., mericarpos estrigosos ....................Declieuxia cacuminis 

8.1. Declieuxia aspalathoides Mull. Arg., Fl. bras. 
59: 437. 1876. Fig. 4h,i

Arbustos 20–50 cm alt. Ramos cilíndricos, 
estriados, estrigosos. Folhas verticiladas, sésseis, 
dispostas em braquiblastos, opostos; estípula linear, 
estreitamente triangular a linear, estrigosa, 0,6–1 × 
ca. 0,2 mm; lâmina linear, revoluta, ápice agudo, base 
truncada, ca. 0,3 × 0,06 cm, lisa, cartácea, discolor, 
glabra na face adaxial, estrigosa na face abaxial. 
Tirso terminal, subséssil (pedúnculo ca. 0,2 mm 
compr.); brácteas lanceoladas, 2,4–3,7 × ca. 0,5 mm., 
estrigosas. Flores sesseis; lobos do cálice linear-
lanceolados, 0,1–0,3 × ca. 0,05 mm, verdes, glabros; 
corola ca. 4,5 mm compr., tubo 2,3–3 mm compr., 

alvo glabro externamente, tomentoso internamente, 
lobos da corola triangulares, ápice agudo, alvos a 
lilás, glabros externamente, papilosos internamente; 
anteras ca. 0,9 × 0,3 mm, lilás, glabras; estilete ca. 
2,5 mm compr., alvo, glabro; lobos do estigma ca. 
0,5 mm compr., papilosos. Fruto 1,2–2 × 2,2–3 mm, 
verde-enegrecido quando maduro, glabro. Semente 
0,8–1 × 0,7–0,9 mm, creme, superfície lisa.
Material examinado: Licínio de Almeida, Lameirão, 
22.II.2014, fl., 14o41’37,7”S, 42o32’7,5”W, N. Roque 
et al. 4185 (ALCB, HUEFS); Cascarrento, 22.I.2013, 
fl. e fr., 14o33’13,9”S, 42o33’28,2”W, R.L. Borges et al. 
82 (ALCB); Trilha para o cachoeirão, 14.V.2015, fl. e 
fr., 14o41’25,6”S, 42o32’34,3”W, R.L. Borges et al. 295 
(ALCB, CEPEC, HUEFS).
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Figura 9 – a,b. Psyllocarpus asparagoides – a. hábito; b.inflorescência. c,d. Psyllocarpus laricoides – c. inflorescência; 
d. folhas. e,f. Randia calycina – e. fruto; f. estípula. g. Randia sp. – fruto muricado. h-j. Remijia ferruginea – h. 
hábito; i. ápice caulinar, evidenciando filotaxia trística; j. flor. k,l. Richardia grandiflora – k. hábito; l. inflorescência.
Figure 9 – a,b. Psyllocarpus asparagoides – a. habit; b. inflorescence. c,d. Psyllocarpus laricoides – c. inflorescence; d. leaves. e,f. 
Randia calycina – e. fruit; f. stipule. g. Randia sp. – muricate fruit. h-j. Remijia ferruginea – h. habit; i. stem apex, showing tristic 
phyllotaxy; j. flower. k,l. Richardia grandiflora – k. habit; l. inflorescence.
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Declieuxia aspalathoides é uma espécie com 
ampla distribuição em áreas de Cerrado na Bahia, 
Minas Gerais, Sergipe e Centro Oeste (Kirkbride 
1976). Na SGLA, a espécie está associada a áreas 
de cerrado sensu stricto e campos rupestres. D. 
aspalathoides diferencia-se das demais Decliexia 
na SGLA por apresentar folhas lineares (vs. folhas 
lanceoladas e elípticas), verticiladas, condensadas 
em braquiblastos, opostos (vs. duas folhas por nó).

8.2. Declieuxia cacuminis Mull.Arg., Fl. bras. 
59(28): 438. 1876

Arbustos ca. 25 cm alt. Ramos cilíndricos, 
estriados, estrigosos. Folhas opostas, subsésseis 
(pecíolo 0,5–0,9 mm compr.); estípula linear, 
0,5–0,7 × ca. 0,1 mm, estrigosa; lâmina elíptica, 
ápice agudo, base atenuada, ca. 6 × 2 mm, lisa, 
cartácea, discolor, estrigosa em ambas as faces. 
Dicásio axilar, modificado em cimeira escorpioide, 
pedunculado (pedúnculo 1,5–4 mm compr.); 
brácteas triangulares ca. 1 × 0,2 mm, estrigosas. 
Flores sésseis; lobos do cálice triangulares, ca. 
0,3 × 0,1 mm, verdes, estrigosos; corola ca. 3 mm 
compr., tubo ca. 1,8 mm compr., lilás, estrigoso 
externamente, tomentoso internamente, lobos da 
corola triangulares, ápice agudo, lilás, estrigosos 
externamente, tomentosos internamente; anteras 
ca. 0,7 × 0,3 mm, lilás, glabras; estilete ca. 0,8 
mm compr., verde, glabro, lobos do estigma ca. 0,3 
mm compr., papilosos. Fruto 1,1 × 1,8 mm, verde-
enegrecido quando maduro, estrigoso. Semente 
0,7–1,5 × 0,5–1,2 mm, creme, superfície lisa.
Material examinado: Licínio de Almeida, Campo 
rupestre do Xaxá, 20.I.2015, 14o39’11”S, 42o33’3,4”W, 
R.L. Borges et al. 235 (ALCB, CEPEC, HUEFS); 
Trilha para Cachoeira das Sete Quedas, 22.V.2013, 
14o31’1,5”S, 42o32’W, R.L. Borges et al. 131 (ALCB, 
CEPEC); Trilha para Riacho fundo, 5.XI.2013, 
14o37’42,2”S, 42o30’39,9”W, R.L. Borges et al. 175 
(ALCB, HUEFS).
Material adicional examinado: Licínio de Almeida (ca. 
12 km em direção a Brejinho das Ametistas), 12.III.1994, 
14o32’4”S, 42o31’51”W, N. Roque et al. (SPF)

Declieuxia cacuminis é uma espécie 
endêmica dos campos rupestres na Cadeia do 
Espinhaço (Minas Gerais e Bahia) e planalto 
central do Brasil (BFG 2015). De acordo com 
Kirkbride (1976), existem duas variedades de 
D. cacuminis (var. cacuminis e var. decurrens). 
Na SGLA ocorre apenas à variedade decurrens, 
restrita a Cadeia do Espinhaço, caracterizando-se 
por apresentar folhas elípticas diminutas e ramos 
com internós evidentes, com aspecto não ericoide. 
Entre as espécies da SGLA, D.cacuminis var. 

decurrens diferencia-se por apresentar folhas 
subsésseis (vs. folhas pecioladas e sésseis) e lâmina 
ca. 0,6 cm compr. (vs.0,3 cm em D. aspalathoides 
e 1,3–8,4 cm compr. nas demais espécies).

8.3. Declieuxia fruticosa (Willd. ex Roem. & 
Schult.) O.Kuntze, Revis. gen. pl.1: 279. 1891. 
 Fig. 4j,k

Arbustos ca. 30 cm alt. Ramos cilíndricos, 
lisos, denso-estrigosos. Folhas opostas, pecioladas 
(pecíolo ca. 2 mm compr.); estípula linear, 2,1–3,9 
× ca. 0,5 mm, decorrente, estrigosa; lâmina 
ovada, revoluta, ápice agudo, base atenuada, 
ca. 2 × 0,4–1,2 cm, bulada, cartácea, discolor, 
estrigosa em ambas as faces. Tirso terminal, 
subséssil (pedúnculo ca. 0,5 mm compr.); 
brácteas lanceoladas, ca. 4,7 × 0,8 mm, estrigosas 
externamente, glabras internamente. Flores 
sesseis; lobos do cálice triangulares, ca. 0,5 × 0,2 
mm, verdes, estrigosos; corola ca. 5 mm compr., 
tubo ca. 2,8 mm compr., rosa a lilás, estrigoso 
externamente, tomentoso internamente, lobos 
triangulares, ápice agudo, róseos a lilás, papilosos 
internamente, estrigosos externamente; anteras 
ca. 0,9 × 0,4 mm, alvas, glabras; estilete ca. 4 
mm compr., alvo, glabro, lobos do estigma ca. 
0,5 mm compr., papilosos. Fruto ca. 2,6 × 4 mm, 
enegrecido quando maduro, estrigoso. Semente ca. 
1,7 × 1,3 mm, creme, superfície lisa. 
Material examinado: Licínio de Almeida, Fazenda 
Riacho de areia, 24.V.2013, fl. e fr., 14o45’28”S, 
42o34’37,5”W, R.L. Borges et al. 156 (HUEFS, ALCB, 
CEPEC).

Declieuxia fruticosa  é uma espécie 
amplamente distribuída ao longo do país, ocorrendo 
em todos os estados e em diversos domínios 
fitogeográficos (BFG 2015; Kirkbride 1976). A 
espécie apresenta ampla variação morfológica 
e na SGLA foi encontrado apenas o morfotipo 
descrito por Kirkibride (1976) como típico de 
áreas associadas a campos rupestres no sudoeste 
da Bahia. Esta espécie diferencia-se das demais 
espécies que ocorrem na SGLA, por apresentar 
lâmina foliar bulada (vs. superfície foliar lisa) e 
ramos com indumento estrigoso denso.

8.4. Declieuxia passerina Mart. ex. Zucc., Mant.3: 
112, 1827. Figs. 4l; 11a-d

Subarbusto até 30 cm alt. Ramos cilíndricos, 
lisos, estrigosos a glabrecentes. Folhas opostas, 
eretas, adpressas ao caule, sésseis; estípula 
inconspícua, reduzida a linha estipular, estrigosa; 
lâmina lanceolada, ápice acuminado, base cuneada, 
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Figura 10 – a. Sabicea brasiliensis – glomérulo; b-e. Stachyarrhena reflexa – b. habito; c. estípula; d. fruto; e. 
inflorescência. f,g. Staelia virgata – f. inflorescência; g. hábito. h-j. Staelia sp. – h. hábito; i. hábito; j. inflorescência. 
k,l. Tocoyena formosa – k. inflorescência; l. fruto. 
Figure 10 – a. Sabicea brasiliensis – glomerule; b-e. Stachyarrhena reflexa – b. habit; c. stipule; d. fruit; e. inflorescence. f,g. Staelia 
virgata – f. inflorescence; g. habit. h-j. Staelia sp. – h. habit; i. habit, showing plant length; j. inflorescence. k,l. Tocoyena formosa – k. 
inflorescence; l. fruit.
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1,2–1,3 × 0,4–0,8 cm, lisa, cartácea, discolor, 
glabra. Dicásio axilar, pedunculado (pedúnculo 
ca. 3,5 mm compr.); brácteas lanceoladas, ca. 7 
× 0,6 mm, glabras. Flores sesseis; lobos do cálice 
lanceolados ca. 0,6 × 0,1 mm, verdes, glabros; 
corola ca. 6,1 mm compr., lilás, tubo 3,1–3,6 mm 
compr., lilás, glabro externamente, tomentoso 
internamente, lobos ovados, ápice agudo, 
glabros externamente, papilosos internamente; 
anteras ca. 0,9 × 0,3 mm, magentas, glabras; 
estilete 4,8–5,5 mm compr., alvo, glabro, lobos 
do estigma ca. 0,9 mm compr., papilosos. Fruto 
1,3–2,6 × 2–4,2 mm, verde-enegrecido quando 
maduro, liso, glabro. Semente ca. 1,6 × 1,3 mm, 
castanha, superfície lisa. 
Material examinado: Licínio de Almeida, Fazenda 
riacho de areia, 21.I.2013, fl., 14o45’7,6”S, 42o32’41,4”W, 
R.L. Borges et al. 76 (ALCB, CEPEC); Saco da onça, 
5.IV.2013, fl. e fr., 14o46’15,7”S, 42o34’15,8”W, R.L. 
Borges et al. 112 (ALCB); Fazenda Riacho de areia, 
24.V.2013, fl. e fr., 14o45’28”S, 42o34’37,5”W, R.L. 
Borges et al. 155 (ALCB, CEPEC, HUEFS).  
Material adicional examinado: Montugaba, ca. 8 km 
em direção a Jacarau, 16.III.1994, fl. e fr., 14o53’7”S, 
42o28’3”W, V.C. Souza et al. 5536 (SPF); BRASIL. 
MINAS GERAIS: Monte Azul, ca. 14,7 km SE de Monte 
Azul, 27.X.2010, fl., 15o13’12”S, 42o48’30”W, L.P. de 
Queiroz et al. 14927 (HUEFS).

Declieuxia passerina é uma nova ocorrência 
para o estado da Bahia, uma vez que era citada 
apenas para Minas Gerais (BFG 2015; Kirkbride 
1976), ocorrendo na Serra do Cipó (Zappi et 
al. 2014). A espécie ocorre predominantemente 
em áreas de campo rupestre e na SGLA, ocorre 
em áreas que apresentam tal fitofisionomia. D. 
passerina diferencia-se das demais espécies de 
Declieuxia na SGLA pelas folhas eretas, adpressas 
ao caule (vs. folhas patentes) e lâmina foliar 
lanceolada (vs. elíptica, ovada e linear).

8.5. Declieuxia tenuiflora (Willd. ex Roem. & 
Schult) Steyrm. & J.H. Kirkbr. Mem. New York 
Bot. Gard. 23: 399. 1972.

Arbusto 30–50 cm alt. Ramos cilindricos, 
estriados, glabros. Folhas pecioladas (pecíolo 
3,2–6,6 mm); estípula linear, 2,1–3 × ca. 0,4 
mm, decorrente, estrigosa; lâmina elíptica, ápice 
agudo, base atenuada, 4,4–8,4 × 1,6–2,6 cm, 
lisa, membranácea, discolor, estrigosa ao longo 
das margens e nervuras. Dicásios modificados 
em cimeiras escorpioides, axilares e terminais; 
brácteas lanceoladas 1,2–2,2 × ca. 0,4 mm, 
estrigulosas. Flores subsésseis (pedicelo ca. 0,4 
mm compr.); lobos do cálice, triangulares, ca. 

0,4 × 0,2 mm, verdes, glabros; corola 3–3,5 mm 
compr., tubo 1,6–2,2 mm compr., azul, glabro 
externamente, tomentoso internamente, lobos 
ovados, azuis, glabros externamente, tomentosos 
internamente; anteras ca. 0,8 × 0,4 mm, alvas, 
glabras; estilete 2,6–4,1 mm compr., alvo, glabro, 
lobos do estigma ca. 0,5 mm compr., papilosos. 
Fruto 1,6–1,7 × 2,8–3,1 mm, castanho, papiloso. 
Semente ca. 1,6 × 1,1 mm, creme, superfície lisa.
Material examinado: Licínio de Almeida, Trilha 
Xaxá-Cachoeirão, 21.I.2013, fl. e fr., 14o41’18,7”S, 
42o33’2,6”W, R.L. Borges et al. 90 (ALCB, HUEFS, 
CEPEC); São Domingos de Baixo, 22.I.2015, fl. e fr., 
14o27’21,5”S, 42o31’6”W, R.L. Borges et al. 256 (ALCB 
e HUEFS); Trilha para o Cachoeirão, 13.V.2015, fl. 
e fr., 14o41’25,6”S, 42o32’34,3”W, R.L. Borges et al. 
293 (ALCB).

Declieuxia tenuiflora é uma espécie 
de ampla distribuição, ocorrendo em todos 
os domínios fitogeográficos do Brasil (BFG 
2015; Kirkbride 1976). Na SGLA esta espécie 
está principalmente associada ao subosque de 
floresta estacional, diferenciando-se das demais, 
comumente encontradas em áreas abertas de 
campos rupestres e cerrado sensu stricto. D. 
tenuiflora diferencia-se das demais espécies por 
apresentar folhas membranáceas (vs. cartácea), 
e frutos com indumento papiloso (vs. estrigoso 
ou glabro).

9. Emmeorhiza umbellata K.Schum., Fl. bras. 
6(6): 408. 1889. Fig. 5h,i

Trepadeira. Ramos volúveis, angulares, 
estriados, estrigosos. Folhas opostas, pecioladas 
(pecíolo 2 mm compr.); estípula 6-fimbriada, 
estrigosa, bainha 2,1–2,6 mm compr., fímbrias 
linear-triangulares, ca. 3 × 0,3 mm; lâmina elíptica, 
ápice acuminado, base decorrente, 3,2–4,1 × 
ca. 1 cm, lisa, membranácea, discolor, estrigosa 
adaxialmente, glabra abaxialmente. Inflorescência 
umbeliforme, terminal, pedunculada (pedúnculo 
1,3–1,4 cm compr.); brácteas estreitamente 
elípticas, foliáceas, ca. 6,1 × 2,4 mm, verdes, 
estrigosas adaxialmente, glabras abaxialmente. 
Flores pediceladas (pedicelo 3–4,4 mm compr.); 
cálice 4-lobado, lobos estreitamente triangulares, 
2 × ca. 0,3 mm, verdes, glabros; corola 4-lobada, 
sub-rotácea, 1,6 mm compr., alva, tubo ca. 0,5 mm 
compr., glabro externamente, piloso internamente, 
lobos triangulares, ápice agudo, ca. 1,1 × 0,6 mm, 
estrigosos externamente, glabros internamente; 
anteras elípticas, ca. 0,7 × 0,3 mm, extrorsas. 
alvas, glabras; estilete ca. 1,5 mm compr., alvo, 
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Figura 11 – a-d. Declieuxia passerina – a. hábito; b. estípula; c. ramo com folhas eretas; d. inflorescência. e-j. 
Stachyarrhena reflexa – e. inflorescência masculina; f. estípula; g. inflorescência espiciforme; h. ramo com frutos 
bacáceos; i. estilete e estígma; j. secção longitudinal da corola de uma flor masculina mostrando os estames epipétalos.
Figure 11 – a-d. Declieuxia passerina – a. habit; b. stipule; c. branch with erect leaves; d. inflorescence. e-j. Stachyarrhena reflexa – e. 
male inflorescence; f. stipule; g. spiciform inflorescence; h. branch with berry fruits; i. style and stigma; j. longitudinal section of a male 
flower showing epipetalous stamen.

2 
m

m

2 
m

m

2 
m

m

2 
m

m

5 
m

m

1 
m

m

2 
cm

3 
cm

3 
cm

a b

c

e

d

f
g

h

ij



Rubiaceae na SGLA, Bahia

Rodriguésia 68(2): 581-621. 2017

605

glabro, estigma bífido, lobos do estigma ca. 0,5 
mm compr., papilosos. Fruto cápsula, septicida, 
2,4 mm compr., verde a ferrugíneo quando 
passados, puberulento. Semente alada, 2,5 × 0,8 
mm, ferrugínea, lisa.
Material examinado: Licínio de Almeida, Mata 
estacional do Xaxá, 12.V.2015, 14o38’45,7”S, 
42o33’16,8”W, fl., R.L. Borges et al. 276 (HUEFS, 
ALCB).
Material adicional examinado: Piatã, Caminho 
para a Cachoeira do Cochó, 12.V.2015, 13o86,1”S, 
41o88’05,5”W, fl. e fr., M.L. Guedes et al. 21773 
(ALCB).

Emmeorhiza é um gênero monotípico, 
neotropical, representado pela espécie E. 
umbellata. No Brasil, Emmeorhiza é amplamente 
distribuída, ocorrendo em diversas formações 
fitofisionômicas (BFG 2015). E. umbellata 
caracteriza-se por apresentar hábito trepador, 
inflorescência umbeliforme, flores sub-rotundas, 
aromáticas e sementes aladas. Na SGLA, E. 
umbellata está associada a florestas estacionais.

10. Faramea Aubl., Hist. Pl. Guiane 1: 102. 1775.
Arbustos ou árvores. Ramos cilíndricos 

ou compressos no ápice, eretos. Folhas opostas, 
sésseis, subsésseis ou pecioladas; estípula 
inteira, ápice aristado; lâmina foliar elíptica 
a lanceolada. Inflorescência em dicásio ou 
tirso, axilar ou terminal. Flores pediceladas 
ou sésseis; cálice 4-lobado, lobos fusionados; 
corola 4-lobada, infundibuliforme; antera elíptica 
a lanceolada; ovário 2-locular, um óvulo por 
lóculo, estigma bífido. Fruto drupáceo, oblado, 
globoso ou reniforme. Semente oblada, base 
escavada ventralmente.

Faramea é um gênero neotropical , 
compreendendo ca. 200 espécies, distribuídas 
do México a Argentina (Govaerts et al. 2016). No 
Brasil são encontradas 52 espécies, associadas a 
diversos domínios fitogeográficos e formações 
vegetais (BFG 2015). Faramea caracteriza-se 
por apresentar estípula triangular com ápice 
aristado; fruto drupáceo globoso a reniforme e 
semente escavada ventralmente (Jardim 2008).

10.1. Faramea nigrescens Mart., Flora 24(2): 
73. 1841. Fig. 6d

Árvore até 5 m alt. Ramos cilíndricos, 
estriados, glabros. Folhas pecioladas (pecíolo 
2,9–7,2 mm compr.); estípula triangular, 
ápice aristado, glabra; lâmina elíptica, ápice 
acuminado, base atenuada, 7–8,4 × 3,1–4,4 cm, 
lisa, coriácea, discolor, glabra. Tirso terminal, 

pedunculado (pedúnculo 2,4–2,7 cm compr.); 
brácteas triangulares, 0,8 × 0,4 mm, vináceas, 
glabras. Flores pediceladas (pedicelo 1,8–4,3 
mm compr.); cálice tubular ca. 1,7 mm compr., 
verde-vináceo, glabro; corola 1,2 cm compr., 
tubo ca. 1 cm compr., lilás, glabro, lobos 
triangulares, ápice agudo, lilás, glabros; anteras 
ca. 3,5 × 1 mm, alvas, glabras; estilete ca. 6 
mm compr., alvo, glabro, lobos do estigma ca. 
3 mm compr., papilosos. Fruto oblado, 5,1–6,8 
× 7,4–8,7 mm, atropurpúreo quando maduro, 
glabro. Semente 4,7–5,1 × ca. 7 mm, castanha, 
escavada ventralmente.
Materia l  examinado:  Lic ín io  de  Almeida , 
Floresta estacional do Xaxá, 12.V.2015, 14o45’8”S, 
42o32’41”W, R.L. Borges et al. 279 (ALCB, HUEFS).
Material adicional examinado: Caetité, Estrada 
para Brejinhos das Ametistas, 13.IV.1980, fr., 
13o99’30”S, 42o20’75”W, R.M. Harley et al. 21340 
(ALCB); Estrada para Licínio de Almeida, 10.II.1997, 
fr., 14o16’S, 42o49’61”W, E. Saar et al. 5373; 
Piatã, Fazenda Beija-Flor, 13.X.2006, fl., 13o15’S, 
41o76’66”W, M.L. Guedes et al. 12549 (ALCB).

Faramea nigrescens  é  uma espécie 
distribuída nos estados da Bahia, Goiás, Minas 
Gerais e Tocantins em áreas de Cerrado (BFG 
2015), tendo ampla representatividade ao longo 
da Cadeia do Espinhaço (Zappi et al. 2014; 
Campos et al. 2006). F. nigrescens caracteriza-se 
por apresentar ramos glabros e flores com corola 
alvo-lilás e na SGLA, ocorre associada a áreas 
de floresta estacional.

11. Galianthe Griseb., Abh. Konigl. Ges. Wiss. 
Gottingen 24: 156. 1879.

Ervas, arbustos ou subarbustos. Ramos 
cilíndricos ou angulares, prostrados, escandentes 
ou eretos. Folhas sésseis ou subsésseis; estípula 
1-multifimbriada; lâmina elíptica ou linear. 
Inflorescência em tirso ou pleiotirso, terminal. 
Flores sésseis ou subsésseis; cálice 2–4 lobado; 
corola 4-lobada, infundibuliforme; antera 
elíptica, excertas; ovário 2-locular, um óvulo 
por lóculo, estilete glabro, estigma bífido. 
Fruto cápsula, 2-mericarpos, septicida. Semente 
oblonga, reticulado-foveolada.

Galianthe  é  um gênero neotropical 
apresentando ca. 49 espécies (Cabral 2009). 
No Brasil o gênero está representado por 36 
espécies, associadas a diversas fitofisionomias 
(BFG 2015). Galianthe caracteriza-se por 
apresentar inflorescência em tirso, terminal; 
flores diminutas e frutos capsulares com 
deiscência longitudinal (Cabral 2009).
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11.1. Galianthe peruviana (Pers.) Cabral, 
Bonplandia 6(4): 26. 1993. Fig. 6e-g

Subarbusto entre 30–40 cm alt. Ramos 
cilíndricos, eretos, estriados, esfoliantes, 
puberulentos a glabrescentes. Folhas sésseis; 
estipula 5-fimbriada, puberulenta, bainha ca. 
1,1 mm compr., fimbrias linear triangulares, 
ca. 3,4 × 0,3 mm; lâmina linear, revoluta, 
ápice agudo, base truncada, ca. 1,5 × 0,1 cm, 
lisa, cartácea, concolor, puberulenta. Tirso 
terminal, pedunculado (pedúnculo ca. 5 mm 
compr.); brácteas linear-triangulares, 3,2–3,5 
× ca. 0,5 mm, verdes, glabras. Flores sésseis; 
cálice 4-lobado, lobos do cálice triangulares, 
ca. 1 × 0,5 mm, verdes, glabros; corola ca. 2,5 
mm compr., tubo ca. 1 mm compr., alvo, glabro 
externamente, tomentoso internamente, lobos 
triangulares, alvos, papilosos externamente, 
tomentosos internamente; anteras ca. 0,8 × 0,3 
mm, alvas, glabras; estilete ca. 1,2 mm compr., 
alvo, glabro, lobos do estigma ca. 0,3 mm compr., 
papilosos. Fruto 2,7 × 2 mm, verde a castanho, 
puberulento. Semente ca. 2,5 × 1,1 mm, castanha, 
superfície reticulada.
Material examinado: Licínio de Almeida, Saco da 
Onça, 27.V.2014, fl. e fr., 14o44’38,9”S, 42o34’22,5”W, 
R.L. Borges et al. 184 (ALCB, CEPEC, HUEFS); 
Saco da Onça, 14.V.2015, fl. e fr., 14o44’38,9”S, 
42o34’22,5”W, R.L. Borges et al. 298 (ALCB, CEPEC, 
HUEFS). 

Galianthe peruviana é uma espécie que 
ocorre na Bolívia, Brasil e Peru, estando 
associada a áreas de elevada altitude (Cabral 

2009). No Brasil, G. peruviana, ocorre em áreas 
de campos rupestres, presente nos estados do 
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo e 
Minas Gerais (Cabral 2009; BFG 2015), sendo, 
portanto, uma nova ocorrência para o estado da 
Bahia. Na SGLA, G. peruviana está associada a 
áreas de Cerrado sensu stricto, caracterizando-se 
por apresentar hábito subarbustivo com aspecto 
ericoide, folhas lineares e flores diminutas, alvas.

12. Guettarda L., Sp. Pl. 2: 991. 1753.
Árvores. Ramos eretos, cilíndricos. Folhas 

opostas, pecioladas; estípula inteira; lâmina foliar 
elíptica ou ovada. Inflorescência em dicásios 
axilares ou terminais, ramos laterais modificados 
em cimeiras escorpioides. Flores pediceladas, 
subsésseis ou sésseis; cálice 5-lobado, lobos 
fusionados, cilíndrico; corola 5–6 lobada, 
hipocrateriforme; anteras oblongas ou lineares; 
ovário bilocular, um óvulo por lóculo, estigma 
capitado. Fruto carnoso, drupáceo, globoso ou 
elipsoide, roxo, branco a creme quando maduro. 
Semente elipsoide ou oblada.

Guettarda é um gênero Neotropical com 
ca. 150 espécies (Achille et al. 2006). No 
Brasil, são registradas, 20 espécies distribuídas 
em todas as regiões do país e em diversos 
domínios fitogeográficos (BFG 2015). Na SGLA, 
Guettarda está representada por duas espécies, 
caracterizando-se por apresentar fruto drupa e 
inflorescências axilares em dicásios, com ramos 
laterais modificados em cimeiras escorpioides.

Chave de identificação das espécies de Guettarda

1. Lâmina foliar elíptica; drupa elipsoide, roxa quando madura, semente elipsoide ..... Guettarda sericea 
1’. Lâmina foliar ovada a largamente ovada; drupa globosa, branca a creme quando madura....................  

 .............................................................................................................................Guettarda viburnoides

12.1. Guettarda sericea Mull.Arg. Fl. bras. 58: 450. 
1875. Figs. 6h; 8d,e

Árvores até 4 m alt. Ramos cilíndricos, 
estriados, seríceos a glabrescentes. Pecíolo 
1,6–6,3 cm compr.; estípula triangular, 0,8–1 
× 0,4–0,6 cm, serícea; lâmina elíptica, ápice 
agudo, base cuneada, 6,7–13,3 × 3,9–11,2 
cm, lisa, cartácea, discolor, serícea. Dicásios 
pedunculados (pedúnculo 1,7–2,5 cm compr.), 
axilares, tomentosos; brácteas lanceoladas, ca. 6 
× 1 mm., ferrugíneas, tomentosas. Flores sésseis; 
cálice 2–2,3 mm compr., verde, tomentoso 

externamente, glabro internamente; corola 1–1,4 
cm compr., tubo 0,8–1,2 cm compr., creme, seríceo 
externamente, glabro internamente, lobos ovados, 
ápice arredondado, cremes, sericeos externamente, 
glabros internamente; anteras oblanceoladas, 3–3,2 
× 0,6–0,7 mm, cremes, glabras; estilete 5,8–6,7 mm 
compr., creme, glabro, estigma ca. 0,5 mm compr., 
papiloso. Fruto elipsoide, ca. 8,8 × 4,7 mm, verde 
a roxo, tomentoso. Semente elipsoide, ca. 8,7 × 4,4 
mm, castanho-amarronzada.
Material examinado: Licínio de Almeida, Estrada 
para Caetité, 3.XI.2006, fl., 14o32’15”S, 42o31’52”W, 
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A. Rapini et al. 1325 (HUEFS); São Domingos de 
baixo, 22.I.2015, fr., 14o27’21,55”S, 42o31’6”W, R.L. 
Borges et al. 259 (ALCB, CEPEC, HUEFS). 

Guettarda sericea é uma espécie endêmica 
do Nordeste brasileiro, ocorrendo no domínio da 
Caatinga (BFG 2015). Na SGLA, foi encontrada 
em área de floresta estacional. A espécie 
diferencia-se de G. viburnoides por apresentar 
fruto elipsoide (vs. globoso), roxo (vs. creme a 
amarelo) quando maduro e lâmina elíptica (vs. 
lâmina ovada a largamente ovada).

12.2. Guettarda viburnoides Cham. & Schltdl., 
Linnaea 4: 182. 1829. Figs. 6i-l; 8f,g

Arbustos 1–4,5 m alt. Ramos cilíndricos, 
es t r iados ,  tomentosos  a  g labrescen tes . 
Pecíolo 1,2–3 cm compr.; estípula triangular, 
8,7–10,7 × 4,1–7,1 cm, tomentosa; lâmina 
ovada a largamente ovada, ápice agudo, base 
arredondada, 9,6–13 × 7,2–11 cm, lisa, cartácea, 
discolor, tomentosa. Dicásios pedunculados 
(pedúnculo 1,7–2,5 cm), axilares, tomentosos; 
brácteas lanceoladas, ca. 6 × 1 mm., ferrugíneas, 
tomentosas. Flores subsésseis (pedicelo ca. 
0,3 mm compr.); lobos do cálice ca. 4 mm 
compr., verdes, tomentosos externamente; 
corola 3,5–3,6 cm compr., tubo ca. 2,9–3,2 cm 
compr., creme, tomentoso; lobos ovados, ápice 
arredondado, tomentosos externamente, glabros 
internamente; anteras oblongas, ca. 4 × 0,5–0,7 
mm, cremes, glabras; estilete ca. 3 mm compr., 
creme, piloso, estigma, ca. 1,5 mm compr., 
tomentoso. Fruto globoso, 7–7,1 × 8,8–10 mm, 
verde a creme, tomentoso. Semente oblada, ca. 
5,5 × 7,9 mm, castanha, glabra.

Material examinado: Licínio de Almeida, Subida 
para Riacho de Areia, 20.I.2015, fl., 14o45’32,5”S, 
42o34’38,3”W, R.L. Borges et al. 211 (ALCB, 
CEPEC, HUEFS); Mata do Riacho de Areia, 
21.I.2015, fl., 14o46’54,7”S, 42o34’4,9”W, R.L. 
Borges et al. 224 (ALCB, HUEFS).

Guettarda viburnoides é uma espécie 
amplamente distribuída, ocorrendo em todos 
os estados do Brasil e em diversas formações 
vegetais (BFG 2015). Na SGLA, a espécie 
foi encontrada em área com fitofisionomia de 
cerrado stricto sensu.

13. Hexasepalum Bartl. Ex DC., Prodr. 4:561. 1830.
Ervas ou subarbustos. Ramos eretos ou 

escandentes. Folhas opostas, sésseis; estípula 
fimbriada; lâmina elíptica, ovada ou lanceolada. 
Inflorescência em glomérulos axilares. Flores 
sésseis; cálice 4-lobado, persistente no fruto; 
corola 4-lobada,  infundibuliforme,  l i lás 
a alva; anteras ovadas; ovário bilocular, 
lóculos um ovulado, estigma capitado. Fruto 
esquizocárpico, 2-mericarpos, caducos quando 
maduro. Semente plano-convexa, sulcada 
ventralmente.

Hexasepalum é um gênero com ca. 11 
espécies, distribuídas ao longo do continente 
americano e África (Bacigalupo & Cabral 2007; 
Govaerts et al. 2016). Na SGLA, Diodella está 
representada por duas espécies e caracteriza-se 
por apresentar inflorescência em glomérulos 
axilares, corola infundibuliforme, estigma 
capitado e fruto esquizocárpico composto 
por dois mericarpos e semente plano-convexa 
(Cabral & Bacigalupo 2005).

Chave de identificação para as espécies de Hexasepalum

1. Lâmina foliar elíptica, ápice agudo, superfície bulada (nervada pregueada), brácteas elípticas, lobos do 
cálice 3,1 mm compr. .............................................................................................Hexasepalum radula

1’. Lâmina foliar lanceolada, ápice acuminado, superfície lisa (nervação inconspícua), brácteas lanceoladas 
a ovadas, lobos do cálice 1,5 mm compr...................................................................Hexasepalum teres 

13.1. Hexasepalum radula (Willd.) Delprete & 
J.H. Kirkbr., J. Bot. Res. Inst. Texas 9(1): 105. 
2015. Fig. 6a,b

Subarbusto até 40 cm alt. Ramos angulados, 
estriados, vináceos, esfoliantes, setosos. Estípula 
7-fimbriada, setosa, bainha 1,9–2,3 mm compr., 
fímbrias linear-triangulares, 2,3–4,2 × 0,2–0,5 mm; 
lâmina elíptica, ápice agudo, base truncada, ca. 

1,7 × 0,8 cm, bulada, cartácea, discolor, estrigosa. 
Glomérulo 3-muitas flores; brácteas elípticas, 
foliáceas, 1,8–2,5 × 1,1–1,4 cm, verdes, estrigosas. 
Lobos do cálice estreitamente triangulares, 
ca. 3,1 × 1 mm, verde, estrigosos; corola ca. 
8 mm compr., tubo ca. 5,2 mm compr., alvo a 
lilás, setoso externamente, piloso internamente, 
lobos triangulares, ápice agudo, lilás, setosos 
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externamente; anteras ca. 2 × 1 mm, alvas, glabras; 
estilete ca. 9,5 mm compr., alvo, glabro, estigma 
ca. 0,3 mm compr., papiloso. Fruto ca. 2,6 × 3,4 
mm, verde-enegrecido, mericarpo obovoide, 
2,6–2,7 × 2,4–2,5 mm, piloso. Semente 1,9 × 1,3 
mm, ferrugínea.
Material examinado: Licínio de Almeida, Rodovia 
para Urandi ca. 3,8 km da cidade de Licínio de Almeida, 
14o71’30”S, 42o50’91”W, J. Jardim et al. 3317 (ALCB, 
CEPEC, HUEFS); Rodovia para Urandi, 9.XII.2009, fl., 
14o43’9”S, 42o30’50”W, E. Melo et al. 7346 (HUEFS); 
Pedra Preta, 27.X.2012, fl., 14o75’16,7”S, 42o54’41”W, 
N. Roque et al. 3757 (ALCB); Trilha Santana para o 
cascarrento, 6.II.2013, fl., 14o58’8”S, N. Roque et al. 
3499 (ALCB); Trilha para o Cachoeirão, 20.VII.2012, 
fl. e fr., 14o41’25,6”S, 42o32’34,3”W, R.L. Borges et al. 
66 (ALCB); Campo rupestre do Xaxá, 23.I.2015, fl. e 
fr., 14o39’11”S, 42o33’03,4”W, R.L. Borges et al. 236 
(ALCB, CEPEC, HUEFS); Saco da Onça, 14.V.2015, 
fl. e fr., 14o46’16”S, 42o34’16”W, R.L. Borges et al. 
299 (ALCB, CEPEC, HUEFS).
Material adicional examinado: Caetité, 15.VII.2001, 
fl., 14o0’12,5”S, 42o28’44”W, V.C. Souza et al. 26067 
(HUEFS).

Hexasepalum radula  é uma espécie 
amplamente distribuída, ocorrendo no Brasil, 
Equador e Venezuela (Cabral & Bacigalupo 
2005). No Brasil, Hexasepalum radula está 
associada a diversos domínios fitogeográficos e 
fitofisionomias (BFG 2015). Na SGLA, a espécie 
ocorre em áreas antropizadas diferenciando-se de 
H. teres por apresentar ramos setosos (vs. ramos 
estrigosos), lâmina foliar elíptica (vs. lâmina foliar 
lanceolada a ovada), ápice acuminado (vs. ápice 
agudo) e superfície foliar nervada pregueada (vs. 
superfície foliar lisa).

13.2. Hexasepalum teres (Walter) J.H. Kirkbr., J. 
Bot. Res. Inst. Texas 80(1): 17. 2014. Fig. 6c

Arbusto ca. 20 cm alt. Ramos angulados, 
estr iados,  esfol iantes,  setosos.  Est ípula 
8-fimbriada, setosa, bainha 1,7–2,3 mm compr., 
fimbrias lineares, 3,6–7 × 0,2–0,4 mm; lâmina 
lanceolado-ovada, ápice acuminado, base 
truncada, 1,4–1,8 × 0,5–0,7 cm, lisa, cartácea, 
discolor, estrigosa. Glomérulo paucifloro, ca. 
2-flores; brácteas lanceolado-ovadas, foliares, 
0,8–0,9 × 0,3–0,4 cm, verde, estrigosas. Lobos 
do cálice triangulares, 1,5 × 1 mm, verde, 
estrigosos; corola ca. 7 mm compr., tubo ca. 5 
mm compr., alvo-lilás, puberulento externamente, 
piloso internamente, lobos triangulares, 3,1 × 2 
mm, ápice agudo, puberulentos externamente, 
glabros internamente; antera 1,8 × 1 mm, alva, 
glabra; estilete 7,8 mm compr., alvo, glabro, 

estigma capitado ca. 0,5 mm compr. Fruto ca. 
3–3,3 × 2,6–3,2 mm, verde a castanha, mericarpo 
plano convexo, glabro. Semente 2,7 × 2,2 mm, 
ferrugínea.
Material examinado: Licínio de Almeida, Rodovia para 
Urandi, 31.III.2001, fl. e fr.,14o42’47”S, 42o30’33”W, 
J.G. Jardim et al. 3314 (ALCB, CEPEC, HUEFS); 
campo rupestre do Xaxá, 23.V.2013, fr., 14o39’09”S, 
42o33’5”W, R.L. Borges et al. 146 (ALCB, CEPEC).
Material adicional examinado: Licínio de Almeida, 
Lagoa da Várzea, 11.XII.2009, fl., 14o33’53”S, 
42o27’52”W, E. Melo et al. 7454 (ALCB, HUEFS).

Hexasepalum teres  é  uma espéc ie 
amplamente distribuída, ocorrendo dos Estados 
Unidos a América do Sul (Cabral & Bacigalupo 
2005). No Brasil, H. teres está associada a diversas 
fitofisionomias, ocorrendo com grande frequência 
em áreas antropizadas (Cabral & Bacigalupo 
2005; BFG 2015). Na SGLA, esta espécie está 
associada a áreas antropizadas e borda de florestas 
estacionais.

14. Ixora L., Sp. Pl. 1: 110. 1753.
Arbustos ou árvores. Ramos eretos, 

cilíndricos. Folhas opostas, pecioladas, sésseis ou 
subsésseis; estípula inteira, ápice aristado; lâmina 
foliar elíptica, oblonga ou obovada. Inflorescência 
em corimbo, tirso ou panícula terminal. Flores 
pediceladas a sésseis; cálice 4-lobado; corola 
4-lobada, hipocrateriforme, anteras elípticas, 
lineares ou oblongas; ovário bilocular, lóculos um 
ovulado, estigma bífido. Fruto carnoso, drupáceo, 
globoso a subgloboso, verde a atropurpúreo. 
Semente plana convexa.

Ixora é um gênero pantropical com ca. 
350 espécies (De Block 1998), das quais ca. 
37 ocorrem no Brasil (BFG 2015). O gênero 
caracteriza-se por apresentar estípula triangular 
aristada, flores 4-lobadas e frutos globosos a 
subglobosos.

14.1. Ixora brevifolia Benth., Linnaea 23: 448. 
1850. Fig. 7a,b

Árvore até 6 m alt.. Ramos cilíndricos, 
estriados, puberulentos a glabrescentes. Folhas 
opostas, pecioladas (pecíolo 6,9–7,8 mm 
compr.); estípula triangular, 5,2 × 3 mm, glabra 
externamente, puberulenta internamente; lâmina 
elíptica, ápice acuminado, base atenuada, 6,5–10,5 
× 2,3–3,4 cm, lisa, cartácea, discolor, glabra. 
Tirso terminal, pedunculado (pedúnculo 1,2–2,1 
cm compr.); brácteas lanceoladas, 2,1–2,5 × 
ca. 0,5 mm, ferrugíneas, glabras externamente, 
puberulentas internamente. Flores subsésseis 
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(pedicelo ca. 0,3 mm compr.), aromáticas; lobos 
do cálice triangulares, ca. 0,4 × 0,7 mm, verdes, 
glabros; corola ca. 4,7 mm compr., tubo ca. 2 mm 
compr., creme, glabro externamente, tomentoso 
internamente, lobos da corola oblongos, ápice 
arredondado, cremes, glabros; anteras elípticas ca. 
3 × 0,9 mm, cremes, glabras; estilete 4–4,7 mm 
compr., alvo a creme-esverdeado, lobos do estigma 
ca. 1,2 mm compr., glabros. Fruto subgloboso, 
4,1–5,1 × 4–4,1 mm, verde a atropurpureo, liso, 
glabro. Semente ca. 3,9 × 4,1 mm, marrom, lisa. 
Material examinado: Licínio de Almeida, Riacho fundo, 
22.V.2013, fr., 14o33’11,6”S, 42o32’32,8”W, R.L. Borges 
et al. 137 (ALCB, CEPEC, HUEFS, RB); Mata após 
Campo rupestre do Xaxá, 21.I.2015, fl., 14o38’44,5”S, 
42o33’17,8”W, R.L. Borges et al. 242 (ALCB, CEPEC, 
HUEFS, RB).

Ixora brevifolia é uma espécie de ampla 
distribuição, ocorrendo nos domínios da Caatinga 
e Cerrado, associada às fitofisionomias de floresta 
estacional (Delprete 2003; BFG 2015). Na SGLA, 
I. brevifolia está associada a áreas de floresta 
estacional, caracterizando-se por apresentar 
hábito arbóreo, flores cremes, aromáticas e 
frutos subglobosos (verdes quando imaturos a 
atropurpúreo quando maduros).

15. Manettia Mutis, Mant. Pl. Altera 553: 558.1771.
Trepadeiras. Ramos volúveis, angulares a 

cilíndricos. Folhas opostas, pecioladas; estípula 
inteira; lâmina cordada, lanceolada a ovada. 
Inflorescência em dicásio, monocásio ou tirso, 
axilar, pedunculada. Flores pediceladas; cálice 
4–8 lobado; corola 4–5 lobada, hipocrateriforme; 
anteras elípticas ou oblongas; ovário bilocular, 
lóculos pluriovulados, estigma bífido. Fruto seco, 
capsular, septicida, elipsoide, oblongo ou ovóide, 
verde a castanho. Semente alada.

Manettia é um gênero neotropical apresentando 
entre 80 e 123 espécies (Marinero et al. 2012). No 
Brasil, ocorrem 27 espécies distribuídas em diversos 
domínios fitogeográficos e fitofisionomias (BFG 
2015). O gênero caracteriza-se por apresentar hábito 
trepador, frutos capsulares e sementes aladas.

15.1. Manettia cordifolia Mart., Spec. Mat. Med. 
Bras. 1: 19. 1824. Figs. 5j,k; 7c-e

Ramos cilíndricos, estriados, setosos. Folhas 
opostas, pecioladas (pecíolo 1,2–8 mm compr.); 
estípula amplamente triangular, ca. 1,5 × 3 mm, 
setosa; lâmina lanceolada a ovada, ápice acuminado, 
base arredondada-atenuada, 4,3–6,1 × 1–2,9 cm, 
lisa, membranácea, discolor, setosa. Dicásios ou 

tirsos axilares, pedunculados (pedúnculo 2–2,4 mm 
compr.); brácteas ovadas, foliáceas, 1–2 × 0,7–1 
mm, verdes, setosas. Flores pediceladas (pedicelo 
11,7–18,2 mm compr.); cálice 4-lobado, lobos do 
cálice triangulares, 2,4–4,5 × 1,3–2 mm, verdes, 
setosos; corola 4,6–5,5 cm compr., tubo ca. 4 cm 
compr., vermelho, glabro externamente, tomentoso 
internamente; lobos da corola deltados, ápice agudo, 
vermelhos, glabros; anteras elípticas, ca. 5 × 2,1 
mm, roxas a azuis, glabras; estilete ca. 3,6 cm 
compr., verde, glabro, lobos do estigma ovóides, 
papilosos. Fruto ovoide, ca. 11,5 × 6,5 mm, verde a 
castanho quando maduro, setoso. Semente 3,5–4,1 
× 1,8–2,5 mm, negra, rugosa.
Material examinado: Licínio de Almeida, Rodovia 
em direção a Brejinho das Ametistas, 12.III.1994, 
fl., 14o32’4”S, 42o31’51”W, N. Roque et al. (SPF); 
Fazenda São Domingos, 10.XII.2009, fl., 14o27’05”S, 
42o31’30”W, M.L. Guedes et al. 16752 (ALCB, 
HUEFS); Riacho Fundo, 19.VII.2012, fl., 14o33’11,6”S, 
42o32’32,8”W, R.L. Borges et al. 44 (ALCB); Trilha 
para o Cascarrento, 20.VII.2012, fl. e fr., 14o41’25,6”S, 
42o32’34,3”W, R.L. Borges et al. 58 (ALCB); Trilha ao 
lado da cachoeira das sete quedas, 22.V.2013, fl. e fr., 
14o31’1,5”S, 42o32’W, R.L. Borges et al. 132 (ALCB, 
CEPEC, HUEFS); Lameirão para trilho do trem, 
22.II.2014, fl., 14o69’36”S, 42o53’53”W, N. Roque 
et al. 4174 (ALCB); Mata ciliar do Xaxá, 28.V.2014, 
fl. e fr., 14o41’3”S, 42o32’44”W, R.L. Borges et al. 
197 (ALCB, HUEFS); Fazenda Xaxá, 7.VII.2014, fl., 
14o65’58”S, 42o54’69”W, M.L. Guedes et al. 22168 
(ALCB); Área antropizada do Xaxá, 12.V.2015, fl. e 
fr., 14o39’11”S, 42o33’13,4”W, R.L. Borges et al. 273 
(ALCB, CEPEC, HUEFS).
Material adicional examinado: Caetité, ca. 14 km ao 
norte de Caetité em direção a Mamiaçu, 12.IV.2005, 
fl., 13o56’22”S, 42o27’36”W, E.B. Miranda et al. 753 
(HUEFS).

Manettia cordifolia é uma espécie amplamente 
distribuída, ocorrendo nos domínios Amazônico, 
Caatinga, Cerrado e Floresta Atlântica (BFG 
2015). Na SGLA esta espécie está associada a 
áreas antropizadas e bordas de mata. M. cordifolia 
caracteriza-se por apresentar hábito trepador, 
lâmina foliar ovada a lanceolada, flores vermelhas 
e sementes aladas negras. 

16. Margaritopsis C.Wright, Anales Acad. Ci. Méd. 
Habana 6: 146. 1869.

Arbustos, subarbustos ou árvores. Ramos 
eretos, cilíndricos ou costados. Folhas opostas, 
pecioladas; estípula inteira ou bífida; lâmina 
foliar elíptica a ovada. Inflorescência em tirsos, 
dicásios ou umbeliforme, capitada, terminal, 
séssil ou pedunculada. Flores 5-lobadas, 
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sésseis ou pediceladas; cálice 4-lobado; corola 
infundibiliforme, creme a amarela; anteras 
elipsoides ou oblongas; estilete glabro, estigma 
bífido. Fruto drupáceo, elipsoide a subgloboso, 
vermelho quando maduro. Semente plano convexa, 
sulcada.

Margaritopsis é um gênero pantropical 
com ca. 50 espécies, 27 das quais ocorrem nos 
Neotrópicos (Taylor 2005). No Brasil ocorrem 
15 espécies, distribuídas principalmente ao longo 
dos domínios Amazônico e da Mata Atlântica 
(BFG 2015). Margaritopsis caracteriza-se por 
apresentar inflorescências capitadas, frutos carnosos 
vermelhos quando maduros e sementes plano-
convexas, sulcadas.

16.1. Margaritopsis carrascoana (Delprete & 
Souza) Taylor & Souza, Syst. & Geogr. Pl. 75(2): 
171. 2005. Fig. 7f,g

Subarbusto ou arbusto entre 40–80 cm alt. 
Ramos cilíndricos, eretos, estriados, glabros. 
Folhas pecioladas (pecíolo 1,8–2,6 mm compr.); 
estípula inteira, triangular, 1.4–1,7 × 1,6–1,9 mm, 
glabra; lâmina elíptica, revoluta, ápice agudo, base 
decorrente, 2,6–5 × 0,7–1,1 cm, lisa, cartácea, 
discolor, glabra. Inflorescência uniflora ou biflora, 
pedunculada (pedúnculo ca. 1,5 mm compr.); 
brácteas estreitamente triangulares, ca. 0,7 × 
0,1 mm, verdes, puberulentas. Flores 5-lobadas, 
subsésseis (pedicelo 0,3–0,6 mm compr.); lobos 
do cálice triangulares, 1–2,3 × 0,5–1,2 mm, 
verdes, glabros; corola infundibiliforme, 1,5–3 
mm compr., tubo 0,9–1,2 mm compr., amarelo, 
glabro externamente, tomentoso internamente, 
lobos triangulares, ápice agudo, amarelo, glabro; 
anteras oblongas, 0,9 × 0,3 mm, cremes, glabras; 
estilete ca. 0,7–1,2 mm compr., alvo, papiloso, 
lobos do estigma ca. 1,2 mm compr., papilosos. 
Fruto elipsoide, ca. 4,8 × 3,8 mm, verde a vermelho, 
glabro. Semente ca. 4,2 × 3,7 mm, castanha, glabra.
Material examinado: Licínio de Almeida, Fazenda 
Riacho de Areia, 22.I.2015, fl., 14o45’32,5”S, 
42o34’38,3”W, R.L. Borges et al. 214 (ALCB, CEPEC, 
HUEFS); Mata estacional após o campo rupestre do Xaxá, 
21.I.2015, fr., 14o38’44,5”S, 42o33’17,8”W, R.L. Borges 
et al. 244 (ALCB, CEPEC, HUEFS).
Material adicional examinado: Licínio de Almeida, 
Estrada Caculé, fr., 14o38’29”S, 42o27’41”W, J.G. Jardim 
et al. 3262 (CEPEC, HUEFS).

Margaritopsis carrascoana é uma espécie 
endêmica do Brasil, ocorrendo na região Nordeste, 
em áreas de floresta estacional e campos rupestres 
(Taylor 2005). M. carrascona apresenta hábito 
arbustivo, caracterizando-se por apresentar folhas 

revolutas, estípula triangular, flores cremes e fruto 
elipsoide. Na SGLA, M. carrascoana ocorre em 
áreas de campo rupestre e floresta estacional.

17. Mitracarpus Zucc., Mant. 3: 210. 1827.
Arbustos ou ervas. Ramos eretos ou 

decumbentes, cilíndricos ou angulados. Folhas 
opostas ou pseudoverticiladas, sésseis a pecioladas; 
estípula fimbriada; lâmina elíptica, lanceolada, 
linear ou ovada. Inflorescência em glomérulo, 
terminal ou axilar. Flores sésseis ou subsésseis; 
cálice 4-lobado, persistente no fruto, duas sépalas 
maiores e duas menores, opostas; corola 4-lobada, 
hipocrateriforme ou infundibuliforme; anteras 
oblongas a lineares; ovário bilocular, lóculos um 
ovulado, estigma bífido. Fruto capsular, seco, 
deiscência circuncisa, transversal, separando a 
porção superior do fruto com o cálice (mitra) e 
porção basal persistente no glomérulo. Semente 
oblonga ou globosa, reticulada-foveolada, 
dorsalmente com sulco cruciforme ou não sulcada, 
ventralmente com depressão em forma de X ou Y.

Mitracarpus é um gênero neotropical, 
compreendendo ca. 50 espécies. No Brasil são 
registrados 28 espécies, distribuídas em todos 
os domínios fitogeográficos e fitofisionomias. O 
gênero caracteriza-se por apresentar flores com 
corola 4-lobada, fruto capsular com deiscência 
circuncisa, porção apical do fruto desprendendo-
se em forma de mitra e semente apresentando 
depressão ventral em X ou Y (Souza et al. 2010).

17.1. Mitracarpus baturitensis Sucre, Rodriguésia 
26(38): 255. 1971. Figs. 5l-n; 7h,i

Ervas ca. 30 cm alt.. Ramos estriados, 
esfoliantes, setosos a glabrescentes. Folhas opostas, 
sésseis; estípula 5–7 fimbriada, setosa, bainha ca. 
2 mm compr., fimbrias linear-triangulares, 3,2–3,5 
× 0,4–0,6 mm; lâmina elíptica, ápice agudo, base 
truncada, 2,5–4,4 × 0,8–1,3 cm, lisa, membranácea, 
discolor, puberulenta na face adaxial, setosa 
na face abaxial. Glomérulo terminal a axilar; 
brácteas elípticas, foliáceas, 0,8–1,9 × 0,4–0,8 
cm, verdes, puberulentas na face adaxial, setosas 
na face abaxial. Flores sésseis; lobos do cálice 
estreitamente triangulares, 2,6 × 0,5 mm, verde, 
setosos na margem; corola 4–4,7 mm compr., tubo 
ca. 3,2 mm compr., alvo, puberulento externamente, 
glabro internamente, lobos triangulares ca. 1 × 1 
mm, ápice agudo, alvos, puberulentos em ambas 
as faces; antera estreitamente oblonga ca. 1 × 0,2 
mm, amarela, glabra; estilete 4–5 mm compr., 
alvo, glabro, lobos do estigma ca. 0,4 mm compr., 
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papilosos. Fruto ca. 1,3 mm compr., verde a 
castanho, puberulento. Semente globosa ca. 1 × 
0,7 mm, depressão dorsal cruciforme, depressão 
ventral em X, marrom, foveolada, glabra.
Material examinado: Licínio de Almeida, Campo 
rupestre do Xaxá, 23.IV.2013, fl. e fr., 14o39’8,7”S, 
42o33’5,3”W, R.L. Borges 239 (ALCB, CEPEC, 
HUEFS); Riacho fundo, 6.VIII.2014, fl., 14o58’69,4”S, 
42o54’W, N. Roque et al. 4416 (ALCB).

Mitracarpus baturitensis é uma espécie 
restrita ao Brasil, ocorrendo em afloramentos 
rochosos da Caatinga e Cerrado (Souza et al. 2010). 
Na SGLA, esta espécie ocorre em floresta estacional 
decidual e áreas antropizadas, caracterizando-se 
por apresentar, estípula fimbriada, flores alvas, 
frutos com deiscência transversal circuncisa e 
sementes com depressão dorsal cruciforme, e 
depressão ventral em X.

18. Palicourea Aubl., Hist. Pl. Guiane 1: 172. 1775.
Arbustos. Ramos eretos, cilíndricos ou 

angulares. Folhas opostas ou verticiladas, 
pecioladas; estípula bífida; lâmina foliar elíptica 
a ovada. Inflorescência em panícula ou tirsos 
terminais, pedunculada. Flores pediceladas 
a sésseis; cálice 5-lobado; corola 5-lobada, 
infundibuliforme, gibosa na base; anteras 
oblongas; ovário bilocular, um óvulo por lóculo, 
estigma bífido. Fruto carnoso, drupáceo, globoso, 
subgloboso ou obovoide, verde, vermelho a 
purpúreo-nigrescente. Semente plano convexa, 
sulcada dorsalmente.

Palicourea é um gênero neotropical com ca. 
200 espécies, concentrado principalmente em áreas 
de floresta úmida (Taylor 1997). No Brasil são 
registradas 56 espécies, distribuídas principalmente 
ao longo do domínio Amazônico, Atlântico e 
Cerrado (BFG 2015). O gênero é estreitamente 
relacionado à Psychotria diferenciando-se deste 
pelas flores com corola gibosa.

18.1. Palicourea rigida Kunth, Nov. Gen. Sp. 3: 
370. 1818. Figs. 5o; 7j-l

Arbusto ca. 1,5 m alt. Ramos cilíndricos, 
estriados, puberulentos. Folhas pecioladas (pecíolo 
1,8–4,1 mm compr.); estípula puberulenta, bainha 
estipular 1,4–2,5 mm compr., lobos triangulares, 
3–3,4 × 1,9–4,4 mm; lâmina largamente elíptica, 
ápice arredondado, base arredondada a atenuada, 
7,5–12,9 × 5,2–8,2 cm, lisa, coriácea, discolor, 
puberulenta. Tirso terminal, pedunculado 
(pedúnculo 7,4–9,5 cm compr., vermelho-vináceo); 
brácteas estreitamente triangulares, 1,6–4,3 × 
0,7–1,3 mm, ferrugíneas, puberulentas. Flores 

subsésseis a pediceladas (pedicelo 0,8–1,3 cm 
compr.); lobos do cálice largamente triangulares, 
0,4 × 1,2 mm, verde, puberulentos; corola 
0,6–1,1 cm compr., tubo 0,4–1 cm compr., 
amarelo, puberulento externamente, tomentoso 
internamente, lobos triangulares, ápice agudo, 
amarelos, puberulentos externamente, papilosos 
internamente; anteras 3–3,1 × 0,5–0,8 mm, 
amarelas, puberulentas; estilete ca. 4 mm compr., 
amarelo, glabro, lobos do estigma ca. 1 mm compr, 
papilosos. Fruto globoso, ca. 3,7 × 3,5 mm, verde 
a vináceo, puberulento. Semente ca. 3,7 × 3 mm, 
castanha, glabra.
Material examinado: Licínio de Almeida, Trilha para 
a cachoeira das Sete Quedas, 12.I.2011, fl., 14o71’30”S, 
42o50’91,6”W, F.A. Santana 09 (ALCB); Capim 
Vermelho, 24.II.2012, fr., 14o66’41”S, 42o50’55”W, F. 
Hurbath et al. 229 (ALCB); Fazenda Riacho de Areia, 
20.I.2015, fl. e fr., 14o45’32,5”S, 42o34’38,3”W, R.L. 
Borges et al. 215 (ALCB, CEPEC, HUEFS).

Palicourea rígida é uma espécie amplamente 
distribuída, ocorrendo em diversas formações 
vegetais do país e com centro de diversidade 
em áreas de Cerrado (BFG 2015). Na Cadeia do 
Espinhaço e, mais especificamente na SGLA, a 
espécie ocorre em áreas de campos rupestres. P. 
rigida caracteriza-se por apresentar folha coriácea 
eliptica e flores com corola gibosa amarela.

19. Posoqueria Aubl., Hist. Pl. Guiane 1: 133. 1775.
Arbusto ou árvore. Ramos eretos, angulares 

ou cilíndricos. Folhas opostas, pecioladas; estípula 
inteira, navicular; lâmina foliar elíptica, lanceolada, 
oblonga ou ovada. Inflorescência em corimbo, 
terminal, pedunculada. Flores pediceladas; 
cálice 5-lobado; corola 5-lobada, longa tubular, 
hipocrateriforme; anteras lineares a lanceoladas; 
ovário bilocular, lóculos pluriovulados, estigma 
bífido. Fruto carnoso, bacáceo, verde a amarelo. 
Semente cuneiforme, glabra.

Posoqueria é um gênero Neotropical, com 
ca. 22 espécies, distribuindo-se do sul do México 
ao Sul do Brasil (Macias 1988; Govaerts et al. 
2016). No Brasil são registradas 10 espécies 
distribuídas principalmente nos domínios Atlântico 
e Cerrado. O gênero caracteriza-se por apresentar 
inflorescência corimbiforme, flor hipocrateriforme, 
longo tubular e frutos carnosos drupáceos.

19.1. Posoqueria latifolia (Rudge) Roem. & 
Schult., Syst. Veg. 15(5): 227. 1819.

Árvore ca. 4 m alt.. Ramos cilíndricos, 
estriados, puberulentos a glabrescentes. Folhas 
opostas, pecioladas (pecíolo 3,1–4,9 mm compr.); 
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estípula ovada, navicular, 1,1–1,2 × 0,6–0,7 cm, 
glabra; lâmina elíptica, ápice agudo a arredondado, 
margem inteira, base arredondada, 7,7–11,5 
× 3,2–7,3 cm, lisa, coriácea, discolor, glabra. 
Inflorescência pedunculada (pedúnculo 1–2,5 cm 
compr.); brácteas triangulares, ca. 2 × 0,8 mm, 
ferrugíneas, glabras. Flores pediceladas (pedicelo 
1–2,2 cm compr.); lobos do cálice deltados, ca. 2 
× 2 mm, verdes, puberulentos na margem; corola 
13–14,8 cm compr., tubo 11,8–12,6 cm compr., 
alvo, glabro, lobos oblongos, ápice arredondado, 
alvos, glabros; anteras 6–7 × 1,8–2 mm, cremes, 
estrigosas; estilete ca. 7 cm compr., alvo, glabro, 
lobos do estigma ca. 1,6 mm compr., papilosos. 
Fruto globoso ca. 3 × 3 cm glabro. Semente ca. 
1,2–1,4 × 0,9–1 cm, castanha avermelhada, lisa.
Material examinado: Licínio de Almeida, Trilha 
para o Cachoeirão, 20.VII.2012, fr., 14o41’20,1”S, 
42o32’34,3”W, R.L. Borges et al. 65 (ALCB, CEPEC, 
HUEFS).
Material adicional examinado: Rio do Pires, Campo 
do cigano, 5.XII.2000, fl., 13o26’38”S, 41o91’94”W, F.H. 
Nascimento 423 (ALCB); Rio de Contas, Mata da base 
do Pico do Itobira, fl., 13o57’89”S, 41o81’14”W, F.H. 
Nascimento 102 (CEPEC).

Posoqueria lati folia  é  uma espécie 
amplamente distribuída, ocorrendo em todos 
os domínios fitogeográficos do Brasil, e está 
associada a florestas estacionais, florestas úmidas 

e restingas (Macias 1988). Na SGLA, P. latifolia é 
encontrada em floresta estacional, caracterizando-
se por apresentar lâmina foliar elíptica, estípula 
interpeciolar ovada-triangular, navicular.

20. Psychotria L., Syst. Nat. 10(2): 929. 1759
Arbustos ou árvores. Ramos eretos, 

cilíndricos. Folhas opostas, sésseis a pecioladas; 
estípula persistente, bífida ou inteira; lâmina foliar 
elíptic. Inflorescência em panícula ou tirso, terminal, 
raramente axilar, séssil a pedunculada. Flores 
pediceladas a sésseis; cálice 4–5-lobado; corola 
4–5-lobada hipocrateriforme; anteras oblongas; 
ovário bilocular, lóculos um ovulado, estigma 
bífido. Fruto carnoso, drupáceo, 2-seminado, 
elipsoide ou subgloboso, verde a vermelho, 
alaranjado ou nigrescente quando maduro. Semente 
plano convexa, apresentando sulcos dorsais.

Psychotria é um gênero pantropical com 
ca. 1.000 espécies, das quais ca. 500 ocorrem nos 
Neotrópicos (Taylor 2007). No Brasil ocorrem 
252 espécies, distribuídas principalmente ao longo 
dos domínios Atlântico e Amazônico (BFG 2015). 
Na SGLA, Psychotria está representada por três 
espécies, associadas a áreas de floresta estacional 
e cerrado sensu stricto. O gênero caracteriza-se por 
apresentar flores geralmente alvas, estípula bífida ou 
inteira, frutos drupáceos e semente plana convexa.

Chave para as espécies de Psychotria

1.	 Árvores;	estípula	inteira;	flores	pediceladas	(pedicelo	2,2–6,3	mm	compr.);	fruto	laranja	a	vermelho	
quando maduro ................................................................................................Psychotria mapourioides

1’.	 Arbustos;	estípula	bífida;	flores	sésseis;	fruto	atropurpúreos	quando	maduro...................................... 2
2. Lobos estipulares 0,8–1,3 cm compr.; pecíolo 2,1–3,5 cm compr., lâmina 8,1–8,9 cm compr., 

domacias ausentes, nervura central (face abaxial) pilosa ................................Psychotria capitata
2’. Lobos estipulares 0,08–0,16 cm compr.; pecíolo 1,4–1,5 mm compr., lâmina 3,2–5,7 cm compr., 

domacias na face abaxial, nervura central (face abaxial) glabra .....................Psychotria rupestris

20.1. Psychotria capitata Ruiz. & Pav., Fl. Peruv. 
2: 59, 206. 1799. Fig. 8h-j

Arbusto 1–1,5 m alt. Ramos cilíndricos, 
estriados, estrigulosos. Folhas pecioladas (pecíolo 
2,1–3,5 cm compr.); estípula bífida, glabra, bainha 
1,8–3,3 mm compr., lobos triangulares 8,4–13 
× 1–2 mm; lâmina elíptica, ápice acuminado, 
base arredondada, 8,1–8,9 × 2,3–4,2 cm, lisa, 
cartácea, discolor, pilosa apenas ao longo da 
nervura central da face abaxial. Tirso terminal, 
pedunculado (pedúnculo 25,6–45,3 mm compr.), 
piloso a glabrescente; brácteas lanceoladas, 

4,8–8,6 × 1,6–2,1 mm, verdes, glabras. Flores 
sésseis; lobos do cálice triangulares, ca. 0,6 × 0,8 
mm, verdes, glabros; corola hipocrateriforme, ca. 
6,7 mm compr., tubo ca. 5,6 mm compr., alvo, 
glabro externamente, tomentoso internamente, 
lobos triangulares, ápice agudo, alvos, estrigosos 
externamente, papilosos internamente; anteras ca. 
1 × 0,3 mm compr., alvas, glabras; estilete ca. 2,6 
mm compr., alvo, glabro, lobos do estigma ca. 1,9 
mm compr. Fruto subgloboso, ca. 4,6 × 5,9 mm, 
atropurpúreo quando maduro, glabro. Semente 5 × 
3 mm, creme, sulcada.
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Material examinado: Licínio de Almeida, Estrada 
para Caetité, 3.XI.2006, fr., 14o53’75”S, 42o53’11”W, 
A. Rapini 1324 (HUEFS); Trilha para Casacarrento, 
10.V.2012, fl. e fr., 14o34’51”S, 42o33’40”W, N. Roque 
et al. 3489 (ALCB, CEPEC, HUEFS); Trilha após o 
Cachoeirão, 22.I.2013, fr., 14o42’02”S, 42o33’38,3”W, 
R.L. Borges et al. 089 (ALCB, HUEFS); Saco da Onça, 
5.IV.2013, fr., 14o46’15,7”S, 42o34’15,8”W, R.L. Borges 
et al. 114 (ALCB, HUEFS); Trilha do Lameirão para 
trilho do trem, 22.II.2014, fr., 14o41’37,1”S, 42o32’7,5” 
W, N. Roque et al. 4183 (ALCB, CEPEC,  HUEFS); 
Mata do Riacho de Areia, 20.I.2015, fr., 14o46’54,7”S, 
42o34’4,9”W, R.L. Borges et al. 221 (ALCB, CEPEC, 
HUEFS); Santa Clara, 22.I.2015, fr., 14o29’52,1”S, 
42o32’44,8”W, R.L. Borges et al. 268 (HUEFS).

Psychotria capitata  é  uma espécie 
amplamente distribuída, ocorrendo em diversas 
formações vegetais no Brasil (BFG 2015). Na 
Cadeia do Espinhaço e, mais especificamente 
na SGLA, a espécie ocorre em áreas de floresta 
estacional. P. capitata se caracteriza por apresentar 
estípula bífida com lobos 8,4–13 mm compr. 
(vs. lobos 0,8–1,6 mm compr. em P.rupestris), 
folhas não apresentando domacias (vs. folhas com 
domacias).

20.2. Psychotria mapourioides DC., Prodr. 4: 509. 
1830. Fig. 8k-m

Árvore ca. 8 m alt. Ramos cilíndricos, 
estriados, lenticelados, glabros. Folhas pecioladas 
(pecíolos 1–2,6 cm compr.), estipula inteira, 
obovada-eliptica, 1–1,8 × 0,4–0,7 cm, glabra; 
lâmina elíptica a largamente elíptica, ápice agudo, 
base atenuada, 13,2–17 × 5,2–7,1 cm, lisa, coriácea, 
discolor, glabra, apresentando domacias na 
superfície abaxial entre a nervura central e laterais. 
Tirso terminal, pedunculado (pedúnculo 3,4–7,1 
cm compr.); brácteas triangulares, ca. 0,8 × 1 mm, 
ferrugíneas, estrigosas. Flores pediceladas (pedicelo 
2,2–6,3 mm compr.); lobos do cálice fusionados, 
0,7–1 mm compr., verdes, puberulentos; corola ca. 
7,4 mm compr., tubo 3,3–5,1 mm compr., alvo, 
glabro externamente, tomentoso internamente, 
lobos triangulares, ápice agudo, alvos, estrigulosos 
externamente, tomentosos internamente; anteras 
2,2–2,3 × 0,6–0,7 mm, alvas, glabras; estilete ca. 
2,9 mm compr., alvo, glabro, lobos do estigma 
ca. 4,2 mm compr. Fruto globoso 4–4,7 × 3,7–4,5 
mm, verde a vermelho, glabro. Semente ca. 5,9 × 
4 mm, creme.
Material examinado: Licínio de Almeida, Lameirão, 
21.I.2013, fl. e fr., 14o41’35,5”S, 42o32’47,7”W, R.L. 
Borges et al. 87 (ALCB, HUEFS).

Psychotria mapourioides é uma espécie 
endêmica do Brasil, ocorrendo nos domínios 

Amazônico, Atlântico e Cerrado (BFG 2015). 
Na SGLA, foi encontrada em áreas de floresta 
estacional. Psychotria mapourioides diferencia-
se das demais por apresentar hábito arbóreo (vs. 
hábito arbustivo), ramos com lenticelas (ausente 
em P. capitata e P. rupestris); estípula inteira (vs. 
estipula bífida); flores pediceladas (vs. sésseis) e 
fruto vermelho a alaranjado quando maduro (vs. 
atropurpúreos).

20.3. Psychotria rupestris Müll. Arg., Flora 59: 
542, 546. 1876.

Arbustos até. 1 m alt. Ramos cilíndricos, 
estriados, puberulentos. Folhas pecioladas (pecíolo 
1,4–1,5 mm compr.); estípula bífida, puberulenta, 
bainha ca. 0,7 mm compr., lobos triangulares, 
0,8–1,6 × 0,3–0,5 mm; lâmina elíptica, ápice 
agudo, base arredondada, 3,2–5,7 × 1,4–2,4 cm, 
lisa, papirácea, discolor, puberulenta ao longo das 
nervuras, apresentando domacias na superfície 
abaxial entre a nervura central e laterais. Tirso 
terminal, pedunculado (pedúnculo 1–4 cm 
compr.); brácteas elípticas, foliáceas, 4–6 × 0,6–1 
mm, verdes, estrigosas. Flores sésseis; lobos 
do cálice triangulares, 1,1–1,3 × 0,3–0,4 mm 
verdes, papilosos e estrigosos na margem; corola 
hipocrateriforme, 2,5–3 mm compr.; tubo ca. 1,2 
mm compr., alvo, puberulento externamente, 
glabro internamente, piloso na região das anteras, 
lobos ovados, ápice agudo, alvo, estrigulosos 
externamente, papilosos internamente; anteras 
ca. 0,8–1 × ca. 0,4 mm, alvas, glabras; estilete ca. 
1,7 mm compr., ferrugíneo, papiloso, lobos do 
estigma ca. 0,3 mm compr. Fruto subgloboso, ca. 
3,1 × 3,7 mm, verde, glabro. Semente ca. 3,4 × 
2,4 mm, creme.
Material examinado: Licínio de Almeida, Rodovia 
para Urandi, 31.III.2001, fr., 14o42’47”S, 42o30’33”W, 
J.G. Jardim et al. 3304 (ALCB, CEPEC); Santa Clara, 
25.V.2013, fr., 14o29’52,1”S, 42o32’44,8”W, R.L. Borges 
et al. 162 (ALCB, CEPEC, HUEFS); Mata ciliar após a 
Fazenda Riacho de Areia, 27.V.2014, fr., 14o46’54,8”S, 
42o34’10,6”W, R.L. Borges et al. 190 (ALCB, HUEFS); 
Mata após Campo rupestre do Xaxá, 21.I.2015, fr., 
14o38’44,5”S, 42o33’17,8”W, R.L. Borges et al. 241 
(ALCB, CEPEC, HUEFS). Santa Clara, 21.I.2015, fr., 
14o29’52,1”S, 42o32’44,8”W, R.L. Borges et al. 162 
(ALCB, CEPEC, HUEFS).
Material adicional examinado: Licínio de Almeida, 
Estrada para Urandi, 9.XII.2009, fl., 14o44’43”S, 
42o31’02”W, E. Melo et al. 7364 (ALCB, HUEFS) 

Psychotria rupestris é uma espécie endêmica 
do Brasil, ocorrendo nos domínios Amazônico e do 
Cerrado (BFG 2015). Na SGLA, foi encontrada em 
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áreas de floresta estacional. Psychotria rupestris 
diferencia-se das demais espécies do gênero na SGLA 
por apresentar lâmina foliar 3,2–5,7 cm compr. (vs. 
8,1–17 cm compr.) e lobos estipulares 0,8–1,6 mm 
compr. (vs. 8,4–13 mm compr. em P. capitata).

21. Psyllocarpus Mart. ex Mart. & Zucc., Flora 
7(1): 130. 1824.

Ervas, arbustos ou subarbustos. Ramos eretos, 
ramificados ou não ramificados, angulares. Folhas 
opostas ou verticiladas, sésseis; estípula fimbriada 
(3–8 fimbrias); lâmina foliar linear. Inflorescência 
capituliforme, verticilastro, ou flores solitárias, 
terminais ou axilares, pedunculadas. Flores 

pediceladas a sésseis; cálice 2-lobado, persistente 
no fruto; corola 4-lobada, hipocrateriforme, alva a 
azul; anteras oblongas, inclusas na corola; ovário 
2-locular, lóculos um ovulado, estigma bífido. 
Fruto cápsula, septicida, obovoide. Semente alada, 
rugosa.

Psyllocarpus é um gênero Neotropical e 
apresenta oito espécies com distribuição restrita 
ao Brasil (BFG 2015; Kirkbride 1979). O gênero 
caracteriza-se por apresentar hábito arbustivo 
ou subarbustivo; inflorescência capituliforme ou 
verticilastro, flores com corola 4-lobada, alvas a 
azuis, frutos capsulares, obovoides, expondo duas 
sementes aladas.

Chave para as espécies de Psyllocarpus

1.	 Inflorescência	em	verticilastro,	pedúnculo	3,2–7	mm	compr.;	corola	azul,	ca. 4,5 mm compr. .............  
 ........................................................................................................................... Psyllocarpus laricoides

1’.	 Inflorescência	capituliforme,	pedúnculo	13,6–22,6	mm	compr.;	corola	alva,	ca. 2,4 mm compr. .........  
 ......................................................................................................................Psyllocarpus asparagoides

21.1. Psyllocarpus asparagoides Mart. ex Mart. & 
Zucc., Flora 7(1): 131. 1824. Figs. 8o; 9a,b

Subarbustos ca. 30 cm alt. Ramos angulares 
(4-costados), estriados, puberulentos, esfoliantes. 
Folhas sésseis; estípula 6–8 fimbriada, puberulenta, 
bainha 0,5–0,7 mm compr., fimbrias triangulares, 
0,3–0,6 × 0,1–0,2 mm; lâmina linear, ápice agudo, 
base truncada, 0,5–1,2 × 0,02 cm, lisa, cartácea, 
concolor, glabra. Inflorescência capituliforme, 
pedunculada (pedúnculo 12,8–22,6 mm compr.); 
brácteas lanceoladas, foliáceas, 4,4 × 0,4 mm, 
glabras. Flores sésseis; lobos do cálice triangulares, 
1,2–1,7 × ca. 0,5 mm, verdes, glabros; corola ca. 2,4 
mm compr., tubo ca. 1,2 mm compr., alvo, papiloso 
externamente, tomentoso internamente, lobos da 
corola ovados, ápice agudo, alvos, puberulentos 
externamente, papilosos internamente; anteras 
ca. 0,5 × 0,2 mm, inclusas, alvas, glabras; estilete 
diminuto, ca. 0,2 mm compr., alvo, glabro; lobos 
do estigma 0,1–0,2 mm compr., papilosos. Fruto 
2,5 × 1,6 mm, verde a castanho. Semente ca. 2,5 × 
1,6 mm, castanha, glabra.
Material examinado: Licínio de Almeida, Trilha 
para o Cachoeirão, 12.V.2015, fl. e fr., 14o41’18,7”S 
42o33’2,6”W, R.L. Borges et al.289 (ALCB, CEPEC, 
HUEFS). 

Psyllocarpus asparagoides é uma espécie 
com distribuição restrita às altas elevações ao longo 
da Cadeia do Espinhaço (Minas Gerais e Bahia), 
ocorrendo em áreas de Cerrado sensu stricto e 

campos rupestres (BFG 2015; Kirkbride 1979). 
Na SGLA, esta espécie está associada a áreas de 
campos rupestres, diferenciando-se de P. laricoides 
por apresentar inflorescência capituliforme (vs. 
inflorescência em verticilastro); flores com corola 
alva (vs. corola azul) e corola ca. 2,4 mm compr. 
(vs. corola ca. 4,5 mm compr.).

21.2. Psyllocarpus laricoides Mart. & Zucc. Flora 
7(1): 131. 1824. Figs. 8o; 9c,d

Subarbusto entre 30–50 cm alt. Ramos 
angulares (4-costados), estriados, glabros, 
esfoliantes. Folhas sésseis, estípula 6-fimbriada, 
bainha ca. 1 mm compr., fimbrias triangulares, 
ca. 0,8 × 0,2 mm; lâmina linear, ápice agudo, 
base truncada, 0,5–1 × ca. 0,04 cm, concolor, 
glabra. Inflorescência em verticilastro, terminal, 
pedunculada (pedúnculo ca. 3,2–7 mm compr.); 
brácteas lanceoladas, foliáceas, 4–4,2 × ca. 0,7 
mm. Flores sésseis; lobos do cálice lanceolados, 
ca. 1,7 × 0,6 mm, verdes, glabros; corola ca. 4,5 
mm compr., tubo ca. 3 mm compr., azul, seríceo 
externamente, tomentoso internamente, lobos da 
corola triangulares, ápice agudo, azuis, seríceos 
externamente, papilosos internamente; anteras 
1–1,2 × ca. 0,5 mm, inclusas, alvas, glabras; estilete 
diminuto, ca. 0,3 mm compr., alvo, glabro; lobos 
do estigma ca. 0,3 mm compr., papilosos. Fruto 
2,8–4,9 × 2,1–2,5 mm, verde a castanho. Semente 
2–3 × 1–2 mm, castanha, glabra.
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Material examinado: Licínio de Almeida, Fazenda 
Riacho de Areia, 24.V.2013, fl. e fr., 14o45’28”S, 
42o34’37,5”W, R.L. Borges et al.154 (ALCB, CEPEC, 
HUEFS); Trilha Xaxá Cachoeirão, 28.V.2014, fl. e fr., 
14o41’3,5”S, 42o32’44,1”W, R.L. Borges et al. 199 
(ALCB, CEPEC, HUEFS); Trilha para o Cachoeirão, 
14.V.2015, fl. e fr., 14o41’3,5”S, 42o32’44,1”W, R.L. 
Borges et al. 290 (ALCB, CEPEC, HUEFS).

Psyllocarpus laricoides é uma espécie com 
distribuição restrita na Cadeia do Espinhaço (BFG 
2015; Kirkbride 1979). Na SGLA, esta espécie 
está associada a áreas de cerrado sensu stricto e 
campo rupestre.

22. Randia L. Sp. Pl. 2: 1119. 1753.
Arbustos ou árvores. Ramos eretos, 

espinescentes ou inermes, cilíndricos. Folhas 
opostas, pecioladas; estípula inteira; lâmina foliar 

elíptica ou obovada. Inflorescência em tirso a 
fascículo (flores masculinas) ou uniflora (flores 
femininas), séssil a pedunculada. Flores bissexuais 
ou unissexuais, pediceladas a sésseis; cálice 4–5 
lobado, lobos livres ou fusionados, verdes; corola 
4–5 lobada, hipocrateriforme; anteras oblongas, 
glabras; ovário bilocular, lóculos pluriovulados 
estigma bífido. Fruto bacáceo, elipsoide, globoso 
ou ovoide. Semente discoide, envolvida em polpa 
gelatinosa.

Randia é um gênero neotropical, apresentando 
ca. 90 espécies (Gustafsson 2000), das quais oito 
ocorrem no Brasil (BFG 2015). Na SGLA, Randia 
está representada por duas espécies, que podem ser 
reconhecidas pelos ramos armados, frutos bacáceos 
com sementes discoides, envolvidas em polpa 
gelatinosa tornando-se negras quando ressecadas.

Chave para espécies de Randia

1. Lâmina foliar espatulada, fruto liso, verde quando maduro .........................................Randia calycina
1’. Lâmina foliar elíptica, fruto muricado, amarelo quando maduro ..........................................Randia sp.

22.1. Randia calycina Cham., Linnaea. 9: 246. 
1834. Figs. 5q; 9e,f

Árvore ca. 7 m alt. Ramos cilíndricos, 
espinescentes, estriados, esfoliantes, setosos a 
glabrescentes. Folhas pecioladas (pecíolo 3,6–6,8 
mm compr.); estípula triangular, 2,6–3,6 × 1,9–2,4 
mm, glabra externamente, setosa internamente; 
lâmina espatulada, ápice acuminado, base 
atenuada, ca. 6,5–8,6 × 3–4,1 cm, lisa, papirácea, 
discolor, setosa. Tirso ou fascículo terminal, 
pedunculado (pedúnculo ca. 0,9 mm compr.); 
brácteas lanceoladas, 2,3–2,7 × 0,4–0,9 mm, 
castanhas, setosas nas margens. Flores masculinas 
sésseis; lobos do cálice lanceolados, 4,3–5,5 × 
0,5–0,8 mm, verdes, pilosos; corola 15,9–21,6 
mm compr., tubo ca. 12,8–16,9 mm compr., alvo, 
piloso externamente, tomentoso internamente, 
lobos elípticos a ovados, ápice arredondado, 
pilosos externamente, glabros internamente; 
anteras oblanceoladas ca. 3,4 × 0,9 mm compr., 
alvas, glabras; estilete ca. 16,5 mm compr., 
alvo, glabro, lobos do estigma ca. 1 mm compr., 
glabros. Flores femininas não observadas. Fruto 
globoso, 19,6–22,1 × 17–17,8 mm, verde, liso, 
piloso. Semente 6,4–6,8 × 5,3–7,2 mm, creme, 
superfície lisa.
Material examinado: Licínio de Almeida, Lameirão, 
5.XI.2013, fl. e fr., 14o41’23,7”S, 42o32’35,7”W, R.L. 
Borges et al. 171 (ALCB, CEPEC, HUEFS); São 

Domingos de Baixo, 22.I.2015, fr., 14o27’55”S, 
42o31’6”W, R.L. Borges et al. 258 (ALCB, HUEFS).
Material adicional examinado: Licínio de Almeida, 
Lagoa da Vereda, 11.12.2009, fr. ,  14o34’1”S, 
42o27’59”W, F.S. Gomes et al. 2009 (ALCB, HUEFS)

Randia calycina é uma espécie amplamente 
distribuída no país (BFG 2015). Na SGLA, R. 
calycina ocorre em áreas de floresta estacional, 
diferenciando-se de Randia sp. por apresentar 
lâmina foliar espatulada, (vs. elíptica) e fruto 
liso verde (vs. fruto muricado amarelo). Em 
muitos herbários, espécimes com este padrão 
morfológico, tem sido identificado como R. 
armata, entretanto segui o conceito estabelecido 
por Judkevich et al. (2016).

22.2. Randia sp. Figs. 5p; 9g
Árvore 4–5 m alt.. Ramos espinescentes, 

cilíndricos, estriados, esfoliantes, setosos a 
glabrescentes. Folhas pecioladas (pecíolo 
1,5–3 mm compr.); estípula triangular 2,2–2,8 
× 1,3–1,6 mm, estrigosa externamente, setosa 
internamente; lâmina elíptica, ápice acuminado, 
base atenuada, 5,4–6,4 × 1,9–3,5 cm, lisa, 
papirácea, discolor, puberulenta. Flores não 
observadas. Fruto globoso, 15,7–17,3 × 16,4–17 
mm, amarelo-esverdeado, muricado, piloso. 
Semente 7,8–8,5 × 6,1–7,9 mm, castanha, 
superfície lisa.
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Material examinado: Licínio de Almeida, Mata estacional 
do Xaxá, 28.V.2014, fr., 14o39’1”S, 42o34’10,6”W, R.L. 
Borges et al. 193 (ALCB, CEPEC, HUEFS).
Material adicional examinado: Licínio de Almeida, 
Estrada para Urandi, 9.XII.2009, fr., 14o44’43”S, 
42o31’2”W, E. Melo et al. 7366 (ALCB, HUEFS); Estrada 
Licínio de Almeida-Jacaraci, 14o44’45”S, 42o31’3”W, 
M.L. Guedes et al. 16723 (ALCB); Caetité, 11 km de 
Maniaçu, 29.VIII.1999, fr., 13o51’27”S, 42o18’20”W, 
D.S. Carneiro-Torres et al. 106 (HUEFS)

Randia sp. está associada a áreas de floresta 
estacional. A ausência de flores nos materiais 
coletados na SGLA e naqueles analisados 
nos herbários, não permitiu até o momento, a 
identificação desta espécie. Este táxon é considerado 
inédito para a ciência, e está em processo de 
descrição (Gustafsson comm. pess.).

23. Remijia DC., Bibl. Univ. Genève 2: 185. 1829. 
Árvore ou arbusto. Ramos eretos, angulares. 

Folhas opostas ou verticiladas, pecioladas; estípula 
inteira; lâmina elíptica. Inflorescência em panícula 
ou tirso, terminal ou axilar. Flores pediceladas 
ou sésseis; cálice 5–6 lobado; corola 5–6 lobada, 
hipocrateriforme; anteras lineares a elípticas; ovário 
bilocular, lóculos pluriovulados, estigma bífido. 
Fruto seco, septicida, valvas bífidas no ápice, 
oblongo a elipsoide. Semente alada.

Remij ia  é  um gênero Neotropical , 
apresentando ca. 40 espécies, das quais 21 ocorrem 
no Brasil (Andersson 1995; BFG 2015). O gênero 
tem distribuição predominantemente amazônica, 
havendo poucas espécies extra-amazônicas. Remijia 
caracteriza-se por apresentar inflorescência axilar 
ou terminal, fruto seco, com valvas bífidas no ápice 
e sementes aladas (Andersson 1995).

23.1. Remijia ferruginea DC., Prodr. 4: 357. 
1830. Fig. 9h-j

Arbusto ca. 1,5 m alt.. Ramos triangulares, 
estriados, tomentosos, ferrugíneos. Folhas 
pecioladas (pecíolo 0,6–1,5 cm compr.), trísticas; 
estípula triangular, 3,6 × 2,6 cm, tomentosa 
externamente, glabra internamente; lâmina obovada 
ou elíptica, revoluta, ápice agudo a arredondado, 
base atenuada, 0,7–1,7 × 0,2–0,6 cm, bulada, 
coriácea, discolor, glabra adaxialmente, serícea 
abaxialmente. Tirso axilar, pedunculado (pedúnculo 
6,9–12 cm compr.); brácteas triangulares, 2,4–5,9 × 
1,3–3,4 mm, ferrugíneas, tomentosas externamente, 
glabras internamente. Flores subsésseis (pedicelo 
1,1–2,5 mm compr.) lobos do cálice triangulares, 
1,2–1,4 × 0,4–1 mm, ferrugíneos, tomentosos; 
corola 1,4–1,9 cm compr., tubo 0,8–1,1 cm, 

ferrugíneo, tomentoso externamente, glabro 
internamente, lobos triangulares, ápice agudo, alvos, 
tomentosos; anteras linear-lanceoladas, 3,6–4,7 
× 0,7–1,2, cremes, glabras; estilete 7,2–9,6 mm 
compr., verde, glabro, lobos do estigma ca. 2,7 
mm compr., glabros. Fruto elipsoide, 12,4–14,8 
× 9,1–9,2 mm, ferrugíneo, tomentoso. Semente 
3,4–5,3 × 3–3,5 mm, creme a ferrugínea, lisa.
Material examinado: Licínio de Almeida, Cachoeirão, 
24.II.2012, fl., 14o41’55”S, 42o32’58”W, F.A. Santana 
et al. 123 (ALCB, HUEFS); Riacho de areia, 27.V.2014, 
fl., 14o45’32,5”S, 42o34’38,3”W, R.L. Borges et al. 189 
(ALCB, CEPEC, HUEFS).
Material adicional examinado: BRASIL. ESPIRITO 
SANTO: Marilândia, alto da liberdade, 14.VII.2011, fl. e 
fr., 19o20’46”S, 40o32’59”W, J.G. de Carvalho-Sobrinho 
et al. 3148 (HUEFS)

Remijia ferruginea é uma espécie de 
distribuição restrita, ocorrendo nos domínios do 
Cerrado, associada a formações de campo rupestre 
e cerrado stricto sensu (BFG 2015). Na SGLA, R. 
ferruginea está associada a afloramentos rochosos, 
caracterizando-se por apresentar ramos triangulares, 
ferrugíneos, folhas trísticas, lâmina foliar bulada, 
ferrugínea quando seca, flores externamente 
tomentosas e lobos da corola alvos, tomentosos.

24. Richardia L., Sp. Pl. 1: 330. 1753.
Ervas prostradas ou decumbentes. Ramos 

angulares ou cilíndricos. Folhas opostas, sésseis; 
estipula multifimbriada; lâmina foliar linear a 
ovada. Inflorescência em glomérulo, terminal. 
Flores sésseis; cálice 4–6 lobado, caduco; corola 
4–6 lobada, infundibuliforme, alva a lilás; anteras 
lineares a oblongas, glabras; ovário 3–4 locular, 
lóculos um ovulado, estigma 2–6 lobados, cocleado. 
Fruto esquizocárpico, 3–4 mericarpos, papilosos. 
Semente elipsoide obovoide ou ovóide, plana ou 
sulcada ventralmente.

Richardia é um gênero americano com ca. 
15 espécies (Lewis & Oliver 1974; Bacigalupo 
1968), das quais sete ocorrem no Brasil (BFG 
2015). Richardia caracteriza-se por apresentar 
fruto esquizocárpico, composto por três a quatro 
mericarpos livres e cálice caduco, desprendendo-
se do fruto.

24.1. Richardia grandiflora (Cham. & Schlecht.) 
Steud., Nom. Bot. 2: 459. 1841. Figs. 5r-t; 9k,l

Ervas ca. 20 cm alt. Ramos cilíndricos, 
estriados, setosos. Folha peciolada (pecíolo 3,2–4,7 
mm compr.); estipula 5–6 fimbriada, setosa; bainha 
1,9–2,6 mm compr., fimbrias linear-triangulares, 
3,2–5,1 × ca. 0,3 mm; lâmina elíptica, ápice 
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agudo, base decorrente, 3–3,7 × 0,5–0,9 cm, lisa, 
cartácea, discolor, setosa. Glomérulo terminal, 
séssil; brácteas ovadas, foliares, 1–1,3 × 0,4–0,7 cm, 
verdes, setosas. Flores sésseis; cálice 6-lobado, lobos 
triangulares, 3–3,9 × 1,1–1,2 mm, verdes, setosos; 
corola 6-lobada, 0,8–1,2 cm compr., tubo ca. 7–9 
mm compr., alvo, glabro, lobos triangulares, ápice 
agudo, alvos a lilás, setosos externamente, glabros 
internamente; anteras oblongas, ca. 1,4 × 0,6 mm, 
alvas, glabras; estilete ca. 2,8 mm compr., alvo, 
glabro, estigma 3-lobado, lobos cocleariformes, 
glabros. Fruto esquizocárpico, separando-se em três 
mericarpos, obovóides, 1,4–1,8 × 1–1,6 mm, verdes 
a castanhos, papilosos. Semente obovoide 1,2–1,7 
× 0,6–1 mm, ferrugínea, lisa.
Material examinado: Licínio de Almeida, Rodovia para 
Urandi, fl. e fr., 14o71’30,5”S, 42o50’91”W, J.G. Jardim 
et al. 3316 (CEPEC); Cascarrento, 6.VII.2014, fl. e fr., 
14o55’44”S, 42o55’72”W, N. Roque et al. 4442 (ALCB); 
Saco da Onça, 27.V.2015, 14o44’38,3”S, 42o32’22,5”W, 
fl. e fr., R.L. Borges et al. 186 (ALCB, CEPEC, HUEFS); 
São Domingos de Baixo, 22.I.2015, 14o27’21,5”S, 
42o31’6”W, R.L. Borges et al. 257 (ALCB, CEPEC, 
HUEFS); Xaxá, 12.V.2015, 14o39’11”S, 42o33’13,4”W, 
R.L. Borges et al. 271 (ALCB, CEPEC, HUEFS).

Richardia grandiflora é uma espécie 
amplamente distribuída na América do Sul 
(Bacigalupo 1968) e no Brasil, ocorre associada 
principalmente a áreas antropizadas (BFG 2015). 
Richardia grandiflora caracteriza-se por apresentar 
flores alvas ou lilás e mericarpos com indumento 
papiloso. Na SGLA, R. grandiflora ocorre em áreas 
antropizadas.

25. Sabicea Aubl., Hist. Pl. Guiane 1: 192. 1775.
Arbustos, ervas ou trepadeiras. Ramos 

cilíndricos, eretos, escandentes ou prostrados. 
Folhas opostas ou verticiladas, pecioladas; 
estípula inteira; lâmina foliar elíptica, lanceolada 
ou ovada, lanosa ou tomentosa. Inflorescência em 
glomérulo ou tirso, axilar, pedunculada ou séssil. 
Flores sésseis a subsésseis; cálice 5-lobado; corola 
5-lobada, hipocrateriforme ou infundibuliforme; 
anteras lineares a oblongas; ovário 2–5 locular, 
pluriovulado, estigma 2–5 lobado. Fruto bacáceo, 
elipsoide a globoso, esponjoso. Semente ovoide 
ou tetraédrica.

Sabicea é um gênero amplamente distribuído, 
com ca. 106 espécies (Mendaçolli 2007), ocorrendo 
em diversos continentes (Wernham 1914). No 
Brasil, são encontradas 19 espécies associadas 
a diversas formações vegetais (BFG 2015). 
Sabicea caracteriza-se por apresentar ramos e 
folhas com indumento denso e inflorescência 

axilar, geralmente glomérulos, e fruto bacáceo 
multisseminado, esponjoso quando maduro. 

25.1. Sabicea brasiliensis Wernham, Monogr. 
Sabicea 51: 12. 1914. Fig. 10a

Arbusto ca. 30 cm alt. Ramos eretos, lanosos. 
Folhas pecioladas (pecíolo 2,6–4,5 mm compr.); 
estípula largamente ovada, ca. 5,8 × 5 mm, lanosa 
externamente, glabra internamente; lâmina elíptica, 
ápice agudo, base atenuada, 4,3–5,5 × 1,8–2,1 
cm, cartácea, discolor, lanosa. Inflorescência em 
glomérulo, séssil; brácteas lanceoladas 3,3–4,5 × ca. 
2 mm, lanosas externamente, glabras internamente. 
Flores sésseis; lobos do cálice ovados, ca. 2,7 × 1,5 
mm, lanosos; corola hipocrateriforme, ca. 8,7 mm 
compr., tubo ca. 4,7 mm compr., creme, lanoso 
externamente, tomentoso internamente, lobos 
ovados, ápice agudo, creme, lanosos externamente, 
tomentosos internamente; anteras estreitamente 
oblongas, ca. 2,1 × 0,5 mm, glabras; estilete ca. 4,7 
mm compr., tomentoso. Fruto imaturo, globoso, 3 
× 3,3 mm, lanoso. Semente tetraédrica, 0,7 × 0,7 
mm, ferrugínea, superfície linear.
Material examinado: Licínio de Almeida: Cerrado após 
Mata estacional do Xaxá, 21.I.2015, fl., 14o38’44,5”S, 
42o33’17,8”W, R.L. Borges et al. 240 (ALCB, CEPEC, 
HUEFS).

Sabicea brasiliensis, ocorre da Bolívia ao 
Brasil, em diversos estados brasileiros, associada 
a diversos domínios e fitofisionomias (Wernham 
1914; BFG 2015). S. brasiliensis caracteriza-se 
por apresentar ramos eretos, lâmina foliar com 
indumento denso lanoso na superfície abaxial. 
Na SGLA, Sabicea brasiliensis está associada a 
fitofisionomias de cerrado sensu stricto.

26. Stachyarrhena Hook.f., Hooker’s Incon Pl. 
11: 1068. 1870.

Árvores. Ramos eretos, cilíndricos. Folhas 
opostas, pecioladas; estípula inteira; lâmina foliar 
elíptica, oblonga ou obovada. Inflorescência 
espiciforme (flores masculinas) ou uniflora (flores 
femininas). Flores sésseis; cálice 5-lobado, lobos 
fusionados em estrutura cupuliforme, verde; 
corola 5-lobada, infundibuliforme, lobos da corola 
ovados; anteras lineares; ovário 4–5 locular, lóculos 
pluriovulados, estigma bífido. Fruto carnoso, 
bacáceo, globoso ou elipsoide, verde. Semente 
aplanada, envolvida em polpa gelatinosa.

Stachyarrhena é um gênero neotropical 
com ca. 13 espécies (Govaerts et al. 2016). No 
Brasil são registradas sete espécies, distribuídas 
principalmente ao longo do domínio Amazônico 
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(BFG 2015). Stachyarrhena caracteriza-se por 
apresentar flores unissexuais (flores masculinas 
organizadas em inflorescências espiciformes e 
flores femininas em inflorescência uniflora) e frutos 
carnosos bacáceos com sementes planas envolvida 
em polpa gelatinosa (Delprete 2010).

 
26.1. Stachyarrhena reflexa Standl., Publ. Field 
Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22: 125. 1940.  
 Figs. 10b-e; 11e-j

Árvore ca. 3 m alt. Ramos, glabros. Folhas 
pecioladas (pecíolo ca. 1,1–1,3 cm compr.); estípula 
triangular, ca. 4 × 3,3 mm compr., ápice agudo, 
glabra; lâmina obovada, ápice arredondado, base 
atenuada, 4,7–7,7 × 1,7–3,5 cm, lisa, discolor, 
glabra. Inflorescência masculina, pedunculada 
(pedúnculo 1,2–1,9 cm compr.); desprovida de 
brácteas. Flores masculinas sésseis; cálice ca. 2 mm 
compr., verde, glabro; corola ca. 8 mm compr., tubo 
ca. 4,2 mm compr., creme, glabro externamente, 
tomentoso internamente, lobos ovados, cremes, 
glabros; anteras ca. 3,5 × 0,8 mm, glabras; estilete 
ca. 3 mm compr., glabro, lobos do estigma ca. 
3,1 mm compr., glabros. Fruto obovoide, 2,2–2,5 
× 1,4–1,8 cm, verde, glabro. Semente 5,5–5,9 × 
3,2–4,2 cm, castanha, lisa.
Material examinado: Licínio de Almeida, Trilha Xaxá-
Cachoeirão, 28.V.2014, fr., 14o41’3,5”S, 42o32’44,1”W, 
R.L. Borges et al. 198 (ALCB, CEPEC, HUEFS); Mata 
após Campo rupestre do Xaxá, 21.I.2015, fl. e fr., 
14o38’44,5”S, 42o33’17,8”W, R.L. Borges et al. 243 
(ALCB, CEPEC, HUEFS). 

Stachyarrhena reflexa é uma espécie com 
distribuição restrita à Bahia e Minas Gerais, 

ocorrendo em formações de floresta estacional e 
cerrado sensu stricto (BFG 2015). Na SGLA, esta 
espécie foi encontrada associada a áreas de floresta 
estacional, caracterizando-se por apresentar ramos 
glabros, folhas obovadas, flores masculinas cremes 
e frutos sempre verdes.

27. Staelia Cham. & Schult., Linnaea 3: 364. 1828.
Ervas, arbustos ou subarbustos. Ramos 

eretos, cilíndricos ou angulares. Folhas opostas ou 
verticiladas, sésseis; estípula pauci-multifimbriada; 
lâmina foliar estreitamente elíptica, lanceolada 
a linear. Inflorescência em glomérulos, axilares 
ou terminais. Flores sésseis ou subsésseis; 
cálice 2-lobado, persistente no fruto; corola 
4-lobada, campanulada ou infundibuliforme; 
anteras oblongas; ovário 2-locular, um óvulo por 
lóculo, estigma bífido ou capitado. Fruto seco, 
capsular, deiscência transversal oblíqua. Semente 
plano-convexa, sulcada ventralmente.

Staelia é um gênero neotropical apresentando 
ca. 20 espécies (Govaerts et al. 2016), distribuídas 
predominantemente na América do Sul (Salas & 
Cabral 2012). No Brasil, o gênero está representado 
por ca. 14 espécies, muitas restritas e recentemente 
descritas (Salas & Cabral 2006a,b, 2011). Staelia 
caracteriza-se por apresentar hábito geralmente 
arbustivo, folhas sésseis, frutos capsulares com 
deiscência transversalmente oblíqua e sementes 
plano-convexas com sulco longitudinal na face 
ventral. Na SGLA, Staelia está representada 
por duas espécies, Staelia virgata e Staelia sp., 
ocorrendo em áreas de campo reupestre e caatinga 
rupestre, respectivamente.

Chave para as espécies de Staelia

1.	 Estípula	8–9	fimbriada;	corola	infundibuliforme,	5,8–6,2	mm	compr.............................Staelia virgata
1’.	 Estípula	3–5	fimbriada;	corola	campanulada	ca.	2,6	mm	compr. .......................................... Staelia sp.

27.1. Staelia virgata (Link. ex Roem. & Schult.) 
K.Schum., Fl. bras. 6(6): 76. 1888. Fig. 10f,g

Arbusto até 50 cm. alt.. Ramos angulares, 
estriados, puberulentos. Folhas verticiladas; 
estípula 8–9 fimbriada, bainha 1,1–1,5 mm compr., 
fimbrias estreitamente triangulares, 1–2 × 0,2–0,4 
mm; lâmina lanceolada, revoluta, ápice acuminado, 
base truncada, 4,6–5,5 × 0,9–1,3 mm, lisa, cartácea, 
concolor, puberulenta. Brácteas lanceoladas, 
foliares, 4–4,5 × ca. 1 mm. Flores sésseis; lobos 
do cálice triangulares 2,3–2,9 × 0,6–0,8 mm, 
verdes, puberulentos; corola infundibuliforme, 

5,8–6,2 mm compr., tubo 4,2–4,5 mm compr., alvo, 
puberulento externamente, glabro internamente, 
lobos triangulares, ápice agudo, alvos, puberulentos 
externamente, glabros internamente; anteras ca. 1 
× 0,5 mm, alvas, glabras; estigma bífido, lobos ca. 
0,5 mm compr., papilosos. Fruto 1–1,3 mm compr., 
verde a castanho, piloso. Semente ca. 0,8 × 0,6 mm, 
castanha, foveolada, glabra.
Material examinado: Licínio de Almeida, 2 km após 
o Povoado do Riacho Fundo, 11.XII.2009, fl. e fr., 
14o57’13,8”S, 42o52’41,7”W, E. Melo 7492 (HUEFS); 
Trilha ao lado da Cachoeira das Sete Quedas, 22.V.2013, 



Rubiaceae na SGLA, Bahia

Rodriguésia 68(2): 581-621. 2017

619

fl., 14o31’1,5”S, 42o32’W, R.L. Borges et al. 135 (ALCB, 
CEPEC, HUEFS); Fazenda Riacho de Areia, 27.V.2014, 
fl. e fr., 14o45’32”S, 42o34’38”W, R.L. Borges et al. 188 
(ALCB, CEPEC, HUEFS); Fazenda Riacho de Areia, 
20.I.2015, fl., 14o45’32”S, 42o34’38”W, R.L. Borges 
et al. 217 (ALCB, HUEFS); Campo rupestre do Xaxá, 
23.I.2015, fl. e fr., 14o39’11”S, 42o33’03”W, R.L. Borges 
et al. 237 (ALCB, HUEFS).

Staelia virgata é uma espécie amplamente 
distribuída, ocorrendo em diversos domínios 
fitogeográficos e associada a diversas formações 
vegetais (BFG 2015). Na SGLA, S. virgata 
está associada a formações de campo rupestre e 
áreas antropizadas, apresentando ampla variação 
morfológica, diferenciando-se de Staelia sp. por 
apresentar flores com corola infundibuliforme (vs. 
corola campanulada) e corola 5,8–6,2 mm compr. 
(vs. 2,7 mm compr.).

27.2. Staelia sp. Figs. 5u-w; 10h-j
Arbusto ca. 30 cm alt. Ramos cilíndricos, 

estriados, esfoliantes, puberulentos. Folhas 
verticiladas, sésseis; estípula 3–5 fimbriada, 
puberulenta, bainha ca. 0,7 mm compr., fimbrias 
linear-triangulares, ca. 0,5 × 0,1 mm; lâmina 
linear-lanceolada, ápice agudo, base truncada, 2–5 
× 0,4–0,6 mm, lisa, cartácea, concolor, glabra. 
Inflorescência em glomérulo, axilar; brácteas 
linear-lanceoladas, foliáceas, ca. 1,3 × 0,4 mm, 
verdes, puberulentas. Flores sésseis; lobos do 
cálice triangulares, ca. 1 × 0,3 mm, puberulentos; 
corola campanulada ca. 2,7 mm compr., tubo ca. 
1,7 mm compr., alvo, puberulento externamente, 
glabro internamente; lobos deltados, ca. 1 × 1 mm, 
ápice agudo, alvos, puberulentos externamente, 
glabros internamente; anteras ca. 0,6 × 0,4 mm, 
alvas, glabras; estilete ca. 2,6 mm compr., alvo, 
glabro, estigma bífido, lobos ca. 0,2 mm compr., 
papilosos. Fruto ca. 0,8 × 1 mm, verde a castanho, 
puberulento. Semente 0,7 × 0,6 mm, atropurpúrea, 
superfície foveolada.
Material examinado: Licínio de Almeida, Garimpo das 
ametistas, 5.XI.2013, fl. e fr., 14o31’44,1”S, 42o32’4”W, 
R.L. Borges et al. 204 (ALCB, CEPEC, HUEFS); 
Garimpo das ametistas, 29.V.2014, fl. e fr., 14o31’44,1”S, 
42o32’4”W, R.L. Borges et al. 204 (ALCB, CEPEC, 
HUEFS); Garimpo das ametistas, 20.I.2015, fl. e fr., 
14o31’44,1”S, 42o32’4”W, R.L. Borges et al. 253 (ALCB, 
CEPEC, HUEFS).

Staelia sp. ocorre na SGLA associada a áreas 
de caatinga rupestre, em substrato arenoso. Segundo 
Salas (com. pess.), está espécie é uma provável 
espécie nova tendo sido coletada em fruto no 
município de Brejinhos das Ametistas, localidade 
contígua a SGLA.

28. Tocoyena Aubl., Hist. Pl. Guiane 1: 131. 1775.
Arbustos, árvores ou subarbustos. Ramos 

cilíndricos, eretos. Folhas opostas, pecioladas; 
estípula inteira; lâmina foliar elíptica, oblonga, 
obovada ou lanceolada. Inflorescência em corimbo 
ou dicásio, terminal, pedunculada. Flores sésseis 
ou subsésseis; cálice 5-lobado, lobos fusionados; 
corola 5-lobada, longa tubular, hipocrateriforme 
ou infundibuliforme; anteras lineares a oblongas; 
ovário bilocular, lóculos pluriovulados, estigma 
bífido. Fruto carnoso bacáceo, verde a amarelo. 
Semente aplainada, discoide, envolvida em polpa 
gelatinosa.

Tocoyena  é um gênero neotropical, 
apresentando ca. 19 espécies (Govaerts et al. 
2016), das quais 12 ocorrem no Brasil (BFG 2015). 
Tocoyena caracteriza-se por apresentar estípula 
inteira, flores longo tubulares, hipocrateriforme ou 
infundibuliforme; frutos bacáceos e sementes planas 
envolvidas em polpa gelatinosa.

28.1. Tocoyena formosa K.Schum., Fl. bras. 6(6): 
347. 1889. Fig. 10k,l

Arbusto ca. 1,5 m alt. Ramos estriados, 
tomentosos a glabrescentes. Folhas pecioladas 
(pecíolo 0,5–0,8 cm compr.); estípula deltada, 
5,8–6,4 × ca. 6 mm, pilosa; lâmina elíptica, ápice 
agudo, base atenuada, 6–6,3 × 4,9–5,4 cm, lisa, 
cartácea, discolor, denso tomentosa. Corimbo 
terminal, pedunculado (pedúnculo ca. 2,5 mm 
compr.); brácteas triangulares, 1,5–1,9 × 0,7–1 mm, 
ferrugíneas, setosas. Flores subsésseis (pedicelo 
ca. 2 mm compr.), ca. 6 cm compr.; cálice ca.1 mm 
compr., verde, piloso; corola infundibuliforme, 
4,3–5,1 cm compr., tubo 3–3,6 cm compr., creme, 
tomentoso externamente, glabro internamente, lobos 
ovados, ápice arredondado, cremes, tomentosos 
externamente, glabros internamente; anteras 
oblongas, ca. 6 × 2 mm, alvas, glabras; estilete ca. 
4,5 cm compr., verde, lobos do estigma ca. 6 mm 
compr., glabros. Fruto globoso, 2,9–3,7 × 2,7–3,2 cm, 
piloso. Semente ca. 7 × 6 mm, ferrugínea, lisa, glabra. 
Material examinado: Licínio de Almeida, Saco da Onça, 
IX.2014, fl. e fr., 14o44’38,9”S, 42o 34’22,5”W, R.L. 
Borges et al. 05 (ALCB, CEPEC, HUEFS).

Tocoyena formosa é uma espécie amplamente 
distribuída nos domínios fitogeográficos brasileiros, 
com destaque para as áreas de Cerrado (Prado 1987; 
Silberbauer-Gottsberger et al. 1992). T. formosa 
caracteriza-se por apresentar folhas com indumento 
denso tomentoso, estípula deltada, flores com corola 
longa-tubular, infundibuliforme e lobos da corola 
ovados com ápice arredondado.
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Resumo 
Este trabalho apresenta um tratamento taxonômico das espécies de Apocynaceae ocorrentes na ilha do Marajó, PA. 
Foram analisados materiais dos herbários IAN, INPA, MG, R, RB, SP, SPF e UEC e realizadas três viagens de 
campo para coleta nos anos de 2011 e 2012. A família está representada por 33 espécies distribuídas em 21 gêneros, 
sendo seis gêneros com sete espécies pertencentes à subfamília Apocynoideae, cinco gêneros e 12 espécies à 
subfamília Asclepiadoideae e nove gêneros e 14 espécies à subfamília Rauvolfioideae. Prestonia annularis é 
registrada pela primeira vez para o Estado do Pará, enquanto Spongiosperma grandiflorum e Macoubea guianensis 
são novos registros para a ilha do Marajó. Forsteronia paludosa, até a realização deste trabalho, era conhecida 
apenas pela coleção tipo. São apresentadas chaves de identificação, descrições morfológicas, informações sobre 
fenologia e habitat, distribuição geográfica e comentários taxonômicos e ilustrações das espécies; dentre estas, 
Forsteronia paludosa e Macoubea guianensis são ilustradas pela primeira vez.
Palavras-chave: Apocynoideae, Asclepiadoideae, Rauvolfioideae, taxonomia.

Abstract 
This work presents a taxonomic treatment of species of Apocynaceae occurring in Marajó Island. We analyzed 
materials from the herbaria IAN, INPA, MG, R, RB, SP, SPF e UEC, as well as specimens collected in three 
field trips made in July 2011, November 2011 and February 2012. The family is represented in the studied 
area by 33 species belonging to 21 genera, as follows: six genera with seven species belonging to subfamily 
Apocynoideae, five genera and 12 species belonging to subfamily Asclepiadoideae, and nine genera with 14 
species from subfamily Rauvolfioideae. Prestonia annularis is registered for the state of Pará for the first time, 
while Spongiosperma grandiflorum and Macoubea guianensis are new records for the Marajó Island. Up to this 
work, Forsteronia paludosa was known only by the type collection. We provide identification keys, morphological 
descriptions, phenology and habitat information, geographical distribution, taxonomic comments and illustrations 
of the species. Forsteronia paludosa and Macoubea guianensis are here illustrated for the first time.
Key words: Apocynoideae, Asclepiadoideae, Rauvolfioideae, taxonomy.
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Introdução
Apocynaceae Adans. é uma das maiores e mais 

representativas famílias de angiospermas e pertence 
à ordem Gentianales, com cerca de 255 gêneros e 
3700 espécies com distribuição predominantemente 
pantropical (Morales 2005; Endress et al. 2014). No 
Brasil, são registrados 77 gêneros e 753 espécies 
(BFG 2015). Atualmente cinco subfamílias são 
reconhecidas em Apocynaceae: Rauvolfioideae 
Kostel., Apocynoideae Burnett., Periplocoideae R. 

Br. ex Endl., Secamonoideae Endl. e Asclepiadoideae 
R. Br. ex Burnett, (Endress & Bruyns 2000). Destas, 
Rauvolfioideae, Apocynoideae e Asclepiadoideae 
ocorrem no Brasil, sendo Periplocoideae e 
Secamonoideae representada por algumas poucas 
espécies cultivadas. 

A família ocorre em todos os domínios 
fitogeográficos brasileiros (BFG 2015). No Brasil, a 
família tem sido amplamente estudada principalmente 
em tratamentos taxonômicos para floras locais e, mais 
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recentemente, em estudos filogenéticos (ex., Rapini 
et al. 2006; Simões et al. 2006; Farinaccio 2007). No 
entanto, esses estudos taxonômicos se concentram 
nas regiões Sul e Sudeste do Brasil (ex., Bragatto & 
Kinoshita 1994; Koch & Kinoshita 1999; Simões 
& Kinoshita 2002; Farinaccio & Mello-Silva 2004; 
Fontella-Pereira et al. 2005; Kinoshita & Simões 
2005; Kinoshita et al. 2005; Monguilhott & Mello-
Silva 2008; Rapini 2010; Matozinhos & Konno 2011; 
Morokawa et al. 2013).

O conhecimento taxonômico de Apocynaceae 
para a região Norte do Brasil, principalmente para 
a região Amazônica, ainda é bastante incompleto. 
Existem apenas dois estudos florísticos realizados 
para a família, um deles na Reserva Ducke, na região 
metropolitana de Manaus, AM (Vicentini & Oliveira 
1999) - que ainda hoje é a principal referência para 
taxonomistas que estudam plantas nesta área - e outro 
para a bacia dos rios Afuá e Anajás, na ilha do Marajó, 
PA (Amaral et al. 2007).

Este trabalho teve por objetivo estudar a 
diversidade taxonômica das Apocynaceae na ilha do 
Marajó, apresentando descrições, chaves analíticas, 
ilustrações para o reconhecimento e identificação de 
suas espécies e contribuir a lista da Flora do Brasil.

Material e Métodos
Área de estudo
A ilha do Marajó pertence ao Arquipélago do 

Marajó, um complexo flúvio-marinho composto por 
dezenas de ilhas localizadas no litoral amazônico 
do Norte do estado do Pará (Amaral et al. 2007). O 
arquipélago possui abundantes recursos hídricos e 
uma alta diversidade biológica quando comparado a 
outras regiões do País, é considerado uma das regiões 
mais biodiversas do país (Brasil 2007). Com 49.606 
km² de extensão, a ilha do Marajó está localizada no 
extremo Norte do estado do Pará, nas coordenadas 
48o–51oW e 0º–2oS (Montag et al. 2009). 

A ilha configura-se em duas regiões distintas. 
A Leste predominam campos alagados e savanas, 
com abundância de gramíneas e vegetação rasteira 
entre as plantas lenhosas, geralmente distantes dos 
rios e susceptível ao fogo. A Oeste localiza-se a 
região dos furos ou florestas, com diversos canais, 

rios, pequenas ilhas, trechos de terra firme, várzea e 
igapó, área coberta por vegetação mais densa (Pires 
1973; Cruz 1987).

Foram realizadas três viagens de campo à ilha 
do Marajó, nos municípios de Cachoeira do Ararí, 
Muaná, Salvaterra e Soure nos anos de 2011 e 2012. 
As identificações das espécies foram realizadas com 
base na literatura especializada por comparação com 
material herborizado identificado por especialistas 
e coleções-tipo e/ou fotografias das mesmas. As 
chaves analíticas, descrições e comentários das 
espécies foram elaborados a partir das análises dos 
caracteres vegetativos e reprodutivos dos espécimes 
coletados e de coleções depositadas nos herbários 
IAN, INPA, MG, R, RB, SP, SPF, UEC. As siglas dos 
herbários seguem Thiers (continuamente atualizado). 
As descrições morfológicas seguem Lawrence et 
al. (1968), Radford et al. (1974), Harris & Harris 
(2001), Ribeiro et al. (1999) e Gonçalves & Lorenzi 
(2011) e estão padronizadas para cada subfamília 
de Apocynaceae, de acordo com as peculiaridades 
morfológicas de cada grupo. 

Para os gêneros são apresentados comentários 
relativos à sua diversidade, distribuição e 
características diagnósticas. Gêneros com apenas 
uma espécie ocorrentes na área estudada não 
foram descritos. Para as espécies são apresentados 
comentários relativos aos nomes populares e usos 
locais (quando existentes), distribuição geográfica, 
ambientes preferenciais e dados de floração e 
frutificação, além de comentários taxonômicos. As 
descrições de família, subfamílias e gêneros são 
baseadas nas espécies encontradas na área de estudo.

Resultados e Discussão
Na área de estudo, foram encontrados 22 

gêneros e 33 espécies de Apocynaceae. Destes, seis 
gêneros e 12 espécies pertencem à Apocynoideae, 
seis gêneros e sete espécies à Asclepiadoideae 
e 10 gêneros e 14 espécies à Rauvolfioideae. O 
gênero mais diverso foi Odontadenia Benth., com 
cinco espécies. Forsteronia paludosa Woodson, 
Prestonia annularis (L.F.) G.Don. e Spongiosperma 
grandiflorum (Huber) Zarucchi são registradas pela 
primeira vez na área de estudo.

Chave de identificação para gêneros de Apocynaceae na ilha do Marajó

1.	 Corola	com	pré-floração	sinistrorsa;	estames	não	adnatos	ao	gineceu,	não	formando	ginostégio,	anteras	
com	as	tecas	dispostas	ao	longo	de	toda	a	sua	extensão	e	com	dorso	não	lignificado;	sementes	nuas,	
aladas ou ariladas .................................................................................................................................. 2
2. Folhas alternas; ovário semi-ínfero ............................................................................ Himatanthus
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2’. Folhas opostas ou verticiladas; ovário súpero ............................................................................... 3
3. Plantas volúveis ou subarbustos, e neste caso com ramos laterais se originando rente ao solo 

 ............................................................................................................................................... 4
4. Ramos eretos ou volúveis; folhas verticiladas, raro opostas; corola infundibuliforme; 

ovário	não	lignificado,	glabro;	fruto	tipo	cápsula,	sementes	aladas ...............Allamanda
4’.	 Ramos	 sempre	volúveis;	 folhas	opostas;	 corola	hipocrateriforme;	ovário	 lignificado,	

piloso; fruto tipo baga; sementes não aladas .................................................... Pacouria
3’. Árvores ou arbustos, com ramos laterais nunca se originando rente ao solo ........................ 5 

5. Folhas em pares geralmente desiguais; sementes ariladas ................. Tabernaemontana
5’. Folhas em pares iguais; sementes não ariladas ............................................................. 6

6. Folhas com nervuras secundárias paralelas entre si ...............................Hancornia 
6’. Folhas com nervuras secundárias não paralelas entre si ....................................... 7

7. Nervação craspedódroma; fruto com mesocarpo lenhoso .............. Macoubea 
7’. Nervação broquidódroma; fruto sem mesocarpo lenhoso ............................. 8

8. Corola com lobos 3–4 cm compr.; semente com superfície esponjosa ...  
 ........................................................................................ Spongiosperma

8’. Corola com lobos menores que 3 cm compr.; semente não esponjosa ....  
 ............................................................................................................... 9
9. Lacínias do cálice sem coléteres; cabeça do estilete sem anel basal 

 ..................................................................................................... 10
10.	 Inflorescência	terminal;	ovário	pubescente;	cabeça	do	estilete	

globosa .............................................................Parahancornia
10’. Inflorescência axilar; ovário glabro; cabeça do estilete 

cilíndrica ................................................................. Lacmellea
9’. Lacínias do cálice com coléteres; cabeça do estilete com anel basal 

 ........................................................................................Ambelania
1’.	 Corola	 com	pré-floração	 dextrorsa	 ou	 valvar;	 estames	 total	 ou	 parcialmente	 adnatos	 ao	 gineceu,	

formando um ginostégio, anteras com as tecas não dispostas ao longo de toda a sua extensão e com 
dorso	lignificado;	sementes	comosas,	raro	nuas ................................................................................. 11
11. Árvores, arbustos ou ervas .......................................................................................................... 12

12. Folhas com domácias na face abaxial; corona ausente; estames parcialmente adnatos à cabeça 
do estilete ............................................................................................................................ 13
13.	 Corola	rotácea;	ovário	densamente	piloso;	inflorescência	tirsiforme;	sementes	elíptico-

compressas, comosas .................................................................................... Forsteronia
13’.	 Corola	hipocrateriforme;	ovário	glabro;	inflorescência	umbeliforme;	sementes	cilíndricas,	

glabras .............................................................................................................Malouetia
12’. Folhas sem domácias na face abaxial; corona presente; estames totalmente adnatos à cabeça 

do estilete ............................................................................................................................ 14
14.	 Ginostégio	séssil;	corona	com	segmentos	sigmoides;	frutos	globosos,	inflados ............  

 ........................................................................................................................ Calotropis
14’. Ginostégio estipitado; corona com segmentos corniculados; frutos fusiformes, não 

inflados .............................................................................................................Asclepias
11’. Plantas volúveis ........................................................................................................................... 15

15. Estames parcialmente adnatos à cabeça do estilete; disco nectarífero presente ................. 16
16. Látex incolor; corola com anel carnoso ao redor da fauce; estames parcialmente 

exsertos .............................................................................................................Prestonia
16’. Látex branco; corola sem anel carnoso ao redor da fauce; estames inseridos no tubo da 

corola ........................................................................................................................... 17
17. Lacínias do cálice sem coléteres; cabeça do estilete com anel basal ......................  

 ............................................................................................................Rhabdadenia 
17’. Lácínias do cálice com coléteres; cabeça do estilete sem anel basal .................. 18
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18. Ramos com coléteres na região nodal; folhas adaxialmente providas de coléteres ao longo da 
nervura central ou restritos à base da lâmina; cabeça do estilete umbraculiforme .......Mandevilla

18’. Ramos sem coléteres na região nodal; folhas sem coléteres; cabeça do estilete fusiforme ............  
 .................................................................................................................................... Odontadenia

15’. Estames totalmente adnatos à cabeça do estilete; disco nectarífero ausente ...................................... 19
19.	 Pré-floração	dextrorsa ................................................................................................................. 20

20. Corona com segmentos naviculares; ginostégio séssil; polínia ovoide ............. Blepharodon
20’.	 Corona	com	segmentos	esféricos,	inflados;	ginostégio	estipitado;	polínia	oblonga ...............  

 ................................................................................................................................Funastrum
19’.	 Prefloração	valvar ....................................................................................................................... 21

21.	 Ramos	com	tricomas	dispostos	em	faixa	longitudinal;	flores	com	lobos	da	corola	menores	
que 2 mm compr.; polínias pendentes .......................................................................Tassadia

21’.	 Ramos	glabros,	quando	glabrescentes	com	tricomas	distribuídos	uniformemente;	flores	com	
lobos da corola maiores que 3 mm compr.; polínias horizontais ...............................Matelea

Apocynaceae Adans.
Árvores, arbustos, subarbustos, volúveis 

ou ervas, latescentes. Folhas opostas, alternas ou 
verticiladas, com ou sem coléteres na face adaxial. 
Cálice com coléteres dispostos na base da face 
adaxial, raro ausentes. Corola actinomorfa, pré-
floração sinistrorsa, dextrorsa ou valvar. Anteras 
com as tecas dispostas ao longo de toda a sua 
extensão ou restritas à sua metade ou terço superior, 
dorso lignificado ou não, adnatas ou não ao gineceu 
formando ginostégio, pólen livre ou agrupado em 
polínias. Gineceu apocárpico a sincárpico, com 
ápice diferenciado em uma cabeça do estilete; 
ovário súpero ou semi-ínfero. 

Asclepiadoideae R. Br. ex Burnett.
Ervas, arbustos ou plantas volúveis, 

latescentes. Folhas opostas, com coléteres. 
Corola com pré-floração dextrorsa ou valvar. 
Corona presente. Anteras com as tecas não 
dispostas ao longo de toda a sua extensão e com 

dorso lignificado, totalmente adnatas ao gineceu 
formando um ginostégio, pólen agrupado em 
polínias. Gineceu apocárpico, ovário súpero, 
placentação marginal. Fruto do tipo folículo; 
sementes comosas.

Asclepias L., Sp. Pl. 1: 214–214. 1753
Ervas, látex branco. Folhas pecioladas 

ou sésseis, com nervação broquidódroma. 
Inflorescência umbeliforme, terminal ou subaxilar; 
brácteas persistentes. Cálice com lacínias iguais, 
coléteres alternos na base. Corola rotácea, pré-
floração valvar. Corona simples, segmentos livres 
entre si, corniculados. Ginostégio estipitado. 
Folículos fusiformes a elipsóides. Sementes 
verrucosas.

O gênero possui cerca de 490 espécies, das 
quais seis são encontadas no Brasil, em todas as 
regiões. Ocorrem de forma espontânea em campos 
rupestres, cerrados e em áreas degradadas (Kock et 
al. 2014; Matozinhos & Konno 2011). 

Chave de identificação para as espécies de Asclepias 
1. Folhas pecioladas; lâmina com nervuras secundárias em 9–12 pares; corola vermelha e corona 

alaranjada .........................................................................................................1. Asclepias curassavica
1’. Folhas sésseis; lâmina com nervuras secundárias em 20–25 pares; corola e corona brancas ................  

 ............................................................................................................................ 2. Asclepias mellodora

1. Asclepias curassavica L., Sp. Pl. 1: 215. 1753.  
 Fig. 1a-b

Subarbusto ou erva, 0,7–1 m alt. Folhas 
com pecíolo 0,6–1,2 cm compr., lâmina, 7–9,5 
× 2,7–1,8 cm, membranácea a cartácea, elíptica, 
estreito-elíptica a lanceolada, ápice agudo a 

acuminado, base atenuada, face adaxial pubescente, 
face abaxial esparsamente glabrescente, nervuras 
secundárias em 9–12 pares. Inflorescência terminal, 
7–10 flora; pedúnculo 3–5,5 cm compr.; brácteas 
2–3 mm compr., lanceoladas. Pedicelo 1,3–1,8 
cm compr. Cálice com lacínias 3,5–5 mm comp., 
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Figura 1 – a-b. Asclepias curassavica L. – a. flor evidenciando o ginostégio; b. polinário. c. A. mellodora A.St.-Hil. – 
polinário. d-g. Funastrum clausum (Jacq.) Schult. – d. polinário; e. semente; f. flor; g. ramo florido. h-l. Blepharodon 
pictum (Vahl) W.D. Stevens. – h. polinário; i. lobo da corona; j. flor; l. ramo florido. m-n. Matelea stenopetala Sandwith 
Bull. – m. polinário; n. flor. o-p. Calotropis procera (Aiton) W.T. Aiton – o. ginostégio; p. polinário. q. Tassadia propiqua 
Decne. – polinário. (a-b. Viana et al. 27; c. Rocha et al. 1294; d-g. Viana et al.71; h-l. Viana et al. 62; m-n. Sobel et al. 
4816; o-p. Viana et al. 79; q. da Costa Neto et al. 197).
Figure 1 – a-b. Asclepias curassavica L. – a. flower showing gynostegium; b. pollinarium. c. A. mellodora A.St.-Hil. – pollinarium. d-g. 
Funastrum clausum (Jacq.) Schult. – d. pollinarium; e. seed; f. flower; g. flowering branch. h-l. Blepharodon  pictum (Vahl) W.D. Stevens. 
– h. pollinarium; i. corona lobe; j. flower; l. flowering branch. m-n. Matelea stenopetala Sandwith Bull. – m. pollinarium; n. flower. o-p. 
Calotropis procera (Aiton) W.T. Aiton – o. gynostegium; p. polinarium. q. Tassadia propiqua Decne. – pollinarium. (a-b. Viana et al. 27; c. 
Rocha et al. 1294; d-g. Viana et al.71; h-l. Viana et al. 62; m-n. Sobel et al. 4816; o-p. Viana et al. 79; q. the Costa Neto et al. 197).

2 
m

m

1 
m

m

1 
m

m

1 
m

m
1 

m
m

1 
m

m

1 
m

m

1 
m

m

7 
m

m

0,
1 

m
m

0,
1 

m
m

0,
5 

m
m

5 
m

m

2 
cm

2 
cm

1 
cm

a

b

c

e

d

f

gh

i

j

l

m

n

o

p

q



628 Viana, S.S. et al.

Rodriguésia 68(2): 623-652. 2017

lanceoladas. Corola vermelha; tubo ca. de 1 
mm compr.; lobos 6–10 × 2–3 mm, oblongos a 
estreito-elípticos, reflexos. Corona alaranjada, 
cornículo interno curvo inserido na base da 
corona, segmentos 2,8–4 mm compr., adnatos 
à base das anteras. Estames com anteras 2–2,3 
mm compr., retangulares a quadrangulares, 
membrana ápical triangular; retináculo 0,28–0,4 
mm comp., rombóide, caudícula 0,2–0,35 mm 
compr., oblíqua, polínias 0,9–1,2 mm compr., 
claviformes, pendentes. Ginostégio 4,8–5,2 mm 
compr.; cabeça do estilete 1,7–1,9 mm compr., 
subcilíndrica. Folículos 4 × 2,5 cm compr., 
fusiformes. Sementes não observadas.
Material selecionado: Chaves, arredores do aeroporto, 
21.VI.1978, fl., N.A. Rosa 2447 (IAN, MG); Muaná, 
rio Atuá, 1.XI.2011, fl. e fr., S.S. Viana et al. 27 (MG).

Espécie de ampla distribuição geográfica, 
presente em todas as regiões brasileiras (BFG 
2015). Floresce em todo o ano e frutifica de agosto 
a novembro (Rapini et al, 2001; Kinoshita et al. 
2005). Na região de estudo, foi coletada com flores 
em junho e novembro e com frutos em novembro. 
A espécie foi encontrada em ambiente perturbado 
por ação antrópica, beira de rio e campo aberto 
temporariamente alagado. Asclepias curassavica 
caracteriza-se por apresentar corola vermelha 
e lobos da corona alaranjados. Popularmente 
conhecida como falsa-erva-de-rato ou oficial-
de-sala, possui látex altamente tóxico (Fontella-
Pereira et al. 2005). 

2. Asclepias mellodora A.St.-Hil., Hist. Pl. 
Remarq. Bresil. 227. 1824. Fig. 1c

Erva, 0,3–0,4 m alt. Folhas sésseis, lâmina 
10–15 × 0,5–1,5 cm, membranácea, linear a 
estreito-lanceolada, ápice agudo, base atenuada, 
face adaxial glabrescente, face abaxial glabra 
a glabrescente, nervuras secundárias em 20–25 
pares. Inflorescência terminal, 9–20 flora; 
pedúnculo 2,5–3,5 cm compr., brácteas 2–3 mm 
compr., lanceoladas. Pedicelo 1,3–2 cm compr. 
Cálice com lacínias 2–3 mm compr., lanceoladas 
a elípticas. Corola branca; tubo ca. de 1 mm 
compr.; lobos 7–9 × 3–4 mm, elípticos, reflexos. 
Corona branca, cornículo interno curvo, inseridos 
na base da corona, segmentos 4–7 mm compr., 
adnatos à base das anteras. Estames com anteras 
2,5–3 mm compr., retangulares, membrana 
apical triangular; retináculo 0,25–0,44 mm 
compr., ovóide, caudícula 0,2–0,3 mm compr., 
oblíquo-descendente, polínias 1–1,2 mm compr., 
claviformes, pendentes. Ginostégio 4–5 mm 

compr.; cabeça do estilete 1,5–1,8 mm compr., 
subcilíndrica. Frutos e sementes não observados.
Material selecionado: Salvaterra, Joanes, 19.V.2010, 
fl., A.E.S. Rocha et al. 1294 (MG); Condeixas, 
10.I.1982, fl., C.S. Rosário et al. 118 (IAN).

Espécie de ampla distribuição geográfica, 
mas com registro apenas para o estado do Pará na 
região Norte (BFG 2015). Floresce e frutifica de 
outubro a janeiro e abril. Na região de estudo, foi 
coletada com flores em novembro janeiro e maio, 
em savana. Asclepias mellodora caracteriza-se 
por apresentar flores alvas, sendo que as folhas 
apresentam ampla variação quanto à forma e 
dimensões. A espécie é popularmente conhecida 
por lanche-de-víbora (Fontella-Pereira et al 2005; 
Rapini 2010).

3. Blepharodon pictum (Vahl) W.D. Stevens, 
Novon 10(3): 242. 2000. Fig. 1h-l

Plantas volúveis. Folhas com pecíolo 
0,5–0,9 cm compr., lâmina 4,8–8,5 × 1,5–3 cm, 
cartácea, elíptica, estreito-elíptica a lanceolada, 
ápice apiculado a agudo, base cuneada, face 
adaxial glabra a glabrescente, face abaxial 
glabrescente, nervação broquidódroma, nervuras 
secundárias em 10–12 pares. Inflorescência 
corimbiforme, extra-axilar, 3–7 flora; pedúnculo 
4–8 mm compr.; brácteas 0,6–1,8 mm compr., 
estreito-triangulares a ovais. Pedicelo 16–20 mm 
compr. Cálice com lacínias 1,2–2 mm compr., 
iguais, ovais, coléteres alternos na base. Corola 
rotácea, alvo-esverdeada; pré-floração dextrorsa; 
tubo 1,2–1,8 mm compr.; lobos 6–8 × 4 mm, ovais 
a triangulares, patentes. Corona simples, hialina, 
do mesmo tamanho do ginostégio, segmentos 
4–6 mm compr., naviculares, adnatos ao dorso 
das anteras e livres no ápice, porção proximal 
prolongada em lobo acuminado. Estames com 
anteras 2,5–3 mm compr., retangulares, membrana 
ápical triangular a oval; retináculo 0,1–0,12 mm 
compr., oblongo, caudícula 0,06–0,08 mm compr., 
horizontal, polínias 0,08–0,1 mm compr., ovoides, 
pendentes. Ginostégio 3–4 mm compr., séssil; 
cabeça do estilete 0.8–1,2 mm compr., obcônica. 
Frutos e sementes não observados.
Material selecionado: Muaná, 21.II.1970, fl., E. 
Oliveira 5109 (IAN); Patauateua, 3.IX.2011, fl., S.S. 
Viana et al. 43 (MG); Salvaterra, Água Boa, 28.II.2012, 
fl. e fr., S.S. Viana et al.  62 (MG).

Blepharodon Decne. é um gênero com cerca 
de 30 espécies, das quais 13 ocorrem no Brasil 
(BFG 2015). O gênero é facilmente reconhecido 
por sua corona com segmentos naviculares e no 
geral possuem flores maiores que as das demais 
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Asclepiadoideae brasileiras (Farinaccio & Mello-
Silva 2004). Blepharodon pictum ocorre em todas 
as regiões brasileiras (BFG 2015), florescendo 
e frutificando em praticamente todo o ano 
(Farinaccio & Mello-Silva 2004; Fontella-Pereira 
et al. 2005). Na área de estudo foi coletada em 
capoeira, com flores em janeiro e setembro. A 
espécie é muito semelhante à B. bicuspidatum, 
diferenciando por apresentar flores maiores e 
polínias ovoides a subglobosas (Farinaccio & 
Mello-Silva 2004; Rapini 2010). 

4. Calotropis procera (Aiton) W.T. Aiton, Hort. 
Kew. 2 ed. 2: 78. 1811. Fig. 1o-p

Arbusto, 1,5–2 m de alt. Folhas sésseis, 
lâmina 16–21 × 9–14 cm, coriácea a cartácea, 
obovadas a oblongas,  ápice apiculado a 
acuminado, base cordiforme, face adaxial glabra 
a pulverulenta, face abaxial glabra a pulverulenta, 
nervação broquidódroma, nervuras secundárias 
em 9–11 pares. Inflorescência umbeliforme, 
axilar, 15–25 flora; pedúnculo 4–5 cm compr., 
brácteas não observadas. Pedicelo 1,8–2,50 cm 
compr. Cálice com lacínias 3,8–4,5 mm compr., 
iguais, ovais a triangulares, coléteres alternos 
na base. Corola rotácea, alva, arroxeada no 
ápice dos lobos; pré-floração dextrorsa; tubo 
5–6 mm compr.; lobos 8–13 × 4–7 mm, ovais, 
levemente inflexos. Corona simples, degradê 
de branco a vináceo, do mesmo tamanho 
do ginostégio, segmentos 5–7 mm compr., 
sigmóides, arredondados no ápice e involutos 
na base. Estames com anteras 4–5 mm compr., 
retangulares; retináculo 0,4–0,45 mm compr., 
oblongo, caudículas 0,3–0,35 mm compr., 
sub-horizontais, polínias 1–1,3 mm compr., 
claviformes, pendentes. Ginostégio 6–7 mm 
compr., séssil; cabeça do estilete 1,8-2 mm 
compr., estreliforme. Folículos 6–10 × 5–6,5 cm, 
globosos, inflados. Sementes 6–8 × 4,5–6 mm, 
oval; coma 4–5 cm compr.
Material selecionado: Soure, 29.II.2012, fl. e fr., S.S. 
Viana et al. 79 (MG).

Calotropis R. Br. possui três espécies 
tropicais afro-asiáticas. Destas, apenas C. 
procera ocorre no Brasil de forma subespontânea, 
preferencialmente em regiões secas e quentes do 
Norte e Nordeste do país (Fontella-Pereira et al. 
2005; Rapini 2010; The Plant List 2013; BFG 
2015). Espécie de ampla distribuição geográfica, 
ausente apenas na região Sul (BFG 2015). 
Floresce em praticamente todo o ano (Farinaccio 
& Mello-Silva 2004; Fontella-Pereira et al. 2005; 

Góes & Pereira 2009). Na região de estudo, foi 
encontrada em beira de rio nas proximidades 
do município de Soure, e coletada com flores e 
frutos em fevereiro. De acordo com Rangel & 
Nascimento (2011), é considerada uma espécie 
ruderal, ocupando regiões com ação antrópica. A 
espécie é popularmente conhecida por ciumeira, 
saco-velho ou algodão-de-seda.

5. Funastrum clausum (Jacq.) Schult., Syst. Veg. 
6: 114–115. 1820. Fig. 1d-g

Plantas volúveis. Folhas com pecíolo 0,3-1 
cm compr, lâmina 2,5–6 × 1–3 cm, membranácea, 
elíptica, estreito-elíptica, lanceolada a ovada, 
ápice acuminado, agudo a cuspidado, base 
cuneada, arredondada a levemente cordada, 
face adaxial glabra a glabrescente, face abaxial 
glabrescente, nervação broquidódroma, nervuras 
secundárias em 8–9 pares. Inflorescência 
umbeliforme, axilar, 18–32 flora; pedúnculo 4–11 
cm compr., brácteas 1 mm compr., lineares a 
lanceoladas. Pedicelo 4–8 mm comp. Cálice com 
lacínias 2–3 mm compr., iguais, ovais, coléteres 
alternos na base. Corola rotácea, alva; pré-floração 
dextrorsa; tubo 1,2–2 mm comp.; lobos 5–7 × 
3–5 mm, ovais a triangulares, patentes. Corona 
dupla, branca, segmentos esféricos inflados, do 
mesmo tamanho que o ginostégio, segmentos 
3–5 mm compr., adnatos no dorso das anteras, 
livres no ápice, unidos na base formando um anel 
carnoso. Estames com anteras 2–3 mm compr., 
retangulares a ovais; retináculo 0,2–0,3 mm 
compr., triangular a sagitado, caudícula ca. 0,1 
mm compr., subséssil, horizontal, polínias 0,8–1 
mm compr., oblongas, pendentes. Ginostégio 
2–2,3 mm compr., estipitado; cabeça do estilete 
1,5–1,8 mm compr., cônica. Folículos 2,5–3,8 × 
1,3–2,3 cm, elipsóides. Sementes 2–3 × 2–2,5 
mm, verrucosas, oval; coma 1,3–1,5 cm compr.
Material selecionado: Soure, PA-154, 22.V.2011, fl. 
e fr., C.S. Costa 511 (MG); PA-154, 29.II.2012, fl. e 
fr. S.S. Viana 71 (MG).

Funastrum E. Fourn. abrange três espécies 
com ampla distribuição geográfica no Brasil 
(BFG 2015), das quais somente F. clausum ocorre 
na área de estudo. Esta espécie possui ampla 
distribuição geográfica, estando presente em 
todas as regiões brasileiras (BFG 2015). Na região 
de estudo foi observada com flores de janeiro a 
maio e com frutos em fevereiro e maio, e coletada 
em terreno sujeito a inundações. Funastrum 
clausum é facilmente reconhecida pela presença 
de lobos da corona vesiculares.
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6. Matelea stenopetala Sandwith, Bull. Misc. 
Informar. Kew 1931: 485. 1931. Fig. 1m-n

Plantas volúveis. Folhas com pecíolo 1–2 cm 
compr., lâmina 6,6–9 × 1,5–2,9 cm, membranácea, 
estreito-elíptica a lanceolada, ápice agudo-
acuminado, base cuneada a arredondada, face 
adaxial glabra a glabrescente, face abaxial 
glabrescente, nervação broquidódroma, nervuras 
secundárias em 7–9 pares. Inflorescência 
racemiforme, axilar, 2–5 flora; pedúnculo 0,6–1,5 
cm compr., brácteas 1 mm compr., ovais a 
triangulares. Pedicelo 4–8 mm compr. Cálice 
com lacínias 1–2 mm compr., iguais, ovadas a 
lanceoladas, coléteres alternos na base. Corola 
rotácea, branca a esverdeada; pré-floração valvar; 
tubo 1–1,2 mm compr.; lobos 4–5 × 1–2 mm, 
lanceolados a oblongos, patentes. Corona simples, 
alva, segmentos 0,4–0,6 mm compr., lobados a 
lacerados, adnatos à base do ginostégio. Estames 
com anteras 0,2–0,4 mm compr., quadrangulares; 
retináculo 0,08–0,1 mm compr., estreito-ovoide, 
caudículas 0,12–0,15 mm compr., horizontais, 
polínias 0,25–0,27 mm compr., ovoides com bolsa 
hialina na região mediana interna, horizontais. 
Ginostégio 1,7–2 mm compr., subestipitado, 
amarelo; cabeça do estilete, 0,2–0,3, pateliforme, 
ápice suavemente côncavo. Frutos e sementes não 
observados.
Material selecionado: Anajás, 27.X.1984, fl., G.L. 
Sobel et al. 4816 (MG). 

O gênero possui aproximadamente 300 
espécies, sendo a circunscrição muito controversa 
por apresentar características em comum com 
espécies do gênero Gonolobus Michx. No Brasil 
ocorrem 44 espécies (Rapini 2010; BFG 2015). 
Matelea stenopetala possui registro apenas para 
as regiões Norte e Nordeste (BFG 2015). Coletada 
com flores, apenas em outubro e novembro, em 
capoeira e borda de mata sujeita a inundações. 

7. Tassadia propinqua Decne., Prodr. 8: 579. 
1844. Fig. 1q

Planta volúvel; ramos com tricomas dispostos 
em faixa longitudinal. Folhas com pecíolo 0,2–0,6 
cm compr., lâmina 2–4,5 × 0,7–2,2 cm, cartácea, 
elíptica a lanceolada, ápice apiculado, base cuneada, 
face adaxial glabrescente, face abaxial estrigosa, 
nervação broquidódroma, nervuras secundárias 
em 6–7 pares. Inflorescência pleiotirsoide, extra-
axilar, 3–7 flora; pedúnculo 2–3 mm compr., 
brácteas 0,3–0,4 mm compr., estreito-triangulares a 
lanceoladas. Pedicelo 2–3 mm compr. Cálice com 
lacínias 0,4–0,6 mm compr., iguais, estreito-ovais 

a lanceoladas, coléteres alternos na base. Corola 
rotácea, alva; pré-floração valvar; tubo 0,3–0,4 
mm compr.; lobos 1–1,2 × 0,6–0,8 mm, ovais a 
triangulares, patentes. Corona simples, alva, menor 
que o ginostégio, segmentos 0,3–0,4 mm compr., 
irregulares, trilobulados. Estames com anteras 
0,2–0,3 mm compr., quadrangulares; retináculo 
0,09–0,1 mm compr., oblongo, caudículas 0,04–
0,05 mm compr., horizontais, polínias 0,09–0,1 
mm compr., oblongas, pendentes. Ginostégio 
1–1,2 mm compr., subestipitado, alvo; cabeça 
do estilete 0,1–0,2 mm compr., ovoide, ápice 
bilobado. Folículos 3,5–4 cm compr., fusiformes 
com parte basal mais alargada. Sementes 7–9 × 
2–4 mm compr., verrucosas; elípticas; coma 10–13 
mm compr.
 Material selecionado: Anajás, s. loc. 18.I.1998, fl., S.V. 
da Costa et al. 197 (MG); Joanes, s. loc., 10.II.1977, fl., 
P.R.P. Bouças 174 (IAN).

O gênero possui 20 espécies, das quais 15 
ocorrem no Brasil em todo o território nacional 
(The Plant List 2013; BFG 2015), e tem como 
características diagnósticas um par de coléteres 
lateralmente ao pecíolo e flores diminutas, 
com menos de 2 mm (Rapini 2010). Espécie 
de ampla distribuição geográfica, presente em 
todas as regiões brasileiras (BFG 2015). Floresce 
durante todo o ano, tendo sido encontrada com 
flores em janeiro e fevereiro, em área sujeita a 
inundações. Tassadia propiqua apresenta folhas 
claras em material herborizado e lobos da corona 
trilobulados, sendo o mediano depressamente 
ovado e os adjacentes denteados. Este conjunto 
de características, encontradas nos exemplares 
coletados na área de estudo, é considerado por 
Rapini (2010) como diagnósticas da espécie.

Apocynoideae Burnett.
Árvores, arbustos, ervas ou plantas volúveis, 

látex branco ou incolor. Folhas opostas, coléteres 
presentes ou não. Corola com pré-floração 
dextrorsa. Corona ausente. Anteras com as tecas 
não dispostas ao longo de toda a sua extensão 
e com dorso lignificado, parcialmente adnatas 
ao gineceu formando um ginostégio, pólen não 
agregado em polínias. Gineceu apocárpico, ovário 
súpero, placentação marginal. Fruto do tipo 
folículo. Sementes comosas, raro glabras.

8. Forsteronia paludosa Woodson, Ann. Missouri 
Bot. Gard. 21: 620-621. 1934. Fig. 2a-l

Subarbusto, 0,5–0,8 m alt., látex branco, 
ramos glabros. Folhas com pecíolo 0,1–0,3 cm 
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Figura 2 – a-l. Forsteronia paludosa Woodson – a. ramo estéril; b.anteras adnatas à cabeça do estilete; c. antera, face ventral; 
d. gineceu e disco nectarífero; e. ovário; f. inflorescência; g. lacínia do cálice em face adaxial; h. flor; i. botão; j. fruto; k. folha, 
face abaxial; l. domácias. m-v. Prestonia annularis (L. f.) G. Don – m. flor em vista frontal; n. cabeça do estilete; o. antera, 
vista lateral; p. região nodal; q. flor vista lateral; r. lacínia do cálice em face adaxial; s. disco nectarífero; t. ovário; u. botão 
flora; v. ramo florido. (a-l. Viana et al. 33; m-v. Viana et al. 54).
Figure 2 – a-l. Forsteronia paludosa Woodson – a. sterile branch; b. anthers adnate to the style head; c. anther in ventral view; d. gynoecium 
and nectary disk; e. ovary; f. inflorescence; g. adaxial surface of calyx lobe; h. flower; i. bud; j. fruit; k. leaf blade, abaxial surface; l. domatia. 
m-v. Prestonia annularis (L. f.) G. Don – m. flower in frontal view; n. style head; o. anther in lateral view; p. nodal region; q. flower in lateral 
view; r. adaxial surface of calyx lobe; s. nectary disk; t. ovary; u. flower bud; v. flowering branch. (a-l. Viana et al. 33; m-v. Viana et al. 54).
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compr., lâmina 4–5,5 × 1,5–2,5 cm, cartácea, 
elíptica a oblanceolada, ápice agudo, base 
arredondada, face adaxial glabra, face abaxial 
escabra, com pontuações escuras esparsas 
e domácias pilosas nas axilas das nervuras, 
nervação broquidódroma, nervuras secundárias 
em 7–9 pares. Inflorescência tirsiforme, terminal, 
22–35 flora; pedúnculo 1–3,3 cm compr.; brácteas 
0,5–0,8 mm compr., ovais a estreito-triangulares. 
Pedicelo 0,8–1 mm compr. Cálice com lacínias 
0,9–1,3 mm compr., desiguais, ovais, sem 
coléteres na base. Corola rotácea, alva; tubo 
inferior 0,25–0,5 × 1,3–1,4 mm, cilíndrico, tubo 
superior 0,8–0,9 × 1,6–1,8 mm, campanulado; 
lobos 1,3–1,5 × 1–1,2 mm, ovais, suberetos. 
Estames parcialmente exsertos, inseridos na 
base do terço inferior do tubo; anteras 1,5–1,7 
mm compr., com dorso densamente piloso no 
terço superior. Gineceu com ovário 0,25–0,3 
mm compr., densamente piloso; disco nectarífero 
5-partido um pouco menor que o ovário; estilete 
0,2–0,25 mm compr.; cabeça do estilete 1,1–1,5 
mm compr., alargada na região mediana, base 
sem anel. Folículos 4,3 × 0,4 cm, divergentes, 
cilíndricos a depressos. Sementes 0,7–1,2 × 
0,5–0,8 mm compr., eliptico-compressas; coma 
0,7–1,2 cm compr.
Material selecionado: Muaná, Rio Anabijú, 2.XI.2011, 
fl., S.S. Viana et al. 33 (MG); São Sebastião da Boa 
Vista, 17.X.1984, fl., G.L. Sobel et al. 4661 (MG).

Forsteronia G. Mey. é um gênero neotropical 
com aproximadamente 44 espécies. Destas, 25 
ocorrem no Brasil, com predominância na região 
Amazônica (The Plant List 2013; BFG 2015). As 
espécies do gênero são facilmente reconhecíveis 
das demais Apocynoideae pelas flores pequenas 
com corola alva e rotácea, e pelos estames 
exsertos (Monguilhott & Mello-Silva 2008). 
Forsteronia paludosa possui registro para a região 
Norte apenas no Estado do Pará (BFG 2015). Até 
a realização deste trabalho, a espécie era conhecia 
apenas pelo material tipo. Quando coletados 
espécimes com as características diagnósticas 
de F. paludosa, estes eram identificados apenas 
em nível de gênero. Há registro de floração em 
janeiro, julho, outubro e novembro e frutificação 
em novembro, sendo que na região de estudo 
foi coletada com flores em janeiro, outubro e 
novembro e com fruto imaturo em novembro, em 
campo aberto. Forsteronia paludosa caracteriza-
se pela inflorescência tirsiforme, ausência 
de coléteres calicinais (Woodson 1935) e 
principalmente pelo hábito subarbustivo.

9. Malouetia lata Markgr., Notizbl. Königl. Bot. 
Gart. Berlin 10: 1037. 1930. Fig. 3j-m

Árvores, 4–6 m de alt., látex branco. 
Folhas com pecíolo 0,2–0,4 cm compr., lâmina 
7,5–12,5 × 2,5–6 cm, cartácea, elíptica, ápice 
acuminado, base obtusa a arredondada, face 
adaxial glabra a esparsamente glabrescente, 
face abaxial glabra a esparsamente glabrescente, 
com domácias nas axilas das nervuras, nervação 
broquidódroma, nervuras secundárias em 8–10 
pares. Inflorescência umbeliforme, axiliar a 
terminal, 2–4 flora; pedúnculo 2–3 mm compr.; 
brácteas caducas. Pedicelo 2–4 cm compr. 
Cálice com lacínias 1,9–2,8 mm compr., 
iguais, ovais, coléteres alternos na base. Corola 
hipocrateriforme, branca; tubo inferior 6–7 × 
2–3 mm, cilíndrico, tubo superior 1–2 × 2,5 
mm, cilíndrico; lobos 14–18 × 5–6 mm, ovado-
lanceolados, patentes. Estames parcialmente 
exsertos, inseridos no terço superior do tubo; 
anteras 3–4 mm compr., com dorso pubescente. 
Gineceu com ovário 1–1,5 mm compr., glabro 
com o ápice piloso; disco nectarífero 5-partido, 
com metade do tamanho do ovário; estilete 
1–1,5 cm compr.; cabeça do estilete 0,8–1,2 mm 
compr., cilíndrica, anel basal ausente. Folículos 
2, 11–23 × 0,4–0,8 cm, falcados, cilíndricos, às 
vezes unidos no ápice. Sementes 3,5–4 × 0,4–0,6 
cm, cilíndricas, fendidas longitudinalmente, com 
as extremidades assimétricas, glabras.
Material selecionado: Afuá, Rio Urucú, 12.IX.1992, 
fl., M.R. Santos 1976 (MG); Muaná, Rio Cajuúba, 
4.XI.2011, fr., S. Viana et al. 57 (MG).

Malouetia A. DC. é um gênero neotropical 
com 33 espécies; destas, 15 ocorrem no Brasil, 
com predominância na região Norte (Kinoshita 
et al. 2005; The Plant List 2013; BFG 2015). 
Malouetia lata é conhecida apenas para a 
região Norte (BFG 2015). Na área de estudo 
foi coletado em beira de rio, com flores em 
setembro e com frutos em novembro. A espécie 
caracteriza-se por apresentar semente cilíndrica 
com fissura longitudinal e extremidades 
assimétricas e folhas glabras a glabrescentes, 
embora Woodson (1935) a descreva somente 
com folhas glabras. A espécie se assemelha 
com M. tamaquarina Markgr., diferindo por 
características relacionadas aos verticilos florais, 
como o tamanho do tubo e dos lobos da corola. 
O exemplar coletado, embora só apresentasse 
fruto, pode ser identificado pois seus caracteres 
vegetativos eram coincidentes com outros 
espécimes herborizados de M. lata.
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Figura 3 – a-g. Rhabdadenia biflora (Jacq.) Müll.Arg. – a. ramo florido; b. inflorescência; c. lacínia do cálice em 
face abaxial; d. ovário com disco nectarífero; e. cabeça do estilete; f. antera em vista dorsal; g. fruto. h-i. R. madida 
(Vell.) Miers. – h. inflorescência; i. lâmina foliar. j-m. Malouetia lata Markgr. – j. ramo com frutos; k. domácias; l. 
fruto; m. semente. (a-g. Viana et al.70; h-i. Oliveira 2081; j-m. Viana et al. 57).
Figure 3 – a-g. Rhabdadenia biflora (Jacq.) Müll.Arg. – a. flowering branch; b. inflorescence; c. adaxial surface of calyx lobe; d. ovary 
with nectary disk; e. style head; f. anther in dorsal view; g. fruit. h-i. R. madida (Vell.) Miers. – h. inflorescence; i. leaf blade. j-m. 
Malouetia lata Markgr. – j. fruiting branch; k. domatia; l. fruit; m. seed. (a-g. Viana et al.70; h-i. Oliveira 2081; j-m. Viana et al. 57).
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Mandevilla Lindl., Edwards’s Bot. Reg. 26: pl. 
7. 1840.

Liana, látex branco. Folhas opostas, com 
vários coléteres dispostos ao longo de toda 
a nervura central, nervação broquidódroma. 
Inflorescência racemosa. Cálice com coléteres 
opostos na base. Corola infundibuliforme. 
Estames inclusos. Gineceu com disco nectarífero 
5-lobado, cabeça do estilete umbraculiforme, sem 
anel basal. Folículos subparalelos ou levemente 
divergentes, torulosos, às vezes unidos no 

ápice. Sementes lineares a elípticas, truncadas a 
rostradas.

Maior gênero neotropical da subfamília 
Apocynoideae com aproximadamente 170 espécies, 
das quais 70 ocorrem no Brasil (Morales 2007; 
BFG 2015). Está presente em todas as regiões do 
país e suas espécies são facilmente reconhecidas 
pelas inflorescências racemosas, anteras com base 
truncada e cabeça do estilete com cinco projeções 
longitudinais pronunciadas (Simões & Kinoshita 
2002; Monguilhott & Mello-Silva 2008).

Chave de identificação para espécies de Mandevilla 

1. Brácteas foliáceas, 9–13 mm compr.; cálice com lacínias lanceoladas , 7–10 mm compr.; corola com 
fauce vermelho-intenso .......................................................................................10. Mandevilla hirsuta

1’. Brácteas escariosas, 0,3–0,5 mm compr.; cálice com lacínias deltoides, 1,3–3,2 mm compr.; corola com 
fauce alaranjada................................................................................................... 11. Mandevilla scabra

10. Mandevilla hirsuta (A. Rich.) K. Schum., Nat. 
Pflanzenfam. 4(2): 171. 1895. 

Liana, ramos hirsutos. Folhas com pecíolo 
0,4–2,8 cm compr., lâmina 3,4–12 × 1–6,8 
cm, cartácea a membranácea, elíptica, estreito-
elíptica, oblonga a obovada, ápice cuspidado, 
base auriculada, face adaxial pilosa, com coléteres 
distribuídos ao longo da nervura central, face 
abaxial pilosa a hirsuta, nervuras secundárias em 
10–12 pares. Inflorescência axilar, 8–15 flora; 
pedúnculo 1–5 cm compr.; brácteas 9–13 mm 
compr., foliáceas, lanceoladas. Pedicelo 1–8 mm 
compr. Cálice com lacínias 7–10 mm compr., 
iguais, lanceoladas, coléter solitário e oposto na 
base. Corola amarela; tubo inferior 27–33 × 1–4 
mm, levemente giboso, tubo superior 1–3,9 × 
1,2–3,5 cm, campanulado, fauce vermelho-intenso; 
lobos 1,5–2 × 1,6–2,5 cm, obovados a oblongos. 
Estames inseridos no terço mediano do tubo; 
anteras 4,5–5 mm compr., dorso glabro. Gineceu 
com ovário 1,9–3 mm compr.;disco nectarífero com 
metade do comprimento do ovário; estilete 2,5–3,5 
cm compr.; cabeça do estilete 2–3 mm compr. 
Folículos 13–15 × 0,3–0,5 mm, subparalelos, 
torulosos, unidos no ápice. Sementes 10–12 × 4–4,5 
mm, elipsóide-côncavas; coma 1,2–2,1 cm compr.
Material selecionado: Muaná, Rio Patauateua, 
3.XI.2011, fl. e fr., S.S. Viana et al. 46 (MG); Salvaterra, 
Vila Caldeirão 2.III.2012, fl., C.S. Costa et al. 536.

Espécie mais amplamente distribuída do 
gênero, ocorrendo do México à Argentina (Morales 
2007). No Brasil, está presente em todo o território, 

em formações de mata, cerrado e campo rupestre 
(BFG 2015; Morales 2005, 2007; Simões & 
Kinoshita 2002). Floresce praticamente todo o 
ano e frutifica de outubro a março (Simões & 
Kinoshita 2002; Kinoshita et al. 2005). Na região 
de estudo foi coletada com flores em janeiro, 
fevereiro, março, outubro e julho, com frutos em 
fevereiro, em capoeira, campo aberto e borda de 
mata. Mandevilla hirsuta é comumente confundida 
com M. scabra (Hoffmans. ex Roem & Schult.) 
K.Schum., mas diferencia-se desta principalmente 
pelas lacínias do cálice e brácteas de maiores 
dimensões, e na área de estudo pela coloração da 
fauce vermelho-intenso. Os indivíduos coletados 
durante esse trabalho de M. hirsuta apresentam 
pilosidade variando de pilosa à hirsuta no mesmo 
espécime, mas nunca glabros. 

11. Mandevilla scabra (Hoffmans. ex Roem & 
Schult.) K.Schum., Nat. Pflanzenfam. 4(2): 171. 
1895. 

Liana, ramos escabros. Folhas com pecíolo 
0,2–1,2 cm compr., lâmina 3,5–9 × 1,3–4,3 cm, 
cartácea, elíptica, estreito-elíptica, lanceolada, 
oblanceolada a ovada, ápice agudo a cuspidado, 
base cordada a auriculada, face adaxial glabra a 
hirsuto-estrigosa, com coléteres distribuídos ao 
longo da nervura central, face abaxial hirsuta a 
pubescente, nervuras secundárias em 8–9 pares. 
Inflorescência axilar, 10–18 flora; pedúnculo 
0,9–2 cm compr.; brácteas 0,3–0,5 mm compr., 
escariosas, triangulares. Pedicelo 0,2–0,3 mm 
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compr. Cálice com lacínias 1,3–3,2 mm compr., 
iguais, deltóides, coléter solitário e oposto na base. 
Corola amarela, tubo inferior 27–40 × 2,5–3 mm, 
levemente curvado, tubo superior 1,4–1,8 × 1,5–2 
cm, campanulado, fauce alaranjada; lobos 1,4–1,8 
× 1,5–2 cm, oblíquo-ovados, patentes. Estames 
inseridos no terço mediano do tubo; anteras 4–5 
mm compr., dorso glabro. Gineceu com ovário 
20–22 mm compr., disco nectarífero com dois 
terços do comprimento do ovário; estilete 2,5–2,8 
cm; cabeça do estilete 2,2–2,3 mm compr. Frutos 
e sementes não observados.
Material selecionado: Cachoeira do Ararí, 1.III.2012, 
fl., C.S. Costa et al. 528 (MG); Salvaterra, Cachoeirinha, 
22.VII.2011, fl., S.S. Viana 1 (MG); Muaná, Rio Anabijú, 
22.IV.1982, fl., M. Dantas 1082 (IAN).

A espécie possui ampla distribuição em 
todo o Brasil, em formações de mata, cerrado 
e campo rupestre (Kinoshita et al. 2005; BFG 
2015). Floresce e frutifica em praticamente todo o 
ano (Watanabe et al, 2009), sendo que na área de 

estudo foi coletada com flores de março a julho e 
outubro e frutos imaturos em abril. A espécie foi 
encontrada em borda de mata, beira de estada, 
capoeira e campo misto. 

Odontadenia Benth., Bot. (Hooker)3: 242. 1841.
Plantas volúveis, látex branco, estípulas 

caducas ou persistentes. Folhas pecioladas 
ou subsésseis, nervação broquidódroma ou 
craspedódroma. Inflorescência tirsiforme, dicasial, 
corimbosa ou escorpióide. Cálice com coléteres 
alternos na base. Corola infundibuliforme a 
hipocrateriforme, lobos patentes. Estames inclusos. 
Gineceu com disco nectarífero lobado a fimbriado; 
cabeça do estilete fusiforme, sem anel basal. 
Folículos subparalelos, cilíndricos, subcilíndricos 
ou achatados. Sementes oblongas a elípticas.

Gênero com 20 espécies, das quais 16 
ocorrem em todo o território brasileiro, exceto 
na região Sul, com maior diversidade na região 
Amazônica (Morales 1999; BFG 2015).

Chave de identificação para as espécies de Odontadenia

1.	 Tubo	inferior	da	corola	com	constrição;	disco	nectarífero	fimbriado ........13. Odontadenia macrantha
1’.	 Tubo	inferior	da	corola	sem	constrição;	disco	nectarífero	não	fimbriado ............................................ 2

2. Cálice com lacínias iguais, glabras ............................................................................................... 3
3. Corola hipocrateriforme, com nódulos na inserção dos estames; estames inseridos no terço 

mediano do tubo da corola ........................................................... 12. Odontadenia geminata
3’. Corola infundibuliforme a estreito infundibuliforme, sem nódulos na inserção dos estames; 

estames inseridos no terço inferior do tubo da corola ........................14. Odontadenia nitida
2’. Cálice com lacínias desiguais, pubescentes .................................................................................. 4

4.	 Inflorescência	dicásio	axilar	a	subterminal;	ovário	totalmente	glabro;	disco	nectarífero	laminar	
maior que o ovário ....................................................................15. Odontadenia punticulosa

4’.	 Inflorescência	tirsiforme,	terminal;	ovário	com	ápice	pubescente;	disco	nectarífero	delgado	
menor que o ovário...................................................................... 16. Odontadenia verrucosa

12. Odontadenia geminata (Hoffmanns. ex Roem 
& Schult.) Müll.Arg. Fl. bras. 6(1): 119 1860. 
 Fig. 4a-f

Ramos glabros. Folhas com pecíolo 0,4–1 
cm de compr., lâmina 4–11 × 1,5–5,5 cm, cartácea, 
lanceolada, obovada a estreito-elíptica, ápice agudo 
a obtuso, base aguda, obtusa, raro cordada, faces 
adaxial e abaxial glabras, nervação broquidódroma, 
nervuras secundárias em 13–14 pares. Inflorescência 
dicasial, axilar, 3–8 flora; pedúnculo 1–3,5 cm 
compr.; brácteas 0,8–1,8 mm compr., triagulares, 
glabras. Pedicelo 0,5–1,8 cm compr. Cálice com 
lacínias 3–5 mm compr., iguais, triangulares. 
Corola hipocrateriforme, amarela; tubo inferior 

13–20 × 2,3–4 mm, cilíndrico, tubo superior 14–23 
mm × 23–40 mm, campanulado, fauce alaranjada; 
lobos 1,8 × 1,2–1,4 cm, estreito obovados. 
Estames inseridos no terço mediano do tubo, 
formando nódulos; anteras 0,8–1,1 cm compr., dorso 
pubescente a glabro. Gineceu com ovário 1–2 mm 
compr., glabro; disco nectarífero lobado, com cerca 
dois terços do comprimento do ovário; estilete 7–1,3 
mm; cabeça do estilete 2–3 mm compr. Folículos 
2,7–14 × 0,6–1 cm, cilíndricos. Sementes 1,5–2 × 
2–4 mm, estreito-elípticas; coma 1,8–2,5 cm compr.
Material selecionado: Muaná, Rio Atuá, 2,XI.2011, fl., 
S.S. Viana et al. 34 (MG); Salvaterra, Deus me ajude, 
19.X.2003, fl., L.M.M. Carreira 2462 (MG).
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Figura 4 – a-f. Odontadenia geminata (Hoffmanns. ex Roem & Schult.) Müll.Arg. – a. ramo florido; b. inflorescência; 
c. botão; d. ovário com disco nectarífero; e. cabeça do estilete; f. antera em vista dorsal. g-l. O. macrantha (Willd. 
ex Roem. & Schult.) Markgr. – g. inflorescência; h. botão; i. gineceu; j. antera, vista dorsal; k. fruto; l. semente. 
m-p. O. nitida (Vahl) Müll.Arg. M. – m. ramo florido; n. botão; o. gineceu; p. ovário. q-u. O. punticulosa (Rich.) 
Pulle Enum. – q. flor; r. botão floral; s. disco nectarífero; t. ovário; u. cabeça do estilete. v-z. O. verrucosa (Willd. 
ex Roem. & Schult.) K. Schum. ex Markgr- – v. ramo florido; w. inflorescência; x. botão; y. gineceu; z. ovário. (a-f. 
Viana et al. 34; g-j. Viana et al. 40; k-l. Viana et al. 41; m-p. Costa et al. 512; q-u. Viana 4; v-z. Viana et al. 47).
Figure 4 – a-f. Odontadenia geminata (Hoffmanns. ex Roem & Schult.) Müll.Arg. – a. flowering branch; b. inflorescence; c. flower bud; d. ovary 
with nectary disk; e. style head; f. anther in dorsal view. g-l. O. macrantha (Willd. ex Roem. & Schult.) Markgr. – g. inflorescence; h. flower bud; 
i. gynoecium; j. anther in dorsal view; k. fruit; l. seed. m-p. O. nitida (Vahl) Müll.Arg. M. – m. flowering branch; n. flower bud; o. gynoecium; 
p. ovary. q-u. O. punticulosa (Rich.) Pulle Enum. – q. flower; r. flower bud; s. nectary disk; t. ovary; u. style head. v-z. O. verrucosa (Willd. ex 
Roem. & Schult.) K. Schum. ex Markgr- – v. flowering branch; w. inflorescence; x. flower bud; y. gynoecium; z. ovary. (a-f. Viana et al. 34;  g-j. 
Viana et al. 40; k-l. Viana et al. 41; m-p. Costa et al.512; q-u. Viana 4; v-z. Viana et al. 47).
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Espécie com registro para as regiões Norte e 
Centro-Oeste, floresce durante todo o ano, sendo 
mais comum de janeiro a outubro (BFG 2015; 
Morales 1999). Na região de estudo foi coletada com 
flores em outubro, novembro e janeiro e com frutos 
em novembro, em áreas de campo aberto e borda de 
mata. Odontadenia geminata é muito semelhante 
a O. nitida (Vahl) Müll.Arg., diferindo desta por 
apresentar inflorescência dicasial, estames inseridos 
no terço mediano do tubo da corola, com cinco 
nódulos salientes visíveis na parte exterior do tubo, 
folhas discolores e tubo da corola hipocrateriforme. 

13. Odontadenia macrantha (Willd. ex Roem. 
& Schult.) Markgr., Fl. Suriname 4(1): 461-462. 
1937. Fig. 4g-l

Ramos glabros. Folhas com pecíolo 1–2,4 
cm compr., lâmina 18–24,5 × 7–11,5 cm, cartácea 
a subcoriácea, elíptica a amplamente elíptica, 
ápice agudo a cuspidado, base aguda, faces adaxial 
e abaxial glabras, nervação craspedódroma, 
nervuras secundárias em 14–16 pares.Inflorescência 
dicasial, axilar, 8–10 flora; pedúnculo 1,5–8 cm 
compr.; brácteas 1,1–2 mm compr., triagulares, 
glabras. Pedicelo 1–2,5 cm compr. Cálice com 
lacínias 4–8 mm compr., iguais, ovadas a ovado-
deprimidas. Corola infundibuliforme, amarela 
com tons alaranjados; tubo inferior 3–7 × 4–8 mm, 
cilíndrico, com constrição evidente, tubo superior 
15–45 × 10–20 mm, campanulado, fauce alaranjada; 
lobos 2–3 × 2,3–3,6 cm, obovados a ovados. Estames 
inseridos no terço inferior do tubo; anteras 10–13 mm 
compr., dorso piloso. Gineceu com ovário 3–4 mm 
compr., glabro; disco nectarífero fimbriado, igual ou 
maior que o comprimento do ovário; estilete 3–7 mm 
compr.; cabeça do estilete 3–4 mm compr. Folículos 
18–24 × 4–5 cm, cilíndricos. Sementes 4–5 × 0,3–0,5 
cm, estreito-elípticas; coma 2,7–3,2 cm compr.
Material selecionado: Muaná, Rio Anabijú, 2.XI.2011, 
fl. S.S. Viana et al. 40 (MG); São Gerônimo, 2.XI.2011, 
fr. S.S. Viana et al. 41 (MG);

Espécie com amplo registro para a região 
Norte, também alcançando a América Central 
(Morales 2009a; BFG 2015). Floresce e frutifica 
durante todo o ano, com pico de floração de 
dezembro a agosto e de frutificação entre abril e 
outubro (Morales 1999, 2005). Na região de estudo, 
foi coletada com flores de setembro a março e com 
frutos em novembro, em beira de rio. Odontadenia 
macrantha distingue-se das demais espécies do 
gênero por apresentar flores grandes e vistosas, com 
cheiro semelhante à canela, uma constrição na corola 
no ponto de inserção dos estames, e disco nectarífero 

fimbriado ou lacerado. A espécie é popularmente 
conhecida como “pepino-de-índio”.

14. Odontadenia nitida (Vahl) Müll.Arg., Fl. bras. 
6(1): 118. 1860. Fig. 4m-p

Ramos glabros. Folhas com pecíolo 0,8–1,2 
cm compr.; lâmina 7,5–12 × 2–5,5 cm, cartácea, 
oblonga, elíptica estreito-elíptica a ovada, ápice 
agudo a obtuso, base cordada a arredondada, faces 
adaxial e abaxial glabras, nervação broquidódroma, 
nervuras secundárias em 14–16 pares. Inflorescência 
escorpióide, axilar, 4–30 flora; pedúnculo 2,5–7 cm 
compr.; brácteas1–1,8 mm compr., triagulares, 
glabras. Pedicelo 1–2 cm compr. Cálice com 
lacínias 3–4 mm compr., iguais, ovadas. Corola 
infundibuliforme, amarela; tubo inferior 6–8 × 
2,3 mm, cilíndrico, tubo superior 20–28 × 6–9 
mm, campanulado, fauce amarela; lobos 1,3–1,8 
× 0,8–1 cm, obliqualmente obovados, patentes. 
Estames inseridos no terço inferior do tubo; anteras 
0,7–0,9 mm compr., dorso pubescente. Gineceu com 
ovário 1–1,4 mm compr., glabro; disco nectarífero 
lobado cerca de metade do comprimento do ovário; 
estilete 7–9 mm; cabeça do estilete 2–3 mm compr. 
Folículos 10–12 × 0,8–1 cm, cilíndricos. Sementes 
1,8–2 × 2–3 mm, rugosas, estreito-elípticas; coma 
1,8–2 cm compr.
Material examinado: Salvaterra, Vila Caldeirão, 
28.X.1999, fl., L. Carreira 1947 (MG);Vila Caldeirão, 
22.V.2011, fl., C.S. Costa et al.512 (MG).

Espécie com registro para as regiões norte 
e centro-oeste do Brasil, floresce de março a abril 
e frutifica de abril a janeiro (BFG 2015; Morales 
1999). Na região de estudo foi coletada com flores 
em maio, outubro e novembro e com frutos em 
novembro. Odontadenia nitida distingue-se das 
demais espécies por possuir corola infundibuliforme. 
De acordo com Morales (1999), está intimamente 
relacionada com O. geminata. Observou-se que em 
relação a esta, além da distinção da corola, apresenta 
inflorescência escorpióide e estames inseridos no 
terço inferior do tubo da corola sem nódulos na parte 
exterior do tubo.

15. Odontadenia punticulosa (Rich.) Pulle, Enum. 
Vasc. Pl. Surinam 383. 1906. Fig. 4q-u

Ramos pubescentes. Folhas com pecíolo 0,5–1 
cm compr., lâmina 5,7–14 × 2,8–7 cm, cartácea, 
elíptica a amplamente elíptica, ápice agudo a 
cuspidado, base arredondada a cuneada, faces adaxial 
e abaxial glabras, nervação broquidódroma, nervuras 
secundárias em 10–12 pares. Inflorescência dicásio 
axilar a subterminal, 12–20 flora; pedúnculo 1,3–4 
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cm compr.; brácteas 2,6–3 mm compr., triagulares, 
pubescentes. Pedicelo 1,1–1,8 cm compr. Cálice 
com lacínias 3–5 mm compr., desiguais, ovadas. 
Corola infundibuliforme, amarela; tubo inferior 
1–1,2 × 0,5–1 mm, cilíndrico, tubo superior 2,2–3 
× 0,8–1,3 mm, campanulado, fauce amarela; lobos 
1,4–2 × 1–1,8 cm, obovados, patentes. Estames 
inseridos no terço inferior do tubo; anteras 4–6 mm 
compr., dorso pubescente. Gineceu com ovário 
2–2,8 mm compr., glabro; disco nectarífero laminar, 
maior que comprimento do ovário; estilete 1–1,2 cm 
compr.; cabeça do estilete 2–2,5 mm compr.. Frutos 
e sementes não observados.
Material examinado: Salvaterra, Vila União, 22.VII.2011, 
fl., S.S. Viana 4 (MG). 

Espécie com registro para a região Norte e 
Centro-Oeste do Brasil (BFG 2015). Floresce de 
março a outubro e frutifica de janeiro a setembro 
(Morales 1999). Na região de estudo foi coletada 
com flores em julho, em formações de mata em 
beira de estrada. Odontadenia punticulosa é muito 
semelhante a O. verrucosa (Willd. ex Roem. & 
Schult.) K. Schum., podendo ser reconhecida pela 
inflorescência dicasial, axilar a subterminal, ovário 
totalmente glabro e pelo disco nectarífero laminar e 
maior do que o comprimento do ovário.

16. Odontadenia verrucosa (Willd. ex Roem. & 
Schult.) K. Schum. ex Markgr., Fl. Suriname 4(1): 
53. 1932. Fig. 4v-z

Ramos pubescentes. Folhas com pecíolo 
0,5–1,5 cm compr., pubescente, lâmina 7–17 × 
2,6–8,5 cm, cartácea, elíptica a obovada, ápice 
agudo a cuspidado, base obtusa a aguda, face 
adaxial glabra, face abaxial glabrescente, pilosa 
nas axilas da nervura primária com a secundária, 
nervação broquidódroma, nervuras secundárias 
em 9–11 pares. Inflorescência tirsiforme, terminal, 
15–22 flora; pedúnculo 0,8–3 cm compr.; brácteas 
1–2 mm compr., triagulares, pubescentes. Pedicelo 
0,5–1,5 cm compr. Cálice com lacínias 4–6 mm 
compr., desiguais, ovadas a estreito ovadas. Corola 
infundibuliforme, amarela com tons alaranjados; 
tubo inferior 8–10 × 1,8–3 mm, cilíndrico, tubo 
superior 25–35 × 8–10 mm, campanulado, fauce 
alaranjada; lobos 1,5–2 × 1,3–1,5 cm, obovados, 
patentes. Estames inseridos na terço inferior do 
tubo; anteras 4–5 mm compr., dorso pubescente. 
Gineceu com ovário 2–2,8 mm compr., pubescente 
no ápice; disco nectarífero delgado, pouco menor que 
o comprimento do ovário; estilete 6–8 mm compr.; 
cabeça do estilete 2–2,6 mm compr. Folículos 10 × 
1,4 cm, divaricados, subcilíndricos. 

Material selecionado: Muaná, Rio Patuateua, 3.XI.2011, 
fl., S.S. Viana et al. 47 (MG); São Sebastião da Boa Vista, 
furo Santo Antônio, XII.1993, fr., R. Lisboa 3096 (MG); 
Rio Cajuúba, 4.XI.2011, fl., S.S. Viana et al. 24 (MG).

Espécie com registro de coleta apenas para a 
região Norte, em floresta amazônica (BFG 2015). 
Segundo Morales (1999), floresce de março a 
fevereiro e frutifica de dezembro a junho. Na 
região de estudo, foi encontrada com flores em 
outubro e novembro e com frutos em dezembro, 
em borda de mata. 

17. Prestonia annularis (L.f.) G. Don., Gen. Hist. 
4: 84. 1838. Fig. 2m-v

Plantas volúveis, látex incolor; ramos 
glabrescentes. Folhas com pecíolo 0,8–1 cm 
compr., com apêndice anelar que envolve o caule 
na inserção do pecíolo, lâmina 19–23 × 6,8–9 
cm, cartácea a membranácea, elíptica a oblonga, 
margem inteira, ápice cuspidado, base cuneada 
a assimétrica, glabra, nervação broquidódroma, 
nervuras secundárias em 9 pares. Inflorescência 
corimbosa, axilar, 12–14 flora; pedúnculo 2 cm 
compr.; brácteas 0,8–1,2 mm compr., deltoides, 
glabras. Pedicelo 0,8–1,2 cm compr. Cálice com 
lacínias 1,3–1,5 mm compr., iguais, lanceoladas. 
Corola hipocrateriforme, amarela, com tons 
lilases na base do lobo e tubo alvo; tubo inferior 
16 × 4–5 mm, cilíndrico, tubo superior 5 × 7 
mm, cilíndrico, com anel carnoso ao redor da 
fauce, fauce branca; lobos 1 × 0,9 cm, obovados, 
patentes, sinuosos. Estames parcialmente exsertos 
com apêndices supraestaminais, inseridos no terço 
superior do tubo; anteras 5 mm compr., com dorso 
pubescente. Gineceu com ovário 2 mm compr.; 
disco nectarífero 5-partido, maior que o ovário; 
estilete 1,3 cm compr.; cabeça do estilete 1,2 mm 
compr., cilindrica, com anel membranoso na base. 
Frutos e sementes não observados.
Material selecionado: Muaná, Furo Pitauã, 4.XI.2011, 
fl., S.S. Viana et al. 54 (MG).

Prestonia R. Br. possui cerca de 60 espécies 
nos neotrópicos, das quais 23 ocorrem no Brasil 
(Kinoshita et al. 2005; BFG 2015). Prestonia 
annularis é uma espécie pouco coletada e de 
distribuição geográfica restrita à região Norte 
(BFG 2015). Até o presente trabalho, era conhecida 
apenas para o Estado do Amazonas em território 
brasileiro, sendo este o primeiro registro da espécie 
para o estado do Pará. Floresce de setembro a 
novembro, sendo que na área de estudo foi coletada 
com flores em novembro. Prestonia annularis 
é distinta das demais espécies do gênero pela 
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corola de tubo branco e lobos com a base e centro 
arroxeados tendendo ao marrom e bordas amarelas, 
e pelo cálice branco na base e esverdeado no ápice.

Rhabdadenia Müll. Arg., Fl. bras. 6 (1):173. 1860. 
Plantas volúveis ou ervas, látex branco ou 

incolor. Folhas pecioladas a subsésseis, nervação 
broquidódroma. Inflorescência dicásios reduzidos a 

2–3 flores. Cálice com lacínias iguais, sem coléteres 
na base. Corola infundibuliforme. Estames inclusos. 
Gineceu com ovário circundado por um disco 
nectarífero profundamente 5-lobado; cabeça do 
estilete similar a um carretel, com anel membranoso 
espesso na base. Folículos subparalelos, fusiformes, 
ápices geralmente divergentes. Sementes elípticas 
a lineares.

Chave de identificação para as espécies de Rhabdadenia

1. Lâmina foliar com ápice mucronado e base atenuada; tubo superior da corola campanulado, lobos 
brancos ............................................................................................................. 18. Rhabdadenia biflora

1’. Lâmina foliar com ápice agudo e base cordada a auriculada; tubo superior da corola cilíndrico, lobos 
lilases ...............................................................................................................19. Rhabdadenia madida

18. Rhabdadenia biflora (Jacq.) Müll. Arg., Fl. bras. 
6(1): 175 1860. Fig. 3a-g

Plantas volúveis, látex branco, ramos glabros. 
Folhas com pecíolo 1,0–2,3 cm compr., lâmina 
4,8–11 × 1,5–4,8 cm, cartácea a membranácea, 
obovada, oblanceolada a elíptica, ápice mucronado, 
base atenuada, face adaxial glabra, face abaxial 
pubescente, nervuras secundárias em 13–17 pares. 
Inflorescência subterminal, 2 flora, raro 3 flora; 
pedúnculo 1–6 cm compr.; brácteas 2–3 mm 
compr., estreito-triangulares a lanceoladas, glabras. 
Pedicelo 0,6–3 cm compr. Cálice com lacínias 2–4 
mm compr., lanceoladas a estreito-ovadas. Corola 
branca; tubo inferior 2–2,3 × 0,2–0,4 cm, cilíndrico, 
tubo superior 1,2–1,8 × 1–2 cm, campanulado, 
fauce amarela; lobos 1,3–1,6 × 0,8–2 cm, obovados, 
patentes. Estames inseridos no terço mediano do 
tubo; anteras 4–6 mm compr., dorso glabro com 
ápice piloso. Gineceu com ovário 1,8–2 mm compr.; 
disco nectarífero do mesmo tamanho do ovário; 
estilete 2–2,5 cm compr.; cabeça do estilete 1–2 
mm. Folículos 9–10 × 0,3–0,5 cm, cilíndricos. 
Sementes 2,3–3 cm compr., estreito-elíptica; coma 
1,8–2 cm compr.
Material selecionado: Soure, Praia do Pesqueiro, 
22.V.2011, fl., C.S. Costa et al. 510 (MG); PA-154 direção 
à Praia do Pesqueiro, 29.II.2012, fl. e fr., S.S. Viana et 
al.70 (MG).

Espécie com amplo registro para as regiões 
Norte e Nordeste, principalmente em áreas de 
mangue (BFG 2015). Coletada com flores e frutos 
durante todo o ano, no entanto as flores são mais 
abundantes em períodos chuvosos (Morales 2009b). 
Na área de estudo foi coletada com flores também no 
período mais chuvoso de janeiro a maio e com frutos 
de novembro a janeiro, em beira de estrada, beira de 

rio e campo aberto, sendo que todas as áreas eram 
alagadas. A espécie é facilmente reconhecida pelas 
folhas conspicuamente pecioladas e pela corola 
branca com a parte superior do tubo campanulada.

19. Rhabdadenia madida (Vell.) Miers., Apocyn. 
S. Am. 121. 1878. Fig. 3h-i

Plantas volúveis, látex incolor, ramos 
glabrescentes. Folhas com pecíolo 0,2–0,7 cm 
compr., lâmina 3–7,5 × 1,4–3,5 cm, membranácea, 
elíptica a estreito-elíptica, ápice agudo, base cordada 
a auriculada, faces adaxial e abaxial glabra a 
glabescente, nervuras secundárias em 11–14 pares. 
Inflorescência axilar, 2-flora; pedúnculo 2–4(7) 
cm compr.; brácteas 2,8–5 mm compr., esteito-
ovadas, glabrescentes. Pedicelo 0,8–1 cm compr. 
Cálice com lacínias 6–7 × 0,8–1 mm, lanceoladas 
a lineares. Corola lilás a roxa; tubo inferior 8–11 × 
1,5–2 mm, cilíndrico, tubo superior 2,5–3 × 1–15 
cm, cilíndrico; lobos 1,6–2,4 × 1–2 cm, obovados, 
patentes. Estames inseridos no terço inferior do 
tubo; antera 5,1–6 mm compr., dorso glabro com 
ápice piloso. Gineceu com ovário 1,2–1,5 mm 
compr; disco nectarífero menor que o ovário; 
estilete 1,8–2,1 cm compr.; cabeça do estilete 2–2,2 
mm. Folículos 2,10–11,5 × 0,4–0,6 cm, cilíndricos. 
Sementes 1,7–2,1 cm compr., lineares; coma 2–3 
cm compr.
Material selecionado: Afuá, Rio Marajozinho, 
12.IX.1992, fl., U.N. Maciel 1885 (MG); Muaná, 
Fazazenda São João, 28.VI.1962, fl. e fr., E. Oliveira 
2081 (IAN).

Espécie de ampla distribuição, ausente apenas 
na região Nordeste (BFG 2015). Segundo Morales 
(2009b), floresce e frutifica durante todo o ano. Na 
área de estudo tem registro de floração em junho e 
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novembro e frutificação em julho, em áreas sujeitas 
a alagamento. Rhabdadenia madida possui parte 
superior do tubo da corola cônico, com coloração 
lilás, características que geralmente a distinguem 
facilmente de R. biflora. Foi observada intensa 
variação quanta forma das folhas. Morales (2009b) 
ratifica esse polimorfismo também para as lacínias 
do cálice e hábito.

Rauvolfioideae Kostel.
Árvores, arbustos ou plantas volúveis, látex 

branco. Folhas opostas, alternas ou verticiladas, 
sem coléteres. Corola com pré-floração sinistrorsa. 
Estames com anteras com as tecas dispostas ao 
longo de toda a sua extensão e dorso não lignificado, 
não adnatas ao gineceu, pólen não agregado em 
polínias. Gineceu apocárpico a sincárpico; ovário 
súpero ou semi-ínfero, placentação marginal, axilar 
ou parietal. Frutos variados; sementes nuas, aladas 
ou ariladas.

20. Allamanda cathartica L., Mant. Pl. 2: 214–
215. 1771. 

Plantas volúveis até 10 m alt. ou subarbustos 
até 0,5 m alt., e neste caso com ramos laterais 
eretos saindo próximos ao solo. Folhas verticiladas 
ou raro opostas, 2–6 por nó, pecíolo 0,2–0,8 cm 
compr., lâmina 7–14,5 × 1,8–4 cm, membranácea a 
subcoriácea, elíptica, estreito elíptica, oblanceolada 
a lanceolada, ápice acuminado a cuspidado, base 
atenuada, face adaxial glabra a glabrescente, face 
abaxial glabrescente com indumento concentrado 
sobre as nervuras, nervação broquidódroma, 
nervuras secundárias em 14–18 pares. Inflorescência 
bostricóide, 3–8(–12)-flora; pedúnculo 1,5–7 
cm compr.; brácteas 2–4 mm compr., estreito-
triangulares a lineares. Pedicelo 0,4–1 cm compr. 
Cálice com lacínias 5,9–13 mm compr., desiguais, 
lanceoladas, sem coléteres na base. Corola 
infundibuliforme, amarela; tubo inferior 2,5–3,5 × 
0,2–0,4 cm, cilíndrico, reto a levemente curvado, 
tubo superior 1,4–4 × 1,3–2,5 cm, campanulado, 
com cinco tufos de tricomas supra-estaminais, 
fauce amarela; lobos 2,4–3 × 2–3 cm, oblíquo-
orbiculares, patentes. Estames inseridos no terço 
inferior do tubo; anteras 4,8–6 mm compr., dorso 
glabro. Gineceu com ovário 2–3 mm compr., súpero, 
sincárpico, placentação parietal; disco nectarífero 
levemente 5-lobado, menor que o ovário; estilete 
2,4–3,5 cm compr.; cabeça do estilete 2,5 × 3,5 
mm compr., constrita na região mediana, anel basal 
membranoso. Cápsula 3,7–6 × 3–5 cm, subglobosa 
a globosa, espinescente. Sementes 2–2,5 × 1,7–2 

cm, elipticas a ovais, compressas; ala 4–6 mm raio.
Material selecionado: Salvaterra, Praia Grande, 
2.II.2012, fl. e fr., C.S. Costa 533, (MG); Prainha, 
22.XII.2011, fl. e fr., S.S. Viana 6 (MG); Soure, PA-154, 
29.II.2012, fl. e fr., S.S. Viana et al. 72 (MG).

Allamanda L. é um gênero representado 
por 15 espécies, das quais 13 ocorrem no Brasil 
(BFG 2015). Allamanda carthartica é uma espécie 
de ampla distribuição geográfica e largamente 
cultivada, presente em todas as regiões brasileiras 
(BFG 2015). São encontradas com flores e frutos 
em praticamente todo o ano. Ocorrem em regiões 
litorâneas, em geral na borda de mata, margens 
de rio, em solos úmidos ou secos (Sakane & 
Shepherd 1981). Na região de estudo ocorre na 
borda de mata, margem de rio e áreas de vegetação 
secundária, crescendo como liana quando próximo 
a um suporte e como subarbusto de pequeno porte 
em dunas e ambiente aberto. Allamanda cathartica 
é popularmente conhecida como dor-de-dente, 
dedal-de-princesa, dedal-de-rainha e margarida. 
Segundo Sakane & Shepherd (1981) há uma grande 
variabilidade no tamanho das flores e folhas, 
plasticidade também observadas nos espécimes 
coletados na área de estudo.

21. Ambelania acida Aubl., Hist. Pl. Guiane 1: 
265-268, t. 104. 1775. 

Árvores, 4–10 m de alt. Folhas opostas, 
pecíolo 0,8–1 cm compr., lâmina 11–18 × 3,6–7 
cm, cartácea, oblonga a elíptica, ápice cuspidado 
a agudo, base aguda a obtusa, glabra, nervação 
broquidódroma, nervuras secundárias em 18–20 
pares. Inflorescência dicasial, axilar, 3–8-flora; 
pedúnculo 1–3 mm; brácteas 1,8–2 mm compr., 
lanceoladas, glabras a glabrescentes. Pedicelo 1–2 
mm compr. Cálice com lacínias 2,3–3 mm compr., 
desiguais, ovais, com numerosos coléteres opostos 
na base. Corola hipocrateriforme, branca; tubo 
inferior 3–4 × 2–3 mm, cilíndrico, tubo superior 
5–6 × 2–3 mm, cilíndrico, fauce alva; lobos 8–10 
× 3–4 mm, lanceolados, reflexos. Estames inseridos 
no terço inferior do tubo; anteras 5–7 mm compr., 
dorso glabro. Gineceu com ovário 5–6 mm compr., 
sincárpico, placentação axilar intrusiva; disco 
nectarífero ausente; estilete 1–1,5 mm compr.; 
cabeça do estilete 1,4–1,8 mm compr., cilíndrica, 
glabra, com anel basal espessado. Baga 3–5 × 2–3,5 
cm, elipsóide a oblonga. Sementes 5–6,3 × 3–4,3 
mm, enrugadas, elipsóides.
Material selecionado: Curralinho, 8.IX.1971, fl., B. 
Ribeiro 169 (IAN); Rio Anajás, 28.X.1987, fr., H.T. Beck 
et al. 208 (MG).
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Ambelania Aubl. é representado por três 
espécies, todas ocorrentes no Brasil e concentradas 
na região Amazônica (Zarucchi 1987; BFG 
2015). Ambelania acida é uma espécie distribuída 
amplamente na região Norte, chegando à região 
Nordeste (BFG 2015). Coletada com flores e fruto 
em março, abril e setembro a novembro, ocorrendo 
em mata de terra firme. A espécie é popularmente 
conhecida como pepino-do-mato e pepino-bravo, 
sendo consumida localmente in natura. 

22. Hancornia speciosa Gomes, Mem. Math. Phis. 
Acad. Real Sci. Lisboa 2: 1, pl. 1. 1803.  
 Fig. 5g-o

Árvores, 4–8 m de alt. Folhas opostas, 
pecíolo 0,4–1 cm compr., lâmina 6,2–2,5 × 2,5–1,1 
cm, cartácea, elíptica, oblonga, lanceolada a 
oblanceolada, ápice agudo a cuspidado, base aguda, 
atenuada a cuneada, faces adaxial e abaxial glabras, 
nervação broquidódroma, nervuras secundárias 
em 34–58 pares, predominantemente paralelas 
entre si e perpendiculares à nervura primária. 
Inflorescência dicasial, terminal, 2–3-flora; 
pedúnculo 4–11 mm compr.; brácteas 0,2–0,4 cm 
compr., estreito-triangulares a lineares, glabras a 
pubescentes. Pedicelo 4–10 mm compr. Cálice com 
lacínias 20–30 mm compr., desiguais, ovais, sem 
coléteres na base. Corola hipocrateriforme, branca; 
tubo inferior 2,9–3,2 × 0,2–0,25 cm, cilíndrico, 
tubo superior 5–6 × 3–4 mm, cilíndrico, fauce 
esverdeada; lobos 1,7–2 × 0,4–0,5 cm, oblíquo-
lineares, reflexos a patentes. Estames inseridos no 
terço superior do tubo; anteras 2,5–3 mm compr., 
dorso glabro. Gineceu com ovário 1,3–2 mm 
compr., súpero, sincárpico, placentação parietal; 
disco nectarífero ausente; estilete 2,5–2,8 cm 
compr., cilíndrico, glabro; cabeça do estilete 2–2,5 
mm compr., cilíndrica, base espessada. Baga 2–3 
× 1,2–2,5 cm, globosa. Sementes 1 × 0,7 cm, 
orbiculares a ovaladas.
Material selecionado: Salvaterra, Estrada para Água 
Boa, 28.II.2012,. fl. e fr., S.S. Viana et al. 65 (MG); Vila 
Marucá, 22.VII.2011, fl. e fr., S.S. Viana 5 (MG).

Hancornia Gomes é um gênero monotípico, 
distribuído principalmente em formações de 
cerrado, campo e campo rupestre de todas as 
regiões do Brasil. Ocorre espontaneamente desde 

a região Nordeste, em tabuleiros costeiros e 
baixadas litorâneas, até as regiões norte e sudeste 
em áreas de cerrado (Monachino 1945; Vieira 
Neto 1994; BFG 2015). Hancornia speciosa é uma 
espécie de ampla distribuição, presente em todas 
as regiões do Brasil, e que floresce e frutifica de 
novembro a fevereiro (Simões & Kinoshita 2002; 
BFG 2015). Na região Norte, é pouco frequente 
e restrita a manchas de cerrado e campo misto, 
sendo encontrada com maior frequência na ilha 
do Marajó. Coletada com flores e frutos em 
praticamente todo o ano, no entanto o pico de 
produção, segundo Villachica et al. (1996) ocorre 
em março, setembro e novembro. Hancornia 
speciosa é conhecida popularmente por mangaba 
ou mangabeira, caracteriza-se por apresentar 
folhas com nervuras secundárias numerosas (34 
a 58 pares), paralelas entre si, fruto bacáceo com 
manchas avermelhadas. O fruto é comestível e 
bastante utilizado na produção de sucos, sorvetes 
e consumo in natura (Vieira Neto 1994). Os 
espécimes coletadas apresentam pedúculo longo 
e folhas proporcionalmente menores, comparados 
com os que ocorrem no cerrado de centro-oeste, 
nordeste e sudeste do Brasil (Koch & Kinoshita 
1999; Simões & Kinoshita 2002).

Himatanthus Willd. ex Schult. in Roemer & 
Schult., Systema Vegetabilium 5: 221. 1819. 

Árvores, látex abundante. Folhas alternas, 
congestas no ápice dos ramos, pecioladas a 
subsésseis, nervação broquidódroma. Inflorescência 
tipo cincício dicotômico, articulado; brácteas 
caducas, envolvendo duas flores e um eixo da 
inflorescência. Cálice com lacínias desiguais, 
podendo apresentar de uma a quatro reduzidas, 
sem coléteres na base. Corola hipocrateriforme. 
Estames inclusos. Gineceu sem disco nectarífero; 
ovário semi-ínfero, hemissincárpico, placentação 
axilar. Folículos subparalelos a divergentes. 
Sementes aladas, circulares, alas concêntricas.

Gênero com seis espécies no Brasil, exceto na 
região Sul (BFG 2015). As espécies de Himatanthus 
podem ser facilmente identificadas pelas folhas 
congestas no ápice, pelas inflorescências em 
cicinio dicotômico terminais, e pelas brácteas 
naviculares, robustas.

Chave de identificação para espécies de Himatanthus

1. Pecíolo 2–2,2 cm compr. ............................................................................ 23. Himatanthus articulatus
1’. Pecíolo 0,3–1,4 cm compr. ............................................................................24. Himatanthus drasticus
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Figura 5 – a-f. Himatanthus drasticus (Mart.) Plumel – a. ramo florido; b. flor; c. parte da inflorescência com botão 
floral e bráctea; d. gineceu; e. antera; f. fruto. g-o. Hancornia speciosa Gomes – g. folha; h. flor; i. lacínia do cálice 
em vista abaxial; j. ovário; l. cabeça do estilete; m. antera em vista dorsal; n. fruto; o. semente. (a-e. Viana et al. 80; 
f. Ribeiro 193; g-o. Viana et al. 65).
Figure 5 – a-f. Himatanthus drasticus (Mart.) Plumel – a. flowering branch; b. flower; c. part of the inflorescence with flower bud and 
bract; d. gynoecium; e. anther; f. fruit. g-o. Hancornia speciosa Gomes – g. leaf blade; h. flower; i. abaxial surface of calyx lobe; j. ovary; 
l. style head; m. anther in dorsal view; n. fruit; o. seed. (a-e. Viana et al. 80; f. Ribeiro 193; g-o. Viana et al. 65).
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23. Himatanthus articulatus (Vahl) Woodson., 
Ann. Missouri Bot. Gard. 25: 196-197, 193. 1938. 

Árvores, (3)6–8(20) m de alt. Folhas com 
pecíolo 2–2,2 cm compr., lâmina 13–22 × 5–7 
cm, coriácea, raramente cartácea, obovada a 
oblanceolada, ápice agudo a arredondado, base 
aguda a arredondada, glabra, nervuras secundárias 
em 12–18 pares. Inflorescência terminal, 30–50 
flora; pedúnculo 2–6 cm compr.; brácteas 1–1,8 
cm, naviculares, glabras. Pedicelo 3–5 mm compr. 
Cálice com lacínias maiores com 2–3 mm compr., 
uma ou duas reduzidas 3–5 mm compr., estreito 
triangulares. Corola branca; tubo inferior 2–3 × 
2,5–4 mm, cilíndrico, tubo superior 9–10 × 2–3 
mm, cilíndrico, fauce amarela; lobos 13–20 × 7–10 
cm, oblanceolados a elípticos, reflexos. Estames 
inseridos no terço inferior do tubo; anteras 2,3–3 
mm compr., dorso pubescente. Gineceu com ovário 
2 mm compr.; estilete 1–2 mm compr., cilíndrico; 
cabeça do estilete 2,3 mm compr., obcônica. Frutos 
e sementes não observados.
Material selecionado: Muaná, 2.XI.2011, fl., S.S. 
Viana et al. 35 (MG, IAN); Salvaterra, Cachoerinha, 
22.VII.12011,  fl., S.S. Viana 3 (MG, UEC).

Espécie restrita às regiões Norte e Nordeste 
(BFG 2015). Segundo Spina (2004) floresce 
e frutifica em praticamente todos os meses do 
ano, sendo que na região de estudo foi coletada 
com flores em julho, outubro e novembro. A 
espécie foi encontrada em áreas de campo misto e 
capoeira, e é muito utilizada pela população local 
para fins medicinais. Himatanthus articulatus, 
popularmente conhecida como sucuúba, é muito 
semelhante a H. drasticus (Mart.) Plumel, 
espécie da qual difere somente em características 
vegetativas como o tamanho do pecíolo, que pode 
variar de 2–2,2 cm em H. articulatus mas que 
não ultrapassa 1,4 cm em H. drasticus. Embora 
Spina (2004) aponte o padrão de nervação 
mista bronquidódroma-eucampidódroma como 
característica diagnóstica, este não foi observado 
nos espécimes da Ilha do Marajó, nem mesmo em 
folhas diafanizadas. 

24. Himatanthus drasticus (Mart.) Plumel., 
Compt. Rend. Séances Soc. Biogéogr. 66(3): 108. 
1990. Fig. 5a-f

Árvores, 3–12 m de alt. Folhas com pecíolo 
0,3–1,4 cm compr., lâmina 10–19 × 5–9 cm, 
coriácea, obovada a oblanceolada, ápice agudo 
a arredondado, base aguda a arredondada, faces 
adaxial e abaxial glabras, nervuras secundárias 
em 12–20 pares. Inflorescência terminal, 27–50 
flora; pedúnculo 2–5 cm compr.; brácteas 1–2 

cm, naviculares, glabras. Pedicelo 3–4 mm 
compr. Cálice com lacínias maiores com 3–5 
mm compr., uma ou duas reduzidas, 2–2,5 mm 
compr., estreito triangulares. Corola branca; tubo 
inferior 2 × 3 mm, cilíndrico, tubo superior 8–9 
× 2–3,2 mm, cilíndrico, fauce amarela; lobos 
12–19 × 7–11 cm, oblanceolados a elípticos, 
reflexos. Estames inseridos no terço inferior do 
tubo; anteras 2,3–3 mm compr., dorso pubescente. 
Gineceu com ovário 2–25 mm compr.; estilete 
1–2 mm compr., cilíndrico; cabeça do estilete 2 
mm compr., obcônica. Folículos 3–25 × 2–3,5 
cm, subparalelos. Sementes 2,5–3 × 1,5–2 cm, 
estriadas, elípticas, compressas, ala 1–2,5 cm raio.
Material selecionado: Soure, Camará, 29.II.201, fl., 
S.S. Viana et al. 80 (MG, IAN); Salvaterra, Estrada para 
Cachoeira do Ararí, 28.II.2012, fl. e fr., S.S. Viana et al. 
66 (MG, IAN, UEC, SP).

Espécie de ampla distribuição geográfica em 
território brasileiro, exceto na região Sul (BFG 
2015). Segundo Spina (2004) floresce e frutifica 
em praticamente todos os meses do ano, sendo 
que na região de estudo foi coletada com flores 
de setembro a janeiro e com frutos em agosto 
e outubro. A espécie foi encontrada em campo 
misto e capoeira e borda de mata. Himatanthus 
drasticus, popularmente conhecido como janaúba 
ou tiborna, assemelha-se a H. articulatus, sendo 
diferenciado através do pecíolo menor. Exemplares 
de ambas as espécies foram analisados, e não se 
observou nenhuma característica morfológica 
adicional para diferenciá-las além do tamanho do 
pecíolo. Este fato sugere que, ao menos na ilha 
do Marajó, os caracteres diagnósticos apontados 
por Spina (2004) se sobrepõem em sua maioria 
e não são suficientes para um reconhecimento 
inequívoco entre as duas espécies, necessitando 
de uma reavaliação.

Lacmellea H.Karst., Linnaea 28: 449. 1856 [1857].
Árvores ou arbustos. Folhas opostas, 

pecioladas a subsésseis, nervação broquidódroma. 
Inflorescência corimbosa a umbeliforme, axilar. 
Flores actinomorfas a zigomorfas. Cálice com 
lacínias desiguais, sem coléteres na base. Corola 
hipocrateriforme. Estames inclusos. Gineceu com 
disco nectarífero concrescido ao ovário ou ausente, 
sincárpico; ovário súpero, placentação parietal; 
cabeça do estilete cilíndrica. Baga com a base 
do estilete persistente formando uma projeção 
espinescente. Sementes compresso-elípticas, nuas.

O gênero é representado por 25 espécies. 
Destas, 12 ocorrem no território brasileiro, 
principalmente na região Amazônica (BFG 2015). 
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Chave de identificação para espécies de Lacmellea

1.	 Árvores;	 folhas	 cartáceas,	 sem	pontuações;	 inflorescência	 congesta;	 brácteas	 com	coléteres;	flores	
actinomorfas, não curvadas no ápice; lobos da corola pubescentes ..................25. Lacmellea aculeata 

1’.	 Arbustos;	 folhas	 coriáceas,	 com	 pontuações;	 inflorescência	 laxa;	 brácteas	 sem	 coléteres;	 flores	
zigomorfas, curvadas no ápice; lobos da corola glabros ...............................26. Lacmellea densifoliata 

25. Lacmellea aculeata (Ducke) Monach., Lloydia 
7(4): 292. 1944. [1945]. Fig. 6a-f

Árvores, 4,5–18 m alt. Folhas com pecíolo 
0,5–0,9 cm compr., lâmina 10–17 × 4–7 cm, cartácea, 
glabra, elíptica a ovada, ápice agudo a cuspidado, 
base obtusa, glabra, nervuras secundárias em 
11–12 pares. Inflorescência corimbosa, congesta, 
6–14-flora; pedúnculo 4–9 mm compr.; brácteas 
1,8–2,3 mm compr, triangulares, pubescentes, com 
coléteres na base. Flores actinomorfas; pedicelo 
2–5 mm compr. Cálice com lacínias 2,3–3,4 mm 
compr., ovais. Corola branca; tubo inferior 24–28 
× 1,8–2 mm, cilíndrico, tubo superior 5–7 × 2,5–3 
mm, cilíndrico, fauce branca; lobos 4–5 × 2–2,8 mm, 
ovados a elípticos, reflexos a patentes, pubescentes. 
Estames inseridos no terço superior do tubo; anteras 
7–8 mm compr., dorso glabro. Gineceu com ovário 
2–3 mm compr., disco nectarífero ausente; estilete 
0,5–0,7 mm compr.; cabeça do estilete 2,6 mm 
compr., cilíndrica. Baga 1–1,8 × 1,3–1,5 cm, globosa. 
Sementes não observadas.
Material selecionado: Muaná, Desterro, 3.VI.2011, fr., 
S.S. Viana et al. 44 (MG).

Espécie presente nas regiões Norte, Nordeste 
e Centro-Oeste (BFG 2015). São encontradas com 
flores em praticamente todos os meses do ano. Na 
região de estudo foi coletada com fruto em junho, 
em borda de mata de terra firme. Lacmellea aculeata, 
popularmente conhecida como pau-de-colher, 
apresenta hábito arbóreo, inflorescência congesta, 
flores com tubo da corola longo, folhas cartáceas 
e flores actinomorfas, o que a diferencia de L. 
densifoliata (Ducke) Markgr., espécie que apresenta  
inflorescência laxa, flores com tubo da corola curto, 
folhas coriáceas e flores zigomorfas.

 
26. Lacmellea densifoliata (Ducke) Markgr., 
Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 15(4): 624. 
1941. Fig. 6g-h

Arbustos, 4–5 m de alt. Folhas com pecíolo 
0,3–0,7 cm compr., lâmina 3,5–6 × 2,5–4,5 cm, 
coriácea, glabra, com pontuações,  amplamente 
elíptica a ovada, ápice arredondado a obtuso, base 
arredondada, glabra, nervuras secundárias em 10–11 
pares. Inflorescência corimbosa, laxa, 6–14-flora; 
pedúnculo 2–3 mm compr.; brácteas 1,8–2,3 mm 

compr., triangulares, pubescentes, margem ciliada, 
sem coléteres na base. Flores zigomorfas, curvadas 
no ápice; pedicelo 3–3,4 mm compr. Cálice com 
lacínias 1,8–2 mm compr., ovais. Corola branca; tubo 
inferior 24–28 × 1,8–2 mm, cilíndrico, tubo superior 
6–8 × 2,4–3 mm, cilíndrico, curvado no ápice, fauce 
alva; lobos 3–4 × 1,8–2 mm, ovados a elípticos, 
patentes a reflexos, glabros. Estames inseridos no 
terço superior do tubo; anteras 3–4 mm compr., dorso 
glabro. Gineceu com ovário 1–1,53 mm compr.; 
disco nectarífero concrescido ao ovário; estilete 
0,3–0,4 mm compr.; cabeça do estilete 1,3–1,5 mm 
compr., cilíndrica. Baga 0,8–1,3 × 0,8–1 cm, globosa. 
Sementes não observadas.
Material selecionado: Cachoeira do Ararí, Fazenda 
Inajatuba, 2.XII.1969, fr., S.P. Bento 181 (IAN); São 
Sebastião da Boa Vista, 14.IX.1971, fl., S.P. Bento 245 
(IAN); Muaná, Fazenda Espírito Santo, 25.X.1970, fr., 
S.P. Bento 245 (IAN).

Espécie com registro para a região Norte, 
coletada apenas no estado do Pará (BFG 2015). Na 
área de estudo, foi coletada com flores em maio, 
setembro, outubro e dezembro e com fruto em 
janeiro, abril e outubro, em áreas de cerrado.

 
27. Macoubea guianensis Aubl., Hist. Pl. Guiane 
2(Suppl.): 18, t. 378. 1775. Fig. 7a-i

Árvores, 18–20 m de alt.; ramos com coléteres 
inter e intrapeciolares, encobertos pela extensão da 
base do pecíolo que contorna o ramo formando um 
anel. Folhas opostas, pecíolo 1,3–2,5 cm compr., 
lâmina 13–29 × 6–13 cm, cartácea, elíptica a obovada, 
ápice arredondado a agudo, base aguda, face adaxial 
glabrescente, face abaxial pubescente a velutina, 
nervação craspedódroma, nervuras secundárias em 
14–16 pares. Inflorescência corimbosa, terminal, 30–
40 flora; pedúnculo 1–2,5 cm compr. e pedúnculos 
de segunda e terceira ordem, 0,3–0,9 mm compr.; 
brácteas 2–4 mm compr., naviculares, glabras. 
Pedicelo 0,3–0,9 mm compr. Cálice com lacínias 
2,8–3,2 mm compr., iguais, ovais, com coléteres na 
base. Corola hipocrateriforme, alva; tubo inferior 
2–3 × 2,5–3 mm, cilíndrico, tubo superior 4,4–5,8 
× 3–3,8 mm, cilíndrico, fauce alva; lobos 1,2–1,4 
× 0,6–0,8 mm, ovados a lanceolados, patentes. 
Estames inseridos na terço inferior do tubo; anteras 
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Figura 6 – a-f. Lacmellea aculeata (Ducke) Monach. – a. ramo florido; b. inflorescência; c. bráctea em vista 
adaxial; d. gineceu; e. ovário, corte transversal; f. fruto. g-h. L. densifoliata (Ducke) Markgr. – g. ramo florido; h. 
inflorescência. i-o. Pacouria boliviensis (Markgr.) A. Chev – i. ramo florido; j. inflorescência; k. ovário; l. ovário 
em corte longitudinal; m. ovário em corte transversal; n. cabeça do estilete; o. fruto. (a. Viana et al. 44; b-f. Pires 
10225; g-h. Bento 245; i-o. Maciel 1933). 
Figure 6 – a-f. Lacmellea aculeata (Ducke) Monach. – a. flowering branch; b. inflorescence; c. adaxial surface of bract; d. gynoecium; 
e. ovary in cross section; f. fruit. g-h. L. densifoliata (Ducke) Markgr. – g. flowering branch; h. inflorescence. i-o. Pacouria boliviensis 
(Markgr.) A. Chev – i. flowering branch; j. inflorescence; k. ovary; l. ovary in longitudinal section; m. ovary in cross section; n. style 
head; o. fruit. (a. Viana et al. 44; b-f. Pires 10225; g-h. Bento 245; i-o. Maciel 1933).
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4–5 mm compr., dorso glabro. Gineceu com ovário 
2–2,3 mm compr., súpero, apocárpico, pubescente, 
tetragonal, placentação marginal; disco nectarífero 
ausente; estilete 0,7–0,9 mm compr.; cabeça do 
estilete 1,8–2 mm compr., cônico-alongada, com anel 
basal espessado. Baga 7–8,5 × 6,8–8 cm, globosa, 
pericarpo lignificado. Sementes 1,4–1,8 × 0,4–0,5 
cm, enrugadas, oblongas, não aladas, recobertas por 
substância incolor viscosa.
Material selecionado: Muaná, Rio Pitauan, 3.XI.2011, 
fr., S.S. Viana et al. 53 (MG).

O gênero é representado por três espécies, duas 
das quais ocorrem no Brasil (BFG 2015). Macoubea 
guianensis apresenta distribuição disjunta, ocorrendo 
tanto na região Amazônica quanto na Mata Atlântica 
(BFG 2015). Floresce em maio e setembro, e frutifica 
em novembro e outubro. Na área de estudo foi 
coletada apenas com frutos em novembro, em mata 
de terra firme. A espécie é popularmente conhecida 
como amapá-doce, possui frutos grandes, secos, 
com sementes crenuladas, inflorescência multiflora 
com pecíolos de segunda e terceira ordem. Na área 
de estudo, M. guianensis é facilmente distinta das 
demais coletadas pelo ovário com forma tetragonal 
e pelas sementes oblongas, recobertas por substância 
incolor viscosa.

28. Pacouria boliviensis (Markgr.) A. Chev., Rev. 
Int. Bot. Appl. Agric. Trop. 28: 455. 1948. 
 Fig. 6i-o

Plantas volúveis de grande porte; ramos 
lanosos. Folhas opostas, pecíolo 0,5–0,8 cm compr.; 
lâmina 13–17 × 7,5–8,6 cm, coriácea, elíptica, 
amplamente elíptica a lanceolada, ápice arredondado 
a agudo, base arredondada, face adaxial pilosa a 
glabrescente, face abaxial vilosa a lanosa, nervação 
broquidódroma, nervuras secundárias em 11–12 
pares. Inflorescência umbeliforme, axilar, 10–25 
flora, com as terminações geralmente transformadas 
em gavinhas; pedúnculo 1–6 cm compr.; brácteas 
1–1,2 mm compr., triangulares, lanosas. Pedicelo 
1–3 mm compr. Cálice com lacínias 2–2,5 mm 
compr., iguais, estreito-triangulares a lanceoladas, 
sem coléteres na base. Corola hipocrateriforme, 
amarelada; tubo inferior 3–4,5 × 1–2 mm, cilíndrico, 
tubo superior 3–5 × 1–1,8 mm, cilíndrico; lobos 8–10 
× 2,5–3,5 mm, lineares, reflexos. Estames inclusos 
no terço inferior do tubo; anteras 1,8–2,2 mm compr., 
dorso glabro. Gineceu com ovário 1–1,4 mm compr., 
súpero, sincárpico, densamente piloso, lignificado, 
placentação parietal; disco nectarífero ausente; 
estilete 2–2,5 mm compr.; cabeça do estilete 1,5–1,8 
mm compr., cilíndrica, base levemente alargada. 

Baga 3,9–4,8 × 3–4,5 cm, subglobosa. Sementes 
não observadas.
Material selecionado: Afuá, Rio Marajozinho, 2.X.1992, 
fr., U.N. Maciel 1353 (MG); Rio Cajuuna, 12.IX.1992, fl., 
U.N. Maciel 1933 (MG).

Gênero com três espécies, todas estas ocorrendo 
no Brasil (BFG 2015). Pacouria boliviensis possui 
registros para a região Norte e Nordeste (BFG 2015), 
sendo que na área de estudo foi encontrada com flores 
e frutos em novembro em mata de várzea. A espécie 
é muito similar morfologicamente à P. guianensis 
Aubl., tanto em características vegetativas quanto 
reprodutivas, diferindo desta por apresentar os lobos 
da corola com apenas um dos lados densamente 
recoberto por tricomas longos (Monachino 1945). 

29. Parahancornia fasciculata (Poir.) Benoist, Arch. 
Bot. Mém. 5: 274. 1933. 

Árvores, 10–40 m alt. Folhas opostas, pecíolo 
1,3–2,5 cm compr., lâmina 13–29 × 6–13 cm, 
cartácea, elíptica a oblonga, ápice acuminado, base 
aguda, glabra, nervação broquidódroma, nervuras 
secundárias em 14–16 pares. Inflorescência 
corimbiforme, terminal, 12–35 flora; pedúnculo 
1–2,5 cm compr., pedúnculos de segunda e terceira 
ordem, 0,3–0,9 mm compr.; brácteas 1,8–4 mm 
compr., naviculares, glabras. Pedicelo 3–0,9 mm 
compr. Cálice com lacínias 2,8–3,2 mm compr., 
iguais, ovais, sem coléteres na base. Corola 
hipocrateriforme, alva; tubo inferior 2–3 × 2,5–3 
mm, cilíndrico, tubo superior 4,4–5,8 × 3–3,8 mm, 
cilíndrico, fauce alva; lobos 1,2–1,4 × 0,6–0,8 mm, 
ovais a lanceolados, suberetos a patentes. Estames 
inseridos na parte inferior do tubo; anteras 4–5 
mm compr., dorso glabro. Gineceu com ovário 
2–2,3 mm compr., súpero, sincárpico, pubescente, 
placentação parietal; disco nectarífero ausente; 
estilete 0,7–0,9 mm compr.; cabeça do estilete 
1,8–2 mm compr., globosa, pubescente. Baga 7–8,5 
× 6,8–8 cm, globosa. Sementes 1,4–1,8 × 0,4–0,5 
cm, oblongas, não comosas.
Material selecionado: Muaná, Rio Anabijú, 2.XI.2011, 
fr., S.S. Viana et al. 38 (MG).

Parahancornia Ducke possui sete espécies 
restritas à região Amazônica e todas com registro 
de coleta para o Brasil (Zarucchi 1991; BFG 
2015). Parahancornia fasciculata ocorre na região 
Norte, nos estados de Amazonas, Pará e Rondônia, 
floresce em abril, junho, agosto e dezembro e 
frutifica em janeiro, outubro e dezembro (BFG 
2015). Na região de estudo foi coletada apenas 
com fruto, em janeiro e novembro. Parahancornia 
fasciculata é popularmente conhecida como amapá 
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Figura 7 – a-i. Macoubea guianensis Aubl. – a. ramo estéril; b. fruto; c. semente; d. ovário em corte transversal; e. antera 
vista dorsal; f. inflorescência; g. gineceu; h. região nodal; i. coléteres na axila do pecíolo. j-o. Tabernaemontana angulata 
Mart. ex Müll. Arg. – j. inflorescência; k. flor vista frontal; l. lacínia face adaxial; m. ovário com disco nectarífero; n. cabeça 
do estilete; o. antera vista dorsal. p-v. T. flavicans Willd. ex Roem. & Schult. – p. flor; q. botão floral; r. lacínia face adaxial, 
evidenciando os coléteres; s. ovário com disco nectarífero; t. cabeça do estilete; u. antera, vista dorsal; v. fruto. w-y. T. siphilitica 
(L. f.) Leeuwenb. – w. botão; x. ovário com disco nectarífero e o estilete retorcido; y. cabeça do estilete. (a-c. Viana et al. 53; 
d-i. Oliveira 2599; i-o. Costa et al. 535; p-v. Viana et al. 37; w-t. Salomão 1264).
Figure 7 – a-i. Macoubea guianensis Aubl. – a. sterile branch; b. fruit; c. seed; d. ovary in cross section; e. anther in dorsal view; f. inflorescence; 
g. gynoecium; h. nodal region; i. colleters at the axil of the petioles. j-o. Tabernaemontana angulata Mart. ex Müll. Arg. – j. inflorescence; 
k. flower in frontal view; l. adaxial surface of calyx lobe; m. ovary with nectary disk; n. style head; o. anther in dorsal view. p-v. T. flavicans 
Willd. ex Roem. & Schult. – p. flower; q. flower bud; r. adaxial surface of calyx lobe; s. ovary with nectary disk; t. style head; u. anther in 
dorsal view; v. fruit. w-y. T. siphilitica (L. f.) Leeuwenb. – w. flower bud; x. ovary with nectary disk and twisted style; y. style head. (a-c. 
Viana et al. 53; d-i. Oliveira 2599; i-o. Costa et al. 535; p-v. Viana et al. 37; w-t. Salomão 1264).
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ou amapazeiro. O látex da espécie é considerado 
medicinal pelas populações locais, sendo utilizado 
na preparação de chás, garrafadas ou unguentos. 
Quando em floração, a espécie perde parte das 
folhas, expondo as inflorescências portando flores 
cuja corola desprende-se ao menor contato.

30. Spongiosperma grandiflorum (Huber) 
Zarucchi, Agric. Univ. Wageningen Pap. 87(1): 
53. 1987[1988].

Árvores, 4–6 m de alt.; ramos com linhas ou 
cristas interpeciolares conspícuas. Folhas opostas, 
pecíolo 0,7–1 cm compr., lâmina 12–22 × 5,5–9,5 
cm, coriácea a subcoriácea, oblonga a lanceolada, 
ápice agudo a cuspidado, base obtusa, glabra, 
nervação broquidódroma, nervuras secundárias 
em 30–39 pares. Inflorescência corimbiforme, 
terminal ou axilar, 6–18 flora; pedúnculo 9–2,5 cm 
compr.; brácteas 1–1,8 mm compr., ovais, glabras. 
Pedicelo 4–12 mm compr. Cálice com lacínias 3–5 
mm comp., desiguais, ovais, sem coléteres na base. 
Corola hipocrateriforme, branca; tubo inferior 4–8 
× 7–8 mm cilíndrico, tubo superior 15–19 × 4–6 
mm, cilíndrico, fauce alva; lobos 3–4 × 0,8–1,5 cm, 
estreito-elípticos a oblongos, suberetos a reflexos. 
Estames inseridos no terço inferior do tubo; 
anteras 7–9 mm compr., dorso glabro. Gineceu 
com ovário 3–4 mm compr., súpero, sincárpico, 
glabro, placentação parietal intrusiva; disco 
nectarífero ausente; estilete 3–4 mm compr.; cabeça 
do estilete 20–25 mm compr., cilíndrica, base com 
anel espessado. Baga 6–8 × 2,5–3,5 cm, elipsoide, 
esponjosa. Sementes 9–13 × 3–5 mm, crenuladas, 
superfície esponjosa, elípsoides a ovadas, nuas.
Material selecionado: Muaná, Rio Urubú, 4.XI.12011, 
fl. e fr., S.S. Viana 55 (MG).

Spongiosperma Zarucchi possui seis espécies, 
das quais três ocorrem no Brasil, predominantemente 
na região Amazônica, com algumas alcançando o 
Nordeste brasileiro. (Zarucchi 1987; BFG 2015). 
Spongiosperma grandiflorum tem ocorrência nas 

regiões Norte e Nordeste (BFG 2015). A espécie 
floresce e frutifica em janeiro, abril, março, julho, 
outubro, novembro e dezembro, sendo que na 
área de estudo foi coletada com flor e com fruto 
em novembro, em mata de várzea. A espécie é 
popularmente conhecida como pepino-de-várzea 
e angélica-do-igapó, sendo este o primeiro registro 
para a ilha do Marajó. Diferentemente das outras 
espécies do gênero, observamos espécimes no 
campo como indivíduos solitários, e nunca formando 
grandes populações (Zarucchi 1987). Devido às 
pequenas diferenças morfológicas entre as espécies 
do gênero, a maioria destas relacionada ao número 
de flores por inflorescência, dimensões do tubo 
da corola e forma dos frutos, a identificação foi 
complementada a partir de dados sobre sua área de 
ocorrência. Spongiosperma grandiflorum registro 
é conhecida para os estados do Pará, Amapá e 
Maranhão, enquanto S. longilobum (Markgr.) 
Zarucchi e S. macrophyllum (Müll.Arg.) Zarucchi 
tem ocorrência restrita no Estado do Amazonas 
(Zarucchi 1987).

Tabernaemontana L., Sp. Pl. 1: 210. 1753. 
Arbustos, ramos cilíndricos a angulosos. 

Folhas opostas, geralmente em pares desiguais, com 
região basal alargada formando ócrea, nervação 
broquidódroma. Inflorescência corimbiforme a 
dicasial. Cálice com coléteres opostos na base. 
Corola hipocrateriforme. Estames inclusos. Gineceu 
com disco nectarífero; ovário súpero, apocárpico, 
placentação marginal. Folículos divergentes, lisos 
ou muricados. Sementes elípticas, ariladas; arilo 
amarelado, alaranjado ou avermelhado.

Maior gênero de Rauvolfioideae possui 
distribuição pantropical e cerca de 120 espécies, 
das quais 30 ocorrem no Brasil (Simões et al. 2010; 
BFG 2015). As espécies de Tabernaemontana 
são reconhecidas por apresentar ramificações 
dicotômicas e folhas em geral em pares desiguais 
(Leeuwenberg 1994).

Chave de identificação para espécies de Tabernaemontana

1. Ramos cilíndricos; folhas cartáceas a subcartáceas; cálice com lacínias glabras; disco nectarífero 
levemente 5-lobado ...............................................................................32. Tabernaemontana flavicans

1’. Ramos angulosos; folhas coriáceas a subcoriáceas; cálice com lacínias pubescentes; disco nectarífero 
profundamente 5-lobado ....................................................................................................................... 2
2. Cálice com lacínias iguais; ovário pubescente; estilete cilíndrico; estames inseridos no terço superior 

do tubo da corola ...........................................................................31. Tabernaemontana angulata
2’. Cálice com lacínias desiguais; ovário glabro; estilete retorcido; estames inseridos no terço mediano 

do tubo da corola ......................................................................... 33. Tabernaemontana siphilitica
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31. Tabernaemontana angulata Mart. ex Müll.
Arg., Fl. bras. 6(1): 72. 1860. Fig. 7j-o

Arbusto, 0,5–3 m de alt.; ramos angulosos. 
Folhas com pecíolo 2–4 mm compr., lâmina 
12–26,3 × 3,5–10 cm, coriácea, elíptica ou estreito-
elíptica, ápice agudo a cuspidado, base cuneada, 
face adaxial glabra, face abaxial pubescente com 
pontuações regulares, nervuras secundárias em 
13–15 pares. Inflorescência corimbiforme, axilar, 
9–18 flora; pedúnculo 0,8–3 cm comp.; brácteas 
2–3 mm compr., ovadas, glabras a pubescentes. 
Pedicelo 2–3 mm compr. Cálice com lacínias 2–4 
mm compr., iguais, ovais, pubescentes. Corola 
branca a rosada; tubo inferior 1,2–1,4 × 0,2–0,3 
cm, cilíndrico, tubo superior 6–5 × 2,1–2,8 mm, 
cilíndrico, fauce alva a rosada; lobos 1,4–1,6 × 
0,6–0,8 cm, oblongos a falciformes, patentes. 
Estames inseridos no terço superior do tubo; 
anteras 4–4,3 mm compr., dorso glabro Gineceu 
com ovário, 2,5–4 mm compr., pubescente; 
disco nectarífero profundamente 5-lobado com 
metade do comprimento do ovário; estilete 9–14 
mm compr., glabro; cabeça do estilete 1–1,5 mm 
compr., similar a um carretel, anel basal recurvado. 
Folículos 2,5–3,5 × 1,4–1,8 cm, obliquamente 
elipsoides. Sementes 6–10 × 2–3 mm, crenuladas, 
oblíquas a estreitamente elipsoides, com sulcos 
longitudinais; arilo amarelado.
Material selecionado: Muaná, Rio Anabijú, 2.VII.1962, 
fl. e fr., E. Oliveira 2109 (IAN); Salvaterra, estrada em 
direção à Cachoeira do Ararí, 2.III.2012, fl., C.S. Costa 
et al. 535 (MG, IAN).

Espécie com registro de coleta para a 
região Norte e Nordeste (BFG 2015). Segundo 
Leeuwenberg (1994), floresce e frutifica ao longo 
de todo o ano, com pico em junho e julho. Na área de 
estudo foi coletada com flores em fevereiro, abril, 
julho e outubro, e com frutos em abril, em borda 
de mata e capoeira. Tabernaemontana angulata 
assemelha-se à T. siphilitica (L.f.) Leeuwenb., 
podendo ser diagnosticada por apresentar corola 
com lacínias iguais, ovário pubescente, estilete 
cilíndrico e estames inseridos no terço superior do 
tubo da corola, enquanto T. siphilitica possui corola 
com lacínias subiguais, ovário glabro, estilete 
marcadamente retorcido e estames inseridos no 
terço mediano do tubo da corola.

32. Tabernaemontana flavicans Willd. ex Roem. 
& Schult., Syst. Veg. 4: 797 1819. Fig. 7p-v

Arbusto 0,80–1,5 m alt.; ramos cilíndricos. 
Folha com pecíolo 1–8 cm compr., lâmina 4,5–13 
× 1,2–4,5 cm, cartácea a subcartácea, elíptica a 

estreito-elíptica, ápice cuspidado a acuminado, 
base cuneada a atenuada, faces adaxial e abaxial 
glabras, nervuras secundárias em 9–10 pares. 
Inflorescência dicasial, axilar, 3–5 flora; pedúnculo 
0,5–1 cm compr.; brácteas 1,6–2 mm compr., 
triangulares, glabras. Pedicelo 0,3–1 cm compr. 
Cálice com lacínias 2–4 mm compr., iguais, ovais, 
glabras. Corola branca; tubo inferior 0,25–0,5 × 
2–3 cm, cilíndrico, tubo superior 0,6–1 × 0,3–0,7 
cm, cilíndrico, fauce amarela; lobos 2,5–3 × 
1,3–2,4 cm, ovados a obovados, patentes. Estames 
inseridos no terço superior do tubo; anteras 5–6 mm 
compr., dorso glabro. Gineceu com ovário 2,5–4 
mm compr., glabro; disco nectarífero levemente 
5-lobado, com um terço do comprimento do 
ovário; estilete 1,9–2,1 mm compr.; cabeça do 
estilete 1–1,8 mm compr., similar a um carretel, 
anel basal inconspícuo. Folículos 2,2–2,4 × 1,5–1,8 
cm, obliquamente elipsoides. Sementes 5–7 × 
3,5–4 mm, elipsoides, levemente estriadas; arilo 
alaranjado a avermelhado.
Material selecionado: Muaná, Rio Anabijú, 2.XI.2011, 
fl. e fr., S.S. Viana et al. 37 (MG); Salvaterra, Chiquita, 
25.XI.1988, fl, A.S.L. da Silva 2158 (MG); Vila 
Caldeirão, 24.VII.2011, fl., S.S. Viana 8 (MG).

Espécie com ampla distribuição geográfica, 
com registro para as regiões Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste e Sudeste (BFG 2015). Segundo 
Leeuwenberg (1994), floresce de setembro a 
dezembro. Na área de estudo foi coletada com 
flores em novembro e julho e com frutos em 
novembro, em capoeira. Tabernaemontana 
flavicans distingue-se das outras espécies coletadas 
por apresentar ramos cilíndricos, folhas cartáceas a 
subcartáceas, cálice com lacínias glabras e margem 
não ciliada, disco nectarífero levemente 5-lobado, 
cabeça do estilete com projeções inconspícuas e 
semente com arilo alaranjado.

33. Tabernaemontana siphilitica (L.f.) Leeuwenb., 
J. Ethnopharmacol. 10: 17. 1984.  Fig. 7w-y

Arbusto, 1–3 m alt,; ramos angulosos. Folhas 
com pecíolo 0,1–1 cm compr.; lâmina 10–18,5 
× 3,2–6 cm, subcoriácea a coriácea, elíptica a 
estreito elíptica, ápice agudo a cuspidado, base 
cuneada a aguda, face adaxial e abaxial glabras, 
com pontuações irregulares, nervuras secundárias 
em 13–15 pares. Inflorescência corimbiforme, 
axilar, 10–18 flora; pedúnculo 0,8–3 cm compr.; 
brácteas 1–2 mm compr., triangulares, glabras 
a pubescentes. Pedicelo 2–9 mm compr. Cálice 
com lacínias 2–3 mm compr., desiguais, ovais, 
pubescentes. Corola alva, tubo inferior 0,5–1,3 
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× 0,2–0,4 cm, cilíndrico com aspecto retorcido, 
tubo superior 0,6–1 × 0,3–0,7 cm, cilíndrico com 
aspecto retorcido, fauce alva; lobos 1,3–1,9 × 0,8–
1 cm, estreitamente obovados a elípticos, patentes. 
Estames inseridos no terço mediano do tubo; 
anteras 5–7 mm compr., dorso glabro. Gineceu 
com ovário 1,7–2 mm compr., glabro; disco 
nectarífero profundamente 5-lobado, concrescido 
ao ovário com um terço do comprimento deste; 
estilete 8–9 mm compr., retorcido, glabro; cabeça 
do estilete 1–1,5 mm compr., similar a um carretel, 
com anel basal membranoso. Frutos e sementes 
não observados.
Material selecionado: Afuá, Rio Marajozinho, 
2.X.1992, fl., M.R. Santos 1875 (MG); Muaná, entre 
Rio Anajás e Rio Atuá, 18.I.1998,  S.V. da Costa et al. 
226 (MG); Porto Caiçara, 16.I.2005, fl., A.S.L. da Silva 
et al. 4191 (MG).

Espécie com registro de coleta nas regiões 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste (BFG 2015). 
Floresce de julho a novembro (Leeuwenberg 1994), 
mas na área de coleta foi encontrada com flores em 
outubro e janeiro. 
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Resumo 
Este trabalho tem como objetivo contribuir para o conhecimento taxonômico das espécies de Rhynchospora 
ocorrentes nas restingas do estado do Pará, Brasil. Foram analisados os acervos dos herbários MG, IAN e 
HBRA, e ainda dos herbários INPA, HURB, NY e UEC  (online). As espécies foram determinadas através 
de literaturas especializadas e por consulta às opera principia e typi digitalizados disponíveis na internet. 
Foram determinadas 10 espécies de Rhynchospora para as restingas paraenses: R. barbata, R. cephalotes, 
R. filiformis, R. hirsuta, R. holoschoenoides, R. nervosa, R. puber, R. riparia, R. rugosa e R. spruceana. São 
apresentados chave de identificação, caracteres diagnósticos, distribuição geográfica, ilustrações e comentários 
taxonômicos de cada uma das espécies encontradas. Ainda, são designados neotypi de R. nervosa e R. riparia, 
e lectotypus de R. puber.
Palavras-chave: Cyperoideae, lectotypus, litoral paraense, neotypus, taxonomia.

Abstract 
This study aimed to contribute to our knowledge of the taxonomy of Rhynchospora species found on the 
sandy coastal plains of Pará state, Brazil. We analyzed collections from the herbaria MG, IAN and HBRA, 
as well as INPA, HURB, NY and UEC online. The species were identified based on specialized literature 
and by consulting the opera principia and typi available online. We found 10 species of Rhynchospora for 
the sandy coast of Pará: R. barbata, R. cephalotes, R. filiformis, R. hirsuta, R. holoschoenoides, R. nervosa, 
R. puber, R. riparia, R. rugosa and R. spruceana. An identification key, diagnostic characters, geographic 
distribution, illustrations and comments on the taxonomy of each species are presented. Furthermore, we 
designate neotypi for R. nervosa and R. riparia, and a lectotypus for R. puber.
Key words: Cyperoideae, lectotypus, coastline of Pará state, neotypus, taxonomy.
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Introdução
As restingas são ecossistemas litorâneos 

compostos por planícies arenosas e comunidades 
vegetais de estreita relação com os oceanos 
(Araújo & Henriques 1984; Almeida Jr. & Zickel 
2009). Na Amazônia esse ecossistema ocupa 
aproximadamente 1000 km2, entre os estados 
do Amapá, Pará e Maranhão (Suguio & Tessler 
1984; Amaral et al. 2008). O Pará apresenta cerca 

de 40% da área total das restingas ocorrentes na 
Amazônia, constituída por planícies recortadas 
por ilhas, penínsulas e baías (Amaral et al. 2008; 
Silva et al. 2010). 

A vegetação costeira paraense vem sendo 
alvo de estudos desde a década de 70, nos quais 
foram realizadas caracterizações e tipificações 
da vegetação (Pires 1973; Braga 1979; Santos 
& Rosário 1988; Bastos 1988, 1995), estudos 
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fitossociológicos (Costa˗Neto et al. 2001) e listagens 
florísticas, que destacam a família Cyperaceae Juss. 
como uma das mais ricas e abundantes (Amaral et 
al. 2001, 2008; Santos et al. 2003).

A família Cyperaceae é representada por 
aproximadamente 5500 espécies agrupadas em 
109 gêneros (Govaerts et al. 2007). Esta ocorre em 
diversas regiões do mundo, estando presente em 
quase todos os ecossistemas terrestres e inclusive 
aquáticos (Gil & Bove 2004; Govaerts et al. 2007). 
No Brasil ocorrem cerca de 670 espécies distribuídas 
em 39 gêneros (Alves et al. 2015).

Dos gêneros de Cyperaceae ocorrentes no 
Brasil, Rhynchospora Vahl é o que exibe maior 
representatividade, com 157 espécies, dessas 40 
são endêmicas e 23 ocorrem em todas as regiões 
geográficas brasileiras (Alves et al. 2009). O gênero 
Rhynchospora foi proposto por Vahl (1805), com 
base em R. alba (L.) Vahl, de basiônimo Schoenus 
albus L., e apresenta cerca de 270 espécies, 
distribuídas principalmente nos Neotrópicos, com 
grande concentração nas Américas (Strong 2006).

O único estudo sobre taxonomia de Cyperaceae, 
para as restingas do estado do Pará, é a dissertação de 
Rodrigues (2010) que apresenta descrições sucintas, 
ilustrações e chaves de identificação dos gêneros e 
espécies ocorrentes na restinga Paraense. Rodrigues 
(2010) não tratou do gênero Rhynchospora em seu 
trabalho, porém especula que este seja o grupo 
mais diverso dentre as Cyperaceae presentes nesses 
ambientes.

Deste modo, o presente estudo teve como 
objetivo realizar o tratamento taxonômico das 
espécies do gênero Rhynchospora ocorrentes nesses 
ecossistemas conspicuamente ameaçados pela ação 
antrópica, como o turismo predatório, especulação 
imobiliária, retirada de areia para construção civil, 
e etc. (Bastos et al. 2013).

 
Material e Métodos
Para o desenvolvimento do trabalho utilizou-

se material botânico proveniente dos seguintes 
municípios litorâneos: Colares, Vigia, São Caetano 
de Odivelas, Curuçá, Marapanim, Maracanã, 
Salinópolis, São João de Pirabas, Tracuateua, 
Bragança, Augusto Corrêa e Viseu. Estes estão 
armazenados nos herbários do Museu Paraense 
Emílio Goeldi (MG), EMBRAPA - Amazônia 
Oriental (IAN) e do Instituto de Estudos Costeiros 
da UFPA (HBRA). Outros herbários, como INPA, 
HURB, NY e UEC, foram consultados online, através 
do site “SpeciesLink” (<http://splink.cria.org.br>), 
e as exsicatas que puderam ser determinadas pelas 

fotografias disponíveis, encontram-se listadas nos 
materiais selecionados e lista de exsicatas.

A determinação específica dos espécimes 
foi realizada através de consulta as bibliografias 
especializadas (Thomas 1984; Adams 1994; Kearns 
et al. 1998; Luceño et al. 1997; Rocha & Luceño 
2002; Guaglianone 2001; Simpson 2006; Strong 
2006), e aos sites “Biodiversity Heritage Library” 
(<http://www.biodiversitylibrary.org/subject/
Botany>), “Botanicus Digital Library” (<http://
www.botanicus.org/>) e “JSTOR Global Plants” 
(<https://plants.jstor.org/>) que disponibilizam 
opera principia e typi digitalizados de parte das 
espécies trabalhadas. 

Os nomes científicos corretos das espécies 
determinadas no trabalho e seus basiônimos, assim 
como as abreviaturas das opera principia, periódicos 
e autores estão de acordo com os sites “World 
Checklist of Selected Plant Families” (<http://apps.
kew.org/wcsp/home.do>) e “Tropicos” (<http://
www.tropicos.org/Home.aspx>). As terminologias 
utilizadas para caracterizar as espécies estão 
de acordo com Strong (2006). Para descrições 
detalhadas das espécies aqui tratadas ver Strong 
(2006). 

Resultados e Discussão
1. Rhynchospora Vahl, Enum. Pl. 2: 229 (1805). 
nom. et orth. cons. 
Espécie˗tipo: Rhynchospora alba (L.) Vahl. Enum. 
Pl. 2: 236 (1805). Schoenus albus L. Sp. Pl. 1: 44 
(1753).

Ervas perenes ou anuais, cespitosas ou 
rizomatosas. Colmo ereto ou arqueado, trígono a 
obscuramente trígono, ou algumas vezes cilíndrico. 
Folhas basais ou basais e caulinares; lineares a 
filiformes; involutas, plicadas ou duplamente 
plicadas. Inflorescência terminal ou terminal e 
lateral; de corimbiforme a capitada, com uma a 
várias espiguetas. Brácteas semelhantes às folhas 
ou menores, por vezes, parcialmente alvas [algumas 
espécies da seção Dichromena (Michx.) Griseb.]. 
Espiguetas ovoides, elipsoides, lanceoloides ou 
fusiformes, com glumas dispostas em espiral ou 
raramente dísticas; glumas basais (1–)2˗várias, 
estéreis ou com flores perfeitas axilares, as 
superiores funcionalmente masculinas. Cerdas 
hipóginas 0–6(–20). Estames 1–3(–12). Estigmas 
2. Estilete não dividido a profundamente dividido. 
Aquênio biconvexo a globoso. Base do estilete 
persistente acima do aquênio, geralmente triangular 
a deltoide (Adaptado de Goetghebeur 1998; Thomas 
1992, 1998; Strong 2006).
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Chave para a identificação das Rhynchospora ocorrentes nas restingas do estado do Pará

1. Ervas procumbentes quando maduras, com nós evidentes ao longo do colmo; base do aquênio 
bilobada .........................................................................................................1.8. Rhynchospora riparia

1’. Ervas eretas quando maduras, sem nós evidentes ao longo do colmo; base do aquênio sem lobos ..... 2
2. Brácteas involucrais proximalmente alvas em alguma das faces; glumas alvescentes ou 

alvo˗rubescentes ............................................................................................................................ 3
2’. Brácteas involucrais inteiramente verdes em ambas as faces; glumas de castanho claras a escuras, 

por vezes, rubescentes ou douradas .............................................................................................. 4
3. Brácteas involucrais proximalmente alvas na face abaxial; glumas puberulentas com nervuras 

centrais quase sempre ciliadas; aquênio transversalmente rugoso; estilopódio com quatro 
lobos, dois centrais inconspícuos e dois laterais mais largos que o aquênio ..........................
 .........................................................................................................1.7. Rhynchospora puber

3’. Brácteas involucrais proximalmente alvas na face adaxial; glumas e nervuras centrais glabras; 
aquênio transversalmente ruguloso; estilopódio sem lobos evidentes e confluente com o corpo 
do aquênio ................................................................................... 1.6. Rhynchospora nervosa
4. Brácteas involucrais 3–4 na base da inflorescência terminal; inflorescências congestas 

com raios não evidentes (visíveis após a dissecação) ou ausentes ................................ 5
4’. Bráctea involucral única na base das inflorescências terminais e laterais; inflorescências 

laxas com raios sempre evidentes ................................................................................. 6
5. Brácteas involucrais antrorsamente escabrosas nas margens, nervura central 

puberulenta na face adaxial; inflorescência elipsoide; raios da inflorescência não 
evidentes (visíveis na dissecação); aquênio obovado, bordas sem alas, superfície 
rugulosa e reticulada transversalmente; estilopódio diferenciado do corpo do 
aquênio, lanceolado atenuado; cerdas hipóginas glabras na base ...........................
 .................................................................................1.2. Rhynchospora cephalotes

5’. Brácteas involucrais ciliadas nas margens, nervura central glabra na face adaxial; 
inflorescência globosa; raios da inflorescência ausentes; aquênio elíptico a 
elíptico˗obovado, com conspícuas bordas aladas involutas, superfície lisa e papilosa; 
estilopódio segue a margem do corpo do aquênio, agudo a acuminado; cerdas 
hipóginas plumosas na base ........................................ 1.1. Rhynchospora barbata
6. Espiguetas em capítulos globosos; glumas castanho˗douradas; estilopódio 

estreitamente subulado .......................... 1.5. Rhynchospora holoschoenoides 
6’. Espiguetas laxamente dispostas em inflorescências corimbiformes; glumas 

castanhas, por vezes, rubescentes; estilopódio triangular ............................. 7
7. Espigueta de estreito a largo lanceoloide, 6–13 mm de comprimento .. 8
7’. Espigueta ovoide a elipsoide, 3,5–4,8 mm de comprimento ................. 9

8. Colmo com margem antrorsamente escabrosa distalmente; lígula 
ausente; aquênio cinza claro a castanho escuro, suborbicular, 
superfície transversalmente rugulosa ..............................................
 ....................................................... 1.10. Rhynchospora spruceana

8’. Colmo liso; lígula presente; aquênio castanho claro, oblongo a 
oblongo˗ovado, superfície lisa ou reticulada ...................................
 ............................................................1.3. Rhynchospora filiformis
9. Colmo hirsuto; lâmina foliar hirsuta, não-escabrosa; nervura 

central das glumas hirsuta; aquênio orbicular, superfície 
reticulada com papilas; cerdas hipóginas ausentes ..................
 .......................................................1.4. Rhynchospora hirsuta

9’. Colmo glabro; lâmina foliar glabra, antrorsamente escabrosa 
na região distal; nervura central das glumas glabra; aquênio 
obovado a elíptico-obovado, superfície transversalmente 
rugosa; cerdas hipóginas presentes ..........................................
 .......................................................1.9. Rhynchospora rugosa
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1.1. Rhynchospora barbata (Vahl) Kunth, Enum. 
Pl. 2: 290 (1837). Schoenus barbatus Vahl, Eclog. 
Amer. 2: 4 (1798). TYPUS: “India Occidentali”, 
von Rohr s.n. (Holotypus: C n.v.; possível Isotypus: 
BM0000938394 online!). Fig. 1

Rhynchospora barbata distingue-se das 
demais espécies ocorrentes nas restingas paraenses 
pela presença de inflorescência terminal globosa 
única, ápice do colmo em forma de clava, logo 

abaixo da inflorescência e brácteas involucrais 
com longos tricomas. Ainda, apresenta aquênios 
com as margens aladas e involutas (raramente 
inconspícuas), de superfície papilosa e cerdas 
hipóginas plumosas na base. Vahl (1798) ao efetivar 
Schoenus barbatus (basiônimo de R. barbata) 
descreve o colmo deste táxon como, na maioria das 
vezes, piloso, porém Kunth (1837), ao combinar 
Rhynchospora barbata, trata o colmo como 

Figura 1 – Rhynchospora barbata – a. hábito (exsicata); b. espigueta; c. vista lateral da gluma; d. aquênio. (M.N. Bastos 
et al. 641 - MG). 
Figure 1 – Rhynchospora barbata – a. habit (voucher specimen); b. spikelet; c. scale in lateral view; d. achene. (M.N. Bastos et al. 641 - MG).
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glabro. Nos exemplares estudados esta variação 
foi claramente notada, já que alguns espécimes 
apresentaram colmos pubescentes e outros glabros. 
Strong (2006) sugere que o material von Rohr s.n. 
depositado no herbário BM seria uma duplicata do 
typus citado no protólogo de Schoenus barbatus. 
No presente trabalho, também consideramos 
essa exsicata como possível isotypus, já que não 
foi possível confirmar sua originalidade, pois as 
informações disponíveis online não são suficientes. 
Uma minuciosa investigação nas coletas de von 
Rohr faz-se necessária para uma correta tipificação 
de R. barbata.

Distribuição: México, América Central e 
América do Sul (Thomas 1992; Strong 2006). No 
Brasil encontra-se distribuída em quase todas as 
regiões, exceto a região Sul (Alves et al. 2015).   
Material selecionado: Bragança, 7 km ao leste de 
Bragança a caminho de Augusto Corrêa, 1o3’S, 46o40’W, 
7.IV.1980, fl., G. Davidse et al. 17999 (MG, NY); 
Maracanã, Ilha de Algodoal, praia da Princesa, 23.X.1990, 
fl. e fr., M.N. Bastos et al. 641 (MG); Marapanim, Praia do 
Crispim, Vila de Marudá, 0o37’6”S, 47o40’24”W, 27.VIII. 
2003, fr., C.B. Conceição et al. 17 (MG); São Caetano de 
Odivelas, Campo arenoso úmido, 15.V.1958, fl. e fr., W.A. 
Egler 709 (MG); Vigia, 9 km a sudeste de Vigia na PA-140 
para Belém, 0o55’S, 48o4’W, 31.III.1980, fr., G. Davidse 
et al. 17705 (MG, NY); Viseu, Fernandes Belo, campina 
próximo ao ramal entre Fernandes Belo e comunidade 
Émaus/Giz, 1o5’2.9”S, 46o16’50.6”W, 27.VI.2015, fl., U. 
Mehlig 1722 (HBRA, MG).

1.2. Rhynchospora cephalotes (L.) Vahl, Enum. Pl. 
Obs. 2: 237 (1805). Scirpus cephalotes L., Sp. Pl. 
ed. 2: 76 (1762). TYPUS: “India” (Lectotypus: LINN 
71.56 online!). Designado por C.B. Clarke, J. Linn. 
Soc., Bot. 30: 314 (1894). Fig. 2

Rhynchospora cephalotes pode ser facilmente 
determinada pela inflorescência elipsoide congesta 
no ápice do colmo, subtendidas por três ou 
quatro brácteas involucrais longas, de margens 
escabrosas, além de folhas e brácteas pubescentes 
na nervura central da face adaxial. Muitas vezes, 
suas inflorescências apresentam galhas, que 
deformam e/ou dificultam a visualização de seus 
órgãos reprodutivos. Por esse motivo, o aquênio 
pode ser encontrado com aparência suborbicular e 
superfície lisa, diferente do aspecto original obovado 
e ruguloso. R. cephalotes habita locais com períodos 
diários de sombreamento, estando associada ao 
extrato arbóreo˗arbustivo das restingas.

Distribuição: México, América Central e 
do Sul (Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname, 
Guiana Francesa e Brasil) (Koyama 1972; Strong 

2006). No Brasil apresenta ampla distribuição, não 
ocorrendo apenas na região Sul (Alves et al. 2015). 
Material selecionado: Maracanã, Comunidade Nazaré 
entre Camboinho e Fortalezinha, 0o36’5”S, 47o33’48.7”W, 
24.I.2012, fl. e fr., E.S.C. Gurgel 857 (MG); Marapanim, 
Marudá, Crispim, encontrada em solo arenoso próximo ao 
curso d’água, 24.III.2009, fl., L.K.M. Rodrigues 61 (IAN, 
MG); Salinópolis, Cuiarana, próximo ao PIII do projeto 
Itarana, descida para apicum, trilha, 20.IX.2013, fl., A. Gil 
et al. 339 (MG); Vigia, Campo de Caimbé, 26.VIII.1959, 
W.A. Egler 1081 (MG).
Material adicional examinado: Viseu, Vila de Itamichira, 
Serra do Piriá, Fazenda Paraíso, 3.X.1999, fl. e fr., L. 
Carreira et al. 1718 (MG).

 
1.3. Rhynchospora filiformis Vahl, Enum. Pl. Obs. 
2: 232 (1805). TYPUS: “Puerto Rico”, Ledru s.n. 
(Holotypus: C10010573 online!). Fig. 3

Rhynchospora filiformis é muito semelhante 
a R. spruceana e muitas vezes nas coleções 
dos herbários consultados apresentaram-se 
equivocadamente determinadas. Contudo, R. 
filiformis possui bainha ligulada, aquênio com 
superfície lisa a celular reticulada, exibindo 
células retangulares de orientação vertical na 
porção medial no corpo do aquênio e células 
isodiamétricas nas margens, e estilopódio triangular 
não deprimido lateralmente. Diferentemente, R. 
spruceana apresenta bainha não ligulada, aquênio 
transversalmente rugoso, com células alongadas 
orientadas verticalmente, e estilopódio triangular 
deprimido lateralmente.

Distribuição: México, América Central e 
América do Sul (Venezuela, Guiana, Suriname, 
Guiana Francesa e Brasil) (Strong 2006). No Brasil 
está distribuída nos estados de Roraima, Pará, 
Tocantins, Piauí, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, 
Sergipe, Bahia, Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais 
(Alves et al. 2015).
Material examinado: Maracanã, Campo da Mangaba, 
26.II.2003, A.E.S. Rocha & M. Rosa 119 (MG); 
Marapanim, Marudá, Crispim, solo arenoso próximo ao 
curso d’água, 24.III.2009, fl. e fr., L.K.M. Rodrigues 59 
(IAN, MG).

1.4. Rhynchospora hirsuta (Vahl) Vahl, Pl. Obs. 2: 
231 (1805). Schoenus hirsutus, Vahl, Eclog. Amer. 1: 
6 (1796). TYPUS: “America meridionali”, von Rohr 
s.n. (Holotypus: C10010577 online!). Fig. 4

Rhynchospora hirsuta distingue-se das demais 
Rhynchospora da restinga paraense por apresentar 
tricomas hirsutos em quase todos os seus órgãos 
vegetativos e reprodutivos, caráter descrito na 
obra original de Schoenus hirsutus e notório no 
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Figura 2 – Rhynchospora cephalotes – a. hábito (exsicata); b. espigueta; c. vista lateral da gluma; d. aquênio. (L. Carreira 
et al. 1718 - MG).
Figure 2 – Rhynchospora cephalotes – a. habit (voucher specimen); b. spikelet; c. scale in lateral view; d. achene. (L. Carreira et al. 1718 - MG).

holotypus analisado. Apresenta inflorescência 
corimbiforme terminal e laterais (1 ou 2), glumas 
castanho˗rubescentes, com a nervura central 
ciliada. A espécie conta com aquênios orbiculares 
de superfície papilosa, com coloração variando 
de castanho claro a rubescente, e enegrecido na 
maturidade. O estilopódio apresenta formato 
triangular a deltoide. 

Distribuição: Sul do México, América Central 
e Norte da América do Sul (Colômbia, Venezuela, 
Guiana, Suriname, Guiana Francesa e Brasil) 
(Thomas 1992; Rocha & Luceño 2002; Strong 
2006). No Brasil ocorrem nos estados do Acre, 

Amazonas, Roraima, Amapá, Pará, Rondônia, Mato 
Grosso, Piauí e Distrito Federal (Alves et al. 2015).
Material selecionado: Augusto Corrêa, Ilha do Rodrigues, 
terreno elevado com solo arenoso, 3.VIII.2010, M.J. Silva 
et al. 97 (HBRA); Bragança, Península de Ajuruteua, dunas 
e campos a noroeste da vila de Bonifácio, 0o50’10”S, 
46o37’17”W, 5.VI.2007, fr., L.O. Santos et al. 339 (HBRA, 
MG); Marapanim, Vila de Marudá, Praia do Crispim, 
15.VI.1991, fl. e fr., M.N. Bastos et al. 992 (MG); Viseu, 
Fernandes Belo, restinga da vila do Apeu-Salvador, 
campo estreito entre um cordão de dunas e o manguezal, 
0o55’0.8”S, 46o11’38.9”W, 24.VI.2015, fr., U. Mehlig 
1673 (HBRA, MG).
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Figura 3 – Rhynchospora filiformis – a. hábito (exsicata); b. espigueta; c. vista lateral da gluma; d. aquênio. (L.K.M. 
Rodrigues 59 - MG).
Figure 3 – Rhynchospora filiformis – a. habit (voucher specimen); b. spikelet; c. scale in lateral view; d. achene. (L.K.M. Rodrigues 59 - MG).

1.5. Rhynchospora holoschoenoides (Rich.) 
Herter, Revista Sudamer. Bot. 9: 157 (1953). 
Schoenus holoschoenoides, Rich. Actes Soc. Hist. 
Nat. Paris 1: 106 (1792). TYPUS: Guiana Francesa, 
D. Leblonde 36 (Holotypus: P online!; Isotypus: P 
online!). Fig. 5

Rhynchospora holoschoenoides pode ser 
determinada por sua inflorescência laxa, com 
espiguetas congestas dispostas em capítulos 
globosos, geralmente um capítulo séssil e os demais 
no ápice de raios conspícuos, como descrito na obra 

original de Richard (1792). Suas glumas apresentam 
coloração castanho˗dourada, e a nervura central 
comumente se destaca pela coloração verde na 
região distal. O aquênio exibe forma obovoide, 
superfície rugulosa e de 4–8 cerdas hipóginas. Na 
margem apical do corpo do aquênio é frequente a 
presença de escabras. O estilopódio é longo subulado 
com margens antrorsarmente escabrosas e base 
quadrangular em corte transversal.

Distribuição: México, América Central e 
América do Sul (Venezuela, Guiana, Suriname, 
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Guiana Francesa, Brasil, Paraguai e Uruguai) 
e África (Thomas 1992; Strong 2006). Está 
distribuída em todos os estados brasileiros (Alves 
et al. 2015). 
Material selecionado: Bragança, Jiquiri, 1o3’46”S, 
46o45’9”W, 9.V.2012, U. Mehlig 1230 (HBRA); 
Maracanã, aproximadamente 73 km ao noroeste, 
caminho de Castanhal, 0o52’S, 47o35’W, 6.IV.1980, fr., 
G. Davidse et al. 17927 (INPA, MG, NY); Marapanim,  

Marudá, Crispim, encontrada em solo arenoso próximo 
a curso d’água, 24.III.2009, fr., L.K.M. Rodrigues 60 
(MG, IAN); Salinópolis, Restinga da Praia do Atalaia, 
20.IX.2013, fl. e fr., A. Gil et al. 316 (HURB, MG); Vigia, 
36 km a sudeste de Vigia, seguindo a PA-140 para Belém, 
29.III.1980, G. Davidse 17567 (INPA, NY); Viseu, 
Fernandes Belo, Restinga da Vila do Apeu-Salvador, 
0o55’6.7”S, 46o12’6.5”W, 24.VI.2015, fl. e fr., U. Mehlig 
1692 (HBRA, MG).

Figura 4 – Rhynchospora hirsuta – a. hábito (exsicata); b. espigueta; c. vista lateral da gluma; d. aquênio. (M.N. 
Bastos et al. 992 - MG).
Figure 4 – Rhynchospora hirsuta – a. habit (voucher specimen); b. spikelet; c. scale in lateral view; d. achene. (M.N. Bastos et al. 992 - MG).
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1.6. Rhynchospora nervosa (Vahl) Boeckeler, 
Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 
143 (1869). Dichromena nervosa Vahl, Enum. Pl. 2: 
241 (1805). TYPUS: “America Meridionali”, von Rohr 
s.n. (Holotypus: C n.e.). Brasil. Roraima: “Boa Vista, 
Rio Branco, Amazonas”, VI. 1913, J.G. Kuhlmann 
549 (Neotypus: RB 3585 2ex!, códigos 00482698 e 
1049887, hic designatus; Isoneotypi: NY!, UB n.v. 
hic designati). Fig. 6

Rhynchospora nervosa caracteriza-se pelas 
manchas alvas basais na face adaxial das brácteas 

Figura 5 – Rhynchospora holoschoenoides – a. hábito (exsicata); b. espigueta; c. vista lateral da gluma; d. aquênio.  (L.K.M. 
Rodrigues 60 - MG).
Figure 5 – Rhynchospora holoschoenoides – a. habit (voucher specimen); b. spikelet; c. scale in lateral view; d. achene. (L.K.M. Rodrigues 60 - MG).

involucrais, capítulo congesto apical, com glumas 
alvas ou alvo˗rubescentes. Glumas glabras. Aquênio 
de superfície rugulosa e estilopódio triangular com 
pequenas depressões laterais. A opus princeps de R. 
nervosa cita como typus uma coleta de von Rohr s.n. da 
“America Meridionali”, mas não informa o herbário 
em que esse material estaria depositado. Segundo 
Stafleu & Cowan (1976–88) os typi coletados por 
von Rohr estariam armazenados no Herbário C, e suas 
demais coletas nos herbários B, BM, BR, PH e UPS. 
Durante a busca por esse holotypus, as bases de dados 
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Figura 6 – Rhynchospora nervosa – a. hábito (neotypus); b. espigueta; c. vista lateral da gluma; d. aquênio. (a. J.G. Kuhlmann 
549 - RB código 1049887, reproduzido com a permissão do Jardim Botânico do Rio de Janeiro; b-d. A.E.S. Rocha 1052 - MG). 
Figure 6 – Rhynchospora nervosa – a. habit (neotypus); b. spikelet; c. scale in lateral view; d. achene. (a. J.G. Kuhlmann 549 - RB code 1049887, 
reproduced with permission of the Rio de Janeiro Botanical Garden; b-d. A.E.S. Rocha 1052 - MG).

online dos herbários citados foram consultadas, porém 
nenhum espécime com as características fornecidas 
pela opus princeps foi encontrado. Deste modo, as 
curadorias destes herbários foram contatadas, as 
quais informaram não haver material determinado 
como Dichromena nervosa ou Rhynchospora nervosa 
coletado por von Rohr na “America Meridionali” 
nos acervos em questão. Perante a inexistência deste 
holotypus (von Rohr s.n. - C) e de outros materiais 
típicos, designamos aqui um neotypus para R. nervosa 

(Kuhlmann 549 - RB) [ver Art. 9.7, 9.11 e 9.16 
(McNeill et al. 2012)]. 

Distribuição: México, América Central e 
América do Sul (exceto Chile e Uruguai) (Thomas 
1992; Strong 2006). É distribuída em quase todo o 
território brasileiro, apenas não apresenta registro 
no estado do Rio Grande do Sul (Alves et al. 2015).
Material selecionado: Bragança, Centro de Treinamento 
IDESP, 27.II.1976, E. Oliveira 6418 (MG); Maracanã, 
Campo da Manguaba, savana, 9.III.2009, fl. e fr., A.E.S. 
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Figura 7 – Rhynchospora puber – a. hábito (lectotypus); b. espigueta; c. vista lateral da gluma; d. aquênio. (a. von Rohr 
s.n. - C10010598, reproduzido com a permissão do Museu de História Natural da Dinamarca; b-d. A. Gil et al. 318 - MG). 
Figure 7 – Rhynchospora puber – a. habit (voucher specimen); b. spikelet; c. scale in lateral view; d. achene. (a. von Rohr s.n. - C10010598, 
reproduced with permission of the Natural History Museum of Denmark; b-d. A. Gil et al. 318 - MG).

Rocha 1052 (MG); Vigia, 17 km ao sudeste de Vigia 
PA-140, ca. 0o57’S, 48o5’W, 30.III.1980, G. Davidse et 
al. 17633 (MG).

1.7. Rhynchospora puber (Vahl) Boeckeler, 
Linnaea 37: 528 (1873). Dichromena puber Vahl, 
Enum. Pl. Obs. 2: 241 (1805). TYPUS: “In insula 
Trinitatis”, von Rohr s.n. (Lectoypus: C10010598!, 
hic designatus). Fig. 7

Rhynchospora puber caracteriza-se pela 
coloração alva na região basal da face abaxial 
das brácteas involucrais, além de apresentar a 
superfície das glumas pubescentes e nervura 
central ciliada, por vezes, escabrosa. A superfície 
do aquênio exibe rugas transversais conspícuas e 
células retangulares orientadas verticalmente. O 
estilopódio apresenta quatro lobos, dois mediais 
inconspícuos e dois laterais que, muitas vezes, 
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excedem a margem do aquênio. Dichromena puber 
foi descrita por Vahl, em 1805, com base em dois 
materiais originais, Richard s.n. da “America 
Meridionali” e von Rohr s.n. da “insula Trinitatis”, 
porém nenhum herbário é citado na opus princeps. 
Após consultar as bases de dados online e entrar 
em contato com as curadorias dos herbários C e 
P, nos quais estão depositados os typi de von Rohr 
e Richard, respectivamente (Stafleu & Cowan 
1976–88), conseguimos encontrar apenas um único 
material de von Rohr s.n. Neste espécime está 
anotada a localidade de coleta “insula Trinitatis” 
correspondente aos dados de um dos syntypi citados 
na opus princeps (Vahl 1805). Por se tratarem de 
syntypi e não ter sido encontrado o material de 
Richard s.n., designamos aqui a coleta de von Rohr 
da “insula Trinitatis”, depositada no herbário C, 
como lectotypus de R. puber, por exibir claramente 
os caracteres marcantes que representam essa 
espécie [ver Art. 9.5 e 9.11 (McNeill et al. 2012)]. 

Distribuição: Sul da América Central (Costa 
Rica e Panamá) e América do Sul (Colômbia, 
Venezuela, Guiana, Suriname, Guiana Francesa, 
Brasil e Bolívia) (Thomas 1992, 1984; Strong 
2006). No Brasil apenas não ocorre nos estados 
de Santa Catarina e Rio Grande do Sul (Alves et 
al. 2015). 
Material selecionado: Salinópolis, Restinga da Praia 
do Atalaia, 20.IX.2013, fl. e fr., A. Gil et al. 318 (MG); 
São Caetano de Odivelas, Estrada para São Caetano Km 
12, 22.II.1985, fl. e fr., L.C.B. Lobato et al. 56 (MG).

1.8. Rhynchospora riparia (Nees) Boeckeler, 
Linnaea 37: 561 (1873). Haloschoenus riparius 
Nees, Fl. Bras. 2(1): 120 (1842). TYPUS: 
“Goyazanae”, Pohl 2637 (Holotypus: W †). Brasil, 
Pará, Maracanã, Ilha de Algodoal, restinga da praia 
da Princesa, 22–25.V.1994, M.N. Bastos et al. 1640 
(Neotypus: MG!, hic designatus; Isoneotypus: 
HAMAB!, hic designatus). Fig. 8

Rhynchospora riparia é singular entre as 
Rhynchospora da restinga paraense por apresentar 
entrenós basais alongados e hábito procumbente 
na maturidade. Frequentemente é possível notar 
novos colmos nascendo dos entrenós enraizados. 
Apresenta inflorescência terminal e algumas 
laterais (1 ou 2), subemisféricas, formadas por uma 
estrutura corimbiforme de raios curtos. Seu aquênio 
exibe base bilobada de coloração distinta do corpo 
fruto, superfície rugulosa, células retangulares 
de orientação vertical e estilopódio triangular. 
Nees (1842) descreve Haloschoenus riparius 
com base na coleta de Pohl 2637, depositado no 

herbário “Caesarei Vindobonensis” (atualmente 
W - Herbário de Viena, Áustria). Stafleu & Cowan 
(1976–88) indicam o herbário W como principal 
local de depósito dos typi coletados por Pohl. Após 
contato com a curadoria do herbário W, obtivemos 
a informação de que a coleção de Cyperaceae foi 
destruída durante a Segunda Guerra Mundial. 
Devido a inexistência do material típico (Pohl 2637 
- W) houve a necessidade de designar um neotypus 
para R. riparia (M.N. Bastos et al. 1640 - MG) [ver 
Art. 9.7, 9.11 e 9.16 (McNeill et al. 2012)]. 

Distribuição: Espécie endêmica da América 
do Sul (Rocha & Luceño 2002; Strong 2006). No 
Brasil é encontrada em todos os estados (Alves et 
al. 2015).
Material selecionado: Augusto Corrêa, Ilha do 
Rodrigues, 1o2’S, 46o30’44”W, 3.IX.2010, M.J. Silva et 
al. 97 (HBRA); Bragança, Península de Ajuruteua entre 
dunas e campos ao noroeste da vila Bonifácio, 0o50’16”S, 
46o37’6”W, 5.VI.2007, fl. e fr., L.O. Santos et al. 329 
(HBRA, MG); Curuçá, Ilha Romana, restinga ao longo da 
praia no lado sudeste da ilha, 23.V.2010, U. Mehlig et al. 
768 (HBRA); Maracanã, Ilha de Algodoal, Restinga da 
praia da Princesa, 22–25.V.1994, fl. e fr., M.N. Bastos et 
al. 1640 (MG, HAMAB); Marapanim, Leste da Câmara 
da Vila dos Pescadores, cerca de 11 km a nordeste de 
Marudá, 0o37’S, 47o41’W, 3–4.IV.1980, G. Davidse 
et al. 17814 (MG, NY); Salinópolis, Ilha de Itarana, 
área arenosa alagável pós-mangue, antes das dunas, 
21.IX.2013, fl. e fr., A. Gil et al. 380 (MG); São Caetano 
de Odivelas, Ilha de Taquari, 25.VIII.1998, fl. e fr., M.N. 
Bastos et al. 1905 (MG); São João de Pirabas, Praia 
do Buraco, dunas rasas e apicum próximo à beira mar, 
15.V.2011, U. Mehlig et al. 992 (HBRA); Vigia, 36 Km 
ao sudeste de Vigia, na PA-140 para Belém, 29.III.1980, 
G. Davidse 17560 (NY); Viseu, Fernandes Belo, Vila do 
Apeu-Salvador, 0o55’19.8”S, 46o12’16.7”W, 23.VI.2015, 
fl. e fr., U. Mehlig 1632 (HBRA, MG). 

1.9. Rhynchospora rugosa (Vahl) Gale, Rhodora 
46: 275 (1944). Schoenus rugosus Vahl, Eclog. 
Amer. 2: 5 (1798). TYPUS: “America meridionali”, 
“Boia chica”, von Rohr 27 (Holotypus: C 
online!). Fig. 9

Rhynchospora rugosa pode ser determinada 
pela inflorescência subcontraida com espiguetas em 
raios frequentemente curtos, conferindo um aspecto 
corimbiforme hemisférico. Também se destaca pela 
coloração das glumas castanho˗rubescentes. Seu 
aquênio obovoide a elíptico˗obovoide apresenta 
superfície rugosa. O ápice do corpo do fruto é 
truncado, com estilopódio triangular de margens 
antrorsamente escabrosas. 

Distribuição: Ocorre no sudeste do México, 
América Central (Belize, Guatemala, Hondura, 
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Nicaragua, Costa Rica e Panamá), Caribe 
(Cuba, Jamaica e Porto Rico) e América do Sul 
(Venezuela, Guiana, Guiana Francesa, Brasil, 
Peru, Bolívia, Paraguai e Argentina) (Thomas 
1992; Strong 2006). No Brasil é encontrada em 
todos os estados (Alves et al. 2015).
Material examinado: Maracanã, Cerca de 73 km a 
noroeste de Castanhal, savana contigua à Vila dos 
Martins Pinheiro, 0o52’S, 47o35’W, 6.IV.1980, fl. e fr., 
G. Davidse et al. 17946 (MG, NY). 

1.10. Rhynchospora spruceana C.B. Clarke, 
Bull. Misc. Inform. Kew, Addit. Ser. 8: 40 (1908). 
TYPUS: “Brazil”; “Santarem”, Spruce 627 
(Lectotypus: K online!; Isolectotypus: NY n.v.). 
Designado por T. Koyama, Mem. New York Bot. 
Gard. 23: 77 (1972). Fig. 10

Rhynchospora spruceana apresenta espiguetas 
solitárias ou mais de uma espigueta no ápice dos 
raios e aquênio de extremidade apical truncada, com 
margens superiores na mesma linha do estilopódio. 

Figura 8 – Rhynchospora riparia – a. hábito (neotypus); b. espigueta; c. vista lateral da gluma; d. aquênio. (a. M.N. 
Bastos et al. 1640 - MG; b-d. A. Gil et al. 380 - MG).
Figure 8 – Rhynchospora riparia – a. habit (neotypus); b. spikelet; c. scale in lateral view; d. achene. (a. M.N. Bastos et al. 1640 - MG; 
b-d. A. Gil et al. 380 - MG).
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Figura 9 – Rhynchospora rugosa – a. hábito (exsicata); b. espigueta; c. vista lateral da gluma; d. aquênio. (G. 
Davidse et al. 17946 - MG).
Figure 9 – Rhynchospora rugosa –  a. habit (voucher specimen), b. spikelet, c. scale in lateral view, d. achene (G. Davidse et al. 17946 – MG).

Ainda, o aquênio pode apresentar algumas variações 
morfológicas, como: margem do corpo do fruto de 
estreita a engrossada, estilopódio triangular a deltoide, 
além da coloração que pode ser esbranquiçada quando 
jovem a enegrecido na maturidade. Veja também 
comentários de R. filiformis (loc. cit.).

Distribuição: Ocorre na América do Sul 
(Venezuela, Guiana, Suriname, Guiana Francesa e 
Brasil) (Strong 2006). No Brasil é registrada para 

os estados do Pará, Goiás, Distrito Federal, Minas 
Gerais, São Paulo e Paraná (Alves et al. 2015).
Material selecionado: Maracanã, Ilha de Maiandeua 
campo arbustivo aberto, 13.VI.1994, fr., M.N. Bastos et 
al. 1681 (MG); Marapanim, ao leste do final da Câmara 
da vila cerca de 11 km ao leste de Marudá, 0o37S, 
47o41’W, 3–4.IV.1980, fl., G. Davidse et al. 17869 (MG, 
NY); Vigia, 9 km a sudeste de Vigia no curso da PA-140 
para Belém, 0o55’S, 48o4’W, 31.III.1980, fl. e fr., G. 
Davidse et al. 17703 (MG).
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Introdução
Sapindaceae é uma família monofilética 

(Acevedo-Rodríguez 1993; Gadek et al. 1996; 
Harrington et al. 2005; Buerki et al. 2009) e 
pertence à ordem Sapindales (APG IV 2016). 
É predominantemente tropical e subtropical, 
ocorrendo raros gêneros em países temperados 
(Somner 2001; Judd et al. 2009; Acevedo-
Rodríguez et al. 2010). Dentre os gêneros 

ocorrentes no Novo Mundo, Allophylus L. (250), 
Cupania L. (50), Matayba Aubl. (50), Paullinia 
L. (190), Serjania Mill. (230) e Talisia Aubl. (52), 
se destacam pelo número de espécies (Acevedo-
Rodríguez et al. 2010). Apresenta 141 gêneros 
e aproximadamente 2000 espécies. Na Região 
Neotropical foram registrados 38 gêneros e cerca 
de 800 espécies, sendo representadas por árvores, 
arbustos, lianas ou menos frequente trepadeiras 

Sapindaceae na Serra Negra, Minas Gerais, Brasil
Sapindaceae in the Serra Negra, Minas Gerais, Brazil

Joana Miloski1, Genise V. Somner2,4,  Fátima R.G. Salimena3 & Luiz Menini Neto3

Resumo 
A Serra Negra faz parte da formação Mantiqueira que pertence ao domínio Atlântico, e é composta por um 
mosaico de vegetação de campos rupestres e diferentes tipos florestais. Localiza-se na região sul da Zona da 
Mata mineira (21°58’S e 43°53’W), entre os municípios de Lima Duarte, Olaria, Rio Preto e Santa Bárbara 
do Monte Verde. Sapindaceae está representada nesta serra por cinco gêneros e 14 espécies: Allophylus 
semidentatus, Cupania ludowigii, C. vernalis, Matayba juglandifolia, M. marginata, Paullinia carpopoda, 
P. trigonia, Serjania deflexa, S. elegans, S. fuscifolia, S. laruotteana, S. laxiflora, S. multiflora e S. reticulata. 
Dentre as espécies estudadas destaca-se S. laxiflora como endêmica do estado de Minas Gerais. Allophylus 
semidentatus, C. vernalis, P. trigonia, S. fuscifolia, S.laruotteana e S. reticulata apresentam ampla distribuição 
geográfica. No presente trabalho é apresentado o tratamento taxonômico da família, incluindo chave de 
identificação, descrições, ilustrações, distribuição geográfica e comentários sobre as espécies.
Palavras-chave: campo rupestre, flora, Floresta Atlântica, Serra da Mantiqueira, Zona da Mata. 

Abstract
Serra Negra is part of the Mantiqueira mountain range within the Atlantic domain and is composed of a 
vegetation mosaic of campos rupestres and different forest types. It lies in the southern part of the Zona da 
Mata (21°58’24’’S e 43°53’15’’W, within the municipalities of Lima Duarte, Olaria, Rio Preto and Santa 
Bárbara do Monte Verde. The Sapindaceae family is represented in this area by five genera and 14 species: 
Allophylus semidentatus, Cupania ludowigii, C. vernalis, Matayba juglandifolia, M. marginata, Paullinia 
carpopoda, P. trigonia, Serjania deflexa, S. elegans, S. fuscifolia, S. laruotteana, S. laxiflora, S. multiflora and 
Serjania reticulata. Among these, S. laxiflora stands out as an endemic species of Minas Gerais.  Allophylus 
semidentatus, C. vernalis, P. trigonia, S. fuscifolia, S. laruotteana and S. reticulata have wide geographic 
distributions. A taxonomic treatment of the family in this area is presented, including an identification key, 
morphological descriptions, illustrations, geographical distributions and commentary on each species. 
Key words: campo rupestre, flora, Atlantic Forest, Serra da Mantiqueira, Zona da Mata of Minas Gerais.
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herbáceas (Acevedo-Rodríguez 2012). No Brasil 
ocorrem 28 gêneros e 418 espécies, sendo 190 
endêmicas, com distribuição em todos os domínios 
geográficos destacando-se a Floresta Amazônica e 
a Floresta Atlântica (BFG 2015).

Apesar de Minas Gerais apresentar elevada 
riqueza de Sapindaceae (134 spp.) (BFG 2015), 
poucos estudos específicos sobre a família foram 
realizados no estado, como em Grão Mogol 
(Ferrucci 2006) e na Serra do Cipó (Silva et al. 
2013).  

A Floresta Atlântica está reduzida a pouco 
mais de 4% de sua cobertura original em Minas 
Gerais, dos quais 20% está localizado na Serra da 
Mantiqueira, cuja maior área está distribuída neste 
estado. Para conservar essa riqueza, foi criado 
o Corredor Ecológico da Mantiqueira (Costa & 
Herrmann 2006), onde está incluída a Serra Negra, 
que é atualmente considerada prioritária para a 
conservação da biodiversidade de Minas Gerais, 
devido à elevada riqueza e grau de endemismo de 
espécies da sua fauna e flora (Drummond et al. 
2005). Salimena et al. (2013) realizaram estudo 
florístico na região registrando 1033 espécies, 169 
gêneros e 119 famílias de fanerógamas, além de 210 
espécies de pteridófitas (Souza et al. 2012). Dentre 
as fanerógamas 58 espécies são citadas na lista de 
espécies ameaçadas do estado de Minas Gerais, 
sendo cinco endêmicas para a região (Salimena 
et al. 2013). 

Este trabalho tem como objetivo o tratamento 
taxonômico das espécies de Sapindaceae ocorrentes 
na Serra Negra, relacionando habitat, distribuição 
geográfica e fenologia das espécies encontradas. 

Espera-se desta forma, contribuir para enriquecer 
o conhecimento sobre a flora da Serra Negra, bem 
como da Serra da Mantiqueira.

Material e Métodos
A Serra Negra está localizada em Minas 

Gerais, na região sul da Zona da Mata com 
aproximadamente 10.000 hectares (Souza et al. 
2012) e 15 km de extensão, (21°58’S e 43°53’W), 
integrando o Complexo da Mantiqueira, sob o 
domínio Atlântico (Fig. 1). Possui cotas altimétricas 
entre 800 e ca. 1700m e está limitada com os 
municípios de Lima Duarte (ao norte), Rio Preto 
(ao sul), Santa Bárbara do Monte Verde (a leste), e 
Olaria (a oeste), próximo a divisa com o estado do 
Rio de Janeiro (Menini Neto et al. 2009; Salimena 
et al. 2013). Dados sobre o clima e vegetação da 
região são encontrados em Salimena et al. (2013).

Coletas de exemplares férteis foram 
realizadas sistematicamente procurando seguir o 
período de um mês entre os trabalhos de campo, 
entre 2003 e 2013, explorando todos os ambientes 
da Serra Negra pelo método de caminhamento 
(Filgueiras et al. 1994). Os espécimes foram 
herborizados, tombados e incorporados ao acervo 
do herbário CESJ da Universidade Federal de Juiz 
de Fora (UFJF), e identificados por meio de chaves 
analíticas e bibliografia especializada (Radlkofer 
1931-1934; Reitz 1980; Ferrucci 1991, 2006; 
Guarim Neto 1994; Guarim Neto & Santana 2000; 
Somner et al. 2009b). Dados sobre a distribuição 
geográfica foram obtidos em BFG (2015).

Neste trabalho a descrição da família foi 
elaborada de acordo com as espécies aqui tratadas e 
seguiu Somner et al. (2009b) e Acevedo-Rodríguez 
et al. (2010). A descrição do indumento das 
estruturas de cada espécime examinado seguiu 
Radford (1974). Os nomes populares das espécies 
foram obtidos através de bibliografia especializada 
(Radlkofer 1931-1934; Reitz 1980; Somner et al. 
2009a; Somner et al. 2009b; BFG 2015). 

Resultados e Discussão
Na Serra Negra Sapindaceae está representada 

por cinco gêneros que englobam 14 espécies, a 
saber: Allophylus semidentatus (Miq.) Radlk., 
Cupania ludowigii Somner & Ferrucci, C. vernalis 
Cambess., Matayba juglandifolia (Cambess.) 
Radlk., M. marginata Radlk., Paullinia carpopoda 
Cambess., P. trigonia Vell., Serjania deflexa 
Gardner., S. elegans Cambess, S. fuscifolia Radlk., 
S. laruotteana Cambess., S. laxiflora Radlk., S. 
multiflora Cambess. e S. reticulata Cambess. 

Figura 1 – Localização da Serra Negra, Minas Gerais, 
Brasil.
Figure 1 – Location of the Serra Negra, Minas Gerais, Brazil.
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Sapindaceae Juss., Ann. Mus. Natl. Hist. Nat. 18: 
476. 1811. 

Árvores, arvoretas ou trepadeiras lenhosas 
com gavinhas; monoicas ou raro dioicas;  
lactescentes ou não, caule cilíndrico, estriado, 
costado ou sulcado, em seção transversal, nas 
trepadeiras, com um único cilindro vascular ou 
um cilindro vascular central e 1–10 cilindros 
vasculares periféricos. Folhas alternas, compostas 
trifolioladas ou pinadas, com folíolo terminal 
reduzido a um apículo, exceto nas trepadeiras; 
estípulas presentes apenas nas trepadeiras; folíolos 
com margem geralmente serreado-denteada ou 
inteira, com ou sem domácias na face abaxial, entre 
a nervura primárias e secundárias. Inflorescência 
axilar ou terminal, tirsos ramificados ou não, 
ou paniculiformes, as trepadeiras apresentam 
sinflorescências frondoso-bracteosas ou bracteosas, 
com tirsos racemiformes ou espiciformes. Flores 
actinomorfas ou zigomorfas, funcionalmente 
unissexuadas, as estaminadas geralmente com 
pistilódio, as pistiladas com estaminódios, raro 
bissexuadas; cálice 4(5)-mero, sépalas côncavas, 
livres ou conatas; corola 4(5)-mera, brancas 

ou branco-amareladas, livres, geralmente com 
apêndice basal petaloide, adnato ou conivente à 
pétala, nas trepadeiras, com exceção do gênero 
Thinouia, no ápice do apêndice ocorre uma crista 
amarela, carnosa, e na base desta projeta-se uma 
lígula deflexa, vilosa; nectários florais extra-
extaminais em forma de disco anelar, unilateral, 
ou fragmentado formando dois ou quatro lobos 
(dois posteriores e dois laterais), de formas 
variadas; androceu cêntrico ou excêntrico; estames 
8, livres ou conatos na base, filiformes, anteras 
dorsifixas, bitecas, rimosas; estaminódios 8, anteras 
indeiscentes; gineceu cêntrico ou excêntrico, ovário 
súpero, gamocarpelar, (2–)3-carpelar, (2) 3-locular, 
lóculos uniovulados, placentação axial; estilete 
terminal, 2–3 lobados, lobos unidos; estigma 
2–3 ramificado, ou capitado. Frutos cápsulas 
loculicidas ou septífragas, esquizocarpos com 
três mericarpos samaroides ou 1–2-mericarpos 
drupáceos; sementes sem ala, com ou sem arilo 
ou sarcotesta; embrião sem endosperma, notorrizo, 
com cotilédones crassos, subretos, curvos ou 
plicados, eixo radícula-hipocótilo curto, geralmente 
alojado em uma dobra do tegumento.

Chave para identificação das espécies de Sapindaceae na Serra Negra, Minas Gerais

1. Árvores ou arvoretas.
2.	 Folhas	 trifolioladas;	 flores	 zigomorfas;	 lobos	 nectaríferos	 4;	 fruto	 esquizocárpico	 com	1–2	

mericarpos drupáceos, avermelhados; sementes envolvidas por mesocarpo sulcoso .....................
 .............................................................................................................. 1. Allophylus semidentatus 

2’.	 Folhas	paripinadas,	com	folíolo	abortado	no	ápice	da	raque;	flores	actinomorfas;	disco	nectarífero	
anelar; frutos cápsula loculicida; sementes envolvidas por arilo carnoso. 
3.	 Abertura	precoce	das	flores;	sépalas	conatas,	caducas	no	fruto.	

4. Raque foliar subcilíndrica ou bicanaliculada; folíolos 4,5–15 cm compr., quando secos 
verde amarelados na face adaxial, domácias em bolsas na face abaxial; apêndice das 
pétalas de tamanho semelhante ou menor que as mesmas; cápsulas verrucosas; arilo 
recobrindo totalmente a semente ............................................. 4. Matayba juglandifolia

4’. Raque foliar marginada ou subalada; folíolos 2–3 cm compr., quando secos castanho 
claros ou verde escuros na face adaxial, domácias foveoladas ou urceoladas; apêndice 
das pétalas ultrapassando o tamanho das mesmas; cápsulas rugosas; arilo recobrindo 2/3 
da semente ................................................................................... 5. Matayba marginata 

3’.	 Abertura	não	precoce	das	flores;	sépalas	livres,	persistentes	no	fruto.
5. Folíolos com margem inteira; cápsula obtriangular ou cordiforme, achatada lateralmente, 

epicarpo rugoso, glabro; arilo com dois apêndices lineares na base da semente ............  
 ....................................................................................................... 2. Cupania ludowigii 

5’. Folíolos com margem denteado-serreada; cápsula trígono-obovoide ou trígono-piriforme, 
não achatada lateralmente, epicarpo tuberculado-rugoso, densamente pubérulo; arilo sem 
apêndices lineares na base da semente  ..........................................  3. Cupania vernalis

1’. Trepadeiras lenhosas.
6. Fruto cápsula septífraga, crustácea ou subcoriácea, alada ou globosa. 
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7. Folíolos com margem inteira; cápsula globosa, crustácea, com estípite 0,9–2 cm compr.; sarcotesta 
cobre quase ou totalmente a semente; cotilédones subretos ......................6. Paullinia carpopoda

7’. Folíolos com margem denteado-serreada; cápsula trialada ou tricarenada, subcoriácea, com estípite 
0,1–0,5 cm compr.; sarcotesta cobrindo 1/2 a 2/3 da semente; cotilédone externo curvo e interno 
biplicado ......................................................................................................... 7. Paullinia trigonia

6’. Fruto esquizocárpico, constituído por três mericarpos samaroides.
8. Caule em seção transversal com apenas um cilindro vascular.

9. Caule geniculado; margem dos folíolos denteado-serreada em 1/2–1/3 distal, bidentada logo 
abaixo do ápice, folíolos com face adaxial opaca; anteras rostradas; lobos nectários posteriores 
ovoides; sementes trígono-obovoides ................................................. 14. Serjania reticulata

9’. Caule não geniculado; margem dos folíolos inteira ou com 2–3 dentes na porção distal, folíolos 
com face adaxial brilhosa; anteras não rostradas; lobos nectariferos posteriores subesféricos; 
sementes lenticulares, glabras ...............................................................12. Serjania laxiflora 

8’. Caule com cilindro vascular central bem pequeno e com cinco cilindros vasculares radiais, ou 
caule com cilindro vascular central e com 7 a 10 cilindros vasculares periféricos menores ao redor 
do central. 
10. Caule em seção transversal composto por um cilindro vascular central bem pequeno e cinco 

cilindros vasculares radiais
12. Caule e porção seminífera dos mericarpos samaroides pubérulos, com tricomas 

glandulares; folíolos com face adaxial e abaxial pubescentes, com domácias pilosas; 
corola rósea; lobos nectaríferos posteriores subesféricos ................ 9. Serjania elegans 

12’. Caule e porção seminífera dos mericarpos denso-setoso-hirsutos; folíolos com face 
adaxial setosa e com tricomas glandulares, face abaxial lanuginosa; face abaxial sem 
domácias; corola branca; lobos nectaríferos posteriores ovoides ...................................  
 ........................................................................................................... 8. Serjania deflexa

10’. Caule em seção transversal composto por um cilindro central e 7–10 cilindros vasculares 
periféricos ao redor do central. 
13. Estípulas oblongas, caducas, cicatrizes semilunares; mericarpos samaroides com porção 

seminífera achatada lateralmente .............................................11. Serjania laruotteana  
13’. Estípulas subuladas ou triangulares, persistentes; mericarpos samaroides com a porção 

seminífera	inflada.	
14. Estípulas triangulares; margem dos folíolos crenado-serreada, face abaxial com 

domácias entre as nervuras primárias e secundárias; cincinos pedunculados; 
sementes pubérulas na base ..................................................10. Serjania fuscifolia 

14’. Estípulas subuladas; margem dos folíolos denteado-serreada, face abaxial sem 
domácias; cincinos subsésseis; sementes glabras ...............13. Serjania multiflora

1. Allophylus semidentatus (Miq.) Radlk., in Engl. 
&. Prantl, Nat. Pflanzenfam. 3(5): 312. 1895.  
 Fig. 2a

Árvore ca. 5 m alt., ramos subcilíndricos, 
estriados, lenticelados, glabros. Folhas trifolioladas, 
5,7–18 cm compr.; pecíolo canaliculado, 1,7–4,5 
cm compr., com tricomas curtos e adpressos, 
peciólulo terminal 0,5–1 cm compr.; folíolos 
elípticos, ovados, ovado-lanceolados, obovados, 
1,5–15 × 3,2–6,5 cm, cartáceos, base do folíolo 
terminal longamente cuneada, cartáceos, ápice 
acuminado, mucronado ou agudo, margem serreada 
na metade distal, dentes com ápice acuminado 
e pilosos, face adaxial glabra ou com tricomas 

esparsos nas nervuras, face abaxial com tricomas 
esparsos sobre as nervuras; domácias pilosas. Tirsos 
axilares, geralmente não ramificados, às vezes com 
1–2 ramos basais curtos; pedúnculo 1-3 cm compr., 
raque 0,5–12 cm comp., pubescentes; cincinos 
3–4-floros; brácteas triangulares, ca. 7 mm compr., 
bractéolas semelhantes às brácteas, ca. 3 mm 
compr., pubescentes. Flores zigomorfas, 3,5–5 mm 
compr.; cálice 4-mero, sépalas 1–1,5 mm compr., 
pubérulas, ciliadas; corola 4-mera, pétalas 1–1,5 
mm, obovadas, apêndice emarginado formando 
duas linguetas inflexas, curtas e vilosas; lobos 
nectaríferos 4; androginóforo presente; estames 
1,5–2 mm compr., vilosos, pistilódio glabro; 
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Figura 2 – a. ramo frutífero de Allophylus semidentatus. b-d. Cupania ludowigii – b. flor feminina; c. flor masculina; 
d. cápsula. e-i. Cupania vernalis – e. ramo florífero; f. flor masculina; g. estame; h. cápsula loculicida semiaberta; i. 
cápsula loculicida aberta mostrando sementes com arilo. (a. Antunes et al. 58; b-c. Valente et al. 252; d. Valente et 
al. 350; e-g. Valente et al. 347; h-i. Miloski et al. 1). 
Figure 2 – a. Allophyllus semidentatus – branch with fruits. b-e. Cupania ludowigii – b. female flower; c. male flower; d. capsule. e-i. 
Cupania vernalis – e. branch with flowers; f male flower; g. stamen; h. open loculicidal capsule; i. open loculicidal capsule showing 
seeds with aril. (a. Antunes et al. 58; b-c. Valente et al. 252; d. Valente et al. 350; e-g. Valente et al. 347;  h-i. Miloski et al. 1).
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estaminódios ca. 1 mm compr., ovário obovoide, 
2-carpelar, 2-locular, densamente pubescente, 
estilete bilobado, unido, estigma bilobado, ambos 
com 0,5–1 mm compr. Frutos esquizocárpicos com 
1–2 mericarpos drupáceos, avermelhados, 0,6–1 
× 0,5–0,7 cm, obovoides, epicarpo membranáceo, 
glabro; endocarpo lenhoso; sementes 4–5 × 3–4 
mm, glabras, envolvidas por mesocarpo sulcoso; 
cotilédone externo curvo e interno biplicado.
Material examinado: Rio Preto, Serra da Caveira 
D’Anta, 25.II.2004, fr., K. Antunes et al. 58 (CESJ); 
23.II.2004, fr., A. Valente et al. 350 (CESJ). 
Material adicional: BRASIL. MINAS GERAIS: 
XI.1898, fl, Schwacke 13670 (RB). RIO DE JANEIRO: 
Arraial do Cabo, Ilha de Cabo Frio, Maramutá, Trilha 
para o farol, mata de encosta na vertente norte, Floresta 
Estacional Semidecídua, 14.IV.2000, fr., C. Farney & J.C. 
Gomes 4069 (RB, RBR). SÃO PAULO: Guaratinguetá, 
Reserva Florestal da Escola de Especialistas da 
Aeronáutica-EEAR, mata de planalto, 8.XI.1995, fl., 
D.C. Cavalcanti 188 (HRCB, RBR); Campos do Jordão, 
Parque Estadual, região do paiol, sobre reflorestamento, 
III.1991, fr, M.J. Robim 687 (RBR, SPSF). 

Allophylus semidentatus é uma espécie 
endêmica do Brasil. Na área de estudo foi 
coletada acima de 1.000 m de altitude, na floresta 
ombrófila densa. Esta espécie apresenta as 
seguintes características que a difere das demais 
do gênero: folíolos com margem serreada na 
metade distal, dentes com ápice acuminado e 
piloso; tirsos axilares, geralmente não ramificados, 
às vezes apresentando 1–2 ramos basais curtos; 
flores com apêndice das pétalas bífidos, dividido 
na porção apical; nectários com quatro lobos 
nectaríferos e androginóforos presentes. Os frutos 
são usados como alimento por pássaros (Ferrucci 
et al. 2009). Allophylus semidentatus assemelha-
se vegetativamente a Allophylus edulis (A.St.-
Hil., A. Juss. & Cambess.) Hieron ex Niederl., 
que apresenta as seguintes características: tirsos 
axilares, sempre não ramificados, flores com 
apêndice emarginado formando 2 linguetas 
inflexas, curtas e vilosas, disco nectarífero anelar e 
androginóforo ausente. Na Serra Negra foi coletada 
com frutos em fevereiro.

2. Cupania ludowigii Somner & Ferrucci: Bot. J. 
Linn. Soc. 146(2): 217-221. 2004. Figs. 2b-d; 6a

Nome popular: camboatá-vermelho.
Árvore 3–6 m alt., ramos subcilíndricos, 

levemente 5-costados; indumento de tricomas 
curtos, esbranquiçados a castanho-claros nos 
caules jovens, pecíolo, folíolos, raque e eixos 
da inflorescência. Folhas paripinadas, com 3–8 

pares de folíolos, com folíolo terminal reduzido 
a um apículo; pecíolo 2,3–3,2 cm compr.; raque 
bicanaliculada; folíolos 5–6,5 × 1,8 cm, oblongos, 
obovados ou elípticos, alternos, cartáceos 
ou subcoriáceos, base aguda a arredondada, 
ápice retuso a emarginado, margem inteira, às 
vezes revoluta, face adaxial glabra, às vezes 
pubérula nas nervuras, face abaxial esparsamente 
adpresso-pubérula nas nervuras; domácias uni a 
plurifoveoladas. Tirsos axilares, paniculiformes, 
3,5–8 cm compr., pubérulos ou pubescentes; 
cincinos 3–5-floros; brácteas triangular-ovadas, ca. 
1 mm compr., pubescentes. Flores actinomorfas; 
cálice 5-mero, sépalas livres, ca. 1,5 mm compr., 
tomentosas; pétalas 5-meras, ca. 1,5 mm compr., 
erosas, com apêndice bipartido, bilobado no 
ápice, pouco mais longo que as pétalas, margem 
vilosa; disco nectarífero anelar, glabro; estames 
3–4 mm compr., vilosos, pistilódio pubescente; 
estaminódios 1,5–2 mm compr.; ovário obovoide, 
2-carpelar, ca. 2 mm compr., lateralmente achatado, 
densamente pubescente nos ângulos, estilete 
trilobado, unidos, 0,5–1 mm compr., estigma 
captado. Cápsula castanha, loculicida, 1,8–2,5 × 
1,6–2,9 cm, obtriangular ou cordiforme, achatada 
lateralmente, coriácea, ápice apiculado, estípite 
3–4 mm compr., epicarpo rugoso, glabro, septos 
do endocarpo pilosos; sementes 1–2, obovoides, 
1,3–1,6 × 0,8 cm, glabras, arilo amarelo-alaranjado, 
eroso, ocupando 2/3 das sementes, com dois 
apêndices lineares na base; cotilédones plano-
convexos. 
Material examinado: Lima Duarte, Distrito de Monte 
Verde de Cima, RPPN Serra Negra, Estrada para 
Cachoeira do Véber, 16.VII.2009, fr., J.H.C. Ribeiro 
et al. 168 (CESJ); Rio Preto, Funil, Serra da Caveira 
D’Anta, 23.II.2004, fr, A. Valente et al. 350 (CESJ); 
25.II.2004, fr, K Antunes et al. 58 (CESJ).
Material adicional: BRASIL. MINAS GERAIS: São 
João Nepomuceno, Serra dos Núcleos, 12.II.2003, fl., 
A. Valente et al. 252 (CESJ); Lima Duarte, I.1995, fl., 
V. C. de Almeida 146 (R, RBR).

Cupania ludowigii é endêmica do Brasil. 
Na Serra Negra C. ludowigii foi coletada em 
borda de floresta estacional semidecidual e em 
campo rupestre, entre 900 e 1.300 m de altitude. 
É muito confundida com C. emarginata Cambess. 
que ocorre nas restingas das regiões Sudeste e 
Nordeste do Brasil por apresentar semelhança na 
forma das folhas e frutos, porém, difere desta por 
possuir as seguintes características: folhas com 6 a 
13 folíolos, os folíolos apresentam domácias uni a 
pluri-foveoladas na face abaxial, os apêndices das 
pétalas são levemente mais longos que as mesmas; 



Sapindaceae na Serra Negra

Rodriguésia 68(2): 671-690. 2017

677

Material examinado: Rio Preto, Serra da Caveira 
D’Anta, 22.II.2004, fl., A. Valente et al. 347 (CESJ); 
Serra Negra, Vila do Funil, 30.VIII.2008, fr., J. Miloski 
et al. 1 (CESJ). 
Material adicional: BRASIL. PARANÁ: Tamarana, 
fazenda do Virgílio, Três Minas, 18.V.2000, fl., O.C. 
Pavão et al. s.n. (FUEL, RBR 9453). RIO DE JANEIRO: 
Parque Nacional de Itatiaia, cabeceira da ponte do lago, 
21.IV.2009, fr., G.V. Somner et al. 1301 (RBR).

Cupania vernalis não é endêmica do Brasil, 
ocorre também em outros países da América do 
Sul como Bolívia, Paraguai oriental, Argentina 
e Uruguai. Na Serra Negra esta espécie foi 
encontrada tanto em borda de floresta estacional 
semidecidual e floresta ombrófila densa, como 
em região de transição com campo rupestre, entre 
900 e 1.000 m de altitude. Destaca-se da outra 
espécie estudada, C. ludowigii por apresentar as 
seguintes características: indumento amarelado 
a castanho nos caules jovens, raque das folhas 
e eixos da inflorescência; folíolos com margem 
denteado-serreada; flores com pétalas portando 
apêndice bipartido, bilobado, menor que a pétala; 
cápsulas com epicarpo tuberculado-rugoso, denso 
amarelo-ocráceo-pubérulo. Foi coletada com flores 
em fevereiro e com frutos em agosto.

4. Matayba juglandifolia Radlk. in Sitzungsber. 
Math.-Phys. Cl. Königl. Bayer. Akad. Wiss. 
München 9: 635 1879. Fig. 3a-d

Nome popular: Camboatá-amarelo.
Árvore 3–15 m alt., ramos cilíndricos, 

glabros, jovens com tricomas esbranquiçados ou 
amarelados, curtos, adpressos. Folhas paripinadas, 
com 3–6 pares de folíolos, com folíolo terminal 
reduzido a um apículo; pecíolo 2,8–7 cm compr.; 
raque subcilíndrica ou bicanaliculada; folíolos 
4,5–15 × 1,9–6,5 cm, subopostos ou alternos, 
oblongos ou obovados, cartáceos, quando secos 
verde-amarelados na face adaxial, glabros, base 
aguda, atenuada e assimétrica, ápice retuso a 
arredondado ou emarginado; margem inteira, 
revoluta; nervura principal impressa, secundárias 
retas ou curvas, não proeminentes na face adaxial, 
na face abaxial nervura principal proeminente; 
às vezes domácias em bolsas. Tirsos axilares, 
paniculiformes, 4–19,5 cm compr., pubescentes; 
cincinos 3–6-floros; brácteas triangulares, ca. 2 
mm compr., pubescentes. Flores actinomorfas; 
cálice 5-mero, sépalas conatas, 1,5–2 mm compr., 
ovadas, pubescentes, corola 4-mera, pétalas 1,5–2 
mm compr., obovadas, subséssil, com apêndice 
bipartido, ápice bilobado com lobos irregulares, 
de tamanho semelhante ou menor que a pétala, 

frutos obtrangulares, achatados lateralmente; 
sementes com arilo amarelo-alaranjado que recobre 
2/3 das mesmas e apresenta dois apêndices lineares 
na base. Na Serra Negra foi coletada com frutos 
em julho e novembro.

3. Cupania vernalis Cambess. in A. St.-Hil., A. 
Juss. & Cambess., Fl. Bras. Merid. 1: 387. 1828. 
 Figs. 2e-i; 6b
Cupania uraguensis Hook. & Arn., Bot. misc. 3: 
159. 1833.

Nomes populares: arco-de-barril, arco-de-
peneira, camboatá, camboatá-de-folhas grandes, 
camboatá-de-capoeira, cragoatã, guarantã, rabo-
de-bugio.

Árvore 3–7 m alt., ramos 5-sulcados, 
indumento amarelado a castanho nos caules jovens, 
raque das folhas e eixos da inflorescência. Folhas 
paripinadas, com 5–7 pares de folíolos, com folíolo 
terminal reduzido a um apículo; pecíolo 4,5–6,8 
cm compr; raque cilíndrica ou bicanaliculada; 
folíolos 4,5–10 × 2,5–4,5 cm, alternos, oblongo-
estreitos a oblongo-obovados, cartáceos, base 
aguda, atenuada ou assimétrica, ápice levemente 
obtuso ou retuso, margem denteado-serreada, 
face adaxial com tricomas apenas nas nervuras, 
face abaxial glabra ou pubérula; domácias pilosas 
ou em forma de pequena bolsa. Tirsos axilares e 
terminais, paniculiformes, às vezes não ramificados, 
14–17 cm compr., tomentosos; cincinos 5–9 floros; 
brácteas triangulares, 1–3 mm compr., densamente 
tomentosas, bractéolas semelhantes às brácteas, ca. 
0,2 mm compr. Flores actinomorfas; cálice 5-mero, 
sépalas livres, 1,7–2,5 mm compr., oblongas, 
ferrugíneo-pubescente-tomentosas; corola 5-mera, 
pétalas 1,7–3,8 mm compr., largo-obovadas, 
vilosas, com apêndice bipartido, ápice bilobado, 
menor que as pétalas, viloso; disco nectarífero 
anelar, glabro; estames 4–5,5 mm compr., pilosos, 
anteras amareladas a vináceas, pistilódio viloso; 
estaminódios 1,5–2 mm compr., ovário trígono-
obovoide, 3-carpelar, denso ferrugíneo-viloso, 
estilete trilobado, lobos unidos, ca. 2 mm compr., 
ferrugíneo-hirsuto, estigma captado. Cápsula 
castanha, quando jovem amarelada, loculicida, 1,5–3 
× 1,7 cm, estípite 1–2 mm compr., trígono-obovoide 
ou trígono-piriforme, não achatada lateralmente, 
coriácea, epicarpo tuberculado-rugoso, denso 
amarelo-ocráceo-pubérulo, endocarpo ferrugíneo-
viloso; sementes 1–1,7 × 0,6–1 cm, glabras, arilo 
amarelo-alaranjado, ocupando 2/3 da semente, 
arilo sem apêndices lineares na base da semente; 
cotilédones plano-convexos. 
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Figura 3 – a-d. Matayba juglandifolia – a. ramo florífero; b. flor masculina; c. flor feminina; d, cápsula loculicida 
aberta. e-g. Matayba marginata – e. ramo frutífero; f. flor masculina; g. cápsula loculicida aberta mostrando as 
sementes com arilo. (a-c. Miloski et al. 2; d. Souza et al. 281; e, g. Salimena et al. 3591; f. Miloski et al. 3).
Figure 3 – a-d. Matayba juglandifolia – a. branch with flowers; b. male flower; c. female flower; d. open loculicidal capsule. e-g. 
Matayba marginata – e. branch with fruits; f. male flower; g. open loculicidal capsule showing the seeds with aril. (a-c. Miloski et al. 
2; d. Souza et al. 281; e, g. Salimena et al. 3591; f. Miloski et al. 3).
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densamente viloso; disco nectarífero anelar, 
glabro; estames 8, 3–5 mm compr., pubescentes, 
anteras amareladas, pilosas, pistilódio viloso; 
estaminódios 1–2 mm compr.; ovário trilobado-
elipsoide-globoso, 3-carpelar, densamente 
amarelo-pubescente, estilete levemente trilobado, 
unidos, ca. 3 mm compr., estigma captado. Cápsula 
avermelhada ou castanha, loculicida, 1,2–2,2 × 
1,2–2 cm, obovoide-globosa, coriácea, subséssil, 
verrucosa, quando jovem epicarpo pubescente, 
maduro glabro, endocarpo tomentoso; sementes 
0,7–1 × 0,5–0,7 cm, obovoides,glabras, arilo 
branco a amarelado, recobrindo totalmente as 
sementes; cotilédone externo curvo e interno 
biplicado. 
Material selecionado: Rio Preto, Serra Negra, 2007, fr., 
A.S.M. Valente & P.O. Garcia (CESJ 49344);  Cambuí, 
13.X.2007, fl. e fr., F. S. Souza et al. 281 (CESJ); Vila 
do Funil, 30.VIII.2008, fl., J. Miloski et al. 2 (CESJ). 

Matayba juglandifolia é uma espécie 
endêmica do Brasil. Na Serra Negra M. juglandifolia 
foi encontrada no interior de floresta ombrófila 
densa a ca. 1.000 m de altitude. Este táxon difere 
de M. marginata por apresentar folíolos grandes 
(4,5–15 × 1,9–6,5 cm), cápsulas verrucosas e as 
sementes cobertas totalmente por arilo branco 
a amarelado. Segundo Reitz (1980), as pombas 
procuram os frutos desta espécie para alimentação. 
Foi coletada com flores de agosto a outubro e com 
frutos em outubro.

5. Matayba marginata Radlk. in Sitzungsber. 
Math.-Phys. Cl. Königl. Bayer. Akad. Wiss. 
München 9: 634. 1879. Figs. 3e-g; 6c

Arvoreta ca. 3 m alt.; ramos jovens, raque 
foliar e eixo da inflorescência pubescentes, com 
tricomas amarelados; ramos cilíndricos, subglabros 
a pubescentes. Folhas paripinadas, 5–7 pares de 
folíolos, dispostos geralmente no ápice do ramos, 
com folíolo terminal reduzido a um apículo; 
pecíolo 0,6–1,5 cm compr.; raque marginada ou 
subalada; folíolos 2–3 × 0,8 cm, subopostos a 
alternos, oblongos a elíptico-oblongos, cartáceos, 
quando secos castanho-claros ou verde-escuros 
na face adaxial, base levemente atenuada ou 
assimétrica, ápice arredondado a retuso, margem 
inteira, revoluta, face adaxial lustrosa, proeminente 
e pubérula apenas na nervura principal, nervuras 
secundárias curvas, face abaxial pubérula; 
domácias foveoladas ou urceoladas. Tirsos 
axilares, não ramificadas ou paniculiformes, 5–7 
cm compr., pubérulos; brácteas triangulares, ca. 
1,5 mm compr., pubescentes. Flores actinomorfas; 

cálice 5-mero, sépalas ovadas, ápice agudo, 
conatas, ca. 1 mm compr., ciliadas; corola 4-mera, 
pétalas obovadas, 1–1,2 mm compr., ciliadas, 
apêndice bipartido até a base da unha, lobos 
obovados, densamente vilosos, do mesmo tamanho 
ou maior que as pétalas; nectário em forma de 
disco anelar, glabro; estames 8, 3–3,5 mm compr., 
pubescentes; anteras glabras; estaminódios 1,3–1,5 
mm compr., ovário trilobado-ovoide, 3-carpelar, 
densamente amarelo-adpresso-pubescente, estilete 
trilobado, ca.  1 mm compr., lobos unidos, estigma 
trilobado, ca. 0,3 mm compr. Cápsula avermelhada, 
loculicida, levemente trilobado ou bilobado-ovoide 
ou globoso, 1–2 × 1–1,4 cm, coriácea, subséssil, 
rugosa, epicarpo pubérulo, endocarpo branco a 
ferrugíneo-viloso; sementes 1–3, elipsoides, ca. 
8 × 6 mm glabras, com arilo amarelado, cobrindo 
2/3 da semente; embrião plano-convexo.
Material selecionado: Rio Preto, Serra da Caveira 
D’Anta, Fazenda Tiririca, 15.XI.2003, fl. e fr., F.R. 
Salimena et al. 1144 (CESJ); Serra do Funil, 11.IX.2004, 
fr., C.N. Matozinhos et al. 64 (CESJ, SPFR); RPPN São 
Lourenço do Funil, 19.VII.2013, fr., F.R.G. Salimena 
et al. 3591 (CESJ); Serra Negra, Fazenda Santa Luzia, 
31.VI.2007, fl. e fr., F.R. Salimena et al. 2472 (CESJ);  
Serrinha, Sítio do Degredo, 21.VIII.2009, fl., J.A. 
Oliveira et al. 85 (CESJ); Trilha para o Burro de Ouro, 
18.V.2006, fl., N.L. Abreu et al. 87 (CESJ); Gruta do 
Funil, 31.VIII.2008, fl., J. Miloski et al. 3 (CESJ); 
Trilha para a cachoeira da Água Amarela, 13.VI.2012, 
fl., J.H.C. Ribeiro et al. 238 (CESJ); Lima Duarte, Serra 
Negra, RPPN Serra Negra, 25.X.2008, fl., J.H.C. Ribeiro 
et al. 22 (CESJ).

Matayba marginata é endêmica do Brasil. 
Na Serra Negra M. marginata foi registrada apenas 
uma vez em borda de floresta sendo mais frequente 
nos campos rupestres, em altitudes entre 1.000 e ca. 
1.600 m, formando grande população. Esta espécie 
se destaca por apresentar folíolos geralmente no 
ápice dos ramos, medindo (2–3 × 0,8 cm), e a raque 
é marginada ou subalada. Os frutos são cápsulas 
avermelhadas, e suas sementes apresentam arilo 
amarelado que cobre 2/3 das mesmas. Foi coletada 
com flores de maio a dezembro e com frutos de 
junho a dezembro.

6. Paullinia carpopoda Cambess. in A. St.-Hil., 
Fl. Bras. Merid. 1: 376, t. 78. 1828. Figs. 4a-c; 6d

Nome popular: cipó-uva.
Trepadeira lenhosa lactescente, caule 

cilíndrico, estriado ou levemente costado, castanho, 
pubescente, em seção transversal com apenas 
um cilindro vascular. Folhas imparipinadas, 
11-folioladas ou 13-folioladas, folíolos basais 
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Figura 4 – a-c. Paullinia carpopoda – a. pistilo; b. infrutescência; c. detalhe da cápsula. d-e. Paullinia trigonia 
– d. ramo frutífero; e. detalhe da cápsula septífraga. (a. Menini Neto et al. 670; b-c. Souza & Ribeiro 678; d-e. 
Matozinhos et al. 58).
Figure 4 – a-c. Paullinia carpopoda – a. pistil; b. infrutescence; c. detail of capsule. d-e. Paullinia trigonia – d. branch with fruits; e. 
detail of septifragal capsule. (a. Menini Neto et al. 670; b-c. Souza & Ribeiro 678; d-e. Matozinhos et al. 58).

b

2 
cm

a

5 
cm

d

10
 c

m

c

1 
cm

e

2 
m

m
trifoliolulados; estípulas lanceoladas; pecíolo 
cilíndrico, 3,2–5,7 cm compr.; raque foliar alada; 
folíolos 3,5–8 × 1,5–2,5 cm, lanceolados ou 
elípticos, cartáceos ou subcoriáceos, base cuneada, 
aguda, atenuada ou assimétrica; ápice agudo ou 
acuminado, mucronado, margem inteira, revoluta, 
face adaxial glabra exceto na nervura principal, 
face abaxial glabra a pubescente; domácias pilosas. 
Tirsos racemiformes, pedúnculo 1,3–2 cm compr., 
raque 5,5–11,5 cm compr., pubescentes, cincinos 
3–6-floros, brácteas triangulares, 5–6 mm compr., 
pubescentes. Flores  zigomorfas; cálice 4-mero, 
sépalas livres, ovadas, duas externas 1–2,5 mm 
compr., densamente adpresso-pubescentes, duas 
internas 3–5 mm compr., obovadas, incano-
denso-pubescente; corola 4-mera, pétalas 2,5–4 
mm compr., obovadas, ápice dos  apêndices 
das pétalas posteriores com crista emarginada; 
lobos nectaríferos 4, posteriores suborbiculares, 
laterais reduzidos; androginóforo pubérulo; 
estames 2–3 mm compr., velutinos, pistilódio 
glabro; estaminódios 2–3 mm compr., ovário 

elipsoide-globoso, 3-carpelar, glabro, estilete ca. 
0,5 mm compr., pubescente, estigma ca. 0,5 mm 
compr. Cápsula avermelhada, septífraga, 3–3,7 × 
1,5–2 cm, porção globosa 6-costada, apiculada, 
crustácea, 1-seminada, estípite 0,9–1,7 cm 
compr., epicarpo e endocarpo glabros; sementes 
subglobosas ou elipsoides, 1,2–1,5 × 0,9–1,6 cm, 
glabras, sarcotesta cobrindo totalmente ou quase 
toda a semente, cotilédones subretos. 
Material selecionado: Rio Preto, Serra Negra, 
13.X.2007, fr., S.A. Roman et al. 23 (CESJ); Estrada 
para Lima Duarte, 19.IV.2009, fl., L. Menini Neto et al. 
670 (CESJ); Vila do Funil, 30.VIII.2008, fr., J. Miloski 
et al. 5 (CESJ, SPRF); Gruta do Funil, 23.X.1988, fr, 
R.C.Oliveira 23480 (CESJ); Funil, Fazenda Tiririca, 
24.IV.2004, fl., fr, K. Antunes et al. 105 (CESJ); Trilha da 
ponte em direção ao Serrote de São Gabriel, 2.VI.2006, 
fl., F.R.G. Salimena et al. 1370 (CESJ); Serra do Funil, 
20.VIII.2004, fr., C.N. Matozinhos et al. 32 (CESJ); 
Olaria, Estrada do Rio Preto, 10.XI.2003, fr., F.R.G. 
Salimena et al. 1117 (CESJ); Lima Duarte, Distrito de 
Monte Verde de Cima, RPPN Serra Negra, 30.V.2009, 
fl. e fr., F.S. Souza & J.H.C. Ribeiro 678 (CESJ).
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Paullinia carpopoda é uma espécie endêmica 
do Brasil. Na Serra Negra foi encontrada em 
borda de floresta ciliar e campo rupestre entre 
900 e 1.000 m de altitude. É uma espécie melífera 
(Pirani & Cortopassi-Laurino 1993). Difere de 
Paullinia trigonia por apresentar caule castanho, 
liso, folíolos lanceolados ou elípticos, com 
margem inteira e revoluta. As cápsulas não são 
aladas, apresentam uma porção globosa 6-costada, 
apiculada, uniseminada e estípite variando de 0,9 a 
2 cm compr. Foi coletada com flores abril a junho 
e com frutos de abril a novembro.

7. Paullinia trigonia Vell., Fl. flum. 1: 159. 1825; 
Icon. 30. 1829. Figs. 4d-e; 6e

Nomes populares: Cipó-timbó, timbó-de-
cipó, timbó-aitica, timbó, tingui-cipó.

Trepadeira lenhosa lactescente, com tricomas 
esbranquiçados ou castanhos na raque, pecíolo, 
estípulas e eixos da inflorescência; caule castanho-
avermelhado, estriado, densamente hirtelo ou 
glabrescente, em seção transversal com apenas um 
cilindro vascular. Folhas geralmente biternadas, 
ou imparipinadas 11-folioladas ou 13-folioladas, 
folíolos basais trifoliolulados; estípulas ovadas; 
pecíolo 2,5–4,7 cm compr.; raque marginada 
ou alada; folíolos 2,6–6 × 1,2–2,5 cm, ovado-
romboidais a elíptico-lanceolados, subcoriáceos, 
base cuneada, aguda ou atenuada, ápice agudo 
ou obtuso, margem denteado-serreada, revoluta, 
pubescentes na nervura principal em ambas as 
faces ou pubescente na face abaxial e apenas 
nas nervuras da face adaxial; domácias pilosas. 
Tirsos racemiformes, pedúnculo 0,6–1,4 cm 
compr., raque 1,5–3,7 cm compr., pubescentes; 
cincinos 4–6-floros; brácteas triangulares, ca. 8 
mm compr., pubescentes, bractéolas semelhantes 
as brácteas, 4–5 mm compr. Flores zigomorfas; 
cálice 4-mero, sépalas livres, duas externas 
obovadas, 1–2,5 mm compr., pubérulas, duas 
internas obovadas, pubescentes; corola 4-mera, 
pétalas obovadas, ca. 2 mm compr., ápice dos 
apêndices das pétalas posteriores com crista erosa; 
lobos nectaríferos 4, posteriores ovoides, laterais 
menores; androginóforo piloso; estames ca. 1,2 
mm compr., pubescentes, estaminódios ca. 1 mm 
compr., ovário trígono-ovoide, 3-carpelar, pubérulo 
nos ângulos, estilete subséssil, estigma trífido, ca. 
0,2 mm compr. Cápsula avermelhada, septífraga, 
trialada ou tricarenada, trígono-elipsoide ou 
trígono-obovoide, 0,9–2 × 0,5–1,3 cm, subcoriácea,  
estípite 1–5 mm, 1–3 seminadas, epicarpo glabro, 
endocarpo tomentoso na margem das valvas; 

sementes trígono-elipsoides ou trígono-obovoides, 
8–9 × 6–7 mm, glabras, sarcotesta cobrindo 1/2–2/3 
da semente, cotilédone externo curvo e interno 
biplicado. 
Material selecionado: Rio Preto, Serra Negra, Trilha 
para Cachoeira da Água Amarela, s.d., fl. e fr, N.L. Abreu 
et al. 159 (CESJ); Mata do Cambuí, IX.2011, fr., R.J.V. 
Alves & N.L. Abreu 8762 (CESJ). Boqueirão, divisa com 
Santa Bárbara do Monte Verde, fl, 16.II.2007, F.R.G. 
Salimena & P.H. Nobre 2430 (CESJ); Serra da Caveira 
D’Anta, fazenda da Tiririca, fl, 25.II.2004, K. Antunes 
et al. 55 (CESJ); Serra do Funil, Trilha para o Ninho da 
Égua, 21.VIII.2004, fr., C.N. Matozinhos et al. 58 (CESJ, 
SPRF); Vila do Funil, RPPN São Lourenço do Funil e 
RPPN Serrinha, 15.VIII.2013, fr., F.R.G. Salimena et 
al. 3600 (CESJ).
Material adicional: BRASIL. MINAS GERAIS: Novo 
Cruzeiro, Estrada Palmeiras para a Fazenda Araras, S 
17°38’42”, W 41°59’37.7”, alt. 810 m, 2.XII.2004, fl., 
J.R. Stehmann et al. 3681 (BHCB, RBR). 

Paullinia trigonia é uma espécie endêmica 
do Brasil. Na Serra Negra P. trigonia é encontrada 
na borda e no interior de floresta ombrófila densa 
e floresta estacional semidecidual, além de campo 
rupestre entre 900 e ca. 1.100 m de altitude. 
Destaca-se das demais espécies por apresentar 
caule castanho-avermelhado, estriado. Os folíolos 
são ovado-romboidais a elíptico-lanceolados, com 
margem denteado-serreada. Os frutos são cápsulas 
trialadas ou tricarenadas, trígono-elipsoide ou 
trígono-obovoide, com 1 a 3 sementes, e com 
estípite variando de 1 a 5 mm compr. Foi coletada 
com frutos de agosto a setembro.

8. Serjania deflexa Gardner, London J. Bot. 2: 337. 
1843. Fig. 5a-e

Trepadeira lenhosa; caule, pecíolo, raque da 
folha e eixo da inflorescência ferrugíneo, denso-
setoso-hirsutos e com tricomas glandulares; caule 
5-sulcados, em seção transversal composto por 
um cilindro vascular central pequeno e 5 cilindros 
vasculares radiais. Folhas biternadas, estípulas 
subuladas, 1–2 mm compr., pecíolo canaliculado, ca. 
2 cm compr.; raque bicanaliculada; folíolos 1,5-4,2 × 
0,5–2 cm, ovados, elípticos ou lanceolados, cartáceos, 
quando secos a face adaxial castanho-escura e a 
face abaxial castanho-clara; base atenuada, obtusa 
e ou assimétrica, ápice acuminado, mucronado, 
margem inteira ou com 1–2 dentes, ciliada, com 
tricomas setosos; face adaxial setosa e com tricomas 
glandulares, face abaxial com tricomas lanuginosos; 
domácias ausentes. Tirsos racemiformes, congestos, 
pedúnculo 2,5–9 cm compr., raque 3–11 cm compr.; 
cincinos 4–7-floros, brácteas linear-subuladas, ca. 
1 mm compr., setosas, com tricomas glandulares. 
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Figura 5 – a-e. Serjania deflexa – a. ramo florífero; b. detalhe do indumento do caule; c. pistilo; d. detalhe do 
estigma; e. mericarpos samaroides. f-i. Serjania elegans – f. ramo floríferos; g. corte transversal do caule; h. pistilo; 
i. mericarpos samaroides. j-k. Serjania laxiflora – j. pistilo; k. mericarpos samaroides. l-n. Serjania multiflora – l. 
corte transversal do caule; m. flor masculina; n. mericarpos samaroides. (a-d. Antunes et al. 133; e. Somner et al. 
1453; f-i. Salimena & Nobre 2456; j-k. Matozinhos et al. 195; l-n. Miloski et al. 6).
Figure 5 – a-e. Serjania deflexa – a. branch with flower; b. detail of stem indument; c. pistil; d. detail of stigma; e. samaroid mericarps. 
f-i. Serjania elegans – f. branch with flowers; g. cross cut of stem; h. pistil; i. samaroid mericarps. j-k. Serjania laxiflora – j. pistil; k. 
samaroid mericarps. l-n. Serjania multiflora – l. cross cut of stem; m. male flower; n. samaroid mericarps. (a-d. Antunes et al. 133; e. 
Somner et al. 1453; f-i. Salimena & Nobre 2456; j-k. Matozinhos et al. 195; l-n. Miloski et al. 6).
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Flores zigomorfas; sépalas 5, livres, ovadas, duas 
externas ca. 3 mm compr. e três internas 3,5–5 mm 
compr., hirsuto-setosas e com tricomas glandulares; 
pétalas 4, obovadas, 4,5–6 mm compr., longo 
unguiculadas (ca. 1,5 mm compr.), com tricomas 
setosos, ápice dos apêndices das pétalas posteriores 
com crista erosa; lobos nectaríferos 4, posteriores 
suborbiculares, lateral reduzidos; androginóforo 
pubérulo; estames 3–4,5 mm compr., vilosos; 
estaminódios 2,5–3 mm compr., ovário trígono-
obovoide, 3-carpelar, densamente hirsuto-setoso, 
com tricomas glandulares, avermelhados, longos, 
estilete ca. 1 mm compr., estigma trífido, 0,7–1 mm 
compr. Mericarpos samaroides castanhos, cartáceos, 
3–3,4 × 1,8–2,5 cm, subretangular ou subcordado, 
porção seminífera do mericarpo achatada 
lateralmente, epicarpo com indumento densamente 
hirsuto-setoso, mais longos na porção seminífera do 
que nas alas e com tricomas glandulares; em nível 
dos lóculos 1,6–2 cm larg., crista dorsal 2–2,5 mm 
larg., revoluta, alas mais ou menos retas; endocarpo 
ferrugíneo-viloso; sementes lenticulares, 4–6 × 3–5 
mm, glabras; cotilédone externo curvo e interno 
biplicado.
Material examinado: Rio Preto, Serra Negra, Estrada 
do Vilarejo do Funil, 21.V.2004, fl., K. Antunes et al. 
133 (CESJ).
Material adicional: BRASIL: MINAS GERAIS: Bicas, 
13.VI.1970, fl, P.L.K. & Urbano 8731 (CESJ, RBR). 
RIO DE JANEIRO: Itatiaia, Parque Nacional de Itatiaia, 
borda da estrada para o hotel Donati, S 22°26’53,2”, 
W 044°36’17,6”, 27.VIII.2009, fr., G.V. Somner et al. 
1453 (RBR).

Serjania deflexa é uma espécie endêmica do 
Brasil. Na Serra Negra S. deflexa foi encontrada 
na borda de floresta estacional semidecidual a 
ca. 900 m de altitude. Destaca-se por apresentar 
caule densamente ferrugíneo-setoso-hirsuto, 
em seção transversal composto por um cilindro 
vascular central pequeno e 5 cilindros vasculares 
radiais. Os folíolos com face adaxial setosa e 
com tricomas glandulares, face abaxial com 
tricomas lanuginosos. Os frutos possuem a porção 
seminífera dos mericarpos samaroides achatada 
lateralmente, coberta por tricomas setosos, e as 
sementes são lenticulares. Na Serra Negra foi 
coletada com flores em maio.

9. Serjania elegans Cambess., in A. St.-Hil., Fl. 
Bras. Merid. 1: 358. 1828. Figs 5f-i; 6f

Nome popular: Timbó-mata-peixe.
Trepadeira lenhosa; caule 5-costado, pubérulo 

e com tricomas glandulares, em seção transversal 
com um cilindro central pequeno e cinco cilindros 

vasculares radiais. Folhas biternadas, estípulas 
subulado-lanceoladas; pecíolo canaliculado, 1,5–4,5 
cm compr.; raque canaliculada; folíolos 2,5–10 
× 1–3,5 cm, ovado-lanceolados ou lanceolados, 
cartáceos; base atenuado, obtuso ou assimétrica; 
ápice agudo ou acuminado, mucronado; margem 
inteira ou com 1 ou 2 dentes obtusos, face adaxial 
e abaxial pubescente, com tricomas glandulares; 
domácias pilosas. Tirsos racemiformes laxifloros, 
pedúnculo 6–14 cm compr., raque 4–19,5 cm 
compr.; cincinos 4–5-floros; brácteas triangulares, 
1–1,2 mm compr., ápice cuspidato, bractéolas 
semelhantes, ca. 0,5 mm compr., pubescentes e 
com tricomas glandulares. Flores zigomorfas; cálice 
5-mero, sépalas róseas, livres, membranáceas, 
pubérulas, margem com tricomas glandulares, duas 
externas ovadas, 3,5–4 mm compr., subcartáceas, 
três internas ovadas ou obovadas, 4,5–6 mm 
compr., pétalas 4, 6,5–7 mm compr., obovadas, 
membranáceas, ápice dos apêndices das pétalas 
posteriores com crista emarginada ou erosa; 
lobos nectaríferos 4, posteriores ovoides, laterais 
reduzidos; androginóforo glabro; estames 3,5–5 
mm, setoso-vilosos; estaminódios 2,5–3 mm compr., 
ovário trígono-obovoide, 3-carpelar, hirsuto-setoso, 
com tricomas glandulares, estilete 1,5–2 mm compr., 
pubescente em  1/3 basal, estigma trífido, 0,5–0,7 
mm compr. Mericarpos samaroides róseos, ovado-
cordados ou subretangulares, 2,5–3 × 1,7–2 cm, 
cartáceos, porção seminífera do mericarpo achatado 
lateralmente, epicarpo da porção seminífera e alas 
pubérulos e com tricomas glandulares, crista 2–3 
mm larg., endocarpo com raros tricomas longos; 
sementes lenticulares, 5–7 × 3–5 mm, glabras, 
cotilédone externo curvo e interno biplicado. 
Material selecionado: Rio Preto, Serra Negra, próximo 
ao Cânion, s.d., fl. e fr., C.N. Matozinhos et al. 326 
(CESJ); Fazenda Santa Luzia, 31.VI.2007, fl. e fr., 
F.R.G. Salimena & P.H. Nobre 2465 (CESJ); Trilha para 
o Ninho da Égua, 2.V.2009, fl, D. Monteiro et al. 537 
(CESJ); Fazenda Tiririca, 26.VI.2008, fl. e fr., F. S. Souza 
& O.J. Bastos 524 (CESJ); Trilha da cachoeira da Água 
Amarela, 26.III.2013, fl., K. Antunes & R. J. V. Alves 
405 (CESJ); Mata da Dona Luzia, 12.X.2007, fl., S.A. 
Roman et al. 20 (CESJ); Serra do Funil, fr, 11.IX.2004, 
C.N. Matozinhos et al. 90 (CESJ); próximo à Gruta do 
Funil, 1.VI.2006, fl., P.L. Vianna et al. 2157 (CESJ).
Material adicional: BRASIL. RIO DE JANEIRO: 
Itatiaia, Parque Nacional, BR 485, fim da Trilha Barbosa 
Rodriguez, ao lado do rio, 21.V.2010, fl., G.V. Somner 
et al. 1518 (RBR).

Serjania elegans é uma espécie endêmica 
do Brasil. Na Serra Negra S. elegans é muito 
frequente, sendo encontrada em campo rupestre, 
na borda de floresta ombrófila densa e também no 
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Figura 6 – a. Cupania ludowigii – ramo frutífero e detalhe do fruto aberto. b. Cupania vernalis – cápsulas jovens. c. 
Matayba marginata – ramos frutíferos. d. Paullinia carpopoda – ramos frutíferos e detalhe das cápsulas. e. Paullinia 
trigonia – ramos frutíferos – f. Serjania elegans – ramo florífero. g. Serjania laruotteana – mericarpos samaroides 
jovens. h. Serjania fuscifolia – ramos florífero e frutífero. i. Serjania reticulata – ramos frutíferos. (Fotos: a. Filipe 
S. Souza; b, d, e. Genise V. Somner; c, f, g. Luiz Menini Neto; h, i. Thiago Flores).
Figure 6 – a. Cupania ludowigii – branch with fruits and detail of open fruit. b. Cupania vernalis – immature capsules. c. Matayba 
marginata – branches with fruits. d. Paullinia caropopoda – branch with fruits and detail of the capsules. e. Paullinia trigonia – branch 
with fruits. f. Serjania elegans – branch with flowers. g. Serjania laruotteana – immature samaroid mericarps. h. Serjania fuscifolia – 
branches with flowers and fruits. i. Serjania reticulata – branch with fruits. (Photos: a. Filipe S. Souza; b, d, e. Genise V. Somner; c, f, 
g. Luiz Menini Neto; h, i. Thiago Flores).
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ecótono entre estas duas formações, entre 900 e 
1.000 m de altitude. Esta espécie destaca-se por 
apresentar caule em seção transversal composta 
por um cilindro central pequeno e cinco cilindros 
vasculares radiais; folíolos ovado-lanceolados ou 
lanceolados, com margem inteira ou com 1 ou 2 
dentes obtusos. Suas flores possuem corola rósea, 
que juntamente com S. velutina Radlk., espécie do 
cerrado, diferem das demais espécies de Serjania 
que apresentam cor branca ou branco-amarelada. 
Os frutos são mericarpos samaroides ovado-
cordados ou subretangulares, róseos, pubérulos e 
com tricomas glandulares, a porção seminífera do 
mericarpo é achatada lateralmente. As sementes 
são lenticulares. Na Serra Negra foi coletada com 
flores e frutos de abril a junho.

10. Serjania fuscifolia Radlk., Consp. sect. sp. 
Serjan.: 10. 1874. Fig. 6h

Nome popular: cipó-timbó.
Trepadeira lenhosa lactescente, pubescente; 

caule 8–10-costado, em seção transversal 
composto por um cilindro vascular central e 
8 cilindros vasculares periféricos do mesmo 
tamanho que o central. Folhas biternadas, 
estípulas triangulares, ca. 0,2 cm compr., 
persistentes; pecíolo canaliculado, 0,8–6 cm 
compr., raque bicanaliculada; folíolos 0,8–4,2 
× 0,5–1,8 cm, subromboidais, ovado, ovado-
lanceolados ou elípticos, cartáceos; base cuneada, 
atenuada, obtusa ou assimétrica; ápice agudo, 
obtuso ou acuminado, mucronado; margem 
denteado-serreada, dentes arredondados; face 
adaxial brilhantes, castanho-escura, velutina, e nas  
nervuras densamente tomentosas, com tricomas 
branco-amarelados, face abaxial opaca, castanho 
mais clara, velutina e com tricomas glandulares; 
domácias pilosas. Tirsos racemiformes, pedúnculo 
2–10 cm compr., raque 3,5–16,5 cm compr., 
tomentosos; cincinos 4–9-floros; brácteas 
subuladas, 1,2–1,5 mm compr., velutino-
tomentosas, bractéolas semelhantes ás brácteas, 
0,2–0,7 mm compr. Flores zigomorfas; cálice 
5-mero, sépalas livres, duas externas ovadas, 
ca. 2 mm compr., velutino-tomentosas, três 
internas ovadas, ca. 3 mm compr., face adaxial e 
abaxial adpresso curto incano-tomentosa e com 
tricomas glandulares; corola 4-mera, pétalas 
livres, obovadas, 2,5–3 mm compr., ápice dos 
apêndices das pétalas posteriores com crista 
erosa, emarginada ou biauriculiforme; lobos 
nectaríferos 4, posteriores ovoides, laterais 
reduzidos; androginóforo glabro; estames 2,5–3 

mm compr., pubescentes; estaminódios, ca. 2 
mm compr., ovário trígono-obovoide, 3-carpelar, 
3-locular, densamente pubescente, com tricomas 
glandulares, estilete ca. 0,3 mm compr., pubérulo, 
estigma trífido, ca. 0,5 mm compr. Mericarpos 
samaroides ovado-cordados, 1,8–2 × 1,8–2 
cm, cartáceos, porção seminífera do mericarpo 
inflada, com nervuras proeminentes; em nível 
dos lóculos 6–8 mm larg.; epicarpo da porção 
seminífera pubescente e das alas pubérulo ou 
velutino-pubescente; endocarpo com tricomas 
raros; sementes trígono-elipsoidais, ca. 4 × 2 
mm, pubérulas na base, cotilédone externo curvo 
e interno biplicado.
Material examinado: Lima Duarte, Serra Negra, 
Fazenda Serra Negra, 31.V.2009, fl., J.H.C. Ribeiro & 
F.S. Souza 143 (CESJ). 
Material adicional: BRASIL. RIO DE JANEIRO: 
Mangaratiba, Reserva Ecológica Rio das Pedras, Trilha 
das Borboletas, 13.VII.1997, fr., J.M.A. Braga et al. 
4225 (RB); Itatiaia, Parque Nacional de Itatiaia, estrada 
principal do Parque, BR 485, 612 m alt., S 22°27’45,2”, 
W 044°35’38,0”, 27.VIII.2009, fr., G.V. Somner et 
al. 1458 (RBR). SÃO PAULO: Fernandópolis, mata 
do Zoológico, 26.VI.1993, fl., R. Neves 250 (RB, 
USU).   

Serjania fuscifolia é endêmica do Brasil. Na 
Serra Negra S. fuscifolia ocorre no campo rupestre 
em torno de 1.200 m de altitude. Destaca-se por 
apresentar o caule em seção transversal composto 
por um cilindro vascular central pequeno e 
8 cilindros vasculares periféricos do mesmo 
tamanho que o central. Os folíolos possuem 
margem crenado-serreada, dentes arredondados, 
e na face adaxial com nervura principal denso 
castanho-claro-pubescente, e domácias na face 
abaxial. Os frutos apresentam a porção seminífera 
dos mericarpos samaroides inflada, pubérula ou 
pubescente. As sementes são pubérulas na base. 
Na Serra Negra foi coletada com flores em maio.

11. Serjania laruotteana Cambess. in A. St.-Hil., 
Fl. Bras. merid. 1: 368. 1828. Fig. 6g

Nomes populares: cipó-uva, cipó-timbó-açu, 
erva-timbó.

Liana lactescente, caule 8–10 estriado, 
jovem pubescente, adulto glabro, em seção 
transversal composto por um cilindro vascular 
central e 7–8 cilindros vasculares periféricos. 
Folhas biternadas; pecíolo canaliculado, ca. 3,5 cm 
compr.; raque primária bicanaliculada, secundária 
marginada; estípulas oblongas, caducas, cicatrizes 
semilunares; folíolos 2,5–7,5 × 1,3–3 cm, ovado-
lanceolados, cartáceos, glabros, base atenuada 
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12. Serjania laxiflora Radlk.: Monogr. Serjania: 
135. 1875. Fig. 5j-k

Nome popular: timbó. 
Trepadeira lenhosa, caule 5-estriado, com 

estrias vináceas, glabro, em seção transversal com 
apenas um cilindro vascular. Folhas biternadas, 
pecíolo canaliculado, 1,5–2,6 cm compr.; 
estípulas triangulares, ca. 0,5 mm compr.; raque 
bicanaliculada ou alada; folíolos 1,5–5,5 × 0,8–2,5 
cm, ovados ou elípticos, cartáceos, discolores, 
glabros, base atenuada, obtusa ou assimétrica, 
ápice agudo ou obtuso, mucronado, margem 
inteira ou 2–3 denteado-serreada na porção distal, 
revoluta, face adaxial brilhante, face abaxial opaca; 
domácias pilosas. Tirso racemiforme, laxifloro, 
pedúnculo 3,5–9 cm compr., raque 2,5–7 cm 
compr., subglabra; cincinos 4–6-floros; brácteas 
triangulares, ca. 1,5 mm compr., ciliadas e com 
tricomas glandulares. Flores zigomorfas; sépalas 5, 
livres, membranáceas, duas externas elípticas, ca. 
3 mm compr., glabrescentes, três internas ovadas 
ou elípticas, ca. 4 mm compr., pubérulas; pétalas 
4, 4,5–5 mm compr., obovadas, membranáceas, 
longo unguiculadas, ápice dos  apêndices das 
pétalas posteriores com crista emarginada ou erosa; 
lobos nectaríferos 4, posteriores subesféricos, 
lobos laterais reduzidos; androginóforo glabro; 
estames 3,5–4 mm compr., vilosos; pistilódio 
glabro; ovário trígono-obovoide, 3-carpelar, com 
tricomas glandulares; estaminódios 2,5–3 mm 
compr. Mericarpos samaroides 1,6–2 × 1,4–1,8 
cm, cartáceos, ovados a cordiformes, em nível do 
lóculo ca. 8 mm larg., porção seminífera pouco 
inflada, com nervuras proeminentes, epicarpo da 
porção seminífera e alas glabros, endocarpo viloso, 
com tricomas longos; sementes lenticulares, 4–5 × 
3 mm, glabras, cotilédone externo curvo e interno 
biplicado.
Material examinado: Lima Duarte, Serra Negra, Trilha 
para o Marciano, 14.X.2008, fl., C.N. Matozinhos et 
al.421 (CESJ, RBR); Rio Preto, Serra do Funil, Ninho 
da Égua, 25.IV.2005, fl. e fr., C.N. Matozinhos et al. 195 
(CESJ, RBR); Serra Negra, região do Burro de Ouro, 
20.V.2006, fl., P.L. Viana et al. 2041 (CESJ, RBR).
Material adicional examinado: BRASIL. MINAS 
GERAIS, Lima Duarte, nascente do Pirapitinga, 
11.X.1989, fl., L. Krieger & M. Brugger 24264 
(CESJ, RBR). 

Serjania laxiflora é uma espécie endêmica de 
Minas Gerais. Na Serra Negra foi encontrada no 
campo rupestre e em borda de floresta ombrófila 
densa entre 1.000 e 1.600 m de altitude. Esta 
espécie destaca-se por apresentar folíolos com 
margem inteira ou com 2–3 dentes na porção 

e assimétrica, ápice agudo; margem denteado-
serreada; domácias pilosas. Tirso racemiforme, 
pedúnculo 1–9,5 cm compr., raque 7–12 cm 
compr., pubescente; cincinos 4–7-floros; brácteas 
ovado-triangulares, 0,5 mm compr., bractéolas 
triangulares, 0,2 mm compr. Flores zigomorfas; 
sépalas 5, duas externas elípticas, glabras ou 
pubérulas, ciliadas, tres internas obovadas, 2–3,5 
mm compr, adpresso incano-pubescente; pétalas 
4, 3,5–5,5 mm compr., ápice dos apêndices das 
pétalas posteriores com crista biauriculiforme; 
lobos nectaríferos 4, posteriores ovoides, obtusos, 
laterais elípticos; androginóforo glabro; estames 
3–4 mm compr., vilosos; estaminódios ca. 2,5 
mm compr., pistilódio glabro; ovário trígono-
piriforme, 3-carpelar, com tricomas glandulares, 
estilete ca. 2 mm compr., estigmatrífido, ca. 1 
mm compr. Mericarpos samaroides ca. 2,5 × 1,7 
cm, cartáceo, subcordados, porção seminífera 
do mericarpo achatada lateralmente, em nível 
dos lóculos 1–1,2 cm larg., epicarpo da porção 
seminífera com tricomas glandulares e das alas 
glabro; endocarpo glabro; sementes elipsoides, ca. 
5 × 4 mm, achatadas, glabras, cotilédone curvo e o 
interno biplicado plicado.
Material examinado: Lima Duarte, Serra Negra, 
Fazenda Serra Negra, 17.VII.2009, fr., J.A. Oliveira et 
al. 81 (CESJ); 5.IV.2009, bt, J. Miloski et al. 36 (CESJ). 
Material adicional examinado: BRASIL. MINAS 
GERAIS: Ouro Preto, área perto da UFOP, 27.VIII.1986, 
fr., Acevedo-Rodríguez & J. Badini 1518 (RB). 
PARANÁ: Parque Nacional do Iguaçú, 14.V.1949, fr., 
A.P. Duarte & E. Pereira 1785 (RB). RIO DE JANEIRO: 
Itatiaia, Parque Nacional de Itatiaia, BR 485, estrada 
próxima a ponte do Maromba, 21.V.2010, fl., G.V. 
Somner et al. 1516 (RBR). SÃO PAULO: Limeira, 
Fazenda Morro Azul, 12.V.1943, fl., M. Kuhlmann 725 
(RB, SP); Reserva Biológica do Parque Estadual das 
Fontes do Ipiranga, 30.V.1978, fl., H. Makino 133 (RB).  

Serjania laruotteana não é endêmica do 
Brasil, ocorrendo em outros países da América do 
Sul como Argentina e Paraguai. Na Serra Negra 
S. laruotteana foi encontrada na borda de floresta 
estacional semidecidual em torno de 1.200 m 
de altitude. Esta espécie vegetativamente é bem 
semelhante a S. multiflora, porém difere desta por 
apresentar as seguintes características: estípulas 
oblongas, caducas, com cicatriz semilunar; 
folíolos com domácias na face abaxial; flores 
com as sépalas externas glabras ou pubérulas, e as 
internas incano-tomentosas; mericarpos samaroides 
com a porção seminífera do mericarpo achatada 
lateralmente e epicarpo das alas glabro. Na Serra 
Negra foi coletada com frutos em julho.
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distal, a face adaxial brilhante e face abaxial opaca, 
com domácias pilosas. A inflorescência possui 
tirsos laxifloros, característica que deu origem 
ao seu epíteto específico. Os frutos são glabros 
e apresentam a porção seminífera do mericarpo 
pouco inflada, com nervuras proeminentes; as 
sementes são lenticulares. Na Serra Negra foi 
coletada com flores de abril a maio e outubro, e 
com frutos em abril e agosto.

 
13. Serjania multiflora Cambess. in A. St.-Hil., Fl. 
Bras. Merid. 1: 365. 1828. Fig. 5l-n

Nomes populares: cipó-timbó, timbó.
Trepadeira lenhosa, densamente tomentosa 

no pecíolo, raque e eixos da inflorescência; caule 
8–10-estriado, glabro; em seção transversal 
composto por 1 cilindro vascular central e 
8 cilindros vasculares periféricos pequenos, 
menores que o central. Folhas biternadas; estípulas 
subuladas, ca. 6 mm compr., hirsutas, persistentes; 
pecíolo canaliculado, 1,9–6 cm compr; raque 
marginada ou bicanaliculada; folíolos 3,5–11 × 
2–4,5 cm, ovados a elípticos, cartáceos, brilhantes e 
castanho-escuros na face adaxial, opacos, castanho 
mais claros ou castanho-esverdeados na face 
abaxial, base atenuada,  ápice agudo ou acuminado, 
mucronado; margem denteado-serreada, dentes 
obtusos ou agudos na metade distal, face adaxial 
pilosa apenas nas nervuras, face abaxial glabra ou 
pubescente; domácias ausentes. Tirso espiciforme, 
pedúnculo 1,3–9 cm compr, raque 2–13 cm compr., 
densamente tomentosa, cincinos 3–7-floros; 
brácteas ovado-triangular ou triangular, ápice 
obtuso ou acuminado-mucronado, margem com 
tricomas glandulares. Flores zigomorfas; sépalas 5, 
livres, duas externas ovadas, 1,5–2,5 mm compr., 
glabras ou pubescentes, ciliadas, três internas 
oblongo-elípticas, 2,5–4 mm compr., adpresso 
denso-incano-pubescente, pétalas 4, espatuladas, 
ca. 4,2 mm compr., apêndice das pétalas posteriores 
com crista emarginada ou bipartida, viloso; lobos 
nectaríferos 4, posteriores ovoides, obtusos, 
laterais suborbiculares; androginóforo glabro ou 
piloso; estames 8, 2,5–5 mm compr., vilosos, 
anteras rostradas, pistilódio pubescente e com 
tricomas glandulares; estaminódios 8, 2–2,5 mm 
compr., ovário trígono-piriforme, 3-carpelar, denso 
tomentoso, estilete ca. 1,5 mm compr. Mericarpos 
samaroides, ovado-cordados, 2,3–3,2 × 2,3–2,8 
cm, cartáceos; porção seminífera do mericarpo 
subglobosa, epicarpo da porção seminífera 
pubérulo ou denso-ferrugíneo-pubescente, alas 
pubérulas, em nível dos lóculos 5–7 mm larg., 

crista ca. 0,5 mm compr., endocarpo glabro ou 
viloso; sementes trígono-piriforme, 3–4,5 × 2–3 
mm, glabras, cotilédone externo curvo e interno 
biplicado. 
Material examinado: Rio Preto, Serra Negra, Vila do 
Funil, 30.VIII.2008, fl. e fr., J. Miloski et al. 6 (CESJ).
Material adicional examinado: BRASIL. MINAS 
GERAIS: Juiz de Fora, Morro do Imperador, 
29.VIII.2001, fr., D.S. Pifano & A.S.M. Valente s.n. 
(CESJ 34127); Viçosa, Escola, 25.VIII.1930, fr., M. 
Kuhlmann s.n. (RB 137580). SÃO PAULO, Santo 
Antônio, E.F.S., 24.VI.1935, fl., C. Smith 22 (RB). 

Serjania multiflora é uma espécie endêmica 
do Brasil. Na Serra Negra S. multiflora foi 
encontrada na borda de floresta ombrófila densa 
em torno de 900 m de altitude. Esta espécie é 
vegetativamente bem semelhante a S. laruotteana, 
porém difere desta por apresentar as seguintes 
características: folhas com estípulas subuladas, 
persistentes; folíolos sem domácias na face abaxial; 
flores com sépalas externas glabras ou pubescentes 
e as internas tomentosas; mericarpos samaroides 
com a porção seminífera do mericarpo inflada, 
epicarpo na porção seminífera pubérulo ou denso-
ferrugíneo-pubescente, alas pubérulas. Na Serra 
Negra foi coletada com flores em agosto e com 
frutos em abril e agosto.

14. Serjania reticulata Cambess. in A. St.-Hil., Fl. 
Bras. Merid. 1: 359. 1828. Fig. 6i

Nomes populares: cipó-timbó, timbó-
vermelho.

Trepadeira lactescente; caule 5–6-costado, 
geniculado, glabro; em seção transversal com 
apenas um cilindro vascular. Folhas biternadas; 
estípulas triangulares, ca. 1,5 mm compr., ciliadas, 
persistentes, pecíolo bicanaliculado, 2,3–6 cm 
compr.; raque bicanaliculada; folíolos 4–10 × 
1,7–4,2 cm, ovados, obovados ou oblongos, 
cartáceos; base atenuada ou obtusa; ápice obtuso-
acuminado, margem denteado-serreada em 
1/2–1/3 distal, dentes arredondados, face adaxial 
brilhante, castanho-escura, glabra, face abaxial 
opaca, castanho mais clara, glabra a pubescente, 
geralmente nervuras castanho claras em ambas 
as faces; domácias ausentes. Tirso racemiforme, 
pedúnculo 1–1,4 cm compr., raque 2,7–3,7 cm 
compr., pubescente, cincinos 5–6-floros; brácteas 
triangulares, 0,7–1 mm compr., pubérulas, 
margem com tricomas glandulares, bractéolas 
semelhantes às brácteas, ca. 0,5 mm compr. 
Flores zigomorfas; sépalas 4, membranáceas, 
duas externas elíptico-oblongas, ca. 3 mm compr., 
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subglabras ou velutinas, duas internas ovadas, ca. 
4 mm compr., tomentosas; pétalas 4, obovadas, 
4–5 mm compr., glandulosas, apêndice das pétalas 
posteriores com crista emarginada ou bipartida; 
lobos nectaríferos 4, posteriores ovoides, laterais 
subesféricos, reduzidos; androginóforo glabro; 
estames 2,5–3,5 mm compr., pilosos na base, 
anteras rostradas; estaminódios, 2–2,5 mm 
compr.; ovário trígono-obovoide, 3-carpelar, com 
tricomas glandulares, estilete 1,2–1,5 mm compr, 
estigma trífido, ca. 0,7 mm compr.. Mericarpos 
samaroides subcoriáceos, 1,8–2,5 × 1,2–2,2 cm, 
ovado-cordados, em nível dos lóculos 6–8 mm 
larg.; porção seminífera do mericarpo inflada, 
raro com crista dorsal estreita, epicarpo da porção 
seminífera e alas glabro; endocarpo incano-
lanoso; sementes trígono-obovoides, 3–4 × 3 
mm, glabras, cotilédone externo curvo e interno 
biplicado.
Material examinado: Lima Duarte, RPPN Serra Negra, 
20.IV.2009, fl. e fr., L. Menini Neto et al. 672 (CESJ, 
RBR); Monte Verde de Cima, Serra Negra, fazenda Serra 
Negra, 11.V.2008, fr., N.L. Abreu & L. Menini Neto 229 
(CESJ, RBR).
Material adicional examinado: BRASIL. MINAS 
GERAIS: Belo Horizonte, III.1963, fl., E. Pereira 7297 
(RB); Barroso, Mata do Baú, 13.IV.2001, fr., L.C.S. Assis 
& M.K. Ladeira 62 (CESJ, RBR).

Serjania reticulata não é endêmica do 
Brasil, ocorrendo também nos países da América 
do Sul como Bolívia e Argentina. Na Serra Negra 
foi coletada em borda de floresta estacional 
semidecidual a cerca de 1.200 m de altitude. Esta 
espécie se diferencia das demais espécies estudadas 
por apresentar as seguintes características: caule 
geniculado, em seção transversal com apenas um 
cilindro vascular; folíolos com margem denteado-
serreada em 1/2–1/3 distal, geralmente nervuras 
castanho claras em ambas as faces e domácias 
ausentes na face abaxial; flores com anteras 
rostradas. Na Serra Negra foi coletada com flores 
de dezembro a julho e com frutos de abril a agosto 
e dezembro.

Dentre as 14 espécies registradas para Serra 
Negra 11 são endêmicas do Brasil, ocorrendo 
tanto nos campos rupestres como nas diferentes 
formações florestais. As espécies de distribuição 
mais ampla são: Allophylus semidentatus, C. 
vernalis, P. trigonia, S. fuscifolia, S. multiflora e S. 
reticulata, sendo que C. vernalis, S. laruotteana e S. 
reticulata não são endêmicas do Brasil, ocorrendo 
em outros países da América do Sul. A espécie 
com distribuição mais restrita é Serjania laxiflora, 
endêmica de Minas Gerais. 

A comparação da flora de Sapindaceae da 
Serra Negra com outras áreas de Minas Gerais 
demonstra um grau variável de compartilhamento 
de espécies. Ferrucci (2006) encontrou para a região 
de Grão Mogol 14 espécies, com apenas quatro 
comuns às duas áreas: Matayba juglandifolia, 
M. marginata, Paullinia carpopoda e Serjania 
reticulata. No Parque Estadual do Ibitipoca Forzza 
et al. (2013) registraram seis espécies com apenas 
duas compartilhadas, C. vernalis e M. marginata. 
Na região do entorno deste parque Valente et al. 
(2013) relacionaram 11 espécies, das quais sete são 
encontradas na Serra Negra. Para a Serra do Cipó 
Silva et al. (2013) registraram 39 espécies, incluindo 
todas aquelas registradas na Serra Negra. Na Serra de 
São José Alves & Kolbek (2009) registraram apenas 
três espécies, compartilhando com a Serra Negra 
apenas a presença de Cupania vernalis. 
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Introdução
O r c h i d a c e a e  J u s s .  c o m p r e e n d e 

aproximadamente 24.500 espécies distribuídas 
em 800 gêneros (Dressler 1993; Cribb 1999; 
Dressler 2005), trata-se de uma das maiores 
famílias dentre as angiospermas e a maior 
dentre as monocotiledôneas. Seu centro de 
diversidade é a região tropical, principalmente 
as áreas montanhosas cobertas por florestas 
na região neotropical e no sudeste asiático 
(Dressler 1981, 1993). Para o Brasil, atualmente, 
são reconhecidas cerca de 2.500 espécies e 
238 gêneros. A Floresta Atlântica é o domínio 
fitogeográfico com maior riqueza, seguido da 
Amazônia e do Cerrado (BFG 2015).

Minas Gerais é o estado brasileiro com 
maior riqueza de orquídeas: 945 espécies e 155 
gêneros (BFG 2015). A grande extensão territorial, 
abrangendo parte dos domínios Atlântico, Cerrado 
e Caatinga, associada ao relevo acidentado com 
muitos complexos montanhosos e grande variação 
altitudinal, acarreta em grande heterogeneidade de 
formações vegetacionais e tipos de habitats. Além 
disso, a flora do estado tem sido objeto de coletas 
e estudos contínuos desde a vinda dos naturalistas 
europeus no século XIX (e.g., Saint-Hilaire 1816-
1822 e Spix & Martius 1817–1820).

No estado, uma região que merece destaque, 
em se tratando de diversidade florística, é a Serra 
do Espinhaço, que conjuntamente com a Chapada 
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Resumo
A Serra do Ouro Branco demarca o limite sul da Cadeia do Espinhaço, em Minas Gerais, e está situada em uma 
zona de transição entre os domínios Atlântico e do Cerrado. O objetivo deste estudo foi realizar o levantamento 
florístico da família Orchidaceae na Serra do Ouro Branco, município de Ouro Branco, Minas Gerais, Brasil. 
Foram registrados 36 gêneros e 75 espécies para a área. Os gêneros mais representativos foram Habenaria 
(17 spp.), Cleistes (7 spp.), Acianthera e Epidendrum (6 spp. cada). A elevada riqueza de Orchidaceae em 
uma área relativamente pequena evidencia a importância florística da família em si e, também, a relevância 
ambiental da área de estudo. São apresentadas chaves de identificação, descrições, ilustrações esquemáticas 
das peças do perianto, e comentários sobre os gêneros e espécies.
Palavras-chave: Cadeia do Espinhaço, campo rupestre, florística, orquídeas, taxonomia.

Abstract
The Serra do Ouro Branco delimitates the southern geographical boundary of the Espinhaço Range, in the 
state of Minas Gerais, and is located in a transition zone between the Atlantic Forest and Cerrado domains. 
This paper presents the floristic survey of the Orchidaceae from Serra do Ouro Branco, municipality of Ouro 
Branco, state of Minas Gerais, Brazil. We recorded 36 genera and 75 species in the study area. The most 
representative genera were Habenaria (17 spp.), Cleistes (7 spp.), Acianthera and Epidendrum (6 spp. each). 
Such elevated richness in a relatively small area, highlights the floristic significance of Orchidaceae and 
the environmental relevance of the study area. Identification keys, morphological descriptions, schematic 
illustrations of the perianth, and comments of the genera and species are presented.
Key words: Espinhaço Range, rocky outcrops, floristic treatment, orchids, taxonomy.
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Diamantina, na Bahia, constitui a Cadeia do 
Espinhaço, uma cadeia de serras com formações 
predominantemente quartzíticas que se estende na 
direção norte-sul, entre a Bahia e Minas Gerais, 
com altitudes que variam desde os 700 até os 
2.000 m acima do nível do mar (Giulietti & Pirani 
1988; Harley 1995). A origem da formação deu-se 
no Pré-Cambriano e, ainda no Terciário, sofreu 
alguns processos de remodelamento em virtude da 
dinâmica da tectônica de placas no período, além 
do contínuo processo de erosão; este conjunto de 
fatores culminou nessa formação antiga, com uma 
flora relictual, em muitos casos, em meio a uma 
paisagem de platôs descontínuos, com alguns picos, 
onde predominam as rochas metassedimentares 
(Giulietti & Pirani 1988).

A fitofisionomia característica da região é 
o campo rupestre: vegetação aberta, de altitude, 
sobre solos rasos, ácidos, em meio a afloramentos 
rochosos, onde há predomínio dos extratos 
herbáceo e arbustivo, e as plantas são adaptadas 
a condições de estresse hídrico, solos pobres e 
intensa exposição à radiação solar, havendo uma 
grande diversidade florística e muitos endemismos 
(Harley 1995; Rapini et al. 2008). Os campos 
rupestres abrigam cerca de 11% da diversidade de 
angiospermas para o Brasil (BFG 2015), embora 
ocupem uma área consideravelmente pequena 
em relação à extensão territorial do país, o que 
evidencia sua importância florística e, portanto, a 
necessidade de conhecer sua flora e conservá-la.

Na Serra do Espinhaço, além da presença dos 
campos rupestres, outro fator que contribui para 
a elevada diversidade florística é a influência da 
Floresta Atlântica, já que o sul da cadeia se encontra 
na área de transição entre os domínios Atlântico e 
do Cerrado. As formações florestais do espinhaço 
mineiro apresentam, na sua composição, muitas 
espécies típicas da Floresta Atlântica, sobretudo 
na porção sul, desde a Serra do Cipó até a Serra do 
Ouro Branco e imediações (Harley 1995; Kamino 
et al. 2008). A UNESCO (2005) declarou a Serra 
do Espinhaço como Reserva da Biosfera, dada a 
relevância de seus atributos biológicos e físicos.

Uma quantidade considerável de estudos 
florísticos com Orchidaceae vêm sendo realizados 
ao longo da Cadeia do Espinhaço e demais áreas 
montanhosas de Minas Gerais, tanto no contexto 
de grandes floras fanerogâmicas como em estudos 
isolados da família, e estes, em geral, evidenciam 
a riqueza e relevância florística da família para 
a região devido ao número elevado de gêneros e 
espécies (Harley & Simmons 1986; Barros 1987; 

Alves 1990; Pirani et al. 1994; Toscano de Brito 
1995, 1998a, 1998b; Toscano de Brito & Queiroz 
2003; Barros & Pinheiro 2004; Leoni & Tinte 2004; 
Hatschbach et al. 2006; Mota 2006; Azevedo & Van 
den Berg 2007; Menini Neto et al. 2007; Alves & 
Kolbek 2009; Abreu et al. 2011; Bastos & Van den 
Berg 2012; Vieira et al. 2014).

A Serra do Ouro Branco (SOB) (Fig. 1) 
constitui o limite sul da Cadeia do Espinhaço 
(Harley 1995) e encontra-se na zona de transição 
entre os domínios fitogeográficos Cerrado e 
Atlântico, como já comentado. Mais precisamente, 
a SOB está inserida no Quadrilátero Ferrífero, 
uma área de aproximadamente 7.000 km² na 
porção centro-sudeste de Minas Gerais, que 
corresponde ao extremo sul da Serra do Espinhaço 
e, consequentemente, da Cadeia do Espinhaço, 
onde há uma elevada concentração de minério de 
ferro nas formações rochosas da região (Azevedo 
2007). Tal característica acarreta condições 
edáficas particulares à região, com as áreas de 
afloramentos sendo denominadas de “cangas” e 
apresentando uma flora particular, logo, a região 
do Quadrilátero Ferrífero apresenta um mosaico 
de tipos de vegetação de afloramentos rochosos: 
os campos rupestres de formações quartzíticas e 
os campos rupestres ferruginosos, em formações 
ricas em minério de ferro (Rizini 1979; Viana 
& Lombardi 2007). A biodiversidade da região 
encontra-se sob constante ameaça devido à intensa 
atividade das empresas de mineração, enquanto as 
políticas públicas, como a proposta de unidades de 
conservação, ainda são escassas.

A SOB passou a ser alvo de estudos florísticos 
sistematizados após o início do projeto “Flora 
fanerogâmica da Serra do Ouro Branco” realizado 
pelo Departamento de Biologia Vegetal da 
Universidade Federal de Viçosa (UFV), sob 
coordenação do Prof. Dr. Cláudio Coelho de Paula. 
Foram realizadas coletas entre os anos de 2002 a 
2006 e, até o momento, foram publicadas uma 
caracterização da área (Paula et al. 2005) e as floras 
das famílias Myrtaceae (Santos & Sano 2012) e 
Cyperaceae (Longhi-Wagner & Araújo 2014). 
Recentemente, em 2009, foi criado e decretado pelo 
Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais o 
Parque Estadual da Serra do Ouro Branco, Unidade 
de Conservação (UC) que abrange toda a área da 
serra e imediações, entre os municípios de Ouro 
Branco e Ouro Preto.

Visando dar continuidade aos estudos 
florísticos na área, o objetivo deste trabalho foi 
realizar o inventário da família Orchidaceae na 
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Figura 1 – Localização da Serra do Ouro Branco, Minas Gerais. a. Cadeia do Espinhaço. b. Região do Quadrilátero 
Ferrífero de Minas Gerais. c. imagem de satélite da Serra do Ouro Branco.
Figure 1 – Location of the Serra do Ouro Branco, Minas Gerais. a. Espinhaço Range. b. Iron Quadrangle region of Minas Gerais. c. 
satellite image of Serra do Ouro Branco.

Serra do Ouro Branco, apresentando descrições, 
chaves de identificação, ilustrações esquemáticas 
das peças do perianto, pranchas com fotografias, 
dados de distribuição geográfica e dos habitats 
das espécies, bem como comentários taxonômicos.

Material e Métodos
Área de estudo
A Serra do Ouro Branco, 20º29’23”S 

43º42’43”W, está completamente inserida no 
município de Ouro Branco, Minas Gerais. Ocupa 
uma área de aproximadamente 2.750 ha (Paula 
2005), está disposta no sentido leste-oeste, com 
cerca de 18 km de extensão e apresenta quotas de 
altitude variando, aproximadamente, desde os 800 
até os 1.550 m acima do nível do mar. O clima da 
região é do tipo Cwb segundo a classificação de 

Köppen & Geiger (Alvares et al. 2013), com período 
chuvoso entre novembro e março e inverno seco. A 
temperatura média anual é de 20,7 ºC e a precipitação 
média anual é de 1.188,2 mm (Paula 2005).

Na porção superior da serra, nas áreas 
de maior altitude, configura-se um platô onde 
predominam as fitofisionomias campestres, como 
os campos rupestres quartzíticos e ferruginosos, 
com o primeiro tipo ocupando área muito maior, os 
campos limpos, que cobrem a maior parte das áreas 
altas da serra, algumas manchas de cerrado s.s., 
além de áreas de mata, como as matas de galeria 
associadas aos cursos d’água e alguns capões de 
mata em locais com solo mais profundo (Fig. 2). No 
sopé da serra e áreas de encosta ocorrem formações 
de Floresta Estacional Semidecidual e algumas 
matas de galeria.

a

b

c
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Levantamento florístico
Para dar continuidade às coletas realizadas 

entre 2002 e 2006, foram realizadas seis expedições 
a campo, com duração média de quatro dias cada, 
contemplando as estações seca e chuvosa, entre 
setembro de 2013 e janeiro de 2015, buscando sempre 
percorrer diferentes tipos de fitofisionomias nas 
localidades ao longo da serra. Os materiais coletados 
foram depositados no herbário SP, com envio de 
duplicatas ao BHCB (acrônimos conforme Thiers, 
continuamente atualizado) e, quando disponível 
material, ao VIC e RB. Além do trabalho de campo, 
foram consultadas as coleções dos herbários BHCB, 
ESA, ESAL, HB, HUFSJ, MBM, OUPR, R, RB, SP, 
SPF, VIC, UEC e UPCB. Os materiais referidos como 
“fl. cult.”, no material examinado, são provenientes 
da coleção do Orquidário do Instituto de Botânica.

Identificação e descrição do material
Para a identificação dos táxons encontrados 

foi consultada literatura especializada da família, 
especialmente: Rodrigues (1877, 1882), Cougniaux 
(1893-1896, 1898-1902, 1904-1906), Hoehne 
(1940, 1942, 1945, 1949), Pabst & Dungs (1975, 
1977), Garay (1980), Sprunger (1996), e também 
os protólogos, sempre que possível, bem como 
analisados os materiais typi depositados nos herbários 
visitados ou disponíveis online. Quanto ao sistema 
de classificação, para as categorias supra-genéricas 
foi adotado Pridgeon et al. (1999, 2001, 2003, 2005, 
2009, 2014), recentemente atualizado por Chase et 
al. (2015), enquanto a delimitação dos gêneros está 
de acordo com BFG (2015).

A terminologia morfológica seguiu Dressler 
(1993) e Radford et al. (1974). Para os gêneros 
Cleistes, Epistephium, Habenaria e Skeptrostachys 
foi considerado como pedúnculo da inflorescência 
o primeiro entrenó anterior à primeira flor disposta 
na inflorescência. A descrição da morfologia do 
labelo em todos os gêneros da subtribo Spiranthinae 
(Eurystyles, Pelexia, Sacoila, Sarcoglottis, 
Sauroglossum, Stigmatosema e Veyretia), exceto 
Skeptrostachys, seguiu o padrão de divisão do labelo 
em hipoquílio e epiquílio.

Resultados e Discussão
Foram encontradas, na Serra do Ouro Branco, 

75 espécies da família Orchidaceae distribuídas em 
36 gêneros. Os gêneros com maior representatividade 
foram Habenaria Willd. (17 spp.), seguido de Cleistes 
Rich. ex Lindl. (7 spp.), Acianthera Scheidw. e 
Epidendrum L. (6 spp. cada), Campylocentrum Benth. 

e Hoffmannseggella H.G.Jones (3 spp. cada), Liparis 
Rich, Pelexia Poit. ex Lindl. e Prescottia Lindl. (2 spp. 
cada). Os demais 27 gêneros apresentaram apenas 
uma espécie cada. Dentre as espécies encontradas, 39 
pertencem à subfamília Epidendroideade (52%), 28 
à subfamília Orchidoideae (37%) e oito à subfamília 
Vanilloideae (11%). Desenhos dos periantos 
dissecados são apresentados ao longo do tratamento 
taxonômico e fotografias das espécies nos anexos, ao 
final do manuscrito, respectivamente.

O fato de Habenaria e Cleistes serem os 
gêneros mais representativos decorre, certamente, 
do predomínio de áreas de campo limpo ao longo da 
paisagem da SOB, fitofisionomia esta característica 
do domínio do Cerrado. Esses dois gêneros, cujo 
centro de diversidade na região neotropical se 
encontra no referido domínio (Batista & Bianchetti 
2010; Pansarin 2005), comumente apresentam 
elevada diversidade nas formações de campo limpo, 
sobretudo em regiões de altitude, onde se mantêm 
latentes na forma de tuberoides na estação seca e 
brotam e florescem durante, e pouco após, a estação 
chuvosa, entre janeiro e abril, geralmente.

A maioria das espécies (60%) ocorre em 
vegetações campestres (campo limpo e/ou campo 
rupestre), enquanto as 40% restantes ocorrem 
nas formações florestais (capão de mata, mata de 
galeria e/ou Floresta Estacional Semidecidual). 
No que concerne aos hábitos, 59% das espécies 
são terrícolas, 28% epífitas e 13% rupícolas e/ou 
saxícolas. Essa condição de predomínio de espécies 
que ocorrem em vegetação campestre e de hábito 
terrícola está relacionada com o que já foi comentado 
anteriormente: uma vasta extensão de áreas de 
campo limpo e a riqueza elevada de gêneros como 
Habenaria e Cleistes, além da presença, também, 
de muitas espécies da subtribo Spiranthinae (9 spp.), 
grupos estes formados predominantemente por 
plantas terrícolas.

Ao comparamos a riqueza florística da SOB 
com as demais áreas da Cadeia do Espinhaço e 
regiões montanhosas do leste de Minas Gerais (de 
acordo com os trabalhos citados no sexto parágrafo 
da introdução), verificamos um percentual de 17% em 
relação ao número de espécies (75 spp. de um total 
de ca. 435 spp.) e 34% ao número de gêneros (36 de 
um total de ca. 105), o que sugere representatividade 
florística para a área de estudo. Há, ainda, espécies 
apresentadas neste trabalho que, até então, não 
constavam nas listagens para o conjunto de regiões 
em questão, são elas: Brasilaelia virens (Lindl.) 
Campacci, Campylocentrum spannagelii Hoehne, 
Habenaria crucifera Rchb.f. & Warm., Prosthechea 
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Figura 2 – Principais fitofisionomias encontradas na Serra do Ouro Branco, Minas Gerais. a. visão geral do campo 
limpo. b. campo limpo em primeiro plano e afloramento no campo rupestre ao fundo. c. campo rupestre. d. Cerrado 
s.s. e. vista da Floresta Estacional Semidecidual (FES) na vertente norte da serra. f. interior da FES. g. mata de galeria. 
h. interior de Capão de Mata. Fotos: T.L. Vieira.
Figure 2 – Main phytophisiognomies found in the Serra do Ouro Branco, Minas Gerais. a. geneeral view of the open field. b. open field 
in the foreground and rocky field in the background. c. rocky field. d. Cerrado s.s. e. view of Semideciduous Seazonal Forest (SSF) in 
the north mountainside. f. interior view of SSF. g. gallery forest. h. interior view of a Capão de Mata. Photos: T.L. Vieira.
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bulbosa (Vell.) W.E.Higgins e Skeptrostachys 
balanophorostachya (Rchb.f. & Warm.) Garay.

Dentre as espécies l istadas,  apenas 
Hadrolaelia brevipedunculata (Cogn.) Chiron 
& V.P.Castro é considerada como ameaçada de 
extinção, de acordo com Menini Neto et al. (2013), 
avaliada na categoria “vulnerável”. A SOB é a 
localidade tipo desta espécie, o que torna a área 
especialmente importante para a conservação 
deste táxon.

Apesar da SOB encontrar-se atualmente 
na condição de uma UC, algumas ameaças à 
biodiversidade da região puderam ser atestadas 
durante os trabalhos de campo: o corte de madeira 
nativa nas matas de galeria e áreas de Floresta 
Estacional Semidecidual, além da ocorrência 
relativamente frequente de queimadas ao longo da 

serra. O parque não é fisicamente delimitado com 
cercas, por exemplo, e há uma estrada que percorre 
um grande trecho sobre da serra, sem nenhum tipo 
de controle ao seu acesso. Uma portaria no acesso à 
estrada e um maior contingente de guarda-parques 
já permitiriam uma maior fiscalização sobre a 
área da UC.

A elevada riqueza de Orchidaceae encontrada 
na SOB, uma área relativamente pequena quando 
comparada a outras serras na Cadeia do Espinhaço e 
leste de Minas Gerais, reflete, além da importância 
florística da família, também a relevância 
ambiental dessa área, bem como de outras áreas 
montanhosas com formações quartzíticas, as 
quais representam refúgios de biodiversidade, 
tratando-se, portanto, de áreas prioritárias para a 
conservação.

Chave de identificação para os gêneros de Orchidaceae ocorrentes na Serra do Ouro Branco, 
Minas Gerais

1.	 Inflorescência	lateral.
2. Crescimento monopodial; caule não intumescido em pseudobulbo ................7. Campylocentrum
2’. Crescimento simpodial; caule (cauloma) intumescido em pseudobulbo.

3. Flores calcaradas.
4. Sépalas laterais coalescentes em toda sua extensão, formando um sinsépalo; base do 

ginostêmio não projetada em pé ............................................................10. Comparettia
4’. Sépalas laterais livres entre si; base do ginostêmio projetada em pé.

5.	 Folhas	 não	 variegadas;	 flores	 alaranjadas;	 sépalas	 laterais	 adnatas	 ao	 pé	 da	
coluna ............................................................................................. 3. Bifrenaria

5’.	 Folhas	variegadas;	flores	creme-esverdeadas,	com	labelo	alvo	maculado	de	vináceo;	
sépalas laterais livres .....................................................................25. Oeceoclades

3’. Flores ecalcaradas.
6.	 Inflorescência	em	panícula;	sépalas	laterais	coalescentes.

7. Plantas terrícolas ou saxícolas; pétalas 7 × 4–4,5 mm; labelo 12–14 × 13 mm, com 
calosidade verrucosa na base ............................................................. 11 Coppensia

7’.	 Plantas	 epífitas;	 pétalas	 21–30	×	 15–24	mm;	 labelo	 24–32	×	 24–31	mm,	 com	
calosidade verrucosa e digitiforme, na base, e protuberância central adunca .........
 .......................................................................................................... 5. Brasilidium

6’.	 Inflorescência	em	racemo;	sépalas	laterais	livres	entre	si.
8. Pseudobulbos tetrágonos em seção transversal; sépala dorsal triangular-lanceolada; 

ginostêmio portando par de antenas no ápice ................................6. Bulbophyllum
8’. Pseudobulbos não formando ângulos em seção transversal; sépala dorsal elíptica, 

oblonga ou oblongo-elíptica; ginostêmio não portando par de antenas no ápice.
9.	 Plantas	 epífitas,	 3,5–4,5	 cm	alt.;	 calo	do	 labelo	 formado	por	 duas	 lamelas	

longitudinais da base até cerca de metade do comprimento do mesmo; 
ginostêmio sem base projetada em pé .......................................8. Capanemia

9’. Plantas terrícolas ou saxícolas, 38–90 cm alt.; calo do labelo disposto 
transversalmente na base do mesmo; ginostêmio com base projetada em pé.
10. Pseudobulbos 1–2-foliados; labelo trilobado .............. 22. Koellensteinia
10’. Pseudobulbos 3–6-foliados; labelo inteiro .................... 36. Zygopetalum
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1’.	 Inflorescência	terminal.
11. Caule (cauloma) intumescido em pseudobulbo.

12.	 Pseudobulbos	homoblásticos	(constituídos	por	2–∞-entrenós	intumescidos).
13. Flores não ressupinadas.

14.	 Plantas	terrícolas;	folhas	membranáceas;	inflorescência	em	corimbo;	labelo	inteiro,	
largo-triangular, ápice tridentado ......................................................... 24. Malaxis

14’.	 Plantas	epífitas;	 folhas	coriáceas;	 inflorescência	em	 racemo	ou	panícula;	 labelo	
trilobado de âmbito depressamente ovado, ápice emarginado ou arredondado ......
 ........................................................................................................27. Polystachya

13’. Flores ressupinadas.
15.	 Folhas	linear-lanceoladas;	flores	calcaradas.....................................16. Galeandra
15’.	 Folhas	elíptico-lanceoladas,	elípticas	ou	obovadas;	flores	ecalcaradas.

16. Plantas terrícolas; folhas membranáceas; labelo inteiro, livre do ginostêmio 
em sua extensão ............................................................................. 23. Liparis

16’. Plantas rupícolas ou saxícolas; folhas coriáceas; labelo trilobado a subtrilobado, 
com unguículo adnato às margens do ginostêmio ...........................................  
 .......................................................................13. Epidendrum (E. campestre)

12’. Pseudobulbos heteroblásticos (constituídos por apenas 1 entrenó intumescido).
17. Labelo inteiro, adnato ao ginostêmio em maior ou menor extensão.

18.	 Inflorescência	multiflora;	flores	alvas,	não	ressupinadas;	labelo	adnato	ao	ginostêmio	
até ca. 1/2 da extensão deste.......................................................... 29. Prosthechea

18’.	 Inflorescência	uniflora;	flores	 lilases,	ressupinadas;	 labelo	adnato	ao	ginsotêmio	
apenas na base ...................................................................................... 20. Isabelia

17’. Labelo trilobado, livre.
19.	 Pseudobulbos	2–3-foliados;	inflorescência	em	panícula ..................... 12. Encyclia
19’.	 Pseudobulbos	1-foliados;	inflorescência	1-flora	ou	em	racemo.

20. Pétalas obovadas, 1,2–2,4 cm larg., ápice obtuso; lobo mediano do labelo com 
margem inteira ........................................................................18. Hadrolaelia

20’. Pétalas elíptico-falcadas, 3–8 mm larg., ápice agudo a acuminado; lobo mediano 
do labelo com margem ondulada.
21.	 Plantas	rupícolas	ou	saxícolas;	flores	amarelas	ou	lilases;	polínias	8 .....  

 ..............................................................................19. Hoffmannseggella
21’.	 Plantas	epífitas;	flores	esverdeadas	com	labelo	alvo-esverdeado;	polínias	

4 ......................................................................................... 4. Brasilaelia
11’. Caule (cauloma) não intumescido em pseudobulbo.

22. Cauloma 1-foliado; zona de abscisão entre pedicelo e ovário presente (o pedicelo é persistente).
23.	 Plantas	predominantemente	epífitas	sobre	Vellozia;	inflorescência	2-flora;	sépalas	laterais	

livres entre si ...............................................................................................2. Anathallis
23’.	 Plantas	rupícolas,	saxícolas,	terrícolas	ou	epífitas	sobre	outros	forófitos	que	não	Vellozia; 

inflorescência	4–∞-flora;	sépalas	laterais	coalescentes,	formando	sinsépalo .................  
 ................................................................................................................... 1. Acianthera

22’.	 Cauloma	áfilo	(geralmente	durante	a	floração)	ou	2–∞-foliado;	zona	de	abscisão	entre	pedicelo	
e ovário ausente.
24. Folhas alternas, dísticas.

25. Sépalas livres entre si; labelo com unguículo alongado e adnato às margens do 
ginostêmio ..................................................................................... 13. Epidendrum

25’. Sépalas laterais parcialmente adnatas à dorsal e coalescentes em sinsépalo até 2/3 
de sua extensão; labelo com unguiculo curto e articulado com o pé do ginostêmio  
 .............................................................................................................21. Isochilus

24’.	 Folhas	alternas,	espiraladas,	rosuladas,	ou	plantas	áfilas	durante	a	floração.	
26. Flores não ressupinadas; labelo elmiforme .......................................28. Prescottia
26’. Flores ressupinadas; labelo não elmiforme.
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27. Flores calcaradas; grãos de pólen aglutinados em polínias sécteis ..................................17. Habenaria
27’. Flores ecalcaradas; grãos de pólen livres ou aglutinados em polínias farinosas.

28. Pétalas livres; margens do labelo livres do ginostêmio; antera apical, incumbente; grãos de pólen 
livres, em mônades ou tétrades, não formando polínias verdadeiras; zona de abscisão entre ovário 
e perianto presente.
29. Folhas com venação reticulada; calículo presente; glândulas nectaríferas ausentes na base do 

labelo ............................................................................................................. 14. Epistephium
29’. Folhas com venação paralelinérvea; calículo ausente; par de glândulas nectaríferas presente 

na base do labelo .................................................................................................... 9. Cleistes
28’. Pétalas aderidas à sépala dorsal; margens do labelo aderidas ao ginostêmio; antera dorsal, ereta; 

grãos de pólen aglutinados em polínias verdadeiras, farinosas; zona de abscisão entre ovário e 
perianto ausente.
30.	 Plantas	epífitas .................................................................................................. 15. Eurystyles
30’. Plantas terrícolas.

31.	 Folhas	presentes	durante	a	floração.
32.	 Folhas	espiraladas	ao	longo	do	caule;	flores	sésseis;	rostelo	rígido ........................  

 ................................................................................................... 33. Skeptrostachys
32’.	 Folhas	rosuladas	na	base	da	planta;	flores	pediceladas;	rostelo	maleável.

33.	 Inflorescência	ca.	1	m	compr.	................................................	32.	Sauroglossum
33’.	 Inflorescência	até	ca.	5	mm	compr.

34. Folhas pecioladas; lâmina foliar ligeiramente assimétrica; sépalas com 
comprimento semelhante entre si ................................34. Stigmatosema

34’. Folhas sésseis; lâmina foliar simétrica; sépalas laterais com pouco menos 
que o dobro do comprimento da sépala dorsal ...............31. Sarcoglottis

31’.	 Folhas	ausentes	ou	em	estado	de	senescência	durante	a	floração.
35. Flores róseo-avermelhadas; rostelo rígido, acicular .............................. 30. Sacoila
35’. Flores alvo-esverdeadas ou alvo-acastanhadas; rostelo membranáceo ou maleável, 

laminar.
36. Flores alvo-acastanhadas; par de glândulas nectaríferas pubescentes presentes, 

na base do labelo; ápice das pétalas agudo ............................31. Sarcoglottis
36’. Flores alvo-esverdeadas; par de glândulas nectaríferas pubescentes ausentes, 

na base do labelo; ápice das pétalas obtuso ou arredondado.
37. Sépalas laterais coalescentes na base, formando mento saquiforme .......  

 ............................................................................................... 26. Pelexia
37’. Sépalas laterais coalescentes até ca. 1/2 do seu comprimento, formando 

mento alongado .................................................................... 35. Veyretia

1. Acianthera Scheidw.
Ervas epífitas, saxícolas, rupícolas ou humícolas. 

Crescimento simpodial. Raízes filiformes, cobertas 
por velame. Rizoma inconspícuo a longo. Cauloma 
não intumescido em pseudobulbo, homoblástico, 
cilíndrico a tríquetro, 1-foliado. Folha no ápice do 
cauloma, variando entre verde, amarelado e vináceo, 
comumente carnosa, séssil. Inflorescência terminal, 
geralmente	em	racemo,	1–∞-flora.	Flores	pediceladas,	
pedicelo persistente na inflorescência, zona de abscisão 
entre pedicelo e ovário, ressupinadas, ecalcaradas, 
creme-esverdeadas, amarelas ou em variados tons 
de vináceo a castanho-avermelhado, membranáceas 
a carnosas; sépalas de tamanho e forma semelhante, 
a dorsal livre, as laterais adnatas, na base, ao pé da 

coluna e coalescentes entre si, em maior ou menor 
extensão, geralmente formando sinsépalo, comumente 
carenadas; pétalas livres, mais curtas e estreitas que as 
sépalas; labelo inteiro ou trilobado, calosidade, quando 
presfogente, constituída por um calo transversal na base 
do labelo ou por duas lamelas longitudinais na porção 
mediana do labelo, lobos laterais, quando presentes, 
normalmente reduzidos, lobo mediano de forma 
variável, base geralmente unguiculada, articulada com 
o pé da coluna. Ginostêmio cilíndrico a claviforme, 
muitas vezes encurvado, base projetada em pé; antera 
apical, incumbente, versátil; grãos de pólen aglutinados 
em polínias. Polínias 2, maciças, nuas ou dotadas de 
caudículas reduzidas. Zona de abscisão entre ovário e 
pedicelo presente.
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Chave de identificação para espécies de Acianthera ocorrentes na Serra do Ouro Branco
1. Folhas planas.

2.	 Cauloma	cilíndrico	em	toda	sua	extensão;	flores	externamente	pubescentes .................................  
 .............................................................................................................4. Acianthera saurocephala

2’. Cauloma cilíndrico apenas na base, tornando-se lateralmente compresso ou tríqueto em direção 
ao	ápice;	flores	externamente	glabras.
3.	 Cauloma	tornando-selateralmente	compresso	em	direção	ao	ápice;	flores	predomimantemente	

lilases; labelo sem calo na base ............................................................... 2. Acianthera limae
3’.	 Cauloma	 tornando-se	 tríquetro	 em	 direção	 ao	 ápice;	 flores	 predominantemente	 creme-

esverdeadas ou amarelas; labelo com calo transversal na base.
4.	 Raque	1,5–8	cm	compr.;	flores	creme-esverdeadas	com	listras	longitudinais	vináceas;	

sépalas laterais coalescentes em toda sua extensão; labelo inteiro, ca. 4,5 mm compr...  
 ............................................................................................. 3. Acianthera malachantha

4’.	 Raque	0,8–1,3	cm	compr.;	flores	amarelas;	sépalas	laterais	coalescentes	em	2/3	de	sua	
extensão; labelo trilobado, 2,7–3 cm compr. ............................1. Acianthera auriculata

1’. Folhas fortemente conduplicadas ou subcilíndricas.
5.	 Plantas	rupícolas,	normalmente	crescendo	sobre	rocha	nua,	em	afloramentos;	folhas	subcilíndricas;	

inflorescência	ultrapassando	o	comprimento	da	folha ......................................6. Acianthera teres
5’. Plantas saxícolas ou humícolas; folhas conduplicadas; inflorescência não ultrapassando o 

comprimento da folha.
6. Plantas crescendo em áreas sombreadas, como humícola, no interior de matas; cauloma 

4,7–14,5 cm compr.; folha 5,3–8,6 cm compr. ........................................ 2. Acianthera limae
6’.	 Plantas	crescendo	a	sol	pleno	em	afloramentos,	como	saxícola,	nos	campos	rupestres;	cauloma	

geralmente inconspícuo, podendo alcançar até 3,5 cm compr.; folha 0,8–3,5 cm compr. ......  
 .....................................................................................................5. Acianthera modestissima

1.1. Acianthera auriculata (Lindl.) Pridgeon & 
M.W.Chase, Lindleyana 16(4): 242. 2001.
 Fig. 3a

Epífita, 7–10 cm alt. Cauloma cilíndrico 
na base, tornando-se tríquetro em direção ao 
ápice, coberto por bainhas escariosas, maculadas 
de vináceo, 3,5–5,2 cm compr. Folha ereta a 
subereta, plana, coriácea, verde, estreito-elíptica 
a lanceolada, 3,1–4,8 × (0,4–)0,6–0,8 cm, séssil, 
ápice obtuso. Inflorescência sublaxa, 4–7-flora; 
pedúnculo ca. 1,5 cm compr.; espata ovada, 
amplectiva, escariosa, ca. 3–5 × 1,5–2,5 mm, ápice 
agudo; brácteas do pedúnculo tubulosas 2–2,5 × 
1–1,5 mm, ápice truncado ou assimétrico; raque 
8–13 mm compr.; brácteas florais tubulosas, ca. 
1,5 × 1,5 mm, ápice assimétrico. Flores amarelas, 
glabras; sépala dorsal elíptico-lanceolada, 4,5–5 × 
2 mm, ápice obtuso; sépalas laterais coalescentes 
em sinsépalo até cerca de 2/3 de sua extensão, 
carenadas, lanceoladas, 4,5–5 × 1–1,5 mm, ápice 
agudo; pétalas elípticas, ca. 3 × 1,5 mm, ápice 
agudo; labelo trilobado, âmbito ovado, 2,7–3 × 
1,5–2 mm, calo na base do labelo, transversal, semi-
orbicular; lobos laterais falcados, 0,7–1,2 × 0,3–0,7 
mm, ápice agudo, margem inteira; lobo mediano 
hemi-elíptico, ca. 1,5 × 1 mm, ápice agudo, margem 

inteira. Ginostêmio 2–2,5 mm compr., pé ca. 0,75 
mm compr. Ovário + pedicelo ca. 2 mm compr. 
Fruto não visto.
Material examinado: Capão de mata ca. 400 m a oeste das 
antenas, 25.VI.2014, fl. cult. IX.2014, T.L. Vieira 205 (SP).

Acianthera auriculata tem ocorrência 
conhecida para a Bolívia e o Brasil, nos estados 
da Bahia e das regiões Sudeste e Sul (BFG 2015; 
Govaerts 2015). Na SOB foi coletada em capão de 
mata, em torno dos 1.400 m de altitude. Floresceu 
em cultivo em setembro. Entre as demais espécies 
do gênero para a SOB, A. auriculata é próxima 
de A. malachantha, que também pertence ao 
subgênero Arthrosia, mas a primeira apresenta 
folhas geralmente mais estreitas, inflorescência 
mais curta e flores amarelas (vs. creme-esverdeadas 
com listras vináceas).

Luer (1986) subordinou esta espécie, 
primeiramente, ao subgênero Arthrosia de 
Pleurothallis R.Br. s.l., no qual agrupou as espécies 
do gênero distribuídas principalmente entre a 
Bolívia e o Sudeste do Brasil que apresentam um 
calo transversal, na base do labelo, com o qual se 
articula o pé da coluna. Posteriormente, Pridgeon 
& Chase (2001) verificaram, a partir de dados 
moleculares, o polifiletismo de Pleurothallis s.l., 



700 Vieira, T.L. & Barros, F.

Rodriguésia 68(2): 691-747. 2017

Figura 3 – Periantos dissecados. a. Acianthera auriculata (T.L. Vieira 205). b. Acianthera limae (T.L. Vieira 
143). c. Acianthera malachantha (T.L. Vieira 254). d. Acianthera modestissima (T.L. Vieira 264). e. Acianthera 
saurocephala (T.L. Vieira 204). f. Acianthera teres (T.L. Vieira 159). g. Anathallis aristulata (T.L. Vieira 184). 
h. Bifrenaria aureofulva (T.L. Vieira 225). i. Brasilaelia virens (J. Badini s/n). j. Brasilidium gravesianum (T.L. 
Vieira 260). k. Bulbophyllum exaltatum (T.L. Vieira 177).
Figure 3 – a. Acianthera auriculata (T.L. Vieira 205). b. Acianthera limae (T.L. Vieira 143). c. Acianthera malachantha (T.L. Vieira 
254). d. Acianthera modestissima (T.L. Vieira 264). e. Acianthera saurocephala (T.L. Vieira 204). f. Acianthera teres (T.L. Vieira 159). 
g. Anathallis aristulata (T.L. Vieira 184). h. Bifrenaria aureofulva (T.L. Vieira 225). i. Brasilaelia virens (J. Badini s/n). j. Brasilidium 
gravesianum (T.L. Vieira 260). k. Bulbophyllum exaltatum (T.L. Vieira 177).
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situação que acarretou a divisão do gênero em 
grupos menores, com muitas das espécies brasileiras 
incluídas no gênero Acianthera, condição esta que 
vem sendo bem aceita, atualmente. No entanto, vale 
comentar, ainda, que Luer (2006) elevou o status 
do subgênero Arthrosia para gênero (Artrhosia 
Luer), uma vez que não aceitou plenamente as 
circunscrições genéricas propostas por Pridgeon & 
Chase (2001). Apesar disso, a inclusão de Artrhosia 
dentro de Acianthera ainda é o conceito mais bem 
aceito. Vale comentar, ainda, que Chiron & Van 
den Berg (2012), em uma proposta de revisão do 
gênero Acianthera, criaram a seção Arthrosiae, na 
qual incluem as espécies deste grupo.

1.2. Acianthera limae (Porto & Brade) Pridgeon & 
M.W.Chase, Lindleyana 16(4): 244. 2001.
 Fig. 3b

Humícola, 6–22 cm alt. Cauloma cilíndrico 
na base, tornando-se fortemente lateralmente 
compresso em direção ao ápice, coberto por bainhas 
escariosas, 4,7–14,5 cm compr. Folha subpatente, 
patente ou reflexa, plana a conduplicada, coriácea 
a carnosa, variando entre verde e vináceo, 
elíptico-lanceolada a lanceolada, 5,3–8,6 × 
1,2–2,1 cm, séssil, ápice agudo. Inflorescência 
subcongesta, 4–5-flora; pedúnculo 3–6 mm 
compr.; espata ovada, amplectiva, escariosa, 
4–5 × 3,5–4 mm, ápice agudo; bráctea do 
pedúnculo, quando presente, tubulosa ca. 2,5 × 2 
mm, ápice assimétrico; raque 8–12 mm compr.; 
brácteas florais tubulosas 1,5–2 × 2–3 mm, ápice 
assimétrico. Flores predominantemente lilases, 
com listras longitudinais vináceas, glabras; sépala 
dorsal lanceolada a oblongo-lanceolada, 6–8 × 2 
mm, ápice agudo; sépalas laterais coalescentes 
em sinsépalo até cerca de 2/3 de sua extensão, 
carenadas, lanceoladas, 6,5–8 × 2–3 mm, ápice 
agudo; pétalas estreito-rômbicas, 3–3,5 × 1 mm, 
ápice agudo; labelo inconspicuamente trilobado, 
âmbito elíptico, 4–5 × 1,5–2 mm, calo na base 
do labelo ausente; lobos laterais orbiculares, 
diminutos, ápice arredondado, margem recortada; 
lobo mediano hemi-elíptico, 1,5–2 × 1,5–2 mm, 
ápice arredondado, margem recortada próximo ao 
ápice. Ginostêmio ca. 2 mm compr., base projetada 
formando pé, 0,5–0,8 mm compr. Ovário + pedicelo 
2–3,5 mm compr. Fruto não visto.
Material examinado: próximo ao Morro do Gabriel, 
imediações de uma antiga ponte da Estrada Real, 
14.IX.2013, fl., T.L. Vieira et al. 143 (SP); 14.IX.2013, 
fl. cult. XII.2013, T.L. Vieira et al. 262 (SP); 14.IX.2013, 
fl. cult. IV.2014, T.L. Vieira et al. 263 (SP).

Acianthera limae é endêmica do Brasil, 
com distribuição conhecida para os estados do 
Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro (BFG 
2015). Na SOB foi encontrada como humícola em 
barrancos na Floresta Estacional Semidecidual, 
no norte da serra. Floresce durante todo o ano. 
A espécie pertence ao complexo Acianthera 
prolifera (Melo & Borba 2011; Melo et al. 2011), 
juntamente com A. hamosa (Barb.Rodr.) Pridgeon 
& M.W.Chase, A. modestissima (Rchb.f. & Warm.) 
Pridgeon & M.W.Chase e A. prolifera (Herb. ex 
Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase. São espécies que 
ocorrem principalmente nas regiões montanhosas 
da Região Sudeste brasileira, muitas vezes em 
simpatria, possuindo uma convergência no que 
diz respeito à sua morfologia floral, além de uma 
notável plasticidade fenotípica das estruturas 
vegetativas, o que acarreta dificuldades na 
delimitação entre as espécies.

Na SOB, além da A. limae, ocorre também 
A. modestissima. Estas podem ser facilmente 
diferenciadas pelo tamanho das plantas, com a 
primeira apresentando cauloma de 4,7–14,5 cm 
compr. (vs. cauloma que vai de inconspícuo até 
ca. 3,5 cm compr.), folha de 5,3–8,6 × 1,2–2,1 cm 
(vs. 0,8–3,5 × 0,6–1,8 cm), além do habitat, pois 
A. limae ocorre em matas e A. modestissima em 
campo rupestre.

1.3. Acianthera malachantha (Rchb.f.) Pridgeon 
& M.W.Chase, Lindleyana 16(4): 244. 2001.
 Fig. 3c

Epífita, 6,5–24 cm alt. Cauloma cilíndrico 
na base, tornando-se tríquetro em direção ao 
ápice, coberto por bainhas escariosas maculadas 
de vináceo, 1,5–15 cm compr. Folha ereta a 
subpatente, plana, carnosa, verde, esparsamente 
maculada de vináceo, oblongo-elíptica a elíptico-
lanceolada, 3,8–7,2 × 0,8–1,7 cm, séssil, ápice 
obtuso. Inflorescência laxa, pauci a multiflora; 
pedúnculo 2,3–4,1 cm compr.; espata ovada, 
amplectiva, escariosa, 4–11 × 2–3,5 mm, ápice 
agudo; brácteas do pedúnculo, quando presentes, 
tubulosas 3-6 × 1,5–2 mm, ápice assimétrico; 
raque 1,5–8 cm compr.; brácteas florais tubulosas 
2–3,5 × 2–3 mm, ápice assimétrico. Flores creme-
esverdeadas, com listras longitudinais vináceas, 
glabras; sépala dorsal elíptico-lanceolada, 7–7,5 
× 2–2,5 mm, ápice agudo; sépalas laterais 
coalescentes em sinsépalo ovado por toda sua 
extensão, carenadas, sinsépalo 7–7,5 × 4 mm, ápice 
agudo; pétalas obovadas, ligeiramente falcadas, 
3,5–4 × 1,5 mm, ápice apiculado a arredondado; 
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labelo inteiro, oblongo-elíptico, ca. 4,5 × 2 mm, 
ápice apiculado, margem inteira; calo na base do 
labelo transversal, semi-orbicular. Ginostêmio 
3–3,5 mm compr., pé ca. 1 mm compr. Ovário + 
pedicelo ca. 3 mm compr. Fruto não visto.
Material examinado: Sine loco, 26.VI.2014, fl., T.L. 
Vieira 212 (SP); 26.VI.2014, fl. cult. XII.2014, T.L. 
Vieira 261 (SP); 30.I.2015, fl., T.L. Vieira 254 (SP, 
BHCB, RB).

Acianthera malachantha é endêmica do 
Brasil, com distribuição conhecida para os estados 
da Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Santa 
Catarina (BFG 2015). Na SOB foi encontrada 
como epífita, em fuste, em matas de galeria e 
capões de mata. Foi encontrada florida em junho 
e também de dezembro a janeiro. Ver comentários 
em A. auriculata.

1.4. Acianthera modestissima (Rchb.f. & Warm.) 
Pridgeon & M.W.Chase, Lindleyana 16(4): 244–
245. 2001. Fig. 3d

Saxícola, 1,5–4,5 cm alt. Cauloma inconspícuo 
ou, quando conspícuo, cilíndrico na base tornando-
se lateralmente compresso em direção ao ápice e 
coberto por bainhas escariosas, atingindo até 3,5 
cm compr. Folha patente a reflexa, conduplicada, 
carnosa, variando entre verde e vináceo, ovada a 
elíptica, 0,8–3,5 × 0,6–1,8 cm, séssil, ápice agudo 
a apiculado. Inflorescência congesta, 4–5-flora; 
pedúnculo ca. 1,5 mm compr.; espata ovada, 
amplectiva, escariosa, ca. 2,2 × 1,5 mm, ápice 
obtuso; raque ca. 6,5 mm compr.; brácteas florais 
tubulosas 1–1,5 × 1–1,5 mm, ápice assimétrico. 
Flores vináceas, glabras; sépala dorsal oblongo-
elíptica, 3,5–4,5 × 1,5 mm, ápice obtuso a agudo; 
sépalas laterais coalescentes em sinsépalo até 
cerca de 2/3 de sua extensão, carenadas, ovadas a 
lanceoladas, 3–4 × 1,5 mm, ápice agudo; pétalas 
estreito-rômbicas, 2–2,3 × 1 mm, ápice agudo; 
labelo inconspicuamente trilobado, âmbito 
oblanceolado, 2,6–2,8 × 1,2 mm; lobos laterais 
orbiculares, diminutos, ápice arredondado, 
margem recortada; lobo mediano hemi-elíptico, 
0,75–1 × 0,75–1 mm, ápice arredondado, margem 
recortada próximo ao ápice. Ginostêmio 1,5–2 
mm compr., base projetada formando pé, 0,75–1 
mm compr. Ovário + pedicelo ca. 2,3 mm compr. 
Fruto não visto.
Material examinado: afloramentos próximos às antenas, 
voltados para o Sul, 18.III.2014, fl., T.L. Vieira 192 (SP); 
18.III.2014, fl. cult. XII.2014, T.L. Vieira 264 (SP).

Acianthera modestissima é endêmica do 
Brasil, com distribuição conhecida para os estados 
da Bahia, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e 

São Paulo (BFG 2015). Na SOB foi encontrada 
como saxícola, em afloramento quartzítico no 
campo rupestre. Floresce durante praticamente todo 
o ano. Ver comentários em A. limae.

1.5. Acianthera saurocephala (Lodd.) Pridgeon & 
M.W.Chase, Lindleyana 16(4): 246. 2001.
 Fig. 3e

Epífita, 12,5–18,5 cm alt. Cauloma cilíndrico 
em toda sua extensão, coberto por bainhas 
escariosas, 3,5–9,5 cm compr. Folha ereta a 
subereta, plana, carnosa, verde, elíptica, 5,5–8,5 
× 1,7–2,8 cm, séssil, ápice obtuso. Inflorescência 
sublaxa, multiflora; pedúnculo 2,4–3,8 cm 
compr.; espata elíptica, amplectiva, escariosa, 
2,1–2,6 × 0,8–1 cm, ápice obtuso; brácteas 
do pedúnculo tubulosas, ca. 4 × 4 mm, ápice 
assimétrico; raque 3,1–7 cm compr.; brácteas 
florais tubulosas 2–4 × 3–4 mm, ápice assimétrico. 
Flores atropurpúreas, externamente pubescentes; 
sépala dorsal lanceolada, 6–7 × 2–2,5 mm, ápice 
agudo; sépalas laterais coalescentes em sinsépalo 
até 2/3 do seu comprimento, lanceoladas, 6–6,5 × 
1,5–2 mm, ápice agudo; pétalas obovadas, ca. 2 × 
1 mm, ápice apiculado; labelo inconspicuamente 
trilobado, âmbito ovado, ca. 2,5 × 1,5 mm; dois 
calos longitudinais próximos às margens na porção 
mediana do labelo; lobos laterais orbiculares, 
diminutos, ápice arredondado, margem inteira; 
lobo mediano hemi-elíptico, ca. 1 × 1 mm, ápice 
arredondado, margem inteira. Ginostêmio 1,5–2 
mm compr., pé ca. 0,75 mm compr. Ovário + 
pedicelo ca. 5 mm compr. Fruto não visto.
Material examinado: Sine loco, 6.X.2009, fl. cult. no 
Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG, 
E.C. Smidt et al. 850 (BHCB); capão de mata, ca. 1 km 
a oeste das antenas, 24.VI.2014, fl. cult. 7.X.2014, T.L. 
Vieira 204 (SP, BHCB).

Acianthera saurocephala é endêmica do 
Brasil, com distribuição conhecida para os estados 
da Bahia e das regiões Sudeste e Sul (BFG 2015). 
Na SOB foi encontrada como epífita, em fuste, 
em capão de mata. Floresce em outubro. Pode 
ser facilmente diferenciada das demais espécies 
do gênero para a SOB por suas folhas elípticas 
fortemente carnosas, associadas à inflorescência 
que, geralmente, ultrapassa o comprimento da 
folha, portando flores carnosas, de coloração 
atropurpúrea, externamente pubescentes.

1.6. Acianthera teres (Lindl.) Borba, Sitientibus 
Ser. Ci. Biol. 3(1/2): 23. 2003. Fig. 3f

Rupícola,  4,5–9,5 cm alt .  Cauloma 
inconspícuo, formando um contínuo com a folha, 
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coberto por bainha escariosa. Folha ereta a curvada, 
muito carnosa, esverdeada a vinácea, subcilíndrica, 
1,8–8 × 0,5–1 cm, séssil, ápice agudo. Inflorescência 
sublaxa, 7–10-flora; pedúnculo 1,8–5 cm compr.; 
espata ovada, amplectiva, ca. 5 × 3 mm, ápice 
agudo; brácteas do pedúnculo, quando presentes, 
tubulosas, 4–5 × 4 mm, ápice assimétrico; raque 
0,8–4 cm compr.; brácteas florais tubulosas 
3-5 × 3 mm, ápice assimétrico. Flores vináceo-
alaranjadas, glabras; sépala dorsal oblongo-elíptica, 
carenada, ca. 6 × 2 mm, ápice agudo; sépalas 
laterais coalescentes em sinsépalo navicular por 
toda sua extensão, carenadas, sinsépalo 6 × 3–4 
mm, ápice agudo; pétalas obovadas, ligeiramente 
falcadas, 2,5 × 1–1,5 mm, ápice apiculado; labelo 
inconspicuamente trilobado, oblongo, ca. 3 × 1 
mm; dois calos longitudinais próximos às margens 
na porção mediana do labelo; lobos laterais 
orbiculares, diminutos, ápice arredondado, margem 
inteira; lobo mediano hemi-elíptico, ca. 1,8 × 1 
mm, ápice arredondado a acuminado, margem 
inteira. Ginostêmio ca 2 mm compr., pé ca. 0,75 
mm compr. Ovário + pedicelo ca. 5 mm compr. 
Fruto fusiforme, 6–9 × 3 mm.
Material examinado: área 2, 22.I.2002, fl. e fr., C.C. de 
Paula et al. 618 (VIC); Sine loco, 14.IX.2013, fl. cult. 
XII.2014, T.L. Vieira et al. 159 (SP); porção leste da 
serra, lado direito da rodovia MG-443 (sentido Itatiaia), 
26.I.2015, fl., T.L. Vieira 217 (SP).

Acianthera teres é endêmica do Brasil, 
ocorrendo em afloramentos de regiões montanhosas 
dos estados da Bahia, Espírito Santo, Minas 
Gerais e Rio de Janeiro (BFG 2015). Na SOB 
é comumente encontrada como rupícola em 
afloramentos nos campos rupestres, muitas 
vezes formando densas populações. Floresce 
entre dezembro e janeiro. Pode ser facilmente 
diferenciada das demais espécies do gênero 
ocorrentes na SOB pela morfologia das folhas, 
fortemente carnosas e subcilíndricas, além do fato 
de crescer, predominantemente, sobre rochas nuas 
em afloramentos nos campos rupestres.

2. Anathallis Barb.Rodr.
2.1. Anathallis aristulata (Lindl.) Luer, Monogr. 
Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 118. 2007.
 Fig. 3g

Epífita, 1–2,5 cm alt. Crescimento simpodial. 
Raízes filiformes, cobertas por velame. Rizoma 
inconspícuo. Cauloma não intumescido em 
pseudobulbo. Cauloma muito curto, cilíndrico, 
coberto por bainha escariosa, 1–3,5 mm compr. 
Folha subereta, conduplicada, carnosa, amarelada a 

verde, orbicular, elíptica ou obovada, 2,5–7 × 3–3,5 
mm, séssil, ápice obtuso. Inflorescência terminal, 
em racemo, laxa, 2-flora; pedúnculo 3,8–6,5 mm 
compr.; espata ovada, amplectiva, escariosa, ca. 
1,5 × 1 mm, ápice obtuso; brácteas do pedúnculo 
tubulosas ca. 1 × 0,6 mm, ápice truncado, 
assimétrico; raque 2,2–3 mm compr.; brácteas 
florais tubulosas ca. 1 × 0,5 mm, ápice assimétrico. 
Flores amarelo-pálidas, glabras, ressupinadas, 
pediceladas; sépala dorsal lanceolada, 3,9–4,7 × 
1–1,2 mm, ápice agudo; sépalas laterais adnatas, na 
base, ao pé da coluna, livres entre si, lanceoladas, 
levemente falcadas, 3,5–4,6 × 1–1,5 mm, ápice 
agudo; pétalas lanceoladas, levemente falcadas, 
2,7–3,8 × 0,6–0,8 mm, ápice agudo; labelo 
unguiculado, articulado com o pé da coluna, 
inconspicuamente trilobado, âmbito oblongo, 
1,4–1,6 × 0,8–0,9 mm; lobos laterais orbiculares, 
diminutos, ápice arredondado, margem inteira; 
lobo mediano hemi-elíptico, ca. 0,6 × 0,6 mm 
ápice arredondado, margem inteira. Ginostêmio 
1,1–1,3 mm compr., base projetada em pé, ca. 0,3 
mm compr; antera apical, incumbente, versátil; 
grãos de pólen aglutinados em polínias. Polínias 
2, maciças dotadas apenas de caudículas. Ovário + 
pedicelo 1,5–2,7 mm compr. Zona de abscisão entre 
pedicelo e ovário presente. Fruto curto-fusiforme, 
ca. 3,3 × 2,2 mm.
Material examinado: Sine loco ,  X.2004, fl. , 
M.A. Campacci 1679 (SP - Holótipo de Anathallis 
ourobranquensis Capacci & Menini); 13.IX.2013, fl., 
T.L. Vieira et al. 137 (SP, BHCB); 17.III.2014, fl. e fr., 
T.L. Vieira 184 (SP).

Anathallis aristulata é endêmica do Brasil, 
com distribuição conhecida para o leste do Brasil, 
desde o Rio Grande do Sul até a região central da 
Bahia, na Chapada Diamantina (Toscano de Brito 
& Luer 2015). Na SOB foi encontrada nas áreas 
mais altas dos campos rupestres, sempre como 
epífita sobre Vellozia sp. Floresce entre setembro 
e outubro, mas também se verificou, em cultivo, 
floração em março. Trata-se de uma espécie muito 
distinta, pelo tamanho muito reduzido (1–2,5 
cm alt.), associado ao tipo de forófito, e também 
por sua inflorescência, geralmente 2-flora, com 
diminutas flores amarelo-pálidas.

Campacci  & Menini  Neto  (2005) , 
originalmente, haviam publicado, a partir 
de material proveniente da SOB, a espécie 
Anathallis ourobranquensis Campacci & Menini, 
aparentemente como endêmica da região. No 
entanto, foi verificado, a partir do contato com 
espécimes no campo, análise das coleções dos 
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herbários visitados, bem como materiais typi e 
protólogos, que tratava-se de uma espécie também 
ocorrente na Chapada Diamantina (Toscano de 
Brito & Cribb 2005), Bahia, e que vinha sendo 
tratada como Anathallis montipelladensis (Hoehne) 
F.Barros. Todavia, recentemente, Toscano de 
Brito & Luer (2015) sinonimizaram ambas sob 
A. aristulata, agora considerada amplamente 
distribuída pelo leste brasileiro, ocorrendo desde 
os 200 aos 1.600 m de altitude, sendo encontrada 
na Floresta Atlântica, Cerrado e Caatinga.

3. Bifrenaria Lindl.
3.1. Bifrenaria aureofulva (Hook.) Lindl., 
Edwards’s Bot. Reg. 29: t. 52. 1843. Fig. 3h

Saxícola, 17–25 cm alt. Crescimento 
simpodial. Raízes filiformes, cobertas por velame. 
Rizoma curto, ca. 1 cm compr., coberto por bainhas 
escariosas. Cauloma intumescido em pseudobulbo. 
Pseudobulbo heteroblástico, ovoide, tetrágono, 
2–4 cm compr., 1-foliado. Folha no ápice do 
pseudobulbo, ereta a subereta, cartácea, verde, 
elíptica a elíptico-oblanceolada, 10–21,5 × 2,4–3,7 
cm, séssil, ápice agudo. Inflorescência lateral, 
em racemo, laxa, 4–7-flora; pedúnculo 12–15,5 
cm compr.; brácteas do pedúnculo amplectivas, 
adpressas, ovadas, 7–9 × 2–3 mm, ápice agudo; 
raque 2,3–4,3 cm compr.; brácteas florais 
triangulares, 3–5 × 1–2 mm, ápice agudo. Flores 
alaranjadas, ressupinadas, pediceladas, calcaradas; 
sépala dorsal elíptico-lanceolada, 1,9–2,1 × 0,4–0,5 
cm, ápice agudo; sépalas laterais adnatas, na base, 
ao pé da coluna, formando o calcar, lanceoladas, 
levemente falcadas, 1,9–2,2 × 0,4–0,5 cm, ápice 
agudo; pétalas elíptico-lanceoladas, falcadas, ca. 
2 × 0,4 cm, ápice agudo; labelo unguiculado, 
articulado com o pé da coluna, inteiro, rômbico a 
obtrulado, 2,1–2,3 × 1 cm, ápice agudo, margem 
ondulada próximo ao ápice. Ginostêmio 6–7 mm 
compr., base projetada em pé, ca. 5 mm compr.; 
grãos de pólen aglutinados em polínias. Polínias 4, 
maciças, providas de viscídio e estipe, este último 
em formato de “u”. Ovário + pedicelo 2–2,4 cm 
compr. Fruto não visto.
Material examinado: Estrada velha entre Ouro Branco 
e Ouro Preto, ca de 7 km de Ouro Branco, 9.III.1995, fl., 
V.C. Souza et al. 8011 (ESA); porção da serra a oeste das 
antenas, 28.I.2015, fl., T.L. Vieira 225 (SP).

Bifrenaria aureofulva é endêmica do Brasil, 
com distribuição conhecida para os estados da 
Região Sudeste, Bahia, Paraná e Santa Catarina 
(BFG 2015). Na SOB foi encontrada como saxícola 
no campo rupestre. Floresce entre janeiro e março. 

A espécie é de fácil reconhecimento, por apresentar 
pseudobulbos unifoliados, inflorescência lateral, 
flores alaranjadas, com aspecto tubular, e as 
sépalas laterais adnatas ao pé da coluna formando 
um calcar.

4. Brasilaelia Campacci
4.1. Brasilaelia virens (Lindl.) Campacci, Colet. 
Orquídeas Brasil. 4(Pré–anexo): 100. 2006.
 Fig. 3i

Epífita, ca. 29 cm alt. Crescimento simpodial. 
Raízes não vistas. Rizoma não visto. Cauloma 
intumescido em pseudobulbo. Pseudobulbo 
heteroblástico, fusiforme, sutilmente compresso, 
ca. 8 cm compr., 1-foliado. Folha no ápice do 
pseudobulbo, subereta, plana, coriácea, verde, 
oblongo-ovada, ca. 19 × 3,8 cm, séssil, ápice 
obtuso. Inflorescência em racemo, laxa, 2-flora; 
pedúnculo ca. 4 cm compr., espata ca. 6 cm compr.; 
raque ca. 1 cm compr.; brácteas florais deltoides, ca. 
3 × 3 mm, ápice acuminado. Flores ressupinadas, 
pediceladas; sépala dorsal esverdeada, oblonga, 
ca. 3,2 × 0,6 cm, ápice agudo; sépalas laterais 
esverdeadas, oblongo-falcadas, ca. 2,5 × 0,6 
cm, ápice agudo; pétalas esverdeadas, elíptico-
falcadas, ca. 3 × 0,8 cm, ápice agudo; labelo alvo-
esverdeado, trilobado, livre, âmbito ovado, ca. 2,4 
× 1,3 cm; calosidade constituída por 3 lamelas 
longitudinais que se estendem desde a base até o 
ápice do labelo; lobos laterais oblongos, ca. 1,4 
× 0,5 cm, margem levemente ondulada, ápice 
arredondado; lobo mediano oblongo, ca. 1 × 0,7 cm, 
ápice obtuso, margem ondulada. Ginostêmio ca. 8 
mm compr.; antera apical, incumbente, versátil; 
grãos de pólen aglutinados em polínias. Polínias 4, 
maciças, providas apenas de caudículas. Ovário + 
pedicelo ca. 3,5 cm compr. Fruto não visto.
Material examinado: Sine loco, V.1941, fl., J. 
Badini (SP).

Brasilaelia virens é endêmica do Brasil, com 
distribuição conhecida para os estados da Região 
Sudeste (BFG 2015). Na etiqueta da exsicata 
examinada não constam informações acerca do 
habitat em que a planta foi encontrada, porém, 
de acordo com o que se conhece sobre a espécie, 
é de se esperar que ocorra em áreas de mata. Foi 
coletada florida em maio. Dentre as espécies 
encontradas para a SOB, distingue-se dos demais 
grupos morfologicamente próximos, como as 
espécies de Hadrolaelia e Hoffmannseggella, 
por ocorrer em área de mata, além de apresentar 
flores esverdeadas, semicerradas e com labelo 
alvo-esverdeado.
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5. Brasilidium Campacci
5.1. Brasilidium gravesianum (Rolfe) Campacci, 
Colet. Orquídeas Brasil. 3: 79. 2006. Fig. 3j

Epífita, 55–88 cm alt..  Crescimento 
simpodial. Raízes cilíndricas, cobertas por velame. 
Rizoma conspícuo, ca. 2,5–4 cm compr. Cauloma 
intumescido em pseudobulbo. Pseudobulbo 
heteroblástico, botuliforme, lateralmente achatado, 
5–8 cm compr., 2(–3)-foliado. Folhas no ápice do 
pseudobulbo, suberetas a encurvadas, coriáceas, 
verdes, eventualmente com algumas máculas 
vináceas, elípticas a oblanceoladas, 10–22 × 
2–4,4 cm, sésseis, ápice obtuso. Inflorescência 
lateral, em panícula, laxa, multiflora; pedúnculo 
17–28 cm compr.; brácteas do pedúnculo deltoides, 
8-12 × 8–10 mm, ápice obtuso; raque 27–60 cm 
compr.; brácteas florais triangulares, 2–4 × 1,5–3 
mm, ápice agudo. Flores castanho-amareladas, 
ressupinadas, pediceldas, ecalcaradas; sépala 
dorsal obovada, unguiculada, 2–2,2 × 1,1–1,2 
cm, ápice obtuso a arredondado; sépalas laterais 
coalescentes na base, ou até metade de seu 
comprimento, formando um sinsépalo, obovadas, 
falcadas, 2,2–2,8 × 0,8–0,9 cm, ápice agudo ou 
obtuso; pétalas largo-espatuladas, unguiculadas, 
2,1–3 × 1,5–2,4 cm, ápice emarginado; labelo 
trilobado, âmbito largo-obovado, 2,4–3,2 × 2,4–3,1 
cm; calo complexo, basal, formado por saliências 
verrucosas e digitiformes, com uma protuberância 
central adunca; lobos laterais suborbiculares, 2–3 × 
3-4 mm, ápice arredondado, margem inteira; lobo 
mediano unguiculado, depressamente obovado 
a transversalmente elíptico, 1,5–2 × 2,4–3,1 cm, 
ápice emarginado a profundamente emarginado, 
margem ondulada. Ginostêmio 9–10 mm compr.; 
antera apical, incumbente, vestásil; grãos de pólen 
aglutinados em polínias. Polínias 2, maciças, 
providas de estipe e viscídio. Ovário + pedicelo 
2–3,3 cm compr. Fruto não visto.
Material examinado: área 3, 28.I.2003, fl. cult., C.C. 
de Paula et al. 621 (VIC); Sine loco, 17.III.2014, fl., T.L. 
Vieira 186 (SP); 17.III.2014, fl. cult. 25.III.2015, T.L. 
Vieira 259 (SP, BHCB); 6.XII.2013, fl. cult. 25.III.2015, 
T.L. Vieira 260 (SP).

Brasilidium gravesianum é endêmica do 
Brasil, com distribuição conhecida para os estados 
da Bahia, Paraíba, Pernambuco e das regiões Sudeste 
e Sul (BFG 2015). Na SOB foi encontrada em matas 
de galeria e capões de mata, acima dos 1.400 m de 
altitude. Floresce entre janeiro e março. Brasilidium 
foi proposto por Campacci (2006), a fim de elevar 
ao nível genérico as espécies de Oncidium Sw. seção 
Crispa Rchb.f. ex Pfitzer. Embora o reconhecimento 

do gênero seja relativamente fácil frente aos gêneros 
afins, a delimitação entre suas espécies ainda é 
muito subjetiva e pouco clara, tendo em vista que 
espécies como B. crispum (Lodd.) Campacci, B. 
praetextum (Rchb.f.) Campacci e o próprio B. 
gravesianum, por exemplo, são morfologicamente 
muito semelhantes. Fowlie (1976) comenta que as 
flores de B. crispum geralmente apresentam um odor 
fétido, característica não observada nos espécimes 
coletados na SOB. Dentre as espécies da família para 
a SOB, B. gravesianum pode ser identificada pela 
inflorescência em panícula, multiflora, portando 
flores predominantemente castanhas, maculadas 
de amarelo, com sépalas e pétalas unguiculadas, as 
últimas mais longas e largas que as primeiras, bem 
como pela calosidade do labelo, complexa e com 
uma grande projeção adunca.

6. Bulbophyllum Thouars
6.1. Bulbophyllum exaltatum Lindl., Ann. Mag. 
Nat. Hist. 10: 186. 1842. Fig. 3k

Epífita, ca. 40 cm alt.  Crescimento 
simpodial. Raízes filiformes, cobertas por velame. 
Rizoma conspícuo, ca. 2,5 cm compr. entre 
caulomas Cauloma intumescido em pseudobulbo. 
Pseudobulbo heteroblástico, ovoide, tetrágono em 
seção transversal, 2,5–3,5 cm compr., 1-foliado. 
Folha no ápice do pseudobulbo, ereta, carnosa, 
verde, elíptico-lanecolada, 6–9 × 2,7–2,9 cm, 
séssil, ápice obtuso. Inflorescência lateral, em 
racemo, laxa, ca. 18-flora; pedúnculo ca. 40 
cm compr.; brácteas do pedúnculo amplectivas, 
adpressas, oblongas, 1,2–2 × 0,3–0,5 cm, ápice 
obtuso; raque ca. 10,5 cm compr.; brácteas florais 
lanceoladas, 7–10 × 2,5–3,5 mm, ápice agudo. 
Flores com cor de fundo variando do creme 
ao creme-esverdeado, com máculas vináceas, 
ressupinadas, pediceladas, ecalcaradas; sépala 
dorsal creme-esverdeada com máculas vináceas, 
triangular-lanceolada, 10–11 × 3–4 mm, ápice 
agudo; sépalas laterais creme-esverdeadas com 
máculas vináceas, livres, triangular-lanceoladas, 
muito levemente falcadas, 10–11 × 3–4 mm, 
ápice agudo; pétalas alvas maculadas de vináceo, 
lanceoladas, 3–3,5 × 1,5 mm, ápice agudo; labelo 
vináceo-escuro, unguiculado, articulado com o pé 
da coluna, trilobado, âmbito elíptico-lanceolado, 
7–8 × 3–3,5 mm, calo constituído por elevação 
longitudinal em todo o disco do labelo; lobos 
laterais suborbiculares, pilosos, 1,3–1,5 × 1–1,2 
mm, ápice arredondado, margem inteira, com 
tricomas bem evidentes em toda a superfície; 
lobo mediano ovado-elíptico, pubescente, ca. 4,3 
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× 2,5 mm, ápice arredondado, margem inteira, 
inconspicuamente pilosa, com tricomas mais 
conspícuos próximo à base. Ginostêmio 4–4,7 mm 
compr., ápice com par de antenas lineariformes de 
ca. 1,8–2,1 mm compr., base projetada formando 
pé de 1–2 mm compr.; grãos de pólen aglutinados 
em polínias. Polínias 4, maciças, nuas. Ovário + 
pedicelo ca. 4,5–5 mm compr. Fruto não visto.
Material examinado: porção da serra a oeste das antenas, 
24.I.2014, fl. cult. 14.V.2015, T.L. Vieira 177 (SP).

Bulbophyllum exaltatum apresenta ampla 
distribuição na América do Sul, principalmente em 
áreas de altitude elevada, desde o Peru, Colômbia, 
Venezuela, Guianas e Brasil, onde é conhecida para 
os estados do Amazonas, Bahia, Goiás, Roraima, 
Santa Catarina e da Região Sudeste (Smidt 2007; 
BFG 2015; Govaerts et al. 2015). Na SOB foi 
encontrada como epífita em matas de galeria 
situadas no extremo oeste da serra. Floresceu 
em cultivo em abril. Dentre as demais espécies 
da família para a SOB, pode ser reconhecida por 
seus pseudobulbos heteroblásticos, tetrágonos, 

unifoliados e espaçados pelo longo rizoma, além 
da inflorescência lateral, portando flores creme-
esverdeadas, maculadas de vináceo, com sépalas 
triangular-lanceoladas.

7. Campylocentrum Benth.
Ervas epífitas. Crescimento monopodial. 

Raízes filiformes, cobertas por velame. Caule 
não intumescido em pseudobulbo, multifoliado. 
Folhas alternas, dísticas, patentes, verdes, base 
amplexicaule, ápice geralmente assimetricamente 
retuso.	Inflorescência	axilar,	em	racemo,	∞-flora.	
Flores pediceladas, ressupinadas, calcaradas, 
membranáceas; sépalas livres entre si, as laterais 
geralmente um pouco mais longas que a dorsal, 
oblongas a lanceoladas, as laterais eventualmente 
falcadas; pétalas livres, elípticas a lanceoladas; 
labelo inteiro ou trilobado, provido de um calcar 
na base, ligado ao ginostêmio apenas na base. 
Ginostêmio cilíndrico, curto; antera incumbente, 
versátil; grãos de pólen aglutinados em polínias. 
Polínias 2, maciças, providas de estipe e viscídio.

Chave de identificação para espécies de Campylocentrum ocorrentes na Serra do Ouro Branco
1. Folhas 0,8–1,4 × 0,2–0,3 cm, lobos do ápice agudos; calcar clavado ....................................................  

 ................................................................................................................ 2. Campylocentrum pauloense
1’. Folhas 2–4,5 × 0,4–1 cm, lobos do ápice obtusos; calcar fusiforme.

2. Calcar verde; sépala dorsal 2,5–3 mm compr.; sépalas laterais 3–3,5 mm compr., ligeiramente 
falcadas; pétalas ca. 3 mm compr.; labelo ca. 3,5 × 2 mm, ápice agudo ........................................
 ......................................................................................................3. Campylocentrum spannagelii

2’. Calcar castanho; sépala dorsal 3,5–4 mm compr.; sépalas laterais ca. 4 mm compr., não falcadas; 
pétalas 3,5–4 mm compr.; labelo ca. 4 × 2,5 mm, ápice obtuso .....................................................  
 ....................................................................................................1. Campylocentrum crassirhizum

7.1. Campylocentrum crassirhizum Hoehne, Arq. 
Bot. Estado São Paulo 1: 44. 1939. Fig. 4a

Epífita, 9–11 cm alt. Folhas patentes, 
coriáceas, verdes, elípticas, 2–4,5 × 0,7–1,0 cm, 
lobos do ápice obtusos. Inflorescência subcongesta; 
pedúnculo inconspícuo; raque 7–10 mm compr.; 
brácteas deltoides, ca. 1,5 × 1,5 mm, ápice 
agudo. Flores alvas; calcar castanho, fusiforme, 
ca. 4 mm compr; sépala dorsal estreito-oblonga, 
3,5–4 × 1 mm, ápice acuminado; sépalas laterais 
oblongo-lanceoladas, ca. 4 × 1 mm, ápice agudo 
a acuminado; pétalas elípticas, 3,5–4 × 1 mm, 
ápice agudo ou obtuso; labelo trilobado, âmbito 
ovado, ca. 4 × 2,5 mm, lobos laterais oblongos, 
ca. 1,5–2 × 1 mm, ápice arredondado, margem 
inteira; lobo mediano lanceolado, ca. 2 × 1 mm, 
ápice obtuso, margem inteira. Ginostêmio ca. 2 mm 

compr. Ovário + pedicelo, ca. 2 mm compr. Fruto 
fusiforme, 7–9 × 1,5–2 mm.
Material examinado: Folha Larga, área de F.E.S. no 
sopé da serra na porção sudeste, 29.I.2015, fr., T.L. Vieira 
243 (SP); 29.I.2015, fl., T.L. Vieira 245 (SP).

Campylocentrum crassirhizum é endêmica 
do Brasil, com distribuição conhecida para os 
estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Mato Grosso do 
Sul, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do 
Norte, Santa Catarina, Sergipe e Região Sudeste 
(BFG 2015; Pessoa et al. 2015). Na SOB foi 
encontrada em Floresta Estacional Semidecidual, 
principalmente na porção sudeste ao sopé da serra. 
Floresce em janeiro. A espécie é morfologicamente 
semelhante a C. spannagelii, sobretudo no aspecto 
vegetativo, mas pode ser reconhecida pelas folhas, 
em geral, mais largas (7–10 mm larg. vs. 4–6 mm 
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Figura 4 – Periantos dissecados. a. Campylocentrum crassirhizum (T.L. Vieira 245). b. Campylocentrum pauloense (T.L. 
Vieira 166). c. Campylocentrum spannagelii (T.L. Vieira 164). d. Capanemia thereziae (C.C. de Paula et al. 802). e. Cleistes 
bella (J.A.N. Batista 2622). f. Cleistes exilis (T.L. Vieira 173). g. Cleistes gracilis (T.L. Vieira 2615). h. Cleistes moritzii 
(J.M. Fernandes et al. 677). i. Cleistes paranaensis (G.G. Valente 1860). j. Cleistes rosea (T.L. Vieira 240).
Figure 4 – Dissected perianths. a. Campylocentrum crassirhizum (T.L. Vieira 245). b. Campylocentrum pauloense (T.L. Vieira 
166). c. Campylocentrum spannagelii (T.L. Vieira 164). d. Capanemia thereziae (C.C. de Paula et al. 802). e. Cleistes bella (J.A.N. 
Batista 2622). f. Cleistes exilis (T.L. Vieira 173). g. Cleistes gracilis (T.L. Vieira 2615). h. Cleistes moritzii (J.M. Fernandes et al. 
677). i. Cleistes paranaensis (G.G. Valente 1860). j. Cleistes rosea (T.L. Vieira 240).
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larg.), o lobo mediano do labelo apresentando ápice 
obtuso (vs. agudo), além do calcar que é castanho 
(vs. verde). Esta última, a principal característica 
de distinção entre as espécies.

7.2. Campylocentrum pauloense Hoehne & Schltr., 
Arq. Bot. Estado São Paulo 1: 197. 1926.
 Fig. 4b

Epífita, 2–3,3 cm alt. Folhas patentes, 
coriáceas, carnosas, verdes, estreito-elípticas, 
0,8–1,4 × 0,2–0,3 cm, lobos do ápice agudos. 
Inflorescência subcongesta; pedúnculo inconspícuo, 
raque 5–8 mm compr., brácteas deltoides, ca. 1 × 1 
mm, ápice agudo. Flores alvas; calcar esverdeado, 
curto-clavado, 1–2 mm compr.; sépala dorsal 
estreito-oblonga a lanceolada, 2,5–3 × 1 mm, 
ápice acuminado; sépalas laterais lanceoladas a 
oblongas, ligeiramente falcadas, ca. 3 × 1 mm, 
ápice acuminado; pétalas elíptico-lanceoladas, 
ligeiramente falcadas, ca. 3 × 1 mm, ápice agudo; 
labelo trilobado, âmbito ovado, ca. 3 × 1,5–2 mm, 
lobos laterais oblongos, ca. 1–5 × 1 mm, ápice 
arredondado, margem inteira, lobo mediano 
lanceolado a subtriangular, ca. 1–1,5 × 1 mm, 
ápice obtuso, margem inteira. Ginostêmio ca. 1 
mm compr. Ovário + pedicelo ca. 2 mm compr. 
Fruto não visto.
Material examinado: fragmento de FES na porção 
sudeste da serra, no sopé, 5.XII.2013, fl. cult. 5.XI.2014, 
T.L. Vieira 165 (SP); 5.XII.2013, fl., T.L. Vieira 166 (SP).

Campylocentrum pauloense tem distribuição 
conhecida para os estados das regiões Sudeste e 
Sul do Brasil (exceto Paraná), alcançando o norte 
da Argentina (BFG 20015; Govaerts et al. 2015). 
Na SOB foi encontrada em Floresta Estacional 
Semidecidual na porção sudeste ao sopé da serra. 
Floresce entre novembro e dezembro. Dentre 
as espécies do gênero ocorrentes na área de 
estudo pode ser reconhecida pelo tamanho muito 
reduzido das folhas (0,8–1,4 × 0,2–0,3 cm), com 
lobos do ápice agudos, o que confere um aspecto 
diminuto à planta, além do calcar que é clavado, 
enquanto C. crassirhizum e C. spannagelii 
apresentam calcar fusiforme.

7.3. Campylocentrum spannagelii Hoehne, Arq. 
Bot. Estado São Paulo 1: 22. 1938. Fig. 4c

 Epífita, ca. 5 cm alt. Folhas patentes, 
coriáceas, verdes, estreito-elípticas, 2,4–3,2 × 
0,4–0,6 cm, lobos do ápice obtusos. Inflorescência 
ca. 11 mm compr., subcongesta; pedúnculo 
inconspícuo; raque 9–10 mm compr.; brácteas 
deltoides, ca. 1 × 1,5 mm, ápice agudo. Flores 

alvas; calcar esverdeado, fusiforme, 3,5–4 mm 
compr.; sépala dorsal lanceolada, 2,5–3 × 1 
mm, ápice agudo a acuminado; sépalas laterais 
oblongo-lanceoladas, ligeiramente falcadas, 
3–3,5 × 1 mm, ápice agudo a acuminado; pétalas 
elíptico-lanceoladas, ligeiramente falcadas, ca. 
3 × 1 mm, ápice agudo; labelo trilobado, âmbito 
ovado, ca. 3,5 × 2 mm, lobos laterais oblongos, 
ca. 1,5–2 × 1 mm, ápice arredondado, margem 
inteira, lobo mediano subtriangular, ca. 1,5–2 × 1 
mm, ápice agudo, margem inteira. Ginostêmio ca. 
1 mm compr. Ovário + pedicelo ca. 2 mm compr. 
Fruto não visto.
Material examinado: fragmento de FES na porção 
sudeste da serra, no sopé, 5.XII.2013, fl. cult. 6.II.2014, 
T.L. Vieira 164 (SP).

Campylocentrum spannagelii é endêmica do 
Brasil, com distribuição conhecida para os estados 
das regiões Sudeste e Sul (exceto Rio Grande 
do Sul) (BFG 2015). Na SOB foi encontrada 
em Floresta Estacional Semidecidual. Floresceu 
em cultivo em fevereiro. Ver comentários em C. 
crassrhizum.

8. Capanemia Barb.Rodr.
8.1. Capanemia thereziae Barb.Rodr., Gen Sp. 
Orchid. 2: 244. 1887. Fig. 4d

Epífita, 3,5–4,5 cm alt. Crescimento 
simpodial. Raízes filiformes, cobertas por velame. 
Rizoma inconspícuo. Cauloma intumescido em 
pseudobulbo. Pseudobulbo heteroblástico, ovoide, 
não formando ângulos em seção transversal, 
coberto por bainhas escariosas, 5–9 mm compr., 
1-foliado. Folha no ápice do pseudobulbo, ereta 
a subereta, coriácea, verde, linear, 18–33 × 
2–3,5 mm, séssil, ápice agudo. Inflorescência 
lateral, em racemo, laxa, pauciflora; pedúnculo 
1,2–1,5 cm compr.; bráctea do pedúnculo, oblonga, 
amplectiva, escariosa, 4–5 × 1,5–2 mm, ápice 
obtuso; raque 7–9 mm compr., brácteas florais 
ovadas, escariosas, 2,5–4 × 1,5–2 mm, ápice agudo. 
Flores esverdeadas, ressupinadas, pediceladas, 
ecalcaradas; sépala dorsal elíptico-lanceoladas, 4–5 
× 1 mm, ápice agudo; sépalas laterais livres entre 
si, oblongo-lanceoladas, ligeiramente falcadas, 4–6 
× 1 mm, ápice agudo; pétalas lanceoladas, 4–5 × 
1 mm, ápice agudo; labelo inteiro, oblanceolado, 
5 × 1,5–2 mm, calosidade formada por duas 
lamelas longitudinais da base até cerca de metade 
do comprimento do labelo, ápice agudo, margem 
inteira. Ginostêmio 1,5–2 mm compr.; antera 
apical, incumbente, versátil; grãos de pólen 
aglutinados em polínias. Polínias 2, maciças, 
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providas de estipe e viscídio. Ovário + pedicelo 
3,5-7 mm compr. Fruto não visto.
Material examinado: área 2, 18.V.2003, fl., C.C. de 
Paula et al. 802 (VIC).

Capanemia thereziae é endêmica do Brasil, 
com distribuição conhecida para os estados da 
Bahia, Pernambuco e das regiões Sudeste e Sul 
(BFG 2015). Na SOB foi encontrada em mata de 
galeria, florescendo em maio. Pode ser reconhecida 
por ser uma epífita de tamanho reduzido (3,5–4,5 
cm alt.), pseudobulbo heteroblástico, geralmente 
recoberto por bainhas escariosas, com apenas 
uma única folha apical, inflorescência lateral, em 
racemo, e flores esverdeadas com labelo inteiro e 
calosidade formada por duas lamelas longitudinais.

9. Cleistes Rich. ex Lindl.
Ervas terrícolas. Raízes filiformes, algumas 

portando tuberoides. Rizoma subterrâneo, 
inconspícuo. Caule aéreo ereto, não intumescido 
em pseudobulbo, produzido apenas no período 

reprodutivo, desaparecendo após a deiscência 
dos frutos. Folhas alternas, espiraladas, evidentes 
ou não, comumente glaucas, verdes a vináceas, 
venação paralelinérvea, base amplexicaule. 
Inflorescência terminal, uniflora ou em racemo 
2–4-floro. Flores pediceladas, ressupinadas, 
ecalcaradas, calículo ausente, comumente 
vistosas, vináceas a alvas, membranáceas; sépalas 
livres entre si, dorsal e laterais de forma e tamanho 
semelhantes; pétalas livres, geralmente mais 
largas que as sépalas; labelo inteiro ou trilobado, 
base com um par de glândulas nectaríferas, 
crista central papilosa ou fimbriada, margem 
comumente ondulada, lobo mediano em geral 
unguiculado. Ginostêmio claviforme; antera 
incumbente, versátil; grãos de pólen livres, em 
mônades ou tétrades, não formando polínias 
verdadeiras; superfície estigmática plana ou 
côncava; zona de abscisão entre perianto e ovário 
presente. Zona de abscisão entre pedicelo e ovário 
ausente. Fruto cápsula.

Chave de identificação para espécies de Cleistes ocorrentes na Serra do Ouro Branco
1.	 Labelo	com	crista	central	fimbriada.

2. Folhas elípticas a ovadas, (1,5–)1,8–3,2 cm larg.; labelo unguiculado, istmo 4–8 mm compr. .....  
 ............................................................................................................................... 1. Cleistes bella

2’. Folhas lanceoladas a elíptico-lanceoladas, 0,7–1,2 cm larg.; labelo não unguiculado, istmo ausente.
3. Folhas da porção mediana do caule eretas; labelo inteiro, de âmbito elíptico 6. Cleistes rosea
3’. Folhas da porção mediana do caule suberetas; labelo trilobado, de âmbito obovado .............  

 ............................................................................................................5. Cleistes paranaensis
1’. Labelo com crista central papilosa.

4. Plantas ca. 14 cm alt.; labelo inconspicuamente trilobado, não unguiculado .................................  
 ..............................................................................................................................7. Cleistes tenuis

4’. Plantas 25,5–86 cm alt.; labelo conspicuamente trilobado, unguiculado.
5.	 Plantas	75–86	cm	alt.,	com	aspecto	áfilo;	folhas	reduzidas,	eretas	e	adpressas	ao	caule;	lobo	

mediano do labelo deltoide ...........................................................................2. Cleistes exilis
5’. Plantas 25,5–42 cm alt, evidentemente foliadas; folhas desenvolvidas, apenas as da base do 

caule eretas, as demais ereto-patentes; lobo mediano do labelo suborbicular.
6. Labelo com vênulas escuras; istmo ca. 3 × 4 mm; porção apical do lobo mediano ca. 6 

× 8 mm .............................................................................................. 3. Cleistes gracilis
6’. Labelo sem vênulas escuras; istmo inconspícuo; porção apical do lobo mediano 2–3 × 

3 mm ..................................................................................................4. Cleistes moritzii

9.1. Cleistes bella Rchb.f. & Warm., Otia Bot. 
Hamburg. 2: 81. 1881. Fig. 4e

Terrícola, 23,5–29 cm alt. Folhas suberetas, 
cartáceas, elípticas a ovadas, menos comumente 
lanceoladas, 3–8(–12,5) × (1,5–)1,8–3,2 cm, ápice 
agudo a acuminado. Inflorescência 1–2-flora; 
pedúnculo 2,5–5,5 cm compr., raque ca. 2 cm 
compr. quando presente; brácteas elípticas ou, 

menos comumente, estreito-elípticas, 4,5–7(–9,5) × 
(1–)1,4–2 cm, ápice agudo. Flores róseo-vináceas; 
sépala dorsal lanceolada, ca. 4,5 × 0,7 cm, ápice 
agudo; sépalas laterais lanceoladas, ca. 4,5 × 0,7 
cm, ápice agudo; pétalas elíptico-lanceoladas, ca. 
4,1 × 1,2 cm, margem erosa próximo ao ápice, 
ápice agudo; labelo trilobado, âmbito oblongo, 
ca. 4,3 × 1,3 cm, crista central fimbriada, vênulas 
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escuras presentes, lobos laterais subfalcados, 2,4 
× 0,5 cm, margem inteira, ápice arredondado, lobo 
mediano unguiculado, istmo ca. 8 × 4 mm, porção 
apical elíptica, ca. 1,2 × 0,8 cm, margem erosa, 
ápice obtuso. Ginostêmio ca. 2 cm compr. Pedicelo 
+ ovário 2,2 cm compr. Fruto não visto.
Material examinado: ca. 10 km do entroncamento com 
a MG-433, no entorno do cume da serra, 5.III.2008, fl., 
J.A.N. Batista 2622 (BHCB).

Cleistes bella é endêmica do Brasil, com 
distribuição conhecida para os estados de Goiás, 
Mato Grosso e Minas Gerais, além do Distrito 
Federal (BFG 2015). Na SOB foi encontrada em 
campo limpo estacionalmente úmido. Floresce em 
março. Pode ser reconhecida pelo porte mediano 
(23,5–29 cm alt.), associado às folhas bem 
desenvolvidas, entrenós geralmente curtos, flores 
grandes e róseo-vináceas, com labelo unguiculado 
e de istmo longo (ca. 8 mm compr.), além de toda 
a planta tornar-se fortemente enegrecida quando 
herborizada.

9.2. Cleistes exilis Hoehne, Relat. Com. Lin. 
Telegr., Bot. 9: 26, t. 167, fig. 1. 1916. Fig. 4f

Terrícola, 75–86 cm alt. Folhas eretas, 
adpressas ao caule, cartáceas, ovado-lanceoladas, 
0,9–1,2 × 0,3–0,4 cm, ápice obtuso. Inflorescência 
3–4-flora; pedúnculo 12,5–16,5 cm compr., raque 
6-10 cm compr., brácteas ovado-lanceoladas a 
elíptico-lanceoladas, 0,6–1,2 × 0,3–0,4 cm, ápice 
obtuso. Flores róseo-pálidas; sépala dorsal estreito-
elíptica, ca. 2,5 × 0,5 cm, ápice agudo; sépalas 
laterais estreito-elípticas, 2,5 × 0,4–0,5 cm, ápice 
agudo; pétalas elípticas a oblanceoladas, falcadas, 
2,4 × 0,7–0,8 cm, margem inteira, ápice obtuso; 
labelo trilobado, âmbito oblanceolado, ca. 2,4 × 
0,9 cm, crista central papilosa, vênulas escuras 
ausentes, lobos laterais falcados, margem inteira, 
ápice arredondado, lobo mediano unguiculado, 
istmo inconspícuo, porção apical deltoide, ca. 5 × 
6 mm, margem ondulada, ápice obtuso. Ginostêmio 
ca. 1,4 cm compr. Pedicelo + ovário 2,4–3,3 cm 
compr. Fruto não visto.
Material examinado: próximo ao extremo oeste da 
serra, 24.I.2014, fl., T.L. Vieira 173 (SP, BHCB).

Cleistes exilis é endêmica do Brasil, com 
distribuição conhecida para os estados da Bahia, 
Goiás e Minas Gerais (BFG 2015). Na SOB foi 
encontrada em campo sujo, em declive no extremo 
oeste da serra. Floresce em janeiro. Facilmente 
reconhecida pelo caule delgado e delicado, com 
folhas extremamente reduzidas e completamente 
adpressas, além do labelo trilobado, unguiculado 
e com lobo mediano deltoide.

9.3. Cleistes gracilis (Barb.Rodr.) Schltr., Arch. Bot. 
São Paulo 1: 179. 1926. Fig. 4g

Terrícola, 25,5–34 cm alt. Folhas suberetas a 
subpatentes, membranáceas, lanceoladas a elípticas, 
as da base reduzidas, 1,3–5 × 0,5–1,4 cm, ápice 
agudo a acuminado. Inflorescência 1–2-flora; 
pedúnculo 8–9,5 cm compr., raque 1–5 cm compr., 
quando presente; brácteas elípticas, 3–4 × 1,2–1,5 
cm, ápice acuminado. Flores róseas; sépala dorsal 
estreito-elíptica, 2,4–2,8 × 0,6–0,8 cm, ápice agudo; 
sépalas laterais oblongo-lanceoladas a estreito-
elípticas, 2,4–2,7 × 0,5–0,6 cm, ápice agudo; pétalas 
elípticas a estreito-obovadas, falcadas, 2,3–2,6 × 
0,7–0,9 cm, margem erosa próximo ao ápice, ápice 
obtuso; labelo trilobado, âmbito oblongo, 2,3–2,5 
× 0,8 cm, crista central papilosa, vênulas escuras 
presentes, lobos laterais subtriangulares, margem 
inteira, ápice obtuso, lobo mediano unguiculado, 
istmo 3 × 4 mm, porção apical suborbicular, ca. 6 × 
8 mm, margem ondulada, ápice obtuso. Ginostêmio 
ca. 1,3 cm compr. Pedicelo + ovário ca. 1,8 cm 
compr. Fruto não visto.
Material examinado: ca. 7 km do entroncamento com 
a MG-443, 5.III.2008, fl., J.A.N. Batista 2615 (BHCB).

Cleistes gracilis é endêmica do Brasil, com 
distribuição conhecida para os estados da Bahia, 
Paraná e da Região Sudeste (BFG 2015). Na SOB 
foi encontrada em campo limpo estacionalmente 
úmido. Floresce em março. Assemelha-se 
vegetativamente a C. moritzii pelas folhas basais 
pouco desenvolvidas em relação às demais, que são 
bem desenvolvidas e suberetas, elípticas a elíptico-
lanceoladas, mas é facilmente identificável pela 
morfologia do labelo, que é trilobado, com istmo 
desenvolvido e largo, além de apresentar vênulas 
escuras ao longo de toda sua extensão.

9.4. Cleistes moritzii (Rchb.f.) Garay & Dunst., 
Venez. Orchid. Ill. 1(4): 54. 1966. Fig. 4h

Terrícola, 27–42 cm alt. Folhas suberetas, 
membranáceas, lanceoladas a elípticas, as da 
base reduzidas, 1,6–5 × 1–2 cm, ápice agudo. 
Inflorescência 3–4-flora; pedúnculo 6,5–7,5 cm 
compr., raque 10–15,5 cm compr.; brácteas elípticas, 
2,3–5,5 × 1-2,1 cm, ápice agudo a acuminado. 
Flores róseas; sépala dorsal oblongo-lanceolada a 
lanceolada, ca. 2,5 × 0,5 cm, ápice agudo; sépalas 
laterais oblongo-lanceoladas, 2,3–2,4 × 0,4–0,5 cm, 
ápice agudo; pétalas elípticas a estreito-obovadas, 
levemente falcadas, 2,3–2,4 × 0,6–0,7 cm, margem, 
em geral, levemente sinuada próximo ao ápice, 
ápice acuminado; labelo trilobado, âmbito oblongo, 
ca. 2,2 × 0,9 cm, crista central papilosa, vênulas 
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escuras ausentes, lobos laterais arredondados, 
margem inteira, ápice arredondado, lobo mediano 
unguiculado, istmo inconspícuo, porção apical 
suborbicular, 2–3 × 3 mm, margem ondulada, 
ápice obtuso. Ginostêmio 1,7-2 cm compr. 
Pedicelo + ovário 2–2,5 cm compr. Fruto terete, 
ca. 2,5 cm compr.
Material examinado: RPPN Gerdau AçoMinas, 
23.II.2008, fl., fr., J.M. Fernandes et al. 677 (VIC).

Cleistes moritzii tem distribuição conhecida 
para os estados do Amazonas, Bahia, e Região 
Sudeste, ocorrendo também na Colômbia, Guiana, 
Equador e Venezuela (BFG 2015; Govaerts et al. 
2015). Na SOB foi encontrada na área da RPPN 
Gerdau, que abrange o declive da serra e áreas de 
mata em sua face sudoeste. Floresce em fevereiro. 
Cleistes moritzii e C. gracilis são similares 
vegetativamente, mas a primeira apresenta o labelo 
trilobado, unguiculado, com istmo inconspícuo e 
lobo mediano reduzido, se comparado ao de C. 
gracilis, e sem vênulas escuras.

9.5. Cleistes paranaensis (Barb.Rodr.) Schltr., Arch. 
Bot. São Paulo 1: 180. 1926. Fig. 4i

Terrícola, 42,5–90 cm alt. Folhas da base 
eretas, adpressas ao caule, as demais suberetas, 
membranáceas, lanceoladas, 3,6–9,5 × 0,8–1,2 
cm, ápice agudo a longamente acuminado. 
Inflorescência 1–3-flora; pedúnculo 11–14,5 cm 
compr., raque 4–12 cm compr., quando presente; 
brácteas lanceoladas a estreito-ovadas, 2–8,5 × 
0,4–1,1 cm, ápice agudo a longamente acuminado. 
Flores róseo-pálidas a róseo-vináceas; sépala dorsal 
estreito-elíptica, 4,7–5,5 × 0,9 cm, ápice agudo a 
apiculado; sépalas laterais estreito-elípticas, 5,5–5,7 
× 0,9–1,0 cm, ápice longamente apiculado; pétalas 
oblongo-elípticas, 4,7–5,5 × 1,5–1,8 cm, margem 
sinuada próximo ao ápice, ápice acuminado; labelo 
lilás, trilobado, âmbito obovado, 4,8–5,3 × 2,5 cm, 
crista central fimbriada, vênulas escuras presentes, 
lobos laterais arredondados, margem ondulada, 
ápice arredondado, lobo mediano não unguiculado, 
semicircular, istmo ausente, 1,2–1,5 × 1,8–2,3 
cm, margem ondulada, ápice obtuso. Ginostêmio 
2,3–2,5 cm compr. Pedicelo + ovário 1,9–2,2 cm 
compr. Fruto não visto.
Material examinado: margem da estrada que corta 
a serra, 1.III.2001, fl., A.N. Caiafa & L.D. Meireles 
101 (VIC); Sine loco, 19.I.2007, fl., G.E. Valente 1860 
(VIC, SP); ca. 7 km do entroncamento com a MG-443, 
5.III.2008, fl., J.A.N. Batista 2614 (BHCB); Sine loco, 
23.I.2014, fl., T.L. Vieira 172 (SP); próximo ao extremo 
oeste da serra, 24.I.2014, fl., T.L. Vieira 174 (SP); 
24.I.2014, fl., T.L. Vieira 175 (SP).

Cleistes paranaensis é endêmica do Brasil, 
com distribuição conhecida para os estados da 
Bahia, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, 
Santa Catarina e São Paulo, além do Distrito 
Federal (BFG 2015). Cleistes paranaensis foi a 
espécie do gênero mais abundantemente encontrada 
na SOB, ocorrendo em campo limpo e campo 
limpo associado a campo rupestre. Foi observada 
florida durante o período chuvoso, principalmente 
entre janeiro e março. Pode ser reconhecida pelo 
caule, em geral levemente sinuoso, com folhas das 
porções mediana e apical suberetas, bem como 
pelas grandes flores, com labelo trilobado de 
âmbito obovado e crista central fimbriada.

9.6. Cleistes rosea Lindl., Gen Sp. Orch. Pl.: 410. 
1840. Fig. 4j

Terrícola, 32–34 cm alt. Folhas eretas, 
as da base adpressas ao caule, membranáceas, 
lanceoladas a elíptico-lanceoladas, 1,9–6,5 × 
0,7–1,1 cm, ápice obtuso. Inflorescência uniflora; 
pedúnculo 8–8,5 cm compr.; bráctea lanceolada 
a elíptico-lanceolada, 5,4–5,9 × 1–1,2 cm, ápice 
obtuso. Flor castanho-lilás; sépala dorsal linear-
lanceolada, ca. 6,5–6,8 × 0,7–1 cm, ápice obtuso; 
sépalas laterais estreito-elípticas, 6,5–6,8 × 0,7–1,1 
cm, ápice obtuso; pétalas estreito-elípticas a 
elípticas, ca. 5,9 × 1,2–1,8 cm, margem recortada 
próximo ao ápice, ápice obtuso; labelo inteiro, 
âmbito elíptico, 6,3–6,4 × 2,2–2,9 cm, crista central 
fimbriada, vênulas escuras ausentes, porção apical 
triangular, margem erosa, ondulada, ápice obtuso. 
Ginostêmio 2,9–3,7 cm compr. Pedicelo + ovário 
2,5-3,4 cm compr. Fruto não visto.
Material examinado: Sine loco, 1916, fl., C. Porto 
505 (RB); porção oeste da serra, 28.I.2015, fl., T.L. 
Vieira 240 (SP).

Cleistes rosea é uma espécie com ampla 
distribuição entre as regiões tropicais da América 
do Sul e a América Central (Govaerts et al. 
2015); no Brasil foi registrada para os estados 
do Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato 
Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, 
Roraima e São Paulo, além do Distrito Federal 
(BFG 2015). Foi encontrada florida em janeiro. 
Pode ser diferenciada das demais encontradas na 
SOB, pelas folhas eretas e bem desenvolvidas, 
inflorescência geralmente uniflora, cuja bráctea 
floral é geralmente de mesmo tamanho ou maior 
que a maior folha, protegendo todo o pedicelo + 
ovário, além das flores grandes (sépalas 6,5–6,8 
cm compr.), com labelo inteiro, de âmbito elíptico 
e crista central fimbriada.



712 Vieira, T.L. & Barros, F.

Rodriguésia 68(2): 691-747. 2017

9.7. Cleistes tenuis (Rchb.f. ex Griseb.) Schltr., 
Arch. Bot. São Paulo 1: 180. 1926. Fig. 5a

Terrícola, ca. 14 cm alt. Folhas suberetas, 
as da base eretas e reduzidas, membranáceas, 
estreito-lanceoladas, 0,6–1,1 × 0,2–0,3 cm, ápice 
agudo. Inflorescência 2-flora; pedúnculo 3,1–3,7 
cm compr.; raque ca. 1,5 cm compr.; brácteas 
linear-lanceoladas 1–1,5 × 0,1–0,2 cm, ápice agudo. 
Flores predominantemente alvas; sépala dorsal 
estreito-elíptica, ca. 1,1 × 0,2 cm, ápice agudo; 
sépalas laterais estreito-elípticas, ca. 1,2 × 0,2 cm, 
ápice agudo; pétalas estreito-obovadas, falcadas, 
ca. 1 × 0,3 cm, margem inteira, ápice obtuso; 
labelo inconspicuamente trilobado, âmbito elíptico, 
ca. 1 × 0,5 cm, crista central papilosa, vênulas 
escuras presentes, lobos laterais arredondados, 
margem inteira, ápice arredondado, lobo mediano 
não unguiculado, semicircular, ca. 2 × 3 mm, 
istmo ausente, margem ondulada, ápice obtuso. 
Ginostêmio ca. 6 mm compr. Pedicelo + ovário ca. 
7 mm compr. Fruto não visto.
Material examinado: área 2, 19.I.2003, fl., C.C. de Paula 
et al. 596 (VIC).

Cleistes tenuis tem distribuição conhecida 
para os estados do Amazonas, Goiás, Mato Grosso, 
Minas Gerais e Paraná, além do Distrito Federal, 
ocorrendo também na Colômbia, Guiana, Guiana 
Francesa, Suriname e Trindad e Tobago (BFG 2015; 
Govaerts et al. 2015). Na SOB foi encontrada em 
campo limpo, com solo arenoso. Foi encontrada 
florida em janeiro. Espécie facilmente reconhecível, 
dentre as demais do gênero, pelo tamanho reduzido 
(ca. 14 cm alt.), flores pequenas e de coloração 
predominantemente alva.

10. Comparettia Poepp. & Endl.
10.1. Comparettia coccinea Lindl., Edwads’s Bot. 
Reg. 24: t. 68. 1838. Fig. 5b

Epífita, ca. 30 cm alt. com a inflorescência. 
Crescimento simpodial. Raízes filiformes, cobertas 
por velame. Rizoma inconspícuo. Cauloma 
intumescido em pseudobulbo. Pseudobulbo 
heteroblástico, cilíndrico, ca. 2,3 cm compr., 
1-foliado. Folha no ápice do pseudobulbo, subereta, 
coriácea, verde, estreito-elíptica, ca. 9,2 × 1,1 
cm, séssil, ápice agudo. Inflorescência lateral, 
em racemo, laxa, ca. 7-flora; pedúnculo ca. 23 
cm compr., brácteas do pedúnculo deltoides a 
triangulares, 4–5 × 1,5–2,5 mm, ápice agudo 
a acuminado; raque ca. 7 cm compr., brácteas 
florais triangulares, 2–3,5 × 1–2 mm, ápice agudo. 
Flores alaranjadas a avermelhadas, ressupinadas, 
pediceladas, calcaradas; calcar curvado, 1,3–1,5 cm 

compr.; sépala dorsal oblonga, ca. 8 × 3 mm, ápice 
acuminado; sépalas laterais coalescentes em toda 
sua extensão, formando um sinsépalo sagitiforme, 
6–7 × 5–7 mm, ápice obtuso, base prolongada 
formando o calcar; pétalas oblongas, 7–8 × 3,5 
mm, ápice obtuso a acuminado; labelo unguiculado, 
bilobado, âmbito depressamente largo-obovado, 
1,4–1,6 × 1,4–1,5 mm, calosidade amarela formada 
por duas pequenas lamelas longitudinais, na base do 
labelo, base prolongada em duas antenas filiformes 
que se inserem no calcar; lobos transversalmente 
elípticos, 5 × 9–10 mm, ápice arredondado, margem 
erosa. Ginostêmio 5–7 mm compr., base não 
projetada em pé; antera apical, incumbente, versátil; 
grãos de pólen aglutinados em polínias. Polínias 2, 
maciças, providas de estipe e viscídio. Ovário + 
pedicelo 1,4–1,7 cm compr. Fruto não visto.
Material examinado: Sine loco, 14.IX.2013 fl. cult. 
2.III.2015, T.L. Vieira et al. 156 (SP).

Comparettia coccinea possui distribuição 
conhecida para a Venezuela, Peru, Bolívia e 
Brasil, onde foi registrada nos estados da Bahia, 
Pernambuco e da Região Sudeste, além do Distrito 
Federal (BFG 2015; Govaerts et al. 2015). Na 
SOB foi encontrada em mata de galeria. Floresceu 
em cultivo em março. Comparettia coccinea é 
facilmente reconhecível pelas flores de coloração 
alaranjada a avermelhada, com as sépalas laterais 
coalescentes em toda sua extensão e formando, na 
base, um calcar longo e curvado.

11. Coppensia Dumort.
11.1. Coppensia blanchetii (Rchb.f.) Campacci, 
Bol. CAOB 62: 55. 2006. Fig. 5c

Terrícola ou saxícola, 108–158 cm alt. 
com a inflorescência. Crescimento simpodial. 
Raízes filiformes, cobertas por velame. Rizoma 
inconspícuo. Cauloma intumescido em pseudobulbo. 
Pseudobulbo heteroblástico, ovoide, lateralmente 
achatado, 7–8 cm compr., 3-foliado. Folhas no ápice 
do pseudobulbo, suberetas a encurvadas, coriáceas, 
verdes, estreito-elípticas, 31–43,5 × 1,4–2,8 cm, 
sésseis, ápice agudo. Inflorescência lateral, em 
panícula, laxa, multiflora; pedúnculo 87,5–128,5 
cm compr.; brácteas do pedúnculo deltoides, 0,8–1,8 
× 0,8–1,8 cm, ápice obtuso a agudo; raque 18–38 
cm compr., brácteas florais deltoides a triangulares, 
2–5 × 1,5–3 mm, ápice agudo. Flores amarelas 
maculadas de castanho, ressupinadas, pediceladas, 
ecalcaradas; sépala dorsal oblanceolada, 
unguiculada, ca. 6 × 3 mm, ápice obtuso; sépalas 
laterais coalescentes na base formando um 
sinsépalo, oblanceoladas, falcadas, ca. 7 × 2,5 mm, 
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Figura 5 – Periantos dissecados. a. Cleistes tenuis (de Paula et al. 596). b. Comparettia coccinea (Vieira 156). 
c. Coppensia blanchetii (Vieira 249). d. Encyclia patens (Vieira 213). e. Epidendrum campestre (Vieira 139). 
f. Epidendrum cf. chlorinum (Vieira 147). g. Epidendrum dendrobioides (Fernandes et al. 673). h. Epidendrum 
proligerum (Vieira 152). i. Epidendrum saxatile (Vieira 181). j. Epidendrum secundum (Vieira 214). k. Epistephium 
sclerophyllum (Caiafa & Meireles 102). l. Eurystyles actinosophila (Vieira 265).
Figure 5 – Dissected perianths. a. Cleistes tenuis (de Paula et al. 596). b. Comparettia coccinea (Vieira 156). c. Coppensia blanchetii (Vieira 
249). d. Encyclia patens (Vieira 213). e. Epidendrum campestre (Vieira 139). f. Epidendrum cf. chlorinum (Vieira 147). g. Epidendrum 
dendrobioides (Fernandes et al. 673). h. Epidendrum proligerum (Vieira 152). i. Epidendrum saxatile (Vieira 181). j. Epidendrum secundum 
(Vieira 214). k. Epistephium sclerophyllum (Caiafa & Meireles 102). l. Eurystyles actinosophila (Vieira 265).

5 
m

m
5 

m
m

5 
m

m

5 
m

m

5 
m

m

5 
m

m

5 
m

m

1 
cm

1 
cm

1 
cm

2 
cm

1 
cm

a
b c

e

d

f g h

i

j

kl



714 Vieira, T.L. & Barros, F.

Rodriguésia 68(2): 691-747. 2017

ápice obtuso; pétalas espatuladas, unguiculadas, 7 
× 4–4,5 mm, ápice obtuso a arredondado; labelo 
trilobado, âmbito oblato a largo-obovado, 1,2–1,4 
× 1,3 cm; calosidade verrucosa na base do labelo; 
lobos laterais suborbiculares, 2–3 × 2–3 mm, 
ápice arredondado, margem inteira; lobo mediano 
bilobado, unguiculado, lobos transversalmente 
elípticos, 6 × 8–9 mm, ápice arredondado, margem 
levemente ondulada. Ginostêmio 3–4 mm compr; 
antera apical, incumbente, versátil; grãos de pólen 
aglutinados em polínias. Polínias 2, maciças, 
providas de estipe e viscídio. Ovário + pedicelo 
1,2–1,4 cm compr. Fruto não visto.
Material examinado: Sine loco, 13.IX.2013, fl., T.L. 
Vieira et al. 140 (SP, BHCB); 30.I.2015, fl., T.L. Vieira 
249 (SP).

Coppensia blanchetii possui distribuição 
conhecida para a Bolívia e o Brasil, onde é 
comumente encontrada nos campos rupestres da 
Bahia e Minas Gerais, mas também é conhecida 
para os demais estados da Região Sudeste, além 
de Mato Grosso do Sul, Paraná, Pernambuco e 
Santa Catarina (BFG 2015; Tropicos 2015). Na 
SOB foi encontrada como terrícola ou saxícola em 
campo rupestre e borda de capão de mata. Floresce 
entre setembro e janeiro. Coppensia blanchetii se 
aproxima morfologicamente de B. gravesianum. 
Ambas as espécies pertenciam anteriormente a 
Oncidium s.l., logo, apresentam inflorescências 
laterais, flores com coloração variando entre o 
castanho e o amarelo, sépalas laterais coalescentes 
em maior ou menor extensão, pétalas geralmente 
unguiculadas e calosidade complexa, verrucosa a 
digitiforme, no disco do labelo.

Entretanto, ocorrem sobre diferentes 
substratos, uma vez que C. blanchetii é terrícola ou 
saxícola em campos rupestres, predominantemente, 
enquanto B. gravesianum é epífita em matas de 
galeria. Além disso, como caraterísticas úteis 
na distinção entre as espécies, pode-se destacar: 
as folhas, que em C. blanchetii são lineares (vs. 
elípticas a oblanceoladas em B. gravesianum), 
além das flores menores (sépala dorsal ca. 6 mm 
vs. 20–22 mm compr.) e predomínio da cor amarela 
(vs. castanho).

12. Encyclia Hook.
12.1. Encyclia patens Hook., Bot. Mag. 57: t. 3013. 
1830. Fig. 5d

Epífita, 33–36 cm alt. Crescimento simpodial. 
Raízes filiformes, cobertas por velame. Rizoma 
curto. Caule intumescido em pseudobulbo. 
Pseudobulbo heteroblástico, globoso a ovoide, 

3–6 cm compr., 2–3-foliado. Folhas no ápice 
do pseudobulbo, alternas, suberetas, coriáceas, 
verdes, oblongas, 15–28,5 × 1,2–1,5 cm, sésseis, 
ápice obtuso a arredondado. Inflorescência 
terminal, em racemo ou panícula, laxa, 9–14-flora; 
pedúnculo 5–13 cm compr., brácteas do pedúnculo 
amplectivas, eretas, deltoides, 3–8 × 4–8 mm, 
ápice obtuso; raque 14,5–18 cm compr., brácteas 
florais deltoides, 2–4 × 3–7 mm, ápice obtuso. 
Flores ressupinadas, pediceladas, ecalcaradas; 
sépala dorsal completamente esverdeada ou 
maculada de vináceo, oblongo-elíptica a elíptica, 
1,2–1,7 × 0,4–0,5 cm, ápice obtuso; sépalas laterais 
completamente esverdeadas ou maculadas de 
vináceo, elípticas, 1,4–1,7 × 0,5–0,6 cm, ápice 
obtuso; pétalas esverdeadas maculadas de vináceo, 
espatuladas, 1,2–1,6 × 0,6–0,7 cm, ápice obtuso; 
labelo alvo ou esverdeado, eventualmente com 
três pequenas máculas vináceas no lobo mediano, 
trilobado, livre, âmbito depressamente largo-
ovado, 1,1–1,3 × 1,6 cm, calo bífido de coloração 
alva na base do lobo mediano; lobos laterais 
envolvendo o ginostêmio, oblongo-espatulados, 
ca. 8 × 3 mm, ápice arredondado, margem inteira; 
lobo mediano unguiculado, suborbicular, 7–9 × 8–9 
mm, margem levemente ondulada, ápice obtuso. 
Ginostêmio ca. 8 mm compr.; antera(s) apical(is), 
incumbente(s), 1 ou 3; grãos de pólen aglutinados 
em polínias. Polínias 4 por antera, maciças, 
lateralmente achatadas, providas de caudícula. 
Ovário + pedicelo 2–2,7 cm compr. Fruto não visto.
Material examinado: Sine loco, 6.XII.2013, fl. cult. 
1.X.2014, T.L. Vieira 257 (SP); 26.VI.2014, fl. cult. 
16.VIII.2014, T.L. Vieira 213 (SP).

Encyclia patens é endêmica do Brasil, com 
distribuição conhecida para os estados de Alagoas, 
Bahia, Pernambuco, Sergipe e das regiões Sudeste 
e Sul (BFG 2015). Na SOB foi encontrada em 
capão de mata, associada a afloramentos rochosos 
e circundado por campo limpo e campo rupestre, 
na parte alta da serra. Floresce entre agosto e 
outubro. Pode ser reconhecida pela inflorescência 
terminal, em panícula, cujas flores apresentam 
labelo trilobado, com lobos laterais oblongo-
espatulados, envolvendo o ginostêmio, e de 
ápice arredondado. Na população em que foram 
coletados os espécimes para herborização, ocorrem 
duas variedades da espécie: E. patens Hook. var. 
patens (T.L. Vieira 213) e E. patens Hook. var. 
serroniana (Barb.Rodr.) Romanini & F.Barros 
(T.L. Vieira 257), as quais podem ser diferenciadas, 
basicamente, pelo número de anteras, sendo uma 
e três, respectivamente. 
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13. Epidendrum L.
Ervas epífitas, paludícolas, rupícolas 

ou saxícolas. Crescimento simpodial. Raízes 
filiformes, cobertas por velame. Rizoma geralmente 
curto. Cauloma normalmente não intumescido 
em	 pseudobulbo,	 homoblástico,	 1–∞-foliado;	
pseudobulbos, quando presentes, obclavados a 
ovoides. Folhas alternas, dísticas, verdes a vináceas, 
base amplexicaule. Inflorescência geralmente 
terminal,	 em	 racemo	 ou	 panícula,	 3–∞-flora.	
Flores pediceladas ou sésseis, ressupinadas ou não, 
ecalcaradas, verdes, amareladas, róseas ou lilases, 

membranáceas; sépalas livres entre si, de tamanho 
semelhante, formas variadas, as laterais geralmente 
falcadas; pétalas livres, oblanceoladas, geralmente 
mais estreitas que as sépalas; labelo inteiro ou 
trilobado, calo de forma e coloração variadas, lobos 
de formas variadas, base em unguículo adnato às 
margens do ginostêmio por toda a extensão deste. 
Ginostêmio cilíndrico a claviforme; antera apical, 
incumbente, versátil; grãos de pólen aglutinados 
em polínias. Polínias 4, maciças, providas apenas 
de caudículas. Zona de abscisão entre pedicelo e 
ovário ausente. Fruto cápsula.

Chave de identificação para espécies de Epidendrum ocorrentes na Serra do Ouro Branco
1.	 Raque	da	inflorescência	<	5	mm	compr.

2. Plantas de crescimento simpodial ortogonal em relação ao substrato, com caulomas emergindo 
sucessivamente a partir dos entrenós; labelo sutilmente convexo ....... 4. Epidendrum proligerum

2’. Plantas de crescimento simpodial paralelo em relação ao substrato, com caulomas emergindo a 
partir do rizoma; labelo conduplicado ..............................................2. Epidendrum cf. chlorinum

1’.	 Raque	da	inflorescência	≥	3,5	cm	compr.
3. Flores ressupinadas.

4.	 Cauloma	com	base	intumescida	em	pseudobulbo	obclavado;	inflorescência	multiflora;	pétalas	
oblanceoladas; lobos laterais do labelo subreniformes .................. 1. Epidendrum campestre

4’.	 Cauloma	não	intumescido	em	pseudobulbo;	inflorescência	pauciflora;	pétalas	lineares;	lobos	
laterais do labelo espatulados .............................................................5. Epidendrum saxatile

3’. Flores não ressupinadas.
5.	 Flores	róseas	ou	lilases;	labelo	trilobado,	plano,	com	margens	dos	lobos	fimbriadas ............  

 ........................................................................................................ 6. Epidendrum secundum
5’. Flores amarelo-esverdeadas; labelo inteiro, conduplicado, com margens inteiras .................  

 ..................................................................................................3. Epidendrum dendrobioides

13.1. Epidendrum campestre Lindl., Edward’s 
Bot. Reg. 30(Misc.): 17. 1844. Fig. 5e

Rupícola ou saxícola, 23–60 cm alt. 
Crescimento simpodial paralelo em relação ao 
substrato, com caulomas emergindo a partir 
do rizoma; cauloma com base intumescida em 
pseudobulbo. Pseudobulbo ovoide a obclavado, 
4–6 cm compr., porção foliosa do cauloma 
4–7-foliada. Folhas subpatentes, coriáceas, 
verdes, elípticas, 4–8,5 × 0,7–1,7 cm, ápice 
agudo. Inflorescência em racemo ou panícula, 
laxa, multiflora; pedúnculo 9,5–27 cm compr.; 
brácteas do pedúnculo amplectivas, eretas, 
lanceoladas, 1,5–5 × 0,2–0,8 cm, ápice agudo; 
raque 4–17,5 cm compr.; brácteas florais 
triangulares a linear-triangulares, 0,2–1,8 × 0,1–
0,3 cm, ápice agudo a aristado. Flores róseas ou 
lilases, ressupinadas, pediceladas; sépala dorsal 
oblanceolada a elíptica, 8–10 × 3 mm, ápice 
agudo; sépalas laterais elíptico-falcadas, 9–10 

× 3–4 mm, ápice agudo; pétalas oblanceoladas, 
8–10 × 2,5–3 mm, ápice obtuso; labelo trilobado 
a subtrilobado, plano, âmbito depressamente 
obovado a transversalmente elíptico, 8–9 × 11–
12 mm, calosidade alva formada por três lamelas 
longitudinais, na base do labelo; lobos laterais 
sub-reniformes, 5 × 5–6 mm, ápice arredondado, 
margem levemente ondulada; lobo mediano 
reniforme, 2–3 × 6–7 mm, ápice emarginado, 
margem levemente ondulada. Ginostêmio 5–6 
mm compr. Ovário + pedicelo 1,1–1,7 cm compr. 
Fruto fusiforme, 1,3 × 0,6 cm.
Material examinado: Sine loco, 24.VII.1987, fl., D.C. 
Zappi et al. (SPF); 27.VI.2001, fl. e fr., A.N. Caiafa 
181 (VIC); Área 2, 4.VIII.2002, fl., C.C. de Paula et 
al. 210 (VIC); Área 1, 8.VI.2002, fl., C.C. de Paula 
et al. 25 (VIC); Campo rupestre próximo às antenas, 
13.IX.2013, fl., T.L. Vieira et al. 139 (SP, BHCB); 
24.VI.2014, fl., T.L. Vieira 199 (SP).

Epidendrum campestre é endêmica do Brasil, 
com distribuição conhecida para os estados do 
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Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul, Minas Gerais e São Paulo (BFG 2015). Na 
SOB é comumente encontrada em afloramentos 
rochosos no campo rupestre. Floresce de junho a 
setembro. Dentre as espécies do gênero encontradas 
na SOB, pode ser reconhecida pelas flores róseas 
ou lilases, ressupinadas, em conjunto com a 
morfologia do cauloma, intumescido na base, com 
coloração avermelhada.

13.2. Epidendrum cf. chlorinum Barb.Rodr., Gen. 
Sp. Orchid. 2: 139. 1881. Fig. 5f

Epífita, 39–78 cm alt. Crescimento simpodial 
paralelo em relação ao substrato, com caulomas 
emergindo a partir do rizoma; cauloma não 
intumescido em pseudobulbo, coberto por bainhas 
escariosas, 4-foliado no ápice. Folhas subpatentes, 
coriáceas, verdes, estreito-elípticas, 3–15,5 × 0,5–
1,5 cm, ápice agudo a apiculado. Inflorescência em 
racemo, congesta, ca. 4-flora; pedúnculo 1,5–3 cm 
compr.; brácteas do pedúnculo triangulares, 1–1,5 
× 0,3–0,4 cm, ápice agudo; raque ca. 4 mm compr., 
brácteas florais triangulares, 3–11 × 1–3 mm, ápice 
agudo. Flores verde-amareladas, ressupinadas, 
pediceladas; sépala dorsal oblongo-lanceolada, 10 
× 2,5 mm, ápice agudo; sépalas laterais elípticas, 
levemente falcadas, 8–9 × 3–4 mm, ápice agudo; 
pétalas estreitamente oblanceoladas a elípticas, 
ocasionalmente levemente falcadas, 9–10 × 1,5–3 
mm, ápice obtuso; labelo inteiro, conduplicado, 
sub-reniforme a sub-romboide, ca. 5 × 10 mm, 
margem inteira, ápice acuminado, calosidade 
formada por três pequenas lamelas longitudinais, na 
base do labelo. Ginostêmio 5-6 mm compr. Ovário 
+ pedicelo 8–9 mm compr. Fruto fusiforme, 2–2,5 
× 1–1,8 cm.
Material examinado: Sine loco, 12.V.1990, fr., M.M. 
Arbo et al. 3968 (SPF); 14.IX.2013, fl. cult. II.2014, T.L. 
Vieira et al. 147 (SP).

Epidendrum chlorinum é endêmica do Brasil, 
com distribuição conhecida para os estados da 
Bahia e da Região Sudeste (BFG 2015). Na SOB 
ocorre em mata de galeria. Floresceu em cultivo 
em fevereiro. O espécime mantido em cultivo 
apresentou floração anômala, comprometendo 
a análise morfológica das flores, enquanto o 
outro material analisado (M.M. Arbo et al. 3968) 
foi coletado apenas com frutos. A morfologia 
vegetativa, a coloração esverdeada das flores 
e a forma do labelo remetem a E. chlorinum, 
entretanto, diante da falta material completo que 
permitisse a identificação com maior certeza, 
optamos por tratar os materiais examinados como 
E. cf. chlorinum.

13.3. Epidendrum dendrobioides Thunb., Pl. Bras. 
2: 17. 1818. Fig. 5g

Paludícola, 22–33 cm alt. Crescimento 
simpodial paralelo em relação ao substrato, 
com caulomas emergindo a partir do rizoma e, 
eventualmente, a partir de entrenós do cauloma; 
cauloma não intumescido em pseudobulbo, 
multifoliado. Folhas suberetas, coriáceas, verde-
claras, lanceoladas, 2–7,1 × 0,4–0,8 cm, ápice 
apiculado a mucronado. Inflorescência em 
racemo ou panícula, laxa, multiflora; pedúnculo 
inconspícuo a curto (0,4–1 cm compr.); brácteas 
do pedúnculo, quando presentes, amplectivas, 
deltoides, 2–4 × 3–4 mm, ápice agudo; raque 
6–11,5 cm compr.; brácteas florais ovadas a 
deltoides, patentes, 2–6 × 2–3 mm, ápice agudo. 
Flores verde-amareladas, não ressupinadas, 
sésseis; sépala dorsal elíptica, 6–7 × 2,5 mm, 
ápice obtuso; sépalas laterais elíptico-falcadas, ca. 
6 × 3 mm, ápice obtuso; pétalas lineares, 5–6 × 1 
mm, ápice obtuso; labelo inteiro, conduplicado, 
transversalmente elíptico, ca. 4 × 6,5 mm, ápice 
acuminado, margem inteira, calosidade formada 
por duas pequenas protuberâncias, na base do 
labelo. Ginostêmio 3–4 mm compr. Ovário 8–9 
mm compr. Fruto fusiforme, 9 × 6–7 mm.
Material examinado: Área 2, 2.II.2003, fl. e fr., C.C. 
de Paula et al. 666 (VIC); RPPN Gerdau AçoMinas, 
margem de córrego, 23.II.2008, fl. e fr., J.M. Fernandes 
et al. 673 (VIC).

Epidendrum dendrobioides ocorre na 
Venezuela e no Brasil, onde é conhecida para 
os estados da Bahia, Goiás, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Paraná, Tocantins, e da Região 
Sudeste, além do Distrito Federal (BFG 2015). Na 
SOB foi encontrada como paludícola nas matas 
de galeria e córregos que cortam as formações 
campestres. Floresce no mês de fevereiro. Pode 
ser reconhecida pelo hábito paludícola, ocorrendo 
muitas vezes em leitos de córregos. Além disso, as 
flores são amareladas, carnosas, não ressupinadas 
e com labelo notavelmente conduplicado.

13.4. Epidendrum proligerum Barb.Rodr., Gen. 
Sp. Orchid. 1: 61. 1877. Fig. 5h

Epífita, 6–11 cm alt. Crescimento simpodial 
ortogonal em relação ao substrato, com caulomas 
emergindo sucessivamente a partir dos entrenós; 
cauloma não intumescido em pseudobulbo, 
2–3-foliado no ápice. Folhas subpatentes, coriáceas, 
verdes, elípticas, 0,4–1,9 × 0,4–0,8 cm, ápice 
agudo. Inflorescência em racemo, congesta, ca. 
3-flora; pedúnculo ca. 7 mm compr.; brácteas 
do pedúnculo ausentes; raque ca. 3 mm compr.; 
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brácteas florais linear-triangulares, 4–5 × 1–1,5 
mm, ápice agudo. Flores verde-amareladas, 
ressupinadas, pediceldas; sépala dorsal elíptica, 
ca. 10 × 4 mm, ápice obtuso; sépalas laterais 
elíptico-falcadas, ca. 10 × 4 mm, ápice agudo; 
pétalas estreitamente oblanceoladas, ca. 10 × 1 
mm, ápice obtuso; labelo subtrilobado, convexo, 
âmbito reniforme, 8 × 11–12 mm, calosidade 
formada por duas pequenas protuberâncias, na 
base do labelo; lobos laterais depressamente 
ovados, ca. 4–5 × 5–6 mm, ápice arredondado, 
margem denteada próximo ao lobo mediano; 
lobo mediano semi-elíptico, ca. 2 × 6 mm, ápice 
emarginado a arredondado, margem inteira. 
Ginostêmio 6–8 mm compr. Ovário + pedicelo 
1,2–1,6 cm compr. Fruto não visto.
Material examinado: Sine loco, 14.IX.2013, fl. cult. 
24.IV.2014, T.L. Vieira et al. 152 (SP).

Epidendrum proligerum é endêmica do 
Brasil, com distribuição conhecida para os 
estados de Alagoas, Bahia, Pernambuco e das 
regiões Sudeste e Sul (BFG 2015). Na SOB 
foi encontrada em mata de galeria. Floresceu 
em cultivo em maio. Pode ser diferencia das 
demais espécies do gênero para a SOB pelo 
hábito epifítico, associado ao pequeno tamanho 
da planta (até 11 cm alt.), com formação de 
brotações laterais e flores esverdeadas.

13.5. Epidendrum saxatile Lindl., J. Bot. 
(Hooker) 3: 84. 1841. Fig. 5i

 Epífita, 30–42 cm alt. Crescimento 
simpodial ortogonal em relação ao substrato, 
com caulomas emergindo sucessivamente a 
partir dos entrenós; cauloma não intumescido 
em pseudobulbo, 1–4-foliado no ápice. Folhas 
suberetas,  coriáceas,  verdes,  el ípticas a 
lanceoladas, 2,5–7 × 0,3–0,6 cm, ápice agudo 
a apiculado. Inflorescência em racemo ou 
panícula, laxa, pauciflora; pedúnculo 8,5–13 
cm compr.; brácteas do pedúnculo amplectivas, 
eretas, lanceoladas, 0,7–2,7 × 0,2–0,4 cm, ápice 
agudo; raque 4,5–14 cm compr.; brácteas florais 
triangulares, 1–5 × 1–2 mm, ápice agudo. Flores 
róseo-lilases a lilases, ressupinadas, pediceladas; 
sépala dorsal elíptica, 7,5–10 × 3–4 mm, ápice 
obtuso; sépalas laterais elíptico-falcadas, 7–9 × 
3–4,5 mm, ápice acuminado; pétalas lineares, 8–9 
× 1 mm, ápice obtuso; labelo trilobado, plano, 
âmbito depressamente ovado a reniforme, 8–11 × 
12–17 mm, calosidade de coloração alva formada 
por duas pequenas protuberâncias, na base do 
labelo; lobos laterais espatulados, 5–8 × 5–8 mm, 

ápice arredondado, margem levemente sinuosa a 
erosa; lobo mediano unguiculado, istmo ca. 2,5 
mm compr., porção apical reniforme, ca. 3,5 × 
7,5 mm, ápice emarginado, margem fimbriada. 
Ginostêmio ca. 5 mm compr. Ovário + pedicelo 
1,2–1,5 cm compr. Fruto fusiforme, 1,3–1,5 × 
1–1,2 cm.
Material examinado: Sine loco, 18.IV.1957, fl., E. 
Pereira & G. Pabst 2976 (HB); 24.VII.1987, fl. e fr., 
R. Mello-Silva et al. CFCR 11224 (SPF); 12.V.1990, 
fl. e fr., M.M. Arbo et al. 3903 (SPF); Estrada para o 
Morro do Gabriel, 9.III.1995, fl., V.C. Souza et al. 8095 
(ESA, SP); Área 3, 10.VI.2002, fl., C.C. de Paula et 
al. 96 (VIC); Sine loco, 28.IX.2012, fl., M. Sobral et 
al. 15000 (HUFSJ); porção leste da serra, à direita 
da rodovia MG-443, 17.III.2014, fl., T.L. Vieira 181 
(SP, BHCB).

Epidendrum saxatile é conhecida para o 
Brasil, Guiana, Paraguai e Venezuela. No Brasil 
ocorre nos estados da Bahia, Ceará, Pernambuco 
e da Região Sudeste (BFG 2015). Na SOB é 
encontrada nos campos rupestres, como epífita 
sobre espécies de Vellozia. Floresce de dezembro 
a junho. Distingue-se das demais espécies do 
gênero na SOB pelo labelo marcadamente 
trilobado, com lobos laterais espatulados, e lobo 
mediano com margem fimbriada.

13.6. Epidendrum secundum Jacq., Enum. Syst. 
Pl.: 29. 1760. Fig. 5j

Rupícola ou saxícola, 46–113 cm alt. 
Crescimento simpodial paralelo em relação ao 
substrato, com caulomas emergindo a partir do 
rizoma e, eventualmente, a partir de entrenós 
da inflorescência; cauloma não intumescido 
em pseudobulbo, multifoliado. Folhas patentes 
a subpatentes, coriáceas, verdes a vináceas, 
lanceoladas, ovado-lanceoladas ou elípticas, 
3–11 × 0,9–2,6 cm, ápice agudo, obtuso ou 
emarginado, base amplexicaule. Inflorescência 
em racemo ou corimbo, subcongesta, geralmente 
multiflora; pedúnculo 13,5–53,5 cm compr.; 
brácteas do pedúnculo amplectivas, escariosas, 
adpressas ao caule, elípticas a lanceoladas, 
1,5–8,7 × 0,3–1 cm, ápice obtuso a agudo; raque 
3,5–13 cm compr.; brácteas florais triangulares, 
2–7 × 1–3 mm, ápice agudo. Flores róseas a 
lilases, não ressupinadas, pediceladas; sépala 
dorsal oblonga a elíptica, 6–8 × 2–4 mm, ápice 
agudo a acuminado; sépalas laterais elíptico-
falcadas, 7–10 × 3–4 mm, ápice acuminado; 
pétalas elípticas, 7–9 × 2–3,5 mm, ápice agudo; 
labelo trilobado, plano; calosidade amarela na 
base, tornando-se alva em direção ao lobos do 
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labelo, bífida, posicionada na base do labelo; 
lobos laterais suborbiculares, 2–3 × 3–4 mm, 
recortado, margem recortada; lobo mediano 
inteiro ou bilobado, âmbito depressamente 
obovado, 2–3 × 3,5–6 mm, ápice acuminado 
ou emarginado, margem fimbriada. Ginostêmio 
ca. 4 mm compr. Ovário + pedicelo 1,2–2,5 cm 
compr. Fruto não visto. 
Material examinado: Área 2, 21.I.2003, fl., C.C. de 
Paula et al. 614 (VIC); 6.IV.2013, fl., C.C. de Paula 
et al. 755 (VIC); Sine loco, 26.6.2014, fl., T.L. Vieira 
214 (SP, BHCB).

Epidendrum secundum é uma espécie 
amplamente distribuída entre a América Central 
e a região tropical da América do Sul (BFG 2015; 
Govaerts 2015). Na SOB foi encontrada em 
campo rupestre, sobre canga. Floresce durante 
praticamente todo o ano. Pode ser reconhecida, 
dentre as espécies do gênero para a área de 
estudo, pelas inflorescências geralmente com 
pedúnculo longo, e a raque curta, com as flores 
dispostas de forma congesta. As flores são róseas 
ou lilases, não ressupinadas, com labelo trilobado 
e calosidade amarela na base.

14. Epistephium Kunth
14.1. Epistephium sclerophyllum Lindl., Gen. 
Sp. Orchid. Pl.: 433. 1840. Fig. 5k

Terrícola, 37–55 cm alt. Crescimento 
simpodial. Raízes tuberiformes, não cobertas 
por velame. Rizoma inconspícuo. Caule não 
intumescido em pseudobulbo. Folhas alternas, 
espiraladas, suberetas, coriáceas, lanceoladas 
a largo-ovadas, 3,5–7,7 × 2–5,2 cm, sésseis, 
ápice agudo a acuminado, venação reticulada. 
Inflorescência terminal, em racemo, laxa, 
pauciflora; pedúnculo 6,5–12 cm compr.; 
raque 12–27 cm compr.; brácteas lanceoladas 
a deltoides, 0,6–3 × 0,4–0,6 cm, ápice agudo 
a obtuso. Flores lilases, muito membranáceas, 
ressupinadas, pediceladas, ecalcaradas, calículo 
presente, zona de abscisão situada entre perianto 
e ovário; sépala dorsal estreito-oblanceolada, 
3,3–4 × 0,5 cm, ápice agudo; sépalas laterais 
estrei to-oblanceoladas a  oblanceoladas, 
levemente falcadas, 3,3–4 × 0,5–0,7 cm, 
ápice agudo; pétalas livres, oblanceoladas, 
3,2–4 × 0,7–1,1 cm, ápice agudo; labelo inteiro, 
unguiculado, adnato ao ginostêmio na porção 
do unguículo, âmbito ovado a largo-ovado 
não incluindo o unguículo, 2,6–3,2 × 2,1–2,8 
cm, ápice emarginado, glândulas nectaríferas 
ausentes na base, margem ondulada, disco com 

crista central fimbriada. Ginostêmio 2,8–3 cm 
compr.; antera apical, incumbente, versátil; grãos 
de pólen livres, em mônades, não formando 
polínias verdadeiras. Pedicelo + ovário 2,5–3 
cm compr.; zona de abscisão entre pedicelo e 
ovário ausente. Fruto cilíndrico, ca. 4 × 0,5 cm.
Material examinado: Sine loco, 1.III.2001, fl. e 
fr., A.N. Caiafa & L.D. Meireles 102 (VIC); Área 2, 
4.II.2003, fl., C.C de Paula et al. 668 (VIC).

Epistephium sclerophyllum distribui-se 
desde o norte da América do Sul até o nordeste da 
Argentina (Govaerts et al. 2015), no Brasil possui 
registros para os estados do Amazonas, Bahia, 
Minas Gerais, Pará, Paraná, São Paulo, Tocantins, 
e da Região Centro-Oeste, além do Distrito 
Federal (BFG 2015). Na SOB foi encontrada em 
campo limpo. Floresce em fevereiro e março. 
Pode ser facilmente reconhecida por apresentar 
folhas com venação reticulada, além das flores 
lilases, vistosas e muito membranáceas, com um 
calículo presente na base do perianto.

15. Eurystyles Wawra
15.1. Eurystyles actinosophila (Barb.Rodr.) 
Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 35: 
39. 1925. Fig. 5l

Epífita, ca. 3,5 cm alt.  Crescimento 
simpodial .  Raízes tuberiformes.  Rizoma 
inconspícuo. Caule não intumescido em 
pseudobulbo. Folhas rosuladas, subpatentes 
a suberetas, membranáceas, verdes, elípticas 
a estreito-elípticas, 1,7–2,6 × 0,7–0,9 cm, 
base atenuada, ápice agudo a acuminado, 
margem ciliada. Inflorescência terminal, em 
espiga, congesta, pilosa, ca. 6-flora; pedúnculo 
1,5–2,3 cm compr.; brácteas do pedúnculo 
suberetas a subpatentes, as do ápice encurvadas, 
lanceoladas, 10–11 × 3–4 mm, ápice agudo; raque 
inconspícua; brácteas florais lanceoladas, 7–11 × 
2,5–4 mm, ápice encurvado, acuminado. Flores 
alvas, externamente pubescentes, ressupinadas, 
sésseis, ecalcaradas; sépala dorsal lanceolada, 
coalescente na base às laterais formando um 
curto tubo sepalino, 4–5 × 1,5 mm, ápice 
agudo; sépalas laterais adnatas ao pé da coluna, 
coalescentes e infladas na base, formando 
pequeno mento, lanceoladas, levemente falcadas, 
ca. 7 × 1,5 mm, ápice agudo; pétalas aderidas 
à sépala dorsal, lanceoladas, falcadas, ca. 3,5 
× 1 mm, ápice agudo; labelo unguiculado, 
dividido em hipoquílio e epiquílio, âmbito 
oblongo-lanceolado, ca. 5 × 3 mm, par de 
glândulas nectaríferas localizadas em aurículas 
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na base do labelo, ápice arredondado, margem 
inteira; hipoquílio oblongo, ca. 3,5 × 3 mm, 
margens inteiras, aderidas ao ginostêmio, com 
uma constrição na porção mediana; epiquílio 
suborbicular, ca. 1,5 × 1 mm, ápice arredondado, 
margem inteira. Ginostêmio ca. 3 mm compr. 
base projetada em pé de 1,2–1,5 mm compr.; 
rostelo membranáceo; antera dorsal, ereta; grãos 
de pólen aglutinados em polínias. Polínias 2, 
farinosas, providas apenas de viscídio. Ovário 
3,5–4 mm compr., glabro. Fruto não visto.
Material examinado: Sine loco, 5.XII.2013, fl. cult. 
21.IV.2014, T.L. Vieira 167 (SP); 5.XII.2013, fl. cult. 
IV.2015, T.L. Vieira 265 (SP).

Eurystyles actinosophila distribui-se pelo 
Brasil, Paraguai e também no norte da Argentina 
(Govaerts et al. 2015). No Brasil, ocorre quase 
que exclusivamente no domínio Atlântico, com 
registros para os estados da Bahia e das regiões 
Sudeste e Sul (Barros et al. 2015). Na SOB foi 
coletada em Floresta Estacional Semidecidual 
e mata de galeria. Floresce em abril. Pode ser 
reconhecida pelo porte reduzido (ca. 3,5 cm alt.), 
estruturas foliares membranáceas, sendo a única 
espécie epífita da subtribo Spiranthinae na SOB. 
A inflorescência é pendente, muito congesta, 
com brácteas bem desenvolvidas em relação ao 
tamanho das flores.

16. Galeandra Lindl.
16.1. Galeandra montana Barb.Rodr., Revista 
Engen. 3(4): 73. 1881.  Fig. 6a

Terrícola, 43–48 cm alt. incluindo a 
inflorescência. Crescimento simpodial. Raízes 
filiformes, cobertas por velame. Rizoma 
inconspícuo .  Cauloma in tumesc ido  em 
pseudobulbo. Pseudobulbo homoblástico, 
ovoide, 4–4,5 cm compr., 5–6-foliado. Folhas 
alternas, dísticas, suberetas, conduplicadas, 
cartáceas, verdes, linear-lanceoladas, 15–32 × 
0,8–1,2 cm, base em bainha amplexicaule, ápice 
agudo. Inflorescência terminal, em racemo, 
laxa, ca. 2-flora; pedúnculo 35–38 cm compr.; 
brácteas do pedúnculo amplectivas, escariosas, 
eretas, linear-lanceoladas a lanceoladas, 5,5–19 × 
0,4–0,6 cm, ápice agudo; raque ca. 2 cm compr.; 
brácteas florais lanceoladas, 1,6–3,6 × 0,3–0,4 
cm, ápice agudo. Flores variando entre tons de 
amarelo e vináceo, ressupinadas, pediceladas, 
calcaradas; calcar formado pela base do labelo, 
do tipo esporão; sépala dorsal oblanceolada, 
ca. 3 × 0,7 cm, ápice agudo; sépalas laterais 
livres, oblanceoladas, falcadas, ca. 3 × 0,6 cm, 

ápice agudo; pétalas oblanceoladas, falcadas, 
ca. 2,7 × 0,8 cm, ápice agudo; labelo trilobado, 
infundibuliforme, ca. 4,5 × 3,6 cm, com base 
formando esporão; calosidade formada por três 
lamelas longitudinais, da base até cerca de 1/2 da 
extensão do labelo; lobos laterais obovados, ca. 
4 × 1,4 cm, ápice arredondado, margem inteira; 
lobo mediano oblato, ca. 1,1 × 1,5 cm, ápice 
truncado, margem ondulada. Ginostêmio ca. 1,2 
cm compr.; antera apical, incumbente, versátil; 
grãos de pólen aglutinados em polínias. Polínias 
2, maciças, providas de estipe e viscídio. Ovário 
+ pedicelo ca. 3 cm compr. Fruto não visto.
Material examinado: porção da serra a oeste das 
antenas, 28.I.2015, fl., T.L. Vieira 233 (SP, BHCB).

Galeandra montana é endêmica do Brasil, 
ocorrendo nos estados da Bahia, Maranhão, 
Minas Gerais, Pará, Rio Grande do Norte, 
Rondônia, São Paulo, Sergipe, Tocantins, e da 
Região Centro-Oeste além do Distrito Federal 
(BFG 2015). Na SOB foi encontrada como 
terrícola, em locais com acúmulo de solo entre 
rochas no campo rupestre. Floresce em janeiro. 
Pode ser facilmente diferenciada das demais 
espécies da SOB pelo labelo infundibuliforme 
com a base projetada formando um calcar.

17. Habenaria Willd.
Ervas terrícolas.  Raízes f i l i formes; 

tuberoides geralmente presentes. Rizoma 
subterrâneo, inconspícuo. Caule aéreo ereto, 
não intumescido em pseudobulbo, produzido 
apenas no período reprodutivo, desaparecendo 
após a deiscência dos frutos. Folhas alternas, 
espiraladas, amplexicaules, geralmente verdes, 
variando entre tons mais claros ou escuros. 
Inflorescência terminal, em racemo, pauci a 
multiflora. Flores pediceladas, ressupinadas, 
calcaradas, verdes a alvas, menos comumente 
amarelas ou amarelo-esverdeadas; sépalas 
livres, a dorsal se apresenta, juntamente com 
as pétalas, na forma de um capuz, as laterais 
patentes ou reflexas e/ou torcidas; pétalas 
inteiras a bipartidas; labelo inteiro ou tripartido, 
geralmente provido de um calcar na base, 
reduzido ou extremamente longo. Ginostêmio 
curto a alongado; antera fundida ao ginostêmio, 
os lóculos são adjacentes ou separados, ligados 
por um conectivo em forma de “U”; grãos 
de pólen aglutinados em polínias. Polínias 2, 
sécteis, providas de caudícula e viscídio; estigma 
bilobado, lobos claviformes longos ou curtos. 
Zona de abscisão entre pedicelo e ovário ausente.
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Figura 6 – Periantos dissecados. a. Galeandra montana (Vieira 233). b. Habenaria brevidens (Batista 2616). c. Habenaria 
caldensis (Vieira 171). d. Habenaria crucifera (Batista 2607). e. Habenaria guilleminii (Batista 2613). f. Habenaria aff. 
guilleminii (Souza et al. 7907). g. Habenaria humilis (Batista 2619). h. Habenaria imbricate (Batista 2623). i. Habenaria 
josephensis (Vieira 155). j. Habenaria lavrensis (Vieira 180). k. Habenaria melanopoda (Batista 2612).
Figure 6 – Dissected perianths. . Galeandra montana (Vieira 233). b. Habenaria brevidens (Batista 2616). c. Habenaria caldensis 
(Vieira 171). d. Habenaria crucifera (Batista 2607). e. Habenaria guilleminii (Batista 2613). f. Habenaria aff. guilleminii (Souza et al. 
7907). g. Habenaria humilis (Batista 2619). h. Habenaria imbricate (Batista 2623). i. Habenaria josephensis (Vieira 155). j. Habenaria 
lavrensis (Vieira 180). k. Habenaria melanopoda (Batista 2612).
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Chave de identificação para espécies de Habenaria ocorrentes na Serra do Ouro Branco
1. Labelo inteiro ou com os segmentos laterais reduzidos a dentículos.

2. Pétalas inteiras, espatuladas, ápice arredondado a subtruncado .............. 14. Habenaria petalodes
2’. Pétalas bipartidas ou com dois dentículos laterais, segmento anterior 1–2 mm compr., segmento 

posterior oblongo a oblongo-laceolado, falcado, ápice obtuso.
3. Labelo inteiro, 12–13 × 2–3 mm; calcar 3–3,3 cm compr. ....................... 13. Habenaria obtusa
3’. Labelo com segmentos laterais reduzidos a dentículos (ca. 1 mm compr.), segmento mediano 

6–8 × 1 mm; calcar 0,9–1,2 cm compr. .......................................... 8. Habenaria josephensis
1’. Labelo tripartido.

4.	 Pétalas	inteiras	ou	com	segmento	anterior	muito	curto	ou	reduzido	a	um	dentículo	≤	2	mm	compr.
5.	 Folhas	linear-lanceoladas,	eretas	e	firmemente	adpressas	ao	caule	em	toda	extensão	deste;	

calcar 8–12 mm compr. ...................................................................... 3. Habenaria crucifera
5’. Folhas variando entre ovado-lanceoladas, elíptico-lanceoladas e lanceoladas, suberetas na 

base do caule, tornando-se eretas em direção ao ápice deste; calcar até 7 mm compr.
6. Segmentos laterais do labelo mais curtos que o mediano; calcar 6–7 mm compr. .........  

 ................................................................................................... 1. Habenaria brevidens
6’. Segmentos laterais do labelo mais longos que o mediano; calcar até 4 mm compr.

7. Calcar ca. 1 mm compr. ................................................... 4. Habenaria guilleminii
7’. Calcar ca. 4 mm compr. ............................................. 5. Habenaria aff. guilleminii

4’.	 Pétalas	bipartidas,	segmento	anterior	≥	4	mm	compr.
8.	 Segmentos	laterais	do	labelo	≥	1	cm	compr.

9. Calcar maior em comprimento que ovário + pedicelo; sépala dorsal ca. 5 mm compr. .  
 ....................................................................................................2. Habenaria caldensis

9’. Calcar de comprimento menor ou igual a ovário + pedicelo; sépala dorsal 7–14 mm 
compr.
10.	 Inflorescência	congesta;	segmentos	anteriores	das	pétalas	com	aproximadamente	

o mesmo comprimento (6–9 mm compr.) dos posteriores (6–7 mm compr.) .........  
 .........................................................................................17. Habenaria subviridis

10’.	 Inflorescência	subcongesta	a	laxa;	segmentos	anteriores	das	pétalas	notavelmente	
mais longos (13–30 mm compr.) que os posteriores (8–16 mm compr.).
11.	 Plantas	ca.	66	cm	alt.;	raque	da	inflorescência	ca.	16	cm	compr.;	sépala	dorsal	

ca. 1,4 × 1 cm; segmento mediano do labelo ca. 2 cm compr. ........................  
 ...................................................................................... 11. Habenaria nasuta 

11’.	 Plantas	até	46,5	cm	alt.;	raque	da	inflorescência	3–8	cm	compr.;	sépala	dorsal	
1–1,1 × 0,6–0,7 cm; segmento mediano do labelo 0,8–1,3 cm compr.
12.	 Folhas	lanceoladas,	eretas,	adpressas	ao	caule;	flores	verdes;	calcar	9–10	

mm compr.; ovário + pedicelo ca. 1,3 cm compr. ...................................  
 .......................................................... 12. Habenaria nuda var. pygmaea

12’.	 Folhas	lineares	a	linear-lanceoladas,	suberetas;	flores	alvas;	calcar	16–18	
mm compr.; ovário + pedicelo 2–2,3 cm compr. .....................................  
 ............................................................................ 9. Habenaria lavrensis

8’.	 Segmentos	laterais	do	labelo	≤	8	mm	compr.
13. Segmentos laterais do labelo mais curtos que o mediano; calcar ca. 15 mm compr. ......  

 .............................................................................................10. Habenaria melanopoda
13’. Segmentos laterais do labelo de mesmo comprimento ou mais longos que o mediano; 

calcar	≤	12	mm	compr.
14. Folhas linear-lanceoladas; calcar curvado; sépala dorsal com ápice obtuso.

15. Sépalas laterais elíptico-falcadas, ápice obtuso; segmentos posteriores das 
pétalas espatulados a estreito-oblongos, falcados, ápice obtuso. ....................
 .......................................................................................6. Habenaria humilis

15’. Sépalas laterais lanceolado-falcadas, ápice apiculado; segmentos posteriores 
das pétalas lanceolado-falcados, ápice agudo .....16. Habenaria secundiflora
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14’. Folhas variando de ovado-lanceoladas, elíptico lanceoladas a lanceoladas; calcar ereto a 
subereto; sépala dorsal com ápice apiculado.
16.	 Inflorescência	congesta,	com	brácteas	bem	desenvolvidas	recobrindo	a	raque;	 labelo	

com segmentos laterais e mediano de 3–4 mm compr. ............. 7. Habenaria imbricata
16’.	 Inflorescência	laxa,	raque	visível,	não	recoberta	pelas	brácteas;	labelo	com	segmentos	

laterais de 6–7 mm compr. e segmento mediano de 5–6 mm compr. .............................  
 .............................................................................................. 15. Habenaria cf. rupicola

17.1. Habenaria brevidens Lindl., Gen. Sp. Orchid. 
Pl.: 314. 1835. Fig. 6b

Terrícola, 11,5–23,5 cm alt. Folhas da 
base suberetas e do ápice eretas, membranáceas, 
elíptico-lanceoladas a lanceoladas, 1,1–7 × 0,5–1,6 
cm, ápice apiculado. Inflorescência congesta; 
pedúnculo 0,8–2,5 cm compr., raque 2,5–14,5 
cm compr.; brácteas ovado-lanceoladas, 0,8–3,3 
× 0,6–1 cm, ápice longamente acuminado. Flores 
amarelo-esverdeadas; sépala dorsal ovada, 6–7 
× 5–6 mm, ápice apiculado; sépalas laterais 
lanceoladas, levemente falcadas, 7–9 × 3-4 mm, 
ápice apiculado; pétalas bipartidas, segmento 
posterior lanceolado-falcado, 5–6 × 2–3 mm, ápice 
obtuso, segmento anterior curto ou reduzido a um 
dentículo, 1–2 mm compr., ápice obtuso; labelo 
tripartido, segmentos laterais estreito-oblongos, 
2–4 mm compr., ápice obtuso, segmento mediano 
estreito-oblongo, 5–6 × 1–2 mm, ápice obtuso, 
calcar subereto, 6–7 mm compr.. Ginostêmio 2–3 
mm compr. Ovário + pedicelo 1–1,5 cm compr. 
Fruto fusiforme, 9–11 × 4 mm.
Material examinado: Sine loco, 18.IV.1957, fl. e fr., 
E. Pereira & Pabst 3000 (RB), p.p.; estrada entre Ouro 
Branco e o Morro do Gabriel, ca. 9 km de Ouro Branco, 
8.III.1995, fl., V.C. Souza et al. 7948 (ESA); 8.III.1995, 
fl., V.C. Souza et al. 7949 (ESA); Área 2, 28.II.2003, 
fl., C.C. de Paula et al. 699 (VIC); RPPN GERDAU, 
23.II.2008, fl., J.M. Fernandes 681 (VIC); ca. de 10,6 km 
do entroncamento com a MG-443, no entorno do cume 
da serra, 5.III.2008, fl., J.A.N. Batista 2616 (BHCB).

Habenaria brevidens é endêmica do Brasil, 
com distribuição conhecida para os estados de 
Goiás, Minas Gerais e São Paulo, além do Distrito 
Federal (Batista et al. 2011a; BFG 2015). Na 
SOB foi encontrada em campo limpo. Floresce 
entre fevereiro e abril. Pode ser diferenciada das 
demais espécies do gênero na SOB pela coloração 
amarelada das flores, os segmentos anteriores das 
pétalas que são pouco desenvolvidos, às vezes 
reduzidos a dentículo, além dos segmentos laterais 
do labelo que são mais curtos que o mediano. 
Batista et al. (2011a) comentam que H. brevidens 
é muito similar a H. hydrophila Barb.Rodr. e que, 
possivelmente, estes sejam táxons coespecíficos.

17.2. Habenaria caldensis Kraenzl., Bot. Jahbr. 
Syst. 16: 128. 1892. Fig. 6c

Terrícola, 18–38 cm alt. Folhas da base 
suberetas e do ápice eretas, membranáceas, linear-
lanceoladas, 2,8–14 × 0,4–0,8 cm, ápice agudo. 
Inflorescência laxa; pedúnculo 2,2–4 cm compr., 
raque 4–7,5 cm compr.; brácteas lanceoladas a 
ovadas, 0,8–3 × 0,4–0,9 cm, ápice longamente 
acuminado. Flores alvas; sépala dorsal largo-
ovada, 5 × 4–6 mm, ápice apiculado; sépalas 
laterais lanceolado-falcadas, 5–6 × 3 mm, ápice 
apiculado; pétalas bipartidas, segmento posterior 
oblongo-lanceolado, falcado, 5–6 × 2–3 mm, 
ápice agudo, segmento anterior linear, 7–11 mm 
compr., ápice agudo; labelo tripartido, segmentos 
laterais lineares, 1–1,3 cm compr., ápice agudo, 
segmento mediano estreito-oblongo, 7–8 × 1 mm, 
ápice obtuso, calcar subereto, 2,3–3,2 cm compr. 
Ginostêmio ca. 2 mm compr. Ovário + pedicelo 
1,3–1,9 cm compr. Fruto não visto.
Material examinado: em direção à antena, 12.I.2003, 
fl., A.O. Araujo et al. 338 (ESA); ca. de 10,6 km do 
entroncamento com a MG-443, no entorno do cume da 
serra, 5.III.2008, fl., J.A.N. Batista 2621 (BHCB); Sine 
loco, 23.I.2014, fl., T.L. Vieira 171 (SP).

Habenaria caldensis é endêmica do Brasil, 
com distribuição conhecida para os estados da 
Bahia, Goiás e Minas Gerais (Batista et al. 2011a; 
BFG 2015). Na SOB foi encontrada em campo 
limpo. Floresce entre janeiro e março. Diferencia-se 
das demais espécies do gênero na SOB pelas flores 
alvas e o calcar bem desenvolvido e evidente, muito 
maior que ovário + pedicelo. Outra característica 
geralmente observada, sobretudo nas plantas 
maiores, é o caule levemente sinuoso.

17.3. Habenaria crucifera Rchb.f. & Warm., Otia. 
Bot. Hamburg. 2: 80. 1881. Fig. 6d

Terrícola, 32–61 cm alt. Folhas eretas, 
adpressas ao caule, membranáceas, linear-
lanceoladas, 4,6–10 × 0,3–0,6 cm, ápice agudo. 
Inflorescência laxa; pedúnculo 2,3–5,5 cm compr., 
raque 5,5–12,5 cm compr.; brácteas linear-
lanceoladas a ovado-lanceoladas, 0,9–4 × 0,4–0,6 
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cm, ápice agudo a longamente acuminado. Flores 
verdes; sépala dorsal ovada, 6–7 × 4–5 mm, ápice 
agudo a apiculado; sépalas laterais lanceolado-
falcadas, 8–9 × 3 mm, ápice apiculado; pétalas 
com segmento posterior lanceolado-falcado, 6–7 
× 2 mm, ápice agudo, segmento anterior reduzido 
a um dentículo, ca. 1 mm compr., ápice obtuso; 
labelo tripartido, segmentos laterais lineares, 
8-14 mm compr., ápice agudo, segmento mediano 
estreito-oblongo, 9–10 × 1 mm, ápice obtuso, calcar 
subereto, 0,8–1,2 cm compr. Ginostêmio 2–3 mm 
compr. Ovário + pedicelo 1,1–1,6 cm compr. Fruto 
não visto.
Material examinado: ca. 2,6 km do entroncamento com 
a MG-443, 5.III.2008, fl., J.A.N. Batista 2607 (BHCB); 
próximo às antenas, 18.III.2014, fl., T.L. Vieira 191 (SP).

Habenaria crucifera é endêmica do Brasil, 
com distribuição conhecida para os estados da 
Bahia, Goiás, Minas Gerais e São Paulo, além 
do Distrito Federal (Batista et al. 2011a; BFG 
2015). Na SOB foi encontrada em campo limpo 
seco e campo limpo associado a campo rupestre. 
Floresce em março. Tem como características úteis 
para identificação as folhas eretas e notavelmente 
adpressas ao caule, dando à planta um aspecto 
quase áfilo, bem como as pétalas com segmentos 
anteriores reduzidos a dentículos e o labelo com os 
segmentos laterais e mediano bem desenvolvidos, 
sendo os laterais projetados lateralmente formando 
um ângulo quase reto com o mediano.

17.4. Habenaria guilleminii Rchb.f., Linnaea 19: 
375. 1847. Fig. 6e

Terrícola, 10–19,5 cm alt. Folhas da base 
suberetas e do ápice eretas, membranáceas, 
elíptico-lanceoladas a lanceoladas, 1,2–3,5 × 0,5–
1,4 cm, ápice apiculado. Inflorescência congesta; 
pedúnculo 1,1–2,5 cm compr., raque 4-8,3 cm 
compr.; brácteas ovado-lanceoladas, 0,6–2 × 0,2–
0,8 cm, ápice longamente acuminado a aristado. 
Flores verdes; sépala dorsal largo-ovada, ca. 4 × 
5 mm, ápice apiculado; sépalas laterais elíptico-
lanceoladas, ca. 5 × 2 mm, ápice apiculado; pétalas 
com segmento posterior oblongo-lanceolado, 
falcado, ca. 5 × 1 mm, ápice obtuso, segmento 
anterior reduzido a um dentículo, ca. 1 mm compr., 
ápice obtuso; labelo tripartido, segmentos laterais 
lineares, ca. 5 mm compr., ápice agudo, segmento 
mediano estreito-oblongo com uma sutil constrição 
na base, ca. 4 × 1 mm, ápice obtuso, calcar 
inconspícuo, ca. 1 mm compr. Ginostêmio ca. 1 
mm compr. Ovário + pedicelo ca. 8 mm compr. 
Fruto fusiforme, ca. 6 × 3 mm. 

Material examinado: ca. de 7 km do entroncamento 
com a MG-443, 5.III.2008, fl. e fr., J.A.N. Batista 
2613 (BHCB).

Habenaria guilleminii tem distribuição 
conhecida para os estados de Goiás, Minas Gerais, 
São Paulo, da Região Sul, além do Distrito Federal, 
ocorrendo também na Argentina, Paraguai e 
Uruguai (Batista et al. 2011a; BFG 2015). Na SOB 
foi encontrada em campo limpo estacionalmente 
úmido. Floresce em março. Pode ser diferenciada 
das demais espécies do gênero na SOB pelo porte 
pequeno das plantas, a inflorescência congesta, 
o labelo com os segmentos laterais ligeiramente 
maiores que o mediano, bem como o calcar, que é 
característica marcante da espécie, extremamente 
reduzido (ca. 1 mm compr.). 

17.5. Habenaria aff. guilleminii Rchb.f., Linnaea 
19: 375. 1847. Fig. 6f

Terrícola, ca. 27 cm alt. Folhas da base 
suberetas e do ápice eretas, membranáceas, 
elíptico-laceoladas a ovado-lanceoladas, 1,9–6 
× 0,5–1,4 cm, ápice apiculado a longamente 
acuminado. Inflorescência subcongesta; pedúnculo 
ca. 1,9 cm compr., raque ca. 6,5 cm compr.; brácteas 
ovado-lanceoladas, 0,7–1,4 × 0,3–0,4 cm, ápice 
longamente acuminado a aristado. Flores verde-
claras; sépala dorsal largo-ovada, ca. 4 × 4 mm, 
ápice apiculado; sépalas laterais lanceoladas, ca. 
5 × 3 mm, ápice apiculado; pétalas com segmento 
posterior lanceolado-falcado, ca. 4 × 1,5 mm, ápice 
agudo, segmento anterior reduzido à um dentículo, 
ca. 1 mm compr., ápice obtuso; labelo tripartido, 
segmentos laterais lineares, ca. 5 mm compr., ápice 
agudo, segmento mediano estreito-oblongo, ca. 4 
× 1 mm, ápice acuminado e torcido lateralmente, 
calcar subereto, ca. 4 mm compr. Ginostêmio ca. 
2 mm compr. 
Material examinado: estrada velha Ouro Branco - Ouro 
Preto, ca. 6 km de Ouro Branco, 8.III.1995, fl., V.C. Souza 
et al. 7907 (ESA).

O exemplar analisado é morfologicamente 
similar a Habenaria guilleminii, sendo, no entanto, 
um pouco maior, se comparado aos materiais 
aqui tratados por esse nome, além de apresentar 
o calcar mais longo (ca. 4 mm compr.). As peças 
florais apresentam morfologia e dimensões muito 
similares a H. guilleminii, com exceção do labelo que 
apresenta os segmentos laterais formando ângulo um 
pouco mais aberto com o mediano, além do ápice 
deste último que é torcido e acuminado (vs. obtuso). 
Com as informações disponíveis no momento não 
foi possível chegar a uma decisão definitiva quanto 
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à identidade desta planta. Foi coletada em campo 
rupestre arenoso, florida em março. 

17.6. Habenaria humilis Cogn., Fl. Bras. 3(4): 67. 
1893. Fig. 6g

Terrícola, 7,5–22,5 cm alt. Folhas da base 
suberetas e do ápice eretas, membranáceas, linear-
lanceoladas, 1–8 × 0,2–0,4 cm, ápice agudo. 
Inflorescência laxa; pedúnculo 1,3–4 cm compr., 
raque 2,5–7,2 cm compr.; brácteas linear-lanceoladas 
a ovado-lanceoladas, 0,3–1,8 × 0,1–0,3 cm, ápice 
acuminado a longamente acuminado. Flores verdes; 
sépala dorsal largo-ovada, 4–5 × 4–5 mm, ápice 
obtuso; sépalas laterais elíptico-falcadas, 5–6 × 3 
mm, ápice obtuso; pétalas bipartidas, segmento 
posterior espatulado a estreito-oblongo, falcado, 
4–5 × 1 mm, ápice obtuso, segmento anterior linear, 
4-6 mm compr., ápice obtuso; labelo tripartido 
segmentos laterais estreito-oblongos, 6-8 mm 
compr., ápice obtuso, segmento mediano estreito-
oblongo, 4–5 × 1–2 mm, ápice obtuso, calcar 
curvado, 1,1–1,2 cm compr. Ginostêmio 2–3 mm 
compr. Ovário + pedicelo 1,4–1,5 cm compr. Fruto 
não visto. 
Material examinado: ca. de 10,6 km do entroncamento 
com a MG-443, no entorno do cume da serra, 5.III.2008, 
fl., J.A.N. Batista 2619 (BHCB).

Habenaria humilis é endêmica do Brasil, com 
distribuição conhecida para os estados da Bahia, 
Goiás, Minas Gerais, Paraná e Rondônia (BFG 
2015). Na SOB foi encontrada em campo limpo 
estacionalmente úmido, associado a campo rupestre. 
Floresce em março. Tem como características úteis 
para identificação as folhas linear-lanceoladas, o 
calcar curvado e o labelo que se apresenta tripartido 
apenas a partir de 1/3 de seu comprimento. 

17.7. Habenaria imbricata Lindl., Gen. Sp. Orchid. 
Pl. 313. 1835. Fig. 6h

Terrícola, 17–25 cm alt. Folhas da base 
suberetas e do ápice eretas, membranáceas, oblongo-
lanceoladas a lanceoladas, 1,7–5,5 × 0,5–1,3 cm, 
ápice agudo. Inflorescência congesta; pedúnculo 
0,5–1,5 cm compr., raque 4,5-8 cm compr.; brácteas 
lanceoladas, 0,8–1,5 × 0,4–0,6 cm, ápice longamente 
acuminado. Flores alvo-esverdeadas a verdes; sépala 
dorsal ovada, 4–4,5 × 3 mm, ápice apiculado; sépalas 
laterais lanceolado-falcadas, ca. 5 × 2 mm, ápice 
apiculado; pétalas bipartidas, segmento posterior 
lanceolado-falcado, ca. 4 × 1 mm, ápice agudo, 
segmento anterior linear, ca. 4 mm compr., ápice 
agudo; labelo tripartido, segmentos laterais lineares, 
3–4 mm compr., ápice agudo, segmento mediano 

estreito-oblongo, 3–4 × 0,5–1 mm, ápice agudo, 
calcar subereto, ca. 7 mm compr. Ginostêmio 1–2 
mm compr. Ovário + pedicelo 1-1,4 cm compr. 
Fruto não visto. 
Material examinado: ca. de 10,6 km do entroncamento 
com a MG-443, no entorno do cume da serra, 5.III.2008, 
fl., J.A.N. Batista 2623 (BHCB); lajeado, 14.II.2009, fl., 
G.E. Valente & A.A. Azevedo 2445 (VIC, SP).

Habenaria imbricata é endêmica do Brasil, 
com distribuição conhecida para os estados de 
Goiás, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São 
Paulo, além do Distrito Federal (Batista et al. 
2011a; BFG 2015). Na SOB foi coletada em 
campo limpo úmido. Floresce entre fevereiro e 
março. Apresenta como características úteis para 
a identificação: a inflorescência congesta, com 
brácteas bem desenvolvidas, cobrindo a raque, as 
flores de tamanho reduzido, além do labelo que 
apresenta os segmentos laterais e mediano com, 
aproximadamente, o mesmo comprimento.

17.8. Habenaria josephensis Lindl., Gen. Sp. 
Orchid. 2: 257. 1882. Fig. 6i

Terrícola, 66–103 cm alt. Folhas da base 
patentes, tornando-se suberetas a eretas em direção 
ao ápice, membranáceas, lanceoladas, 1,8–13 × 0,5–
2,3 cm, ápice agudo. Inflorescência laxa; pedúnculo 
1,6–3,5 cm compr., raque 16–22 cm compr.; brácteas 
lanceoladas, 1–2 × 0,3–0,6 cm, ápice agudo. Flores 
verdes; sépala dorsal largo-ovada, 3–4 × 3–4 mm, 
ápice obtuso; sépalas laterais ovado-falcadas, 4–6 × 
2–3 mm, ápice obtuso; pétalas bipartidas, segmento 
posterior oblongo-lanceolado, falcado, 3–4 × 1–2 
mm, ápice obtuso, segmento anterior estreito-
oblongo, às vezes reduzido a um dentículo, 1–2 mm 
compr., ápice agudo; labelo com segmentos laterais 
reduzidos a dentículos, ca. 1 mm compr., ápice 
obtuso, segmento mediano estreito-oblongo, 6–8 × 
1 mm, ápice arredondado, calcar subereto, 0,9–1,2 
cm compr. Ginostêmio ca. 2 mm compr. Ovário + 
pedicelo ca. 1,5 cm compr. Fruto não visto.
Material examinado: Área 3, 18.V.2003, fl., C.C. de 
Paula et al. 813 (VIC); mata de galeria próximo às antenas, 
14.IX.2013, fl. cult. II.2014, T.L. Vieira 155 (SP); Sine 
loco, 17.III.2014, fl., T.L. Vieira 183 (SP, BHCB). 

Habenaria josephensis é endêmica do Brasil, 
com distribuição conhecida para os estados do 
Alagoas, Bahia, Paraíba, Pernambuco, e das regiões 
Sudeste e Sul (Batista et al. 2011a; BFG 2015). Na 
SOB é comumente encontrada nas matas de galeria 
e na Floresta Estacional Semidecidual. Floresce 
entre fevereiro e março. É facilmente distinguível 
das demais espécies do gênero que ocorrem na SOB 
pela altura elevada das plantas, as folhas variegadas, 
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patentes na base do caule, a inflorescência laxa e 
longa, além do labelo cujos segmentos laterais são 
reduzidos a dentículos. 

17.9. Habenaria lavrensis Hoehne, Arq. Bot. Estad. 
S. Paulo 1(4): 575, t. 1. 1927. Fig. 6j

Terrícola, 16,5–44 cm alt. Folhas suberetas, 
membranáceas, lineares a linear-lanceoladas, 
2,5–12,5 × 0,1–0,2 cm, ápice agudo. Inflorescência 
laxa; pedúnculo 1,3–4,5 cm compr., raque 3–7,5 
cm compr.; brácteas estreito-lanceoladas a ovado-
lanceoladas, 1,1–3 × 0,2–0,7 cm, ápice longamente 
acuminado a aristado. Flores alvas; sépala dorsal 
ovada, 10–11 × 6 mm, ápice acuminado; sépalas 
laterais lanceolado-falcadas, 10–12 × 3–4 mm, 
longamente acuminadas, reflexas; pétalas bipartidas, 
segmento posterior elíptico-lanceolado, falcado, 
9–10 × 2 mm, ápice agudo, segmento anterior linear, 
15–19 mm compr., ápice agudo; labelo tripartido, 
segmentos laterais lineares, 1,5–1,8 cm compr., 
ápice agudo, segmento mediano linear-lanceolado, 
1,2–1,3 × 0,1 cm, ápice agudo, calcar subereto, 
1,6–1,8 cm compr. Ginostêmio 3–4 mm compr. 
Ovário + pedicelo 2–2,3 cm compr. Fruto não visto.
Material examinado: Estrada velha Ouro Branco - Ouro 
Preto, ca. de 6 km de Ouro Branco, 8.III.1995, fl., V.C. 
Souza et al. 7904 (ESA, SP); Área 1, 4.IV.2003, fl., C.C. 
de Paula et al. 751 (VIC); porção leste da serra, próximo 
às antenas, 17.III.2014, fl., T.L. Vieira 180 (SP, BHCB); 
Descida dos Jesuítas, 18.III.2014, fl., T.L. Vieira 190 (SP); 
18.III.2014, fl., T.L. Vieira 193 (SP).

Habenaria lavrensis é endêmica do Brasil, 
com distribuição conhecida para os estados de 
Goiás e Minas Gerais, além do Distrito Federal 
(Batista et al. 2011a; BFG 2015). Na SOB foi 
encontrada em campo limpo e campo limpo 
associado a campo rupestre. Geralmente floresce 
em março. Pode ser facilmente diferenciada das 
demais espécies do gênero na área de estudo, 
pelas flores completamente alvas, com segmentos 
longos, e pelas folhas lineares. Outra característica 
marcante é o tamanho da sépala dorsal, que, 
proporcionalmente, é mais desenvolvida que as 
demais peças do perianto. 

17.10. Habenaria melanopoda Hoehne & Schltr., 
Anexos Mem. Inst. Butantan, Secç. Bot. 1(2): 20, 
t. 2, fig. 1. 1921. Fig. 6k

Terrícola, 25–34 cm alt. Folhas da base 
suberetas e do ápice eretas, membranáceas, 
linear-lanceoladas, 3,5–8,5 × 0,2–0,4 cm, ápice 
agudo. Inflorescência laxa; pedúnculo 4,5–6,5 
cm compr., raque 10–12,5 cm compr.; brácteas 
linear-lanceoladas a lanceoladas, 0,8–3,7 × 0,2–0,3 

cm, ápice longamente acuminado. Flores verdes; 
sépala dorsal largo-lanceolada, ca. 5 × 2,5 mm, 
ápice agudo; sépalas laterais lanceolado-falcadas, 
ca. 5 × 2 mm, ápice apiculado; pétalas bipartidas, 
segmento posterior oblongo-lanceolado, falcado, 
ca. 5 × 1 mm, ápice agudo, segmento anterior linear, 
ca. 4 mm compr., ápice agudo; labelo tripartido, 
segmentos laterais lineares, 4–5 mm compr., ápice 
obtuso, segmento mediano estreito-oblongo, ca. 
6 × 1 mm, ápice obtuso, calcar subereto, ca. 1,5 
cm compr. Ginostêmio ca. 2 mm compr. Ovário + 
pedicelo ca. 2,1 cm compr. Fruto não visto. 
Material examinado: ca. de 7 km do entroncamento 
com a MG-443, 5.III.2008, fl., J.A.N. Batista 2612 
(BHCB). 

Habenaria melanopoda é endêmica do 
Brasil, com distribuição conhecida para os estados 
das regiões Sudeste (exceto Espírito Santo) e Sul  
(Batista et al. 2011b; BFG 2015). Na SOB foi 
coletada em campo limpo úmido, com flores em 
março. Distingue-se das demais espécies do gênero 
ocorrentes na SOB, pelas folhas linear-lanceoladas, 
inflorescência laxa e labelo, com segmentos laterais 
mais curtos que o mediano. 

17.11. Habenaria nasuta Rchb.f. & Warm., Otia 
Bot. Hamburg. 2: 80. 1881. Fig. 7a

Terrícola, ca. 66 cm alt. Folhas eretas, 
membranáceas, lanceoladas, 11,5–16 × 1 cm, ápice 
agudo. Inflorescência laxa; pedúnculo ca. 5,5 cm 
compr., raque ca. 16 cm compr.; brácteas ovado-
lanceoladas a ovadas, 1,8–5,6 × 1–1,5 cm, ápice 
longamente acuminado. Flores verde-amareladas; 
sépala dorsal ovada, ca. 1,4 × 1 cm, ápice apiculado; 
sépalas laterais ovado-lanceoladas, 1,5–1,6 × 
0,6–0,7 cm, ápice apiculado; pétalas bipartidas, 
segmento posterior lanceolado-falcado, 1,4–1,6 
× 0,3 cm, ápice agudo, segmento anterior linear-
triangular, ca. 3 cm compr., ápice agudo; labelo 
tripartido, segmentos laterais linear-lanceolados, 
2,6–3 cm compr., ápice agudo, segmento mediano 
estreito-oblongo, ca. 2 × 0,2 cm, ápice obtuso, 
calcar subereto, ca. 2,1 cm compr. Ginostêmio ca. 
3 mm compr. Ovário + pedicelo ca. 3,2 cm compr. 
Fruto não visto. 
Material examinado: próximo às antenas da Embratel, 
lado da vista para a cidade, 18.V.2008, fl., G.E. Valente 
& A.A. Azevedo 2254 (VIC, SP).

Habenaria nasuta é endêmica do Brasil, com 
distribuição conhecida para os estados de Goiás e 
Minas Gerais, além do Distrito Federal (Batista 
et al. 2011b; BFG 2015). Na SOB foi coletada 
em campo rupestre. Floresce em maio. Pode ser 
diferenciada das demais espécies do gênero na área 
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Figura 7 – Periantos dissecados. a. Habenaria nasuta (Valente & Azevedo 2254). b. Habenaria nuda var. pygmaea (de Paula 
et al. 219). c. Habenaria obtusa (Caiafa & Meireles 121). d. Habenaria petalodes (Pereira & Pabst 2953). e. Habenaria cf. 
rupicola (Batista 2611). f. Habenaria secundiflora (Batista 2618). g. Habenaria subviridis (Souza et al. 7905). h. Hadrolaelia 
brevipedunculata (Vieira 200). i. Hoffmannseggella crispata (Vieira 256). j. Hoffmannseggella liliputana (Vieira 138). k. Isabelia 
violacea (Alves & Becker 1496). l. Isochilus linearis (Vieira 206). m. Koellensteinia eburnea (Hoehne s/n).
Figure 7 – Dissected perianths. a. Habenaria nasuta (Valente & Azevedo 2254). b. Habenaria nuda var. pygmaea (de Paula et al. 219). c. Habenaria 
obtusa (Caiafa & Meireles 121). d. Habenaria petalodes (Pereira & Pabst 2953). e. Habenaria cf. rupicola (Batista 2611). f. Habenaria secundiflora 
(Batista 2618). g. Habenaria subviridis (Souza et al. 7905). h. Hadrolaelia brevipedunculata (Vieira 200). i. Hoffmannseggella crispata (Vieira 
256). j. Hoffmannseggella liliputana (Vieira 138). k. Isabelia violacea (Alves & Becker 1496). l. Isochilus linearis (Vieira 206). m. Koellensteinia 
eburnea (Hoehne s/n).
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de estudo por se tratar de uma planta, em geral, 
alta (> 60 cm alt.), com caule firmemente ereto, 
apresentando inflorescência com brácteas bem 
desenvolvidas e flores grandes. Foi tratada como 
sinônimo de H. nuda Lindl. por Cougniaux (1893) e 
Hoehne (1940), no entanto, mais tarde foi observado 
que H. nasuta circunscreve plantas maiores que 
se enquadram nas características mencionadas 
anteriormente (Batista 2011b). 

17.12. Habenaria nuda var. pygmaea Hoehne, 
Relat. Comiss. Linhas Telegr. Estrtég. Mato Grosso 
Amazonas (5): 25, t. 1. 1910. Fig. 7b

Terrícola, 41–46,5 cm alt. Folhas eretas, 
adpressas ao caule, membranáceas, lanceoladas, 
3,3–10 × 0,4–0,8 cm, ápice agudo a longamente 
atenuado. Inflorescência subcongesta; pedúnculo 
1,3–2,4 cm compr., raque 4,5–8 cm compr.; brácteas 
lanceoladas a ovado-lanceoladas, 1,5–2,9 × 0,5–0,8 
cm, ápice longamente acuminado a aristado. Flores 
verdes; sépala dorsal largo-ovada, 8–10 × 6–7 mm, 
ápice apiculado; sépalas laterais lanceoladas, 8–11 
× 3–4 mm, ápice apiculado; pétalas bipartidas, 
segmento posterior triangular-lanceolado, falcado, 
8–10 × 2 mm, ápice agudo, segmento anterior linear, 
1,3–1,6 cm compr., ápice agudo; labelo tripartido, 
segmentos laterais lineares, 1,3–1,9 cm compr., 
ápice agudo, segmento mediano estreito-oblongo, 
0,8–1,1 × 0,1–0,2 cm, ápice obtuso, calcar subereto, 
9–10 mm compr. Ginostêmio ca. 3 mm compr. 
Ovário + pedicelo ca. 1,3 cm compr. Fruto não visto. 
Materal examinado: Área 2, 4.VIII.2002, fl., C.C. de 
Paula et al. 219 (VIC).

Habenaria nuda var. pygmaea é endêmica do 
Brasil, com distribuição conhecida para os estados 
de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso e São Paulo, 
além do Distrito Federal (Batista et al. 2011b; BFG 
2015). Na SOB foi coletada em campo limpo úmido 
e ambiente paludoso. Floresce em agosto, período 
de floração que pode ser considerado peculiar para 
Habenaria e uma característica desta espécie. Pode 
ser diferenciada das demais espécies do gênero na 
SOB pelas folhas adpressas ao caule, bem como 
pelos segmentos anteriores das pétalas e segmentos 
laterais do labelo bem desenvolvidos. Batista 
(2011b) comenta que H. nuda var. pygmaea é, de 
fato, um táxon distinto, mas que sua circunscrição 
como uma variedade de H. nuda ainda é incerta. 

17.13. Habenaria obtusa Lindl., Gen. Sp. Orchid. 
Pl. 315. 1835. Fig. 7c

Terrícola, 44–49 cm alt. Folhas da base 
suberetas e do ápice eretas, membranáceas, 

oblongo-lanceoladas a ovado-lanceoladas, 
3–8,5 × 1,1–1,8 cm, ápice agudo. Inflorescência 
subcongesta; pedúnculo 1,9–2,5 cm compr., raque 
12–15,5 cm compr.; brácteas ovado-lanceoladas a 
ovadas, 1,7–3 × 0,8–1,2 cm, ápice agudo. Flores 
verdes; sépala dorsal largo-ovada, 7–8 × 7–9 mm, 
ápice obtuso; sépalas laterais elíptico-falcadas, 
9–10 × 5–6 mm, ápice agudo; pétalas com 
segmento posterior oblongo-falcado, 7 × 2–3 mm, 
ápice obtuso, segmento anterior reduzido a um 
dentículo, ca. 1 mm compr., ápice obtuso; labelo 
inteiro, estreito-oblongo, 12–13 × 2–3 mm, ápice 
arredondado, calcar subereto, 3–3,3 cm compr. 
Ginostêmio 3–4 mm compr. Ovário + pedicelo 
1,4–1,6 cm compr. Fruto não visto. 
Material examinado: 1.III.2001, fl., A.N. Caiafa & L.D. 
Meireles 121 (VIC); ca. de 7 km do entroncamento com 
a MG-443, 5.III.2008, fl., J.A.N. Batista 2610 (BHCB).

Habenaria obtusa pode ser encontrada 
no norte da América do Sul e apresenta ampla 
distribuição no Brasil, ocorrendo nos estados de 
Alagoas, Bahia, Maranhão, Minas Gerais, Pará, 
Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rondônia, 
Roraima, São Paulo, Sergipe e Tocantins, e da 
Região Centro-Oeste, além do Ditrito Federal 
(Batista et al. 2011b; BFG 2015). Na SOB foi 
encontrada em campo limpo, florescendo em 
março. Difere das demais espécies do gênero na 
SOB pelo aspecto folioso da planta, com brácteas 
e calcar bem desenvolvidos (este maior que 3 cm 
compr.), sépala dorsal com ápice obtuso e labelo 
inteiro, com ápice arredondado. 

17.14. Habenaria petalodes Lindl., Gen. Sp. 
Orchid. Pl.: 316. 1835. Fig. 7d

Terrícola, ca. 108 cm alt. Folhas da base 
patentes, tornando-se suberetas a eretas em direção 
ao ápice do caule, membranáceas, oblongo-
lanceoladas a lanceoladas, 5,5–13 × 1–2 cm, ápice 
agudo. Inflorescência laxa; pedúnculo ca. 4,5 
cm compr., raque ca. 31,5 cm compr.; brácteas 
lanceoladas, 1,3–4,5 × 0,4–1,2 ápice longamente 
acuminado. Flores esverdeadas; sépala dorsal largo-
ovada, ca. 9 × 7 mm, ápice arredondado; sépalas 
laterais elíptico-falcadas, 10–11 × 5 mm, ápice 
agudo; pétalas inteiras, espatuladas, 8–10 × 4–5 mm, 
ápice arredondado a subtruncado; labelo inteiro, 
estreito-oblongo a oblongo-lanceolado, 12–16 × 
1–2 mm, ápice arredondado, calcar subereto, 1,8–2 
cm compr.. Ginostêmio 4–5 mm compr. Ovário + 
pedicelo 1,7–2,1 cm compr. Fruto não visto. 
Material examinado: Sine loco, 17.IV.1957, fl., E. 
Pereira & Pabst 2953 (RB).
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Habenaria petalodes tem distribuição 
conhecida para os estados da Bahia, Ceará, Goiás, 
Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, 
Pernambuco e Sergipe, e da Região Sudeste, além 
do Distrito Federal, ocorrendo também no Paraguai 
(Batista et al. 2011b; BFG 2015). Floresce em abril. 
A espécie é facilmente diferenciada das demais 
Habenaria na SOB pela morfologia floral, com 
pétalas inteiras e espatuladas, de ápice arredondado 
a subtruncado, e labelo inteiro. 

17.15. Habenaria cf. rupicola Barb.Rodr., Rev. 
Engenh. 3: 144. 1881. Fig. 7e

Terrícola, 25–40 cm alt. Folhas da base 
suberetas e do ápice eretas, membranáceas, 
elíptico-lanceoladas a lanceoladas, 2,5–8 × 0,5–1,6 
cm, ápice apiculado a longamente acuminado. 
Inflorescência laxa; pedúnculo 2,5–3,8 cm compr., 
raque 5–13,5 cm compr.; brácteas lanceoladas 
a ovado-lanceoladas, 0,6–1,8 × 0,2–0,4 cm, 
ápice longamente acuminado. Flores verdes; 
sépala dorsal subcircular a largo-ovada, 5–6 
× 4–5 mm, ápice apiculado; sépalas laterais 
lanceoladas, levemente falcadas, 6–7 × 3 mm, ápice 
apiculado; pétalas bipartidas, segmento posterior 
oblongo-lanceolado, falcado, 4–6 × 1–1,5 mm, 
ápice agudo, segmento anterior linear, 5–7 mm 
compr., ápice agudo; labelo tripartido, segmentos 
laterais lineares, 6–7 mm compr., ápice agudo, 
segmento mediano estreito-oblongo, 5–6 × 1 mm, 
ápice obtuso, calcar subereto, 8–11 mm compr.. 
Ginostêmio 2–3 mm compr. Ovário + pedicelo 
1–1,4 cm compr. Fruto não visto. 
Material examinado: ca. de 7 km do entroncamento 
com a MG-443, 5.III.2008, fl., J.A.N. Batista 2611 
(BHCB).

A identidade deste material é incerta, 
tratando-se de uma espécie bem próxima a 
Habenaria rupicola, que forma um complexo 
com outras espécies afins como H. repens Nutt., 
H. sampaioana Schltr., H. polygonoides Schltr., H. 
polyrhiza Schltr. e H. aranifera Lindl. (Batista et 
al. 2011b). Há também espécimes referidos para o 
Itacolomi (Batista et al. 2004) como H. cf. rupicola, 
que, aparentemente, representam o mesmo táxon 
encontrado na SOB. Habenaria rupicola é tratada 
como endêmica de Minas Gerais (Batista et al. 
2004, 2011b). De qualquer modo, mais estudos 
taxonômicos são necessários dentro deste grupo de 
espécies, a fim de obter-se uma delimitação mais 
precisa entre os táxons. Na SOB foi encontrada em 
campo limpo, com flores em março. Distingue-se 
das demais espécies do gênero na área de estudo, 

pelas inflorescências laxas, flores pequenas, com 
segmentos anteriores das pétalas de tamanho igual 
ou pouco maiores que os segmentos posteriores, 
bem como os segmentos laterais do labelo, que são 
do mesmo comprimento ou um pouco maiores que 
o segmento mediano. 

17.16. Habenaria secundiflora Barb.Rodr., Gen. 
Sp. Orchid. 2: 252. 1882. Fig. 7f

Terrícola, 16,5–25 cm alt. Folhas linear-
lanceoladas, 2,2–6 × 0,2–0,4 cm, ápice agudo 
a longamente acuminado. Inflorescência laxa; 
pedúnculo 2–3 cm compr., raque 3,5–6,5 cm 
compr.; brácteas ovado-lanceoladas a elíptico-
lanceoladas, 1–3,5 × 0,3–0,5 cm, ápice longamente 
acuminado a aristado. Flores verdes; sépala dorsal 
ovada, 5–6 × 3–4 mm, ápice obtuso; sépalas laterais 
lanceolado-falcadas, 6–7 × 2 mm, ápice apiculado; 
pétalas bipartidas, segmento posterior lanceolado-
falcado, 5–6 × 1–1,5 mm, ápice agudo, segmento 
anterior linear, ca. 6 mm compr., ápice obtuso; 
labelo tripartido, segmentos laterais lineares, 5–6 
mm compr., ápice obtuso, segmento mediano 
estreito-oblongo, ca. 4 × 1 mm, ápice obtuso, 
calcar curvado, 9–10 mm compr. Ginostêmio 2–3 
mm compr. Ovário + pedicelo 1,5–1,9 cm compr. 
Fruto não visto. 
Material examinado: Sine loco, 29.I.1921, fl., F.C. 
Hoehne (SP); ca. de 10,6 km do entroncamento com a 
MG-443, 3.V.2008, fl., J.A.N. Batista 2618 (BHCB).
Material adicional examinado: BRASIL. MINAS 
GERAIS: Ouro Preto, Estrada velha Ouro Branco-Ouro 
Preto, ca. 16 km de Ouro Branco, 9.III.1995, fl., V.C 
Souza et al. 8068 (ESA).

Habenaria secundiflora tem distribuição 
conhecida para os estados de Goiás, Minas Gerais, 
Pará, Paraná e São Paulo, além do Distrito Federal, 
ocorrendo também na Colômbia, Guiana, Guiana 
Francesa e Venezuela (Batista et al. 2011b; BFG 
2015). Na SOB foi encontrada em campo limpo. 
Floresce em março. Pode ser distinguida das 
demais espécies do gênero na SOB, pelas folhas 
linear-lanceoladas, inflorescência laxa, flores 
com calcar curvado e sépalas laterais lanceolado-
falcadas, com ápice apiculado. 

17.17. Habenaria subviridis Hoehne & Schltr., 
Arq. Bot. Estado São Paulo 1(3): 176, t. 1, fig. 1. 
1926. Fig. 7g

Terrícola, 23,5–34 cm alt. Folhas da base 
suberetas e do ápice eretas, membranáceas, 
lanceoladas, 2,6–9 × 0,6–1,2 cm, ápice agudo a 
longamente acuminado. Inflorescência congesta; 
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pedúnculo 1,3–2 cm compr., raque 5,5–12,5 cm 
compr.; brácteas ovado-lanceoladas 1,2–2,3 × 
0,4–0,8 cm, ápice longamente acuminado. Flores 
verde-claras; sépala dorsal ovada, 7–8 × 5–6 mm, 
ápice obtuso, com apículo dorsal; sépalas laterais 
lanceoladas, levemente falcadas, 8–9 × 3 mm, 
ápice apiculado; pétalas bipartidas, segmento 
posterior oblongo-lanceolado, falcado, 6–7 × 
1–1,5 mm, ápice agudo, segmento anterior linear, 
6–9 mm compr., ápice agudo; labelo tripartido, 
segmentos laterais lineares, 1–1,1 cm compr., 
ápice agudo, segmento mediano estreito-oblongo, 
0,75–8 × 1 mm, ápice obtuso, calcar quase reto, 
8-11mm compr. Ginostêmio ca. 2 mm compr. 
Ovário + pedicelo 9-11 mm compr. Fruto não visto. 
Material examinado: Sine loco, 18.IV.1957, fl., Pereira 
& Pabst 3000 (RB), p.p.; Estrada velha Ouro Branco 
- Ouro Preto, ca. 6 km de Ouro Branco, 8.III.1995, fl., 
V.C. Souza et al. 7905 (ESA, SP); 8.III.1995, fl., V.C. 
Souza et al. 7906 (ESA); Estrada velha Ouro Branco - 
Ouro Preto, ca. 9 km de Ouro Branco, 8.III.1995, fl., 
V.C. Souza et al. 7947 (ESA, SP); Área 2, 28.II.2003, 
fl., C.C. de Paula et al. 699 (VIC). 

Habenaria subviridis é endêmica do Brasil, 
com distribuição conhecida para os estados da 
Bahia, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Rio de 
Janeiro, Paraná e Santa Catarina (Batista et al. 
2011b; BFG 2015). Na SOB foi encontrada em 
campo rupestre. Floresce entre fevereiro e abril. 
Tem como características úteis na sua identificação: 
presença de folhas mais desenvolvidas na base 
do caule, inflorescência congesta, flores com 
segmentos anteriores das pétalas de comprimento 
semelhante ao posterior. 

18. Hadrolaelia (Schltr.) Chiron & V.P.Castro
18.1. Hadrolaelia brevipedunculata (Cogn.) 
Chiron & V.P.Castro, Richardiana 2: 21. 2002. 
 Fig. 7h

Epífita, ocasionalmente saxícola, 5–8 cm 
alt. Crescimento simpodial. Raízes filiformes, 
cobertas por velame. Rizoma curto. Cauloma 
intumescido em pseudobulbo. Pseudobulbo 
heteroblástico, globoso a fusiforme, 0,8–1,2 cm 
compr., 1-foliado. Folha no ápice do pseudobulbo, 
subereta a patente, conduplicada a plana, coriácea, 
carnosa, verde, ocasionalmente apresentando 
pigmentação vinácea, ovada a largo-elíptica, 
0,9–2,2 × 0,8–1,3 cm, séssil, ápice acuminado. 
Inflorescência terminal, uniflora; pedúnculo 3–4 
mm compr., bráctea do pedúnculo amplectiva, 
ereta, triangular, ca. 1 × 2 mm, ápice agudo; 
bráctea floral triangular 1–2 × 1,5–2 mm, ápice 
agudo. Flor rosada ou avermelhada, ressupinada, 

pedicelada, ecalcarada; sépala dorsal elíptica, 
1,8–2,8 × 0,6–1 cm, ápice obtuso; sépalas laterais 
elíptico-falcadas, 1,3–2,9 × 0,6–0,9 cm, ápice 
agudo; pétalas de âmbito obovado, 1,9-3 × 1,2–2,4 
cm, ápice obtuso; labelo amarelo no centro e 
rosado ou avermelhado nas margens e no ápice, 
trilobado, livre, conduplicado, âmbito largo-ovado, 
1,4–1,9 × 1,4–1,9 cm, calosidade formada por 
três lamelas longitudinais dispostas na base do 
labelo; lobos laterais orbiculares, 5–7 × 8–10 mm, 
ápice arredondado, margem inteira; lobo mediano 
lanceolado, 5–9 × 4 mm, margem inteira, ápice 
agudo. Ginostêmio 5–6 mm compr.; antera apical, 
incumbente, versátil; grãos de pólen aglutinados 
em polínias. Polínias 8, maciças, providas apenas 
de caudículas. Ovário + pedicelo 2–3 cm compr. 
Fruto não visto.
Material examinado: Sine loco, 25.V.1969, fl., A.P. 
Duarte 11606 (BHCB); 17.V.1991, fl. M.M.N. Braga 
& A.L.F. Chaves 349 (BHCB); 20.IV.2003, fl., L.D. 
Meireles et al. 1397 (UEC); 1.VIII.2009, fl., J.F. 
Rodrigues (ESA119238); cume próximo às antenas, 
na direção Norte, 24.VI.2014, fl., T.L. Vieira 200 (SP).

Hadrolaelia brevipedunculata é endêmica 
dos campos rupestres de Minas Gerais (BFG 
2015), comumente encontrada como epífita 
sobre indivíduos de Vellozia. Na SOB foi 
encontrada em torno de 1.500 m de altitude. 
Floresce de abril a agosto. Possui inflorescência 
1-flora e flor muito vistosa, notoriamente grande 
em relação à parte vegetativa da planta, de 
coloração rosada ou avermelhada, com pétalas 
bem desenvolvidas. Foram encontrados poucos 
indivíduos, esparsamente localizados ao longo 
da serra. Aparentemente, isso está ligado a um 
histórico de coleta predatória da espécie na região, 
tendo em vista o seu potencial ornamental e apreço 
dos colecionadores, além do fácil acesso à SOB, 
a qual apenas recentemente foi reconhecida como 
Unidade de Conservação. A espécie está ameaçada 
de extinção de acordo com Menini Neto et al. 
(2013), sendo tratada na categoria “vulnerável”.

19. Hoffmannseggella H.G. Jones
Ervas rupícolas ou saxícolas. Crescimento 

simpodial. Raízes filiformes, cobertas por 
velame. Rizoma curto ou inconspícuo. Cauloma 
intumescido em pseudobulbo. Pseudobulbos 
heteroblásticos, obclavados ou estreito-ovoides, 
1(–2)-foliados. Folhas alternas, dísticas, verdes a 
vináceas, sésseis. Inflorescência terminal, 1-flora 
ou em racemo 5–11-floro. Flores pediceladas, 
ressupinadas, vistosas, lilases ou amarelas, 
carnosas; sépalas livres, de tamanho semelhante, 
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oblongas a elípticas, as laterais falcadas; pétalas 
livres, elíptico-falcadas, ápice agudo a acuminado; 
labelo trilobado, livre, calo formado por cristas 
lamelares longitudinais no centro, lobos laterais 
envolvendo a coluna, lobo mediano com margem 

ondulada e, em alguns casos, unguiculado. 
Ginostêmio claviforme; antera apical, incumbente, 
versátil; grãos de pólen aglutinados em polínias. 
Polínias 8, maciças, providas apenas de caudículas. 
Ovário unilocular. Fruto cápsula.

Chave de identificação para espécies de Hoffmannseggella ocorrentes na Serra do Ouro Branco
1.	 Plantas	5–8	cm	alt.;	inflorescência	1-flora;	flores	predominantemente	lilás-pálidas;	labelo	0,9–1	×	

0,9–1 cm .......................................................................................... 2. Hoffmannseggella liliputana
1’.	 Plantas	>	30	cm	alt.;	inflorescência	5–11-flora;	flores	predominantemente	amarelas;	labelo	1,7–2,3	×	

1,3–1,5 cm.
2.	 Inflorescência	congesta;	raque	(1,5–)2,5–3,5(–7,5)	cm	compr.;	sépalas	laterais	oblongo-falcadas;	

lobo mediano do labelo não unguiculado ........................................1. Hoffmannseggella crispata
2’.	 Inflorescência	laxa;	raque	ca.	7	cm	compr.;	sépalas	laterais	lanceolado-falcadas;	lobo	mediano	do	

labelo unguiculado ................................................................................... 3. Hoffmannseggella sp.

19.1. Hoffmannseggella crispata (Thunb.) H.G. 
Jones, Hawaii Orchid Journal 3(4): 14. 1974.
 Fig. 7i

Rupícola ou saxícola, 33,5–81 cm alt. 
incluindo a inflorescência. Pseudobulbo estreito-
ovoide a obclavado, 3,5–14,5 cm compr., 
geralmente coberto por bainhas escariosas, 
persistentes, 1-foliado, ocasionalmente 2-foliado. 
Folha no ápice do pseudobulbo, coriácea, carnosa, 
variando entre verde e vináceo, elíptica, 8,5–17,5 
× 1,9–3 cm, séssil, ápice apiculado. Inflorescência 
em racemo, 5–11-flora; pedúnculo 20,5–55,5 cm 
compr., base envolvida por espata de (2,7–)5,2–9,3 
cm compr.; raque (1,5–)2,5–3,5(–7,5) cm compr.; 
brácteas triangulares, 3–7 × 2–5 mm, ápice agudo. 
Flores predominantemente amarelas; sépala dorsal 
oblonga, 2,2–2,9 × 0,5–0,7 cm, ápice agudo a 
apiculado; sépalas laterais oblongo-falcadas, 
2–2,7 × 0,5–0,7 cm, ápice agudo a apiculado; 
pétalas elíptico-falcadas 2,2–2,9 × 0,5–0,8 cm, 
ápice acuminado a apiculado; labelo trilobado, 
âmbito oblongo a largo-elíptico, 1,7–2,3 × 1,3–1,5 
cm, calosidade amarela, lobos laterais oblongos 
a subovados, 1,5–1,8 × 0,5–0,6 cm, margem 
ondulada próximo ao ápice, ápice obtuso, lobo 
mediano suborbicular, 6–9 × 6–9 mm, margem 
ondulada, ápice obtuso. Ginostêmio 8–9 mm 
compr. Ovário + pedicelo 2,2–3,1 cm compr. 
Fruto não visto.
Material examinado: Sine loco, 2.X.1988, fl., C.M. 
Braccini (BHCB 13966); 16.VII.1998, fl., A. Rapini et al. 
662 (UEC); Área 1, 13.VII.2002, fl., C.C. de Paula et al. 
160 (VIC); Área 2, 4.VIII.2002, fl., C.C. de Paula et al. 
209 (VIC); 11.VIII.2002, fl., C.C. de Paula 270 (VIC); 
11.VIII.2002, fl., C.C. de Paula 271 (VIC); descida 

da trilha para a gruta, sentido estação da COPASA, 
4.XII.2013, fl. cult. IX.2014, T.L. Vieira 256 (SP).

Hoffmannseggella crispata é endêmica dos 
campos rupestres de Minas Gerais (BFG 2015). 
Na SOB foi encontrada em afloramentos no campo 
rupestre, ao longo de quase toda extensão da parte 
alta da serra. Apesar disso, não foram observadas 
populações densas, mas apenas alguns indivíduos 
esparsamente distribuídos, o que pode estar 
associado à coleta predatória de plantas na região. 
Floresce entre julho e agosto. Hoffmannseggella 
crispata pode ser reconhecida pela inflorescência 
de pedúnculo longo, raque congesta a subcongesta 
e flores relativamente grandes e amarelas.

19.2. Hoffmannseggella liliputana (Pabst) H.G. 
Jones, Hawaii Orchid Journal 3(4): 16. 1974.
 Fig. 7j

Rupícola ou saxícola, 5–8 cm alt. Pseudobulbo 
globoso a ovoide, 0,5–1 cm compr., 1-foliado. 
Folha no ápice do pseudobulbo, coriácea, 
carnosa, variando entre verde e vináceo, elíptica, 
conduplicada, 1,2–2,2 × 0,5–1 cm, séssil, ápice 
apiculado. Inflorescência 1-flora; pedúnculo 
1,1–2,7 cm compr., base envolvida por espata de 
6–12 mm compr.; bráctea floral triangular, 2–4 × 
1,5–2 mm, ápice atenuado. Flor predominantemente 
lilás-pálido; sépala dorsal oblonga a oblanceolada, 
15 × 3,5–4 mm, ápice agudo a apiculado; sépalas 
laterais oblongo-falcadas, 1,2–1,3 × 0,4 cm, ápice 
agudo a apiculado; pétalas elíptico-falcadas, 1,2–1,5 
× 0,3–0,4 cm, ápice agudo; labelo trilobado, âmbito 
suborbicular a largo-elíptico, 0,9–1 × 0,9–1,0 cm, 
calosidade amarela, lobos laterais semicirculares a 
oblongos, 0,8–1 × 0,3–0,4 cm, margem sutilmente 
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sinuosa a erosa, ápice obtuso a arredondado, lobo 
mediano unguiculado, istmo ca. 1 mm compr., 
limbo subquadrado a elíptico, ca. 3 × 3 mm, 
margem ondulada, ápice obtuso. Ginostêmio ca. 6 
mm compr. Ovário + pedicelo 1,6-2,3 cm compr. 
Fruto não visto.
Material examinado: próximo às antenas, 4.XII.2013, 
fl., T.L. Vieira 162 (SP); Sine loco, 13.IX.2013, fl. cult. 
X.2014, T.L. Vieira 138 (SP, BHCB).

Hoffmannseggella liliputana é endêmica dos 
campos rupestre de Minas Gerais (BFG 2015). Na 
SOB foi encontrada em campo rupestre, acima 
dos 1.300 m de altitude. Floresce entre outubro e 
dezembro. É facilmente diferenciada das demais 
espécies do gênero pelo tamanho reduzido (5–8 
cm alt.), inflorescência 1-flora e flor com coloração 
predominantemente lilás-claro, apenas com o calo 
do labelo amarelo.

19.3. Hoffmannseggella sp.
Rupícola ou saxícola, ca. 32 cm alt. 

Pseudobulbo obclavado, ca. 6 cm compr., 1-foliado. 
Folha no ápice do pseudobulbo, coriácea, carnosa, 
oblongo-elíptica, ca. 13,5 × 1,3 cm, séssil, ápice 
apiculado. Inflorescência em racemo, laxa, 
6–7-flora; pedúnculo ca. 18,5 cm compr., base 
envolvida por espata de ca. 5,5 cm compr.; raque ca. 
7 cm compr.; brácteas triangulares, 3–5 × 2–3 mm, 
ápice atenuado. Flores com sépala dorsal oblonga, 
2,1–2,4 × 0,4 cm, ápice atenuado e apiculado; 
sépalas laterais lanceolado-falcadas, 1,8–2,2 × 
0,4–0,5 cm, ápice atenuado e apiculado; pétalas 
elíptico-falcadas, 2–2,4 × 0,6 cm, ápice apiculado; 
labelo trilobado, âmbito largo-elíptico, ca. 1,7 × 
1,3 cm, calosidade não observada; lobos laterais 
oblongos, ca. 1,5 × 0,4 cm, margem ondulada 
próximo no ápice, ápice obtuso; lobo mediano 
unguiculado, istmo ca. 1,5 mm compr., porção apical 
largo-oblonga, ca. 6 × 5,5 mm, margem ondulada, 
ápice obtuso. Ginostêmio ca. 7 mm compr. Ovário 
+ pedicelo 2,8–4,2 cm compr. Fruto não visto.
Material examinado: Alto da serra (orla de mata), 
13.IX.1989, fl., M.G.V. Torquato et al. (BHCB 17304).

O exemplar examinado encontra-se bastante 
deteriorado, não restando nenhum labelo preservado 
nas flores presentes na exsicata, o que impossibilitou 
a identificação precisa. Foi possível apenas verificar 
o âmbito geral da forma do labelo, cujo lobo mediano 
é unguiculado, com o istmo bem desenvolvido. 
Aparentemente é uma espécie próxima a H. crispata, 
no entanto difere pelas características já comentadas 
anteriormente, bem como pelo porte um pouco mais 
esguio da planta, a inflorescência laxa e as peças do 
perianto mais estreitas.

20. Isabelia Barb.Rodr.
20.1. Isabelia violacea (Lindl.) Van den Berg & 
M.W.Chase, Lindleyana 16: 109. 2001.
 Fig. 7k

Rupícola, 5–7 cm alt. Crescimento simpodial. 
Raízes filiformes, cobertas por velame. Rizoma 
curto. Cauloma intumescido em pseudobulbo. 
Pseudobulbo heteroblástico, fusiforme, 1,2–1,5 
cm compr., 1(2)-foliado. Folha no ápice do 
pseudobulbo, conduplicada, coriácea, verde, 
estreito-elíptica, 4–4,5 × 0,3–0,4 cm, séssil, ápice 
agudo a apiculado. Inflorescência terminal, uniflora; 
pedúnculo inconspícuo, espata ca. 1 cm compr.; 
bráctea floral ovada, escariosa, ca. 5 × 2,5 mm, 
ápice agudo. Flor lilás, ressupinada, pedicelada, 
ecalcarada; sépala dorsal oblonga a lanceolada, 
ca. 1,7 × 0,4 cm, ápice agudo; sépalas laterais 
oblongas, ca. 2 × 0,4 cm, ápice agudo; pétalas 
oblongo-elípticas, ca. 18 × 4,5 mm, ápice obtuso; 
labelo inteiro, adnato ao ginostêmio apenas na base, 
obovado, ca. 1,7 × 0,8 cm, ápice obtuso, margem 
inteira, destituído de calosidade. Ginostêmio ca. 
5 mm compr.; antera apical, incumbente, versátil; 
grãos de pólen aglutinados em polínias. Polínias 8, 
providas apenas de caudículas. Ovário + pedicelo 
2,5–2,9 cm compr. Fruto não visto.
Material examinado: Cume mais ao sul da serra, 
18.IX.1990, fl., R.J.V. Alves & J. Becker 1496 (RB).

Isabelia violacea é endêmica do Brasil, com 
distribuição conhecida para os estados da Bahia, 
Goiás, e das regiões Sudeste e Sul, além do Distrito 
Federal (BFG 2015). Na SOB foi encontrada sobre 
canga, no campo rupestre. Floresce em novembro. 
Pode ser reconhecida, dentre as demais espécies 
da família para a SOB, pelo pequeno porte (5–7 
cm alt.), inflorescência 1-flora, cuja flor apresenta 
coloração lilás e labelo inteiro, obovado.

21. Isochilus R.Br.
21.1. Isochilus linearis (Jacq.) R.Br., Hort. Kew. 
(2nd ed.) 5: 209. 1813. Fig. 7l

Epífita, 9–34 cm alt. Crescimento simpodial. 
Raízes filiformes, cobertas por velame. Rizoma 
2–5 mm compr., coberto por bainhas escariosas. 
Cauloma não intumescido em pseudobulbo. 
Cauloma homoblástico, linear-cilíndrico, coberto 
pelas bainhas das folhas, 6,5–30 cm compr., 
multifoliado. Folhas alternas, dísticas, suberetas, 
cartáceas, verdes, estreito-oblongas, 4,2–5,4 × 
0,3 cm, base amplexicaule, ápice emarginado, 
assimétrico. Inflorescência terminal, em racemo, 
congesta, 3–5-flora; pedúnculo inconspícuo; 
brácteas do pedúnculo ausentes; raque 2–3 cm 
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compr.; brácteas florais estreito-oblongas, com 
mesmo aspecto das folhas a elíptico-lanceoladas e 
escariosas, 8–35 × 2,5–5 mm , ápice emarginado, 
assimétrico a obtuso. Flores róseas, ressupinadas, 
pediceladas, ecalcaradas; sépala dorsal oblongo-
lanceolada, ca. 8 × 2 mm, ápice agudo; sépalas 
laterais parcialmente adnatas à sépala dorsal, 
coalescentes em sinsépalo até ca. de 2/3 de sua 
extensão, lanceoladas, 9–10 × 2,5–3 mm, ápice 
agudo; pétalas estreito-elípticas, 7–8 × 1,5 mm, 
ápice agudo; labelo articulado com o pé da coluna, 
inteiro, estreito-elíptico, sigmoide. 8 × 1,5 mm, 
ápice agudo, margem inteira, calo pubescente 
na base do labelo. Ginostêmio 3-4 mm compr., 
base projetada em pé de ca. 1,5 mm compr.; 
antera apical, incumbente, versátil; grãos de pólen 
aglutinados em polínias. Polínias 4, maciças, 
providas apenas de caudículas. Ovário + pedicelo 
7-12 mm compr; zona de abscisão entre pedicelo e 
ovário ausente. Fruto fusiforme, 7–12 × 3–4 mm.
Material examinado: Sine loco, 26.VI.2014, fr., T.L. 
Vieira 206 (SP).
Material adicional examinado: BRASIL. MINAS 
GERAIS: Santa Bárbara, Areião, 7.VII.1921, fl. e fr., 
F.C. Hoehne (SP).

Isochilus linearis é amplamente distribuída 
na região neotropical, desde o México até o norte 
da Argentina (Govaerts et al. 2015). No Brasil 
é conhecida para os estados do Alagoas, Bahia, 
Ceará, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Roraima, 
e das regiões Sudeste e Sul, além do Distrito 
Federal (BFG 2015). Na SOB foi encontrada em 
mata da galeria, com frutos abertos em junho. Pode 
ser reconhecida por seu cauloma não intumescido 
em pseudobulbo, portando muitas folhas, dispostas 
dística e alternadamente, estreito-oblongas, além 
da inflorescência que é curta, pauciflora, portando 
flores róseas e de aspecto tubular.

22. Koellensteinia Rchb.f.
22.1. Koellensteinia eburnea (Barb.Rodr.) Schltr., 
Orchis 12: 28. 1918. Fig. 7m

Terrícola, 38–42 cm alt. Crescimento 
s impodia l .  Raízes  f i l i formes ,  cober tas 
por velame. Rizoma inconspícuo. Cauloma 
intumescido em pseudobulbo. Pseudobulbo 
heteroblástico, obclavado, não formando ângulos 
em seção transversal, 1,5–2 cm compr., geralmente 
1–2-foliado. Folhas no ápice do pseudobulbo, 
eretas a suberetas, plicadas, cartáceas, verdes, 
estreito-elípticas, 15,5–26 × 0,9–1,3 cm, base 
longamente atenuada, ápice agudo. Inflorescência 
lateral, em racemo, laxa, ca. 9-flora; pedúnculo 27–

32 cm compr.; brácteas do pedúnculo escariosas, 
amplectivas, adpressas, ovadas, 10–12 × –6 mm, 
ápice obtuso; raque 8–9 cm compr.; brácteas florais 
triangular-lanceoladas, 3–7 × 2–3 mm, ápice agudo. 
Flores alvas, maculadas de lilás, ressupinadas, 
pediceladas, ecalcaradas; sépala dorsal elíptica, 
11–13 × 4–6 mm, ápice obtuso; sépalas laterais 
livres, elípticas, 11–13 × 5–6 mm, ápice obtuso; 
pétalas elípticas, 10–11 × 4,5–5 mm, ápice obtuso 
a arredondado; labelo unguiculado, articulado com 
o pé da coluna, trilobado, conduplicado, âmbito 
transversalmente elíptico a reniforme, 6 × 9–10 
mm, calo bilobado, disposto transversalmente na 
base do labelo; lobos laterais suborbiculares, ca. 3 
× 3 mm, ápice arredondado, margem inteira; lobo 
mediano transversalmente elíptico, 2,5–3 × 8–9 
mm, ápice truncado, emarginado, margem inteira. 
Ginostêmio ca. 4 mm compr., base projetada em 
pé de ca. 3 mm compr.; grãos de pólen aglutinados 
em polínias. Polínias 4, em dois pares subiguais, 
maciças, providas de estipe e viscídio. Ovário + 
pedicelo 11–13 mm compr. Fruto não visto.
Material examinado: Sine loco, 29.I.1921, fl., F.C. 
Hoehne (SP).

Koellensteinia eburnea é conhecida para a 
Bolívia e a região central do Brasil, nos estados 
de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e 
Minas Gerais, além do Distrito Federal (BFG 
2015; Govaerts et al. 2015). Na etiqueta do 
material analisado não é referido o habitat em 
que foi encontrada na SOB, mas de acordo com 
o que se conhece sobre a espécie, é provável 
que ocorra em margens de cursos d’água, como 
saxícola ou terrícola, em vegetação aberta. 
Foi encontrada florida em janeiro. Pode ser 
reconhecida por suas folhas plicadas, dispostas 
no ápice do pseudobulbo, com base longamente 
atenuada, a inflorescência lateral, laxa, portando 
flores alvas com máculas lilases e o labelo com 
calo transversal e bilobado na base.

23. Liparis Rich.
Ervas terrícolas. Crescimento simpodial. 

Raízes filiformes, cobertas por velame. Rizoma 
geralmente inconspícuo. Cauloma intumescido em 
pseudobulbo, homoblástico, ovoide a obclavado, 
1-∞-foliado,	coberto	por	bainhas.	Folhas	alternas,	
espiraladas, amplexicaules, membranáceas, 
predominantemente verdes, elíptico-lanceoladas 
a obovadas. Inflorescência terminal, em racemo, 
multiflora. Flores pediceladas, ressupinadas, 
ecalcaradas, verde-amareladas a vináceas, 
membranáceas; sépalas livres entre si, a dorsal 
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normalmente revoluta, as laterais podem 
apresentar-se torcidas; pétalas livres, mais 
estreitas que as sépalas, geralmente revolutas; 
labelo inteiro, livre, calosidade, quando presente, 

constituída por um calo bífido na base do labelo. 
Ginostêmio claviforme, encurvado; antera apical, 
versátil; grãos de pólen aglutinados em polínias. 
Polínias 4, nuas.

Chave de identificação para espécies de Liparis ocorrentes na Serra do Ouro Branco
1. Plantas vegetando em ambiente sombreado, no interior de matas; cauloma ca. 4-foliado; folha plicada; 

labelo	obcordado,	fortemente	reflexo,	ápice	emarginado ..........................................1. Liparis nervosa
1’. Plantas vegetando em ambientes abertos, em formações campestres; cauloma 1-foliado; folhas planas, 

inflexas;	labelo	largo-elíptico,	subpatente,	ápice	apiculado .................................. 2. Liparis lindeniana

23.1. Liparis nervosa (Thunb.) Lindl., Gen. Sp. 
Orchid. Pl.: 26. 1830. Fig. 8a

Terrícola, ca. 43 cm alt. Pseudobulbo 
obclavado, ca. 7 cm compr., ca. 4-foliado. Folhas 
alternas, espiraladas, subpatentes, plicadas, 
membranáceas, verdes, obovadas, 15–25,5 × 
4–8,2 cm, base atenuada, amplexicaule, ápice 
acuminado. Inflorescência terminal, em racemo, 
laxa, ca. 18-flora; pedúnculo ca. 19 cm compr.; 
brácteas do pedúnculo patentes, lanceoladas, 
ca. 10 × 2,5 mm, ápice agudo; raque ca. 16 cm 
compr.; brácteas florais lanceoladas a estreito-
triangulares, 6–10 × 1,5–2,5 mm, ápice agudo. 
Flores variando entre vináceo e verde; sépala 
dorsal oblonga, revoluta, 8–9 × 2–3 mm, ápice 
obtuso a arredondado; sépalas laterais elíptico-
falcadas, torcidas, 6,5–7 × 3–3,5 mm, ápice 
obtuso a arredondado; pétalas oblongas a oblongo-
oblanceoladas, revolutas, falcadas, 7–8,5 × 1,5–2 
mm, ápice obtuso a arredondado; labelo inteiro, 
obcordado, fortemente reflexo, 7–8 × 6–6,5 mm, 
ápice emarginado, margem inteira a levemente 
denteada; calosidade bífida, na base. Ginostêmio 
ca. 5 mm compr. Ovário + pedicelo 1–1,5 cm 
compr. Fruto fusiforme-clavado, ca. 2 × 0,8 cm.
Material examinado: Mata do Argrives (terreno da 
Vale do Rio Doce), 6.XII.2013, fl. e fr., T.L. Vieira 
169 (SP).

Liparis nervosa é amplamente distribuída, 
ocorrendo desde o Japão, Sudeste Asiático, África 
até as Américas Central e do Sul, principalmente 
na região tropical, com ampla distribuição pelo 
Brasil (BFG 2015; Govaerts et al. 2015). Na SOB 
foi coletada como terrícola em Floresta Estacional 
Semidecidual, florida em dezembro. Pode ser 
reconhecida pelas folhas bem desenvolvidas, 
membranáceas e plicadas, bem como pelo 
fato de apresentar flores predominantemente 
vináceas, com labelo obcordado, reflexo e de 
ápice emarginado.

23.2. Liparis lindeniana (A.Rich. & Galeotti) 
Hemsl., Gard. Chron., n.s., 11: 559. 1879. 
 Fig. 8b

Terrícola, 13–15 cm alt. Pseudobulbo 
ovoide, 1–1,5 cm compr., coberto por bainhas, 
1-foliado no ápice. Folhas suberetas, espatiformes, 
inflexas, planas, membranáceas, verdes, elíptico-
lanceoladas, ca. 8,5 × 2,2 cm, base amplexicaule, 
ápice agudo. Inflorescência terminal, em racemo, 
sublaxa, 10–15-flora; pedúnculo 4,7–8 cm compr., 
desprovido de brácteas; raque 4,5–7,5 cm compr.; 
brácteas florais lanceoladas, 5–7 × 2–3 mm, 
ápice agudo. Flores amarelo-esverdeadas; sépala 
dorsal oblongo-lanceolada, revoluta, 7,5 × 2–2,5 
mm, ápice agudo; sépalas laterais lanceolado-
falcadas, 6–7 × 2,5–3 mm, ápice agudo; pétalas 
lineares, revolutas, ligeiramente falcadas, ca. 7 × 
1 mm, ápice obtuso; labelo inteiro, largo-elíptico, 
subpatente, 6,5–8 × 5,5–6 mm, ápice apiculado, 
margem inteira. Ginostêmio ca. 4 mm compr. 
Ovário + pedicelo 0,9–1 cm compr. Fruto não 
visto.
Material  examinado :  cerca de 10,6 km do 
entroncamento com a MG-443, 5.III.2008, fl., J.A.N. 
Batista 2624 (BHCB); Lajeado, 14.II.2009, fl., G.E. 
Valente & A.A. Azevedo 2443 (VIC, SP).

Liparis lindeniana distribui-se desde o 
México, passando pela América Central, até 
a América do Sul (Govaerts et al. 2015). No 
Brasil possui registros para os estados da Bahia, 
Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, São Paulo, 
Sergipe, Tocantins e da Região Sul, além do 
Distrito Federal (BFG 2015). Na SOB foi coletada 
como terrícola em campo limpo encharcado. 
Floresce entre fevereiro e março. Diferencia-se 
de L. nervosa pelo habitat, presença de apenas 
uma folha desenvolvida no cauloma, além da 
morfologia do labelo, que é largo-elíptico (vs. 
obcordado), subpatente (vs. reflexo) e com ápice 
apiculado (vs. emarginado).
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Figura 8 – Periantos dissecados. a. Liparis nervosa (Vieira 169). b. Liparis lindeniana (Valente & Azevedo 2443). c. Malaxis 
excavata (Vieira 207). d. Oeceoclades maculata (Vieira 258). e. Pelexia orobanchoides (Souza & Sakugari 2025). f. Pelexia 
orthosepala (Batista 2606). g. Polystachya estrellensis (Vieira 178). h. Prescottia oligantha (de Paula et al. 174). i. Prescottia 
stachyodes (Vieira 153). j. Prosthechea bulbosa (Badini s/n). k. Sacoila lanceolate (Vieira 135). l. Sarcoglottis fasciculata 
(Vieira 202). m. Sauroglossum elatum (Braga s/n). n. Skeptrostachys balanophorostachya (Valente 1731). o. Stigmatosema 
polyaden (Vieira 247). p. Veyretia rupicola (de Paula et al. 311). q. Zygopetalum maculatum (Mello Barreto 4896).
Figure 8 – Dissected perianths. a. Liparis nervosa (Vieira 169). b. Liparis lindeniana (Valente & Azevedo 2443). c. Malaxis excavata (Vieira 207). 
d. Oeceoclades maculata (Vieira 258). e. Pelexia orobanchoides (Souza & Sakugari 2025). f. Pelexia orthosepala (Batista 2606). g. Polystachya 
estrellensis (Vieira 178). h. Prescottia oligantha (de Paula et al. 174). i. Prescottia stachyodes (Vieira 153). j. Prosthechea bulbosa (Badini s/n).
k. Sacoila lanceolate (Vieira 135). l. Sarcoglottis fasciculata (Vieira 202). m. Sauroglossum elatum (Braga s/n). n. Skeptrostachys balanophorostachya 
(Valente 1731). o. Stigmatosema polyaden (Vieira 247). p. Veyretia rupicola (de Paula et al. 311). q. Zygopetalum maculatum (Mello Barreto 4896).
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Originalmente, Cougniaux, na Flora 
Brasiliensis, reconheceu duas espécies unifoliadas 
de Liparis: L. campestris Barb.Rodr. e L. vexillifera 
(Lex.) Cogn., a primeira sendo referida para regiões 
montanhosas de Minas Gerais e também São Paulo, 
e a segunda aplamente distribuída pela região 
neotropical, com provável ocorrência no Brasil. 
Posteriormente, Pabst & Dungs (1975) propuseram 
a sinonímia de L. campestris Barb.Rodr. sob L. 
vexillifera, o que acarretou na ampla aplicação deste 
último nome às Liparis unifolioladas coletadas 
no Brasil. Recentemente, foi elucidado que, na 
realidade, L. vexillifera é uma espécie restrita 
ao Mexico e América Central (Goaverts et al. 
2015), tratando-se de plantas maiores e distintas 
na realidade, o que tornaria L. campestris o nome 
mais adequado a ser aplicado às plantas brasileiras 
(Batista com. pes.). Todavia, L. campestris 
atualmente é reconhecida como um sinônimo de 
L. lindeniana (Govaerts et al. 2015).

24. Malaxis Sol. ex Sw.
24.1. Malaxis excavata (Lindl.) Kuntze, Revis. 
Gen. Pl. 2: 673. 1891. Fig. 8c

Terrícola, humícola, 23,5–26 cm alt. 
Crescimento simpodial. Raízes filiformes, cobertas 
por velame. Rizoma geralmente inconspícuo, 
quando conspícuo ca. 2 cm compr. Cauloma 
intumescido em pseudobulbo. Pseudobulbo 
homoblástico, ovoide, 3–4 cm compr., coberto por 
bainhas, 2-foliado. Folhas alternas, espiraladas, 
patentes a subpatentes, planas, membranáceas, 
verdes, lustrosas, ovadas, 9–10,5 × 4,2–5,4 cm, 
base amplexicaule, ápice agudo a acuminado. 
Inflorescência terminal, em corimbo, congesta, 
multiflora; pedúnculo 19–20 cm compr., desprovido 
de brácteas; raque 3–6 mm compr., brácteas florais 
deltoides, ca. 1 × 1 mm, ápice agudo. Flores verdes, 
não ressupinadas, pediceladas, ecalcaradas; sépala 
dorsal ovada, 3–3,5 × 1,5–2,5 mm, ápice apiculado; 
sépalas laterais ovadas, 3 × 1,5–2 mm, ápice obtuso; 
pétalas lineares, 2,5–3 × 0,5 mm, ápice arredondado; 
labelo inteiro, largo-triangular, 2,5–3 × 3–4 mm, 
ápice tridentado, margem inteira. Ginostêmio 
ca. 1 mm compr; antera dorsal; grãos de pólen 
aglutinados em polínias. Polínias 4, maciças, nuas. 
Ovário + pedicelo 1–1,2 cm compr. Fruto fusiforme, 
ca. 1 × 0,6 cm.
Material examinado: área 2, 8.XII.2002, fl. e fr., C.C. de 
Paula et al. 529 (VIC); porção oeste da serra, depois das 
antenas, 25.VI.2014, fl. cult. IX.2014, T.L. Vieira 207 (SP).

Malaxis excavata apresenta ampla distribuição 
na região Neotropical, desde o México até o norte da 

Argentina (Govaerts et al. 2015). No Brasil, possui 
registros para os estados da Bahia, Pernambuco e 
das regiões Sudeste e Sul, além do Distrito Federal 
(BFG 2015). Na SOB foi encontrada em matas de 
galeria e capões de mata, como terrícola em locais 
com acúmulo de serapilheira. Floresceu em ambiente 
natural e cultivo, respectivamente em dezembro 
e setembro. É facilmente reconhecível pelo 
seguinte conjunto de caracteres: um par de folhas 
verdes, lustrosas, membranáceas, inflorescência 
bastante congesta, em corimbo, e flores verdes não 
ressupinadas, com ápice do labelo tridentado.

25. Oeceoclades Lindl.
25.1. Oeceoclades maculata (Lindl.) Lindl., Gen. 
Sp. Orchid. Pl.: 237. 1833. Fig. 8d

Terrícola, ca. 30 cm alt. incluindo a 
inflorescência Crescimento simpodial. Raízes 
filiformes, cobertas por velame. Rizoma 
inconspícuo.  Cauloma in tumescido em 
pseudobulbo. Pseudobulbo heteroblástico, ovoide, 
ca. 2,3 cm compr., 1-foliado. Folha no ápice do 
pseudobulbo, ereta a subereta, coríácea, verde, 
variegada, elíptica, 10,5–17 × 2,7–2,8 cm, séssil, 
ápice agudo a apiculado. Inflorescência lateral, 
em racemo, podendo, ocasionalmente, apresentar 
ramificações, laxa, pauciflora; pedúnculo ca. 22 cm 
compr.; brácteas do pedúnculo amplectivas, eretas, 
lanceoladas, 1,9–2,5 × 0,4–0,6 cm, ápice agudo; 
raque ca. 6 cm compr.; brácteas florais triangulares, 
2–9 × 1–2 mm, ápice agudo. Flores ressupinadas, 
pediceladas, calcaradas; calcar formado pela base 
do labelo, clavado, ca. 4 cm compr.; sépala dorsal 
creme-esverdeada, oblanceolada, ca. 11 × 3 mm, 
ápice agudo; sépalas laterais creme-esverdeadas, 
livres, falcado-oblanceoladas, ca. 10 × 2 mm, 
ápice agudo; pétalas creme-esverdeadas, estreito-
elípticas, ca. 12 × 3 mm, ápice agudo; labelo 
alvo, maculado de vináceo, trilobado, âmbito 
subquadrado, ca. 9 × 9 mm, com calo bífido na base, 
base prolongada formando o calcar, lobos laterais 
hemielípticos, ca. 3 × 4 mm, ápice arredondado, 
margem inteira, lobo mediano transversalmente 
elíptico, ca. 3,5 × 8 mm, ápice emarginado a 
truncado, margem minutamente erosa. Ginostêmio 
ca. 4 mm compr., base projetada em pé, ca. 1,5 mm 
compr; antera apical, incumbente, versátil; grãos de 
pólen aglutinados em polínias. Polínias 2, maciças, 
providas de estipe e viscídio. Ovário + pedicelo ca. 
1,4 cm compr. Fruto não visto.
Material examinado: Mata do Argrives (área da Vale 
do Rio Doce), 6.XII.2013, fl. cult. II.2014, T.L. Vieira 
258 (SP).
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Oeceoclades maculata faz parte de um 
gênero originalmente africado e é a única espécie 
que ocorre nas regiões tropical e subtropical do 
Novo Mundo, de modo subespontâneo, desde a 
Flórida até a Argentina (Govaerts et al. 2015). No 
Brasil ocorre em praticamente todos os estados, 
não apresentando registro apenas para o Amapá 
(BFG 2015). Trata-se de uma espécie comumente 
encontrada em florestas secundárias ou em estado 
inicial de regeneração e, eventualmente, até em 
áreas com vegetação bastante antropizada. Na 
SOB foi encontrada em matas de galeria e Floresta 
Estacional Semidecidual. Floresceu em cultivo, 
em fevereiro. Espécie de fácil identificação  pelas 
folhas verdes variegadas, inflorescência pauciflora 
e flores com labelo alvo maculado de vináceo com 
base projetada em calcar.

26. Pelexia Poit. ex Lindl.
Ervas terrícolas. Crescimento simpodial. 

Raízes tuberiformes. Rizoma inconspícuo. 
Caule inconspícuo até curto, não intumescido 

em pseudobulbo. Folhas alternas espiraladas, 
geralmente verdes, eventualmente maculadas, 
membranáceas, pecioladas, frequentemente 
ausentes durante a antese. Inflorescência terminal, 
em racemo, geralmente pauciflora. Flores 
pediceladas, ressupinadas, ecalcaradas, alvo-
esverdeadas, membranáceas; externamente pilosas; 
sépala dorsal livre, as laterais adnatas ao pé da 
coluna, coalescentes entre si e infladas na base, 
formando mento saquiforme; pétalas livres entre 
si, aderidas à sépala dorsal; labelo unguiculado, 
dividido em hipoquílio e epiquílio, com par de 
aurículas digitiformes, retrorsas, na base, paralelas 
ao unguículo; par de glândulas nectaríferas 
pubescentes ausentes na base; hipoquílio com 
margens aderidas ao ginostêmio. Ginostêmio 
alongado, com pé de tamanho semelhante ao 
ginostêmio propriamente dito; rostelo maleável, 
laminar; antera dorsal, ereta; grãos de pólen 
aglutinados em polínias. Polínias 2, farinosas, 
providas apenas de viscídio. Zona de abscisão entre 
pedicelo e ovário ausente.

Chave de identificação para espécies de Pelexia ocorrentes na Serra do Ouro Branco
1.	 Plantas	áfilas	durante	a	floração;	sépala	dorsal	ca.	11	×	3	mm;	labelo	13–14	×	7	mm;	hipoquílio	mais	

largo que o epiquílio ...................................................................................... 1. Pelexia orobanchoides
1’.	 Plantas	comumente	apresentando	folhas	durante	a	floração,	mesmo	que	em	senescência;	sépala	dorsal	

ca. 15–18 × 5–7 mm; labelo 19–22 × 9–13 mm; hipoquílio mais estreito que o epiquílio ....................  
 .............................................................................................................................2. Pelexia orthosepala

26.1. Pelexia orobanchoides (Kraenzl.) Schltr., 
Beih. Bot. Centralbl. 37(2): 404. 1920. Fig. 8e

Terrícola, 23–27 cm alt. Folhas não vistas, 
ausentes durante a floração. Inflorescência 
subcongesta, esparsamente pilosa, 7–12-flora; 
pedúnculo 15,5–18 cm compr.; brácteas do 
pedúnculo amplectivas, laxas, eretas, lanceoladas, 
2–4 × 0,3–1 cm, ápice agudo; raque 3–9 cm 
compr.; brácteas florais lanceoladas, 1–2,3 × 
0,2–0,5 cm, ápice agudo. Flores alvo-esverdeadas, 
externamente esparso-pilosas; sépala dorsal 
lanceolada com constrição abaixo da porção 
mediana, ca. 11 × 3 mm, ápice acuminado; sépalas 
laterais oblongo-oblanceoladas, falcadas, 14–16 
× 3–4 mm, ápice obtuso; pétalas oblanceoladas, 
sinuoso-falcadas, ca. 10 × 2,5 mm, ápice obtuso; 
labelo unguiculado, dividido em hipoquílio e 
epiquílio, âmbito oblongo-obovado, 13–14 × 7 mm, 
par de aurículas digitiformes na base do labelo, 
paralelas ao unguículo; hipoquílio obovado, 10 × 
6,5–7 mm, margens inteiras, região apical projetada 

sobre o epiquílio sem formar calosidade; epiquílio 
unguiculado, transversalmente elíptico, ca. 3–4 × 
5–6 mm, ápice levemente emarginado a truncado, 
margem levemente ondulada. Ginostêmio 5–6 mm 
compr., base projetada em pé de 7–8 mm compr. 
Ovário + pedicelo ca. 1,3 cm compr., pilosos. Fruto 
não visto.
Material examinado: cerca de 10 km da cidade, 
11.X.1992, fl., V.C. Souza & C.M. Sakuragui 2025 
(ESA); Sine loco, 28.IX.2012, fl., M. Sobral et al. 14998 
(HUFSJ).

Pelexia orobanchoides é conhecida para 
a Colômbia e o Brasil, onde foi registrada nos 
estados da Bahia, Minas Gerais, Paraná e São Paulo, 
principalmente em campos limpos, de altitude 
e rupestres (BFG 2015; Govaerts et al. 2015). 
Na SOB foi coletada em campo limpo com solo 
arenoso. Floresce em outubro. Diferencia-se da 
outra espécie do gênero na SOB pelo hipoquílio 
mais largo que o epiquílio, com porção apical 
projetando-se sutilmente sobre o epiquílio, enquanto 
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em P. orthosepla essa projeção se dá através de 
uma calosidade formada por carenas confluentes, 
salientes e carnosas, muito marcadas e evidentes.

26.2. Pelexia orthosepala (Rchb.f. & Warm.) 
Schltr., Beih. Bot. Centralbl. 37(2): 404. 1920. 
 Fig. 8f

Terrícola, 27,5–50 cm alt. Caule inconspícuo 
a até ca. 5 cm compr. Folhas, quando presentes 
durante a floração, em um par apenas, alternas, 
imbricadas, suberetas, geralmente apresentando-
se senescentes, membranáceas, verdes, podendo 
apresentar listras longitudinais alvas, oblanceoladas 
a estreito-elípticas, 10,5–15,5 × 1,3–2,5 cm, base 
atenuada, amplexicaule, ápice agudo. Inflorescência 
sublaxa, pilosa, 3–11-flora, pedúnculo 19–33 cm 
compr.; brácteas do pedúnculo amplectivas, laxas, 
eretas, oblanceoladas a estreito-elípticas próximo 
à base do pedúnculo, tornando-se lanceoladas 
em direção ao ápice, 2,7–12 × 0,5–1,2 cm, ápice 
agudo a acuminado; raque 2–7,5 cm compr.; 
brácteas florais lanceoladas, 1,5–2,5 × 0,2–0,5 
cm, ápice longamente acuminado. Flores alvo-
esverdeadas, externamente denso-pilosas; sépala 
dorsal lanceolada a ovada, com constrição 
abaixo da porção mediana, 15–18 × 5–7 mm, 
ápice acuminado; sépalas laterais oblanceoladas 
a elípticas, falcadas, 19–22 × 5–6 mm, ápice 
obtuso; pétalas oblanceoladas, sinuoso-falcadas, 
15–18 × 5–6 mm, ápice obtuso; labelo de âmbito 
oblongo-obovado, 19–22 × 9–13 mm; hipoquílio 
obovado, 13-15 × 7–9 mm, margens inteiras, 
região apical com calosidade carnosa e elevada 
em forma de “v” que se projeta sobre o epiquílio; 
epiquílio unguiculado, depressamente obovado 
a trasnversalmente elíptico, 6-7 × 9–13 mm, 
ápice levemente emarginado a truncado, margem 
ondulada. Ginostêmio 8–11 mm compr., base 
projetada em pé de 6–9 mm compr. Ovário + 
pedicelo 1–1,6 cm compr., densamente pilosos. 
Fruto não visto.
Material examinado: estrada entre Ouro Branco e o 
Morro do Gabriel, ca. 9 km de Ouro Branco, 8.III.1995, 
fl., V.C. Souza et al. 7946 (ESA); Estrada Ouro Branco 
- Ouro Preto, ca. 6 km de Ouro Branco, estrada para o 
Morro do Gabriel, 9.III.1995, fl., V.C. Souza 8093 (ESA, 
SP); Área 2, 28.II.2003, fl., C.C. de Paula et al. 698 
(VIC); próximo às antenas da Embratel, 26.III.2004, fl., 
G.E. Valente et al. 1489 (VIC); trecho inicial da serra, 
próximo ao entroncamento com a MG-443, 5.III.2008, 
fl., J.A.N. Batista 2606 (BHCB); Sine loco, 11.III.2008, 
fl., G.E. Valente et al. 2032 (VIC, SP).

Pelexia orthosepala é endêmica do Brasil, 
com distribuição conhecida para os estados 

da Bahia, Espírito Santo e Minas Gerais, além 
do Distrito Federal (BFG 2015). Na SOB foi 
encontrada em campo rupestre e campo limpo, 
florescendo em março. Quando comparada a P. 
orobanchoides, pode ser diferenciada pelo porte 
mais robusto, presença eventual de folhas durante a 
floração (vs. planta sempre áfila durante a floração), 
bem como pelas flores maiores (labelo de 19–22 
mm compr. vs. 13–14 mm compr.). Além disso, 
em P. orthosepala o epiquílio é mais largo que o 
hipoquílio, enquanto em P. orobanchoides essa 
relação se inverte.

27. Polystachya Hook.
27.1. Polystachya estrellensis Rchb.f., Linnaea 25: 
231. 1852. Fig. 8g

Epífita, 15–27 cm alt incluindo a inflorescência. 
Crescimento simpodial. Raízes filiformes, cobertas 
por velame. Rizoma inconspícuo. Cauloma 
intumescido em pseudobulbo. Pseudobulbo 
homoblástico, globoso a ovoide, 1–1,5 cm compr., 
2–5-foliado. Folhas alternas, dísticas, subpatentes, 
conduplicadas, coríaceas, verdes, estreito-elípticas, 
1,7–11,5 × 0,7–2 cm, base amplexicaule, ápice 
agudo. Inflorescência terminal, em racemo 
ou panícula, laxa, multiflora; pedúnculo 4–10 
cm compr.; brácteas do pedúnculo escariosas, 
amplectivas, adpressas, oblongas, 1,3–6,7 × 0,3–
0,7 cm, ápice agudo; raque 8,5–12,5 cm compr.; 
brácteas florais triangulares, 1–3 × 2–3 mm, ápice 
agudo. Flores alvo-esverdeadas, não ressupinadas, 
pediceladas, ecalcaradas; sépala dorsal ovada a 
largo-ovada, 2–3 × 2 mm, ápice obtuso; sépalas 
laterais adnatas, na base, ao pé da coluna, formando 
um mento, largo-ovadas a subdeltoides, 2,5–3 × 2–3 
mm, ápice obtuso; pétalas oblongo-oblanceoladas, 
2,5–3 × 1 mm, ápice arredondado a obtuso; labelo 
trilobado, âmbito depressamente ovado, 3,5 × 3–3,5 
mm, com calo na base, lobos laterais curto-ovados, 
1 × 1–2 mm, ápice arredondado ou obtuso, margem 
inteira, lobo mediano transversalmente oblongo, 
1,5 × 2–2,5 mm, ápice emarginado ou arredondado, 
margem inteira. Ginostêmio ca. 1,5 mm compr., 
base em pé, ca. 1 mm compr.; antera apical, 
incumbente, versátil; grãos de pólen aglutinados em 
polínias. Polínias 2, maciças, providas de estipe e 
viscídio. Ovário + pedicelo 3–4 mm compr. Fruto 
fusiforme, 6–11 × 2–3 mm.
Material examinado: Sine loco, 5.XII.2013, fl., T.L. 
Vieira 168 (SP); 24.I.2014, fl. e fr. cult. III.2014, T.L. 
Vieira 178 (SP).

Polystachya estrellensis é endêmica do 
Brasil, com ampla distribuição no país, ocorrendo 
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em quase todos os estados (BFG 2015). Na 
SOB foi encontrada ao sopé da serra em capão 
de mata, mata de galeria e Floresta Estacional 
Semidecidual. Floresce entre dezembro e março. 
Pode ser diferenciada das demais espécies da 
SOB pelas flores diminutas, alvo-esverdeadas, 
não ressupinadas, dispostas em racemos ou 
panículas. O labelo geralmente apresenta, na 
superfície adaxial, um acúmulo de pequenos 
grânulos, denominados pseudopólen (Pansarin 
& Amaral 2006), coletados por abelhas nativas 
como recompensa. 

28. Prescottia Lindl.
Ervas terrícolas. Crescimento simpodial. 

Raízes tuberiformes. Rizoma ausente. Caule 
inconspícuo, não intumescido em pseudobulbo. 

Folhas alternas, espiraladas, comumente rosuladas, 
em variados tons de verde, ocasionalmente 
variegadas, membranáceas a coriáceas, sésseis até 
longamente pecioladas. Inflorescência terminal, 
em espiga, geralmente multiflora. Flores sésseis, 
não ressupinadas, ecalcaradas, alvas a esverdeadas, 
membranáceas; sépalas geralmente reflexas, a 
dorsal livre, as laterais coalescentes entre si na 
base, geralmente formando um pequeno, e pouco 
evidente, mento; pétalas livres entre si, geralmente 
reflexas; labelo inteiro, curtamente unguiculado, 
elmiforme, interior glabro ou piloso, com par de 
glândulas nectaríferas na base. Ginostêmio curto, 
cilíndrico; antera dorsal, ereta; grãos de pólen 
aglutinados em polínias. Zona de abscisão entre 
pedicelo e ovário ausente. Polínias 4, macias, 
providas apenas de viscídio.

Chave de identificação para espécies de Prescottia ocorrentes na Serra do Ouro Branco
1.	 Plantas	com	ca.	15	cm	alt.;	folhas	sésseis;	flores	alvas;	labelo	ca.	1,5	×	1	mm,	internamente	piloso ....  

 ............................................................................................................................ 1. Prescottia oligantha
1’.	 Plantas	com	98–120	cm	alt.;	folhas	com	pecíolo	de	11–26	cm	compr.;	flores	verdes	a	verde-acastanhadas;	

labelo ca. 7 × 4 mm, internamente glabro ........................................................ 2. Prescottia stachyodes

28.1. Prescottia oligantha (Sw.) Lindl., Gen. Sp. 
Orchid. Pl.: 454. 1840. Fig. 8h

Terrícola, ca. 15 cm alt. Folhas patentes, 
membranáceas, verdes, ovadas, 1,8–2,1 × 0,8–1 cm, 
sésseis, ápice agudo. Inflorescência subcongesta a 
congesta, pedúnculo ca. 12 cm compr.; brácteas do 
pedúnculo amplectivas, eretas, estreito-elípticas 
a lanceoladas, 5–14 × 1–2,5 mm, ápice agudo a 
acuminado; raque 3–3,2 cm compr.; brácteas florais 
lanceoladas a ovadas, 2–3 × 1 cm, ápice longamente 
acuminado. Flores alvas; sépala dorsal ovada, ca. 
1,5 × 1 mm, ápice obtuso; sépalas laterais ovadas, 
2,5 × 1–1,5 mm, ápice obtuso; pétalas oblongas, 
1,5 × 0,5 mm, ápice arredondado; labelo ca. 1,5 
× 1 mm, superfície interna pilosa, ápice obtuso, 
margem inteira. Ginostêmio ca. 1 mm compr. 
Ovário 1,5-3,3 mm compr. Fruto não visto.
Material examinado: Área 2, 13.VII.2002, fl., C.C. de 
Paula et al. 174 (VIC).

Prescottia oligantha é amplamente distribuída 
na região neotropical, desde o sul da Flórida até a 
Argentina (Govaerts et al. 2015). No Brasil ocorre 
nos estados do Alagoas, Bahia, Goiás, Mato Grosso 
do Sul, Pernambuco, Roraima, das regiões Sudeste 
e Sul, além do Distrito Federal (BFG 2015). Na 
SOB foi encontrada em campo rupestre, como 
terrícola em áreas parcialmente sombreadas entre 

afloramentos rochosos. Floresce em julho. Pode 
ser reconhecida pelo hábito terrícola, tamanho 
reduzido (ca. 15 cm alt), com folhas pequenas e 
patentes, flores alvas e muito pequenas (labelo 
ca. 1,5 × 1 mm). Distingue-se de P. stachyodes 
pelo porte menor (altura, tamanho de folhas, 
inflorescência e flores), bem como pelas flores 
alvas (vs. verdes).

28.2. Prescottia stachyodes (Sw.) Lindl., Edwards’s 
Bot. Reg. 22, t. 1915. 1836. Fig. 8i

Terrícola, 98–120 cm alt. Folhas suberetas, 
coriáceas, verdes, lâmina ovada a elíptica, 
14–21 × 5,5–7,8 cm, pecíolo de 11–26 cm 
compr., ápice agudo a obtuso. Inflorescência 
laxa na base, tornando-se congesta em direção ao 
ápice; pedúnculo 70–92 cm compr.; brácteas do 
pedúnculo amplectivas, eretas, estreito-elípticas 
a oblanceoladas, 4–10,8 × 1–1,5 cm, ápice agudo 
a acuminado; raque 25–27,5 cm compr.; brácteas 
florais lanceoladas a ovadas, 5–12 × 2–3 mm, ápice 
longamente acuminado. Flores verdes a verde-
acastanhadas; sépala dorsal lanceolada, ca. 4 × 1 
mm, ápice obtuso; sépalas laterais lanceoladas, 
levemente falcadas, 7,5 × 1 mm, ápice obtuso; 
pétalas oblongas, 3,8 × 0,5 mm, ápice obtuso; 
labelo ca. 7 × 4 mm, superfície interna glabra, 
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ápice obtuso, margem inteira. Ginostêmio ca. 2 mm 
compr. Ovário 4-11 mm compr. Fruto não visto.
Material examinado: Área 2, 23.IX.2002, fl., C.C. de 
Paula et al. 338 (VIC); 14.IX.2013, fl. cult. VII.2014, T.L. 
Vieira et al. 153 (SP); imediações do Morro do Gabriel, 
14.IX.2013, fl. cult. IX.2014, T.L. Vieira et al. 157 (SP).

Prescottia stachyodes é amplamente 
distribuída na região neotropical, desde o México 
até a Argentina (Govaerts et al. 2015). No Brasil, é 
conhecida para os estados de Alagoas, Amazonas, 
Bahia, Ceará, Goiás, Pará, Paraíba, Pernambuco, 
das regiões Sudeste e Sul, além do Distrito 
Federal (BFG 2015). Na SOB ocorre ao sopé da 
serra, no interior de matas de galeria e Floresta 
Estacional Semidecidual. Floresce entre julho e 
setembro. Pode ser facilmente reconhecida pelas 
folhas geralmente bem desenvolvidas, com longos 
pecíolos, inflorescência também longa, com raque 
de 25-27,5 cm compr. e flores verdes a verde-
acastanhadas.

29. Prosthechea Knowles & Westc.
29.1. Prosthechea bulbosa (Vell.) W.E.Higgins, 
Phytologia 82(5): 377. 1998.  Fig. 8j

Epífita, ca. 34 cm alt. Crescimento simpodial. 
Raízes não vistas. Rizoma não visto. Cauloma 
intumescido em pseudobulbo. Pseudobulbo 
heteroblástico, obclavado ca. 10 cm compr., 
2-foliado. Folhas no ápice do pseudobulbo, 
suberetas, planas, coriáceas, verdes, oblongo-
elípticas, 24–24,5 × 2,4 cm, sésseis, ápice obtuso. 
Inflorescência terminal, em racemo, sublaxa, 
multiflora; pedúnculo ca. 6 cm compr., espata ca. 
6,3 cm compr.; raque ca. 6 cm compr., brácteas 
florais triangulares, 3–6 × 2–3,5 mm, ápice agudo 
a acuminado. Flores alvas, não ressupinadas, 
pediceladas; sépala dorsal lanceolada, ca. 2,7 × 0,5 
cm, ápice acuminado; sépalas laterais lanceoladas, 
ca. 2,7 × 0,5 cm, ápice acuminado; pétalas estreito-
elípticas, 2,5 × 0,5–0,6 cm, ápice acuminado; 
labelo alvo com máculas lilases, inteiro, adnato 
ao ginostêmio até ca. 1/2 do comprimento deste, 
ovado, 1,7–1,8 × 0,9 cm, ápice acuminado, margem 
levemente ondulada; calo inteiriço na base do 
labelo, estendendo-se em três lamelas em direção 
ao ápice do labelo. Ginostêmio 8–10 mm compr; 
antera apical, incumbente, versátil; grãos de pólen 
aglutinados em polínias. Polínias 4, providas 
apenas de caudículas. Ovário + pedicelo 1–1,2 cm 
compr. Fruto não visto.
Material examinado: Sine loco, 17.X.1941, fl., J. 
Badini (SP).

Prosthechea bulbosa distribui-se entre o leste 
e sul do Brasil, alcançando o Paraguai. No Brasil é 

conhecida para os estados da Bahia e das regiões 
Sudeste e Sul (BFG 2015; Govaerts et al. 2015). 
Não há indicação de habitat na etiqueta do exemplar 
analisado. Foi encontrada florida em outubro. Pode 
ser reconhecida por apresentar inflorescência 
terminal, pseudobulbo heteroblástico e bifoliado; 
flores não ressupinadas, alvas com máculas lilases, 
sépalas e pétalas estreitas com ápice acuminado, 
além do labelo inteiro com ápice acuminado.

30. Sacoila Raf.
30.1. Sacoila lanceolata (Aubl.) Garay, Bot. Mus. 
Leafl. 28(4): 352. 1982.  Fig. 8k

Terrícola, 28–55 cm alt. Crescimento simpodial. 
Raízes tuberiformes. Rizoma inconspícuo. Caule 
não intumescido em pseudobulbo. Folhas não 
vistas, ausentes durante a floração. Inflorescência 
terminal, em racemo, subcongesta, pubescente, 
multiflora; pedúnculo 22,5–49 cm compr.; 
brácteas do pedúnculo amplectivas, eretas, 
estreito-elípticas a oblanceoladas, 2,7–4,8 × 
0,5–1,1 cm, ápice agudo; raque 3,3–5,5 cm 
compr.; brácteas florais lanceoladas, 1–1,8 × 
0,2–0,3 cm, ápice longamente acuminado. Flores 
róseo-avermelhadas, externamente pubescentes, 
ressupinadas, pediceladas, ecalcaradas; sépala 
dorsal lanceolada, 1,3–1,9 × 0,4–0,5 cm, ápice 
acuminado; sépalas laterais adnatas ao pé da 
coluna, formando um mento, lanceoladas, 1,5–2,2 
× 0,3–0,4 cm, ápice agudo; pétalas aderidas à 
sépala dorsal, lanceoladas, falcadas, 1,2–1,5 × 0,3 
cm, ápice agudo; labelo unguiculado, dividido em 
hipoquílio e epiquílio, âmbito lanceolado, 1,6–2,1 
× 0,5–0,6 cm, par de calos alongados na base do 
labelo, próximo às margens; hipoquílio obovado, 
10 × 4,5–6 mm, margens inteiras, aderidas ao 
ginostêmio; epiquílio triangular, 6–9 × 1,5–3 mm, 
ápice agudo, margem inteira. Ginostêmio 7–9 mm 
compr., base projetada em pé de 4–7 mm compr.; 
rostelo rígido, acicular; antera dorsal, ereta; grãos 
de pólen aglutinados em polínias. Polínias 2, 
farinosas, providas apenas de viscídio. Ovário + 
pedicelo 1–1,5 cm compr.; ovário piloso; zona de 
abscisão entre pedicelo e ovário ausente. Fruto 
não visto.
Material examinado: margem da rodovia MG-443, 
subindo a Serra do Ouro Branco (sentido Ouro Preto), 
13.IX.2013, fl., T.L. Vieira et al. 135 (BHCB, SP, VIC); 
antenas, 13.IX.2013, fl., T.L. Vieira 136 (SP).

Sacoila lanceolata é amplamente distribuída 
em toda a região tropical e subtropical das 
Américas, desde a Flórida até a Argentina (Govaerts 
et al. 2015). No Brasil, não apresenta registros 
apenas para o Rio Grande do Norte, Rondônia e 
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Roraima (BFG 2015). Na SOB foi encontrada em 
barranco na margem da rodovia que corta a serra 
e também em área antropizada nos arredores das 
antenas no topo da serra. Floresce em setembro. 
Características úteis no seu reconhecimento são 
o hábito terrícola, planta áfila durante a floração, 
inflorescência subcongesta, pubescente, e flores 
róseo-avermelhadas com aspecto tubular.

31. Sarcoglottis C. Presl
31.1. Sarcoglottis fasciculata (Vell.) Schltr., Beih. 
Bot. Centralbl. 37(11): 415. 1920. Fig. 8l

Terrícola, 20–40 cm alt. Crescimento simpodial. 
Raízes tuberiformes. Rizoma inconspícuo. Caule não 
intumescido em pseudobulbo, inconspícuo. Folhas 
rosuladas, sésseis, patentes a suberetas, pendentes 
quando suberetas, coriáceas, verdes, podendo 
apresentar-se variegadas, simétricas, obovadas a 
elípticas, 19–26,5 × 4,7–7,8 cm, base atenuada, 
ápice obtuso, eventualmente ausentes ou em estado 
de senescência durante a floração. Inflorescência 
terminal, em racemo, congesta, pilosa, 4–11-flora; 
pedúnculo 10–30 cm compr.; brácteas do pedúnculo 
amplectivas, laxas, eretas, elíptico-lanceoladas, 
2–2,5 × 0,5–0,7 cm, ápice agudo; raque (1–)10 cm 
compr.; brácteas florais elíptico-lanceoladas 2–2,2 × 
0,4–0,6 cm, ápice agudo. Flores alvo-acastanhadas, 
externamente pilosas, ressupinadas, pediceladas, 
ecalcaradas; sépala dorsal lanceolada, ca. 18 × 4 
mm, ápice agudo; sépalas laterais adnatas ao pé da 
coluna e coalescentes entre si na base, formando 
mento alongado, oblongo-lanceoladas, falcadas, 
ca. 32 × 5 mm, ápice agudo; pétalas aderidas à 
sépala dorsal, oblongo-oblanceoladas, levemente 
falcadas, ca. 16 × 3 mm, ápice agudo; labelo 
unguiculado, dividido em hipoquílio e epiquílio, 
âmbito oblongo, ca. 27 × 7 mm, par de glândulas 
nectaríferas pubescentes, próximas à base do labelo, 
que se projetam em aurículas digitiformes paralelas 
ao unguículo; hipoquílio oblanceolado, ca. 20 × 
7 mm, margens inteiras, aderidas ao ginostêmio; 
epiquílio unguiculado, largo-ovado, ca. 6 × 6,5 
mm, ápice obtuso, margem levemente ondulada. 
Ginostêmio ca. 8 mm compr., base projetada em 
pé de ca. 16 mm compr.; rostelo maleável, laminar; 
antera dorsal, ereta; grãos de pólen aglutinados em 
polínias. Polínias 2, farinosas, providas apenas de 
viscídio. Ovário + pedicelo ca. 2 cm compr., piloso; 
zona de abscisão entre pedicelo e ovário ausente. 
Fruto não visto.
Material examinado: RPPN da Gerdau, 24.VI.2014, 
fl. cult. VIII.2014, T.L. Vieira 202 (SP); 24.VI.2014, fl. 
cult. VIII.2015, T.L. Vieira 273 (SP).

Sarcoglottis fasciculata é conhecida para 
o nordeste da Argentina e o leste do Brasil, nos 
estados da Bahia, Paraná, Pernambuco, Sergipe 
e da Região Sudeste (BFG 2015; Govaerts et 
al. 2015). Na SOB foi encontrada em Floresta 
Estacional Semidecidual, no sopé da porção 
sudoeste da serra. Floresceu em cultivo em 
agosto. Pode ser reconhecida por suas folhas 
rosuladas, variegadas, obovadas a elípticas, flores 
alvo-acastanhadas, além da presença de um par 
de glândulas nectaríferas pubescentes na base do 
labelo. O espécime analisado apresentou floração 
anômala, com inflorescência pouco desenvolvida, 
com número menor de flores e raque mais curta 
ao que é habitual para a espécie. Aparentemente, 
trata-se de estresse causado pela condição ex situ, 
uma vez que a floração se deu em cultivo, pouco 
tempo após o plantio.

32. Sauroglossum Lindl.
32.1. Sauroglossum elatum Lindl., Gen. Sp. 
Orchid. Pl.: 480. 1830. Fig. 8m

Terrícola, ca. 105 cm alt. Crescimento 
simpodial.  Raízes tuberiformes. Rizoma 
inconspícuo. Caule inconspícuo, não intumescido 
em pseudobulbo. Folhas rosuladas, suberetas, 
membranáceas, verdes, oblanceoladas, 30–36 
× 5,8–7,2 cm, base longamente atenuada, ápice 
agudo. Inflorescência terminal, em racemo, 
subcongesta, pubescente, multiflora; pedúnculo ca. 
70 cm compr.; brácteas do pedúnculo amplectivas, 
eretas, estreito-elípticas a lanceoladas, 2–9,5 
× 0,4–1,8 cm, ápice agudo; raque ca. 30 cm 
compr.; brácteas florais lanceoladas, 6–12 × 
1,5–4 mm, ápice longamente acuminado. Flores 
alvo-esverdeadas, externamente pubescentes, 
ressupinadas, pediceladas, ecalcaradas; sépala 
dorsal oblanceolada, ca. 8 × 2,5 mm, ápice 
obtuso; sépalas laterais adnatas ao pé da coluna, 
ligeiramente coalescentes e infladas na base, 
formando pequeno mento, oblanceoladas, falcadas, 
ca. 11 × 2,5 mm, ápice obtuso; pétalas aderidas 
à sépala dorsal, estreito-oblanceoladas, falcadas, 
ca. 7,5 × 1 mm, ápice obtuso; labelo unguiculado, 
dividido em hipoquílio e epiquílio, âmbito oblongo, 
ca. 9 × 4 mm, par de glândulas nectaríferas em 
aurículas, na base do labelo; hipoquílio oblongo, ca. 
5 × 2 mm, margens inteiras, aderidas ao ginostêmio; 
epiquílio suborbicular, ca. 4 × 4 mm, ápice 
truncado, margem levemente ondulada, a porção 
apical do epiquílio apresenta uma sutil constrição. 
Ginostêmio ca. 6 mm compr.; base projetada em 
pé, ca. 4 mm compr.; rostelo membranáceo; antera 
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dorsal, ereta; grãos de pólen aglutinados em polínias. 
Polínias 2, farinosas, providas apenas de viscídio. 
Ovário + pedicelo ca. 1 cm compr., ovário piloso; 
zona de abscisão entre pedicelo e ovário ausente. 
Fruto não visto.
Material examinado: RPPN L.C. Tamasia - Gerdau/
Açominas, 30.VIII.2007, fl., I.F. Braga (VIC).

Sauroglossum elatum é conhecida para a 
Colômbia, Ecuador, Brasil e norte da Argentina 
(Govaerts et al. 2015). No Brasil, possui registros 
para os estados da Bahia, Goiás e das regiões 
Sudeste e Sul, além do Distrito Federal (BFG 
2015). Na SOB foi coletada em Floresta Estacional 
Semidecidual, na RPPN da Gerdau/Açominas, no 
sopé da porção sudoeste da serra. Foi encontrada 
florida em agosto. Difere das demais espécies na SOB 
pelo hábito terrícola, folhas bem desenvolvidas (ca. 
30–36 cm compr.), oblanceoladas, apresentando base 
longamente atenuada, com inflorescências também 
bem desenvolvidas (ca. 1 m compr.). As flores são 
alvo-esverdeadas e o labelo é inteiro.

Há um erro de identificação comumente 
encontrado nos herbários, principalmente do Sul e 
Sudeste brasileiros, em que espécimes de S. elatum 
são identificados como S. nitidum (Vell.) Schltr., 
provavelmente relacionado ao fato de Pabts & 
Dungs (1975) terem reconhecido S. nitidum como a 
única espécie do gênero para o país. Esse nome foi 
originalmente descrito pelo Padre José M.C. Velloso, 
na “Flora Fluminensis”, como Serapias nitida Vell. 
e, posteriormente, transferido para Sauroglossum 
por Schlechter (1920). Recentemente, Fraga et al. 
(2015) elucidaram que a espécie originalmente 
descrita por Velloso na realidade pertence ao gênero 
Buchtienia Schltr. Dessa maneira, S. elatum é uma 
espécie bem distribuída, principalmente, pelas regiões 
Sul e Sudeste, enquanto B. nitida (Vell.) Fraga & 
Meneguzzo é, por hora, tratada como uma espécie 
endêmica do sul do Rio de Janeiro. Morfologicamente 
estas duas espécies podem ser distinguidas pelo ápice 
das pétalas (obtuso em S. elatum e apiculado em B. 
nitida) e forma do labelo (inteiro em S. elatum e 
trilobado em B. nitida). 

33. Skeptrostachys Garay
33.1. Skeptrostachys balanophorostachya (Rchb.f. 
& Warm.) Garay, Bot. Mus. Leafl. 28: 359. 1982.
 Fig. 8n

Terrícola, 26–48 cm alt. Crescimento simpodial. 
Raízes tuberiformes, estipitadas. Rizoma inconspícuo. 
Caule não intumecido em pseudobulbo. Folhas 
alternas, espiraladas, as da base suberetas, tornando-se 
eretas e imbricadas ao longo do caule, membranáceas, 

verdes, lanceoladas a oblanceoladas, 5–13 × 1,6–3 cm, 
base atenuada, amplexicaule, ápice obtuso a agudo. 
Inflorescência terminal, em espiga, muito congesta, 
levemente pubescente, multiflora; pedúnculo 1,5–2,5 
cm compr.; brácteas do pedúnculo amplectivas, 
imbricadas, lanceoladas, 3,2–3,5 × 0,8–1,2 cm, ápice 
acuminado; raque 10–17,5 cm compr.; brácteas florais 
lanceoladas, 1,6–3,2 × 0,4–0,8 cm, ápice acuminado. 
Flores alvo-esverdeadas, ligeiramente pubescentes, 
ressupinadas, sésseis, ecalcaradas; sépala dorsal 
lanceolada, 9–12 × 3–4 mm, ápice obtuso; sépalas 
laterais adnatas ao pé da coluna, coalescentes e infladas 
na base, formando pequeno mento, lanceoladas, 
levemente falcadas, 10–12 × 3–4 mm, ápice obtuso; 
pétalas aderidas à sépala dorsal, lanceoladas a ovadas, 
9–11 × 4 mm, ápice obtuso; labelo unguiculado, 
subtrilobado âmbito ovado, 9–10 × 5–6 mm, par de 
glândulas na base, no contato entre os lobos laterais e 
o unguículo; lobos laterais semi-orbiculares, 2 × 3–4 
mm, ápice arredondado, margens inteiras, aderidas 
ao ginostêmio; lobo mediano oblongo, 3–4 × 2–3,5 
mm, ápice arredondado, margem levemente ondulada. 
Ginostêmio 3–4 mm compr., base projetada em pé de 
ca. 3 mm compr.; rostelo rígido; antera dorsal, ereta; 
grãos de pólen aglutinados em polínias. Polínias 2, 
farinosas, providas apenas de viscídio. Ovário 6–9 
mm compr., piloso. Fruto não visto.
Material examinado: Sine loco, 15.V.1988, fl., M.V. 
Coimbra 12916 (BHCB); 26.III.2003, fl., G.E. Valente et al. 
1236 (VIC); Área 2, 28.III.2003, fl., C.C. de Paula et al. 716 
(VIC); Sine loco, 23.IV.2005, fl., G.E. Valente 1731 (VIC).

Skeptrostachys balanophorostachya é 
conhecida para o Brasil e Paraguai (Govaerts et al. 
2015). No Brasil distribui-se nos estados do Mato 
Grosso e das regiões Sudeste (exceto Espírito Santo) 
e Sul (BFG 2015). Na SOB foi coletada em campo 
limpo e campo rupestre. Floresce entre março e 
maio. Pode ser diferenciada das demais espécies de 
Spiranthinae na SOB pela presença de folhas durante 
a antese, inflorescência em espiga, muito congesta, 
na qual as brácteas geralmente ultrapassam em 
comprimento as flores, além de labelo com unguículo 
largo e um par de glândulas nectaríferas pilosas 
próximo às margens.

34. Stigmatosema Garay
34.1. Stigmatosema polyaden (Vell.) Garay, Bot. 
Mus. Leafl. 28(4): 377. 1982. Fig. 8o

Terrícola, ca. 50 cm alt. Crescimento simpodial. 
Raízes tuberiformes. Rizoma inconspícuo. Caule 
inconspícuo, não intumescido em pseudobulbo. 
Folhas rosuladas, suberetas na base, tornando-se 
encurvadas próximo ao ápice, membranáceas, 
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verdes, variegadas, lâmina ovada a largo-elíptica, 
ligeiramente assimétrica, 5–5,5 × 3,1–3,6 cm, 
ápice obtuso a acuminado; pecíolo 5–6 cm 
compr. Inflorescência terminal, em racemo, 
laxa, pubescente na 1/2 superior, multiflora; 
pedúnculo 34–38 cm compr.; brácteas do pedúnculo 
amplectivas, eretas, estreito-elípticas a lanceoladas, 
2,5–5 × 0,3–0,7 cm, ápice agudo; raque 8,5–12 cm 
compr.; brácteas florais lanceoladas a lineares, 8–16 
× 0,5–2,5 mm, ápice longamente acuminado. Flores 
alvo-esverdeadas, ressupinadas, pediceladas, 
ecalcaradas; sépala dorsal ovada, 5–6 × 2–2,5 mm, 
ápice acuminado; sépalas laterais pilosas na região 
proximal, ligeiramente coalescentes e infladas na 
base, formando pequeno mento, oblongas, ca. 6 × 2 
mm, ápice obtuso; pétalas aderidas à sépala dorsal, 
oblanceoladas, ligeiramente falcadas, ca. 5 × 1,5 
mm, ápice obtuso; labelo unguiculado, dividido em 
hipoquílio e epiquílio, âmbito oblongo, 5–6 × 3–4 
mm, par de glândulas nectaríferas em aurículas, 
na base do labelo; hipoquílio oblongo, 2,5–3 × 
3–4 mm, margens inteira, aderidas ao ginostêmio; 
epiquílio unguiculado, transversalmente elíptico, 
1,5 × 3–4 mm, ápice truncado, margem inteira, 
apresentando duas pequenas máculas castanhas. 
Ginostêmio 3–4 mm compr., base projetada 
em pequeno pé de ca. 1,5 mm compr.; rostelo 
membranáceo; antera dorsal, ereta; grãos de pólen 
aglutinados em polínias. Polínias 2, farinosas, 
providas apenas de viscídio. Ovário + pedicelo 6-8 
mm compr.; ovário piloso; zona de abscisão entre 
pedicelo e ovário ausente. Fruto não visto.
Material examinado: Sine loco, 28.IX.2012, fl., M. 
Sobral et al. 14997 (HUFSJ); Sopé da serra, na porção 
sudeste, 29.I.2015, fl. cult. VIII.2015, T.L. Vieira 247 (SP).

Stigmatosema polyaden é conhecida para o 
Brasil, nos estados das regiões Sudeste e Sul, além 
do Distrito Federal (BFG 2015) e, aparentemente, 
também para a Bolívia (Tropicos 2015). Na 
SOB foi encontrada em Floresta Estacional 
Semidecidual, no sopé da porção sudeste da serra. 
Pode ser diferenciada das demais espécies na 
SOB, pelo hábito terrícola, folhas dispostas em 
roseta, pecioladas, e lâmina foliar ligeiramente 
assimétrica, além das flores externamente pilosas, 
com sépalas verdes e labelo alvo, com duas 
pequenas máculas castanhas.

35. Veyretia Sclach.
35.1. Veyretia rupicola (Garay) F.Barros, Hoehnea 
30: 183. 2003. Fig. 8p

Terrícola, 22–32,5 cm alt. Crescimento 
simpodial.  Raízes tuberiformes. Rizoma 

inconspícuo.  Caule  não intumecido em 
pseudobulbo, insconspícuo. Folhas não vistas, 
ausentes durante a floração. Inflorescência 
terminal, em racemo, subcongesta, pilosa, 
4–7-flora; pedúnculo 18,5–28,5 cm compr.; 
brácteas do pedúnculo amplectivas, laxas, eretas, 
oblanceoladas, 2,5–3,5 × 0,4–0,5 cm, ápice 
agudo; raque 2,2–2,7 cm compr.; brácteas florais 
ovadas a lanceoladas, 1–1,9 × 0,3–0,5 cm, ápice 
longamente acuminado. Flores alvo-esverdeadas, 
externamente pubescentes, ressupinadas, 
pediceladas, ecalcaradas; sépala dorsal oblongo-
lanceolada, com constrição na porção mediana, 
ca. 10 × 3 mm, ápice arredondado; sépalas 
laterais adnatas ao pé da coluna, coalescentes 
até ca. 1/2 do seu comprimento, formando mento 
alongado, oblongo-lanceoladas, falcadas, 15–20 
× 2–2,5 mm, ápice agudo, assimétrico; pétalas 
aderidas à sépala dorsal, âmbito oblanceolado, 
com constrição próximo ao ápice, falcadas, ca. 8 
× 2 mm, ápice arredondado; labelo unguiculado, 
dividido em hipoquilo e epiquilo, âmbito oblongo 
a estreito-elíptico, 12–15 × 4,5 mm, par de 
aurículas digitiformes na base do labelo, paralelas 
ao unguículo; par de glândulas nectaríferas 
pubescentes ausente na base; hipoquilo oblongo-
oblanceolado, 9–11 × 4,5 mm, margens inteiras, 
aderidas ao ginostêmio, região apical apresenta 
calosidade em forma de “v” que se projeta para o 
epiquilo; epiquilo unguiculado, suborbicular, 2,5–
3 × 3–3,5 mm, ápice arredondado, margem inteira. 
Ginostêmio 5–6 mm compr., base projetada em 
pé de 9–10 mm compr.; rostelo membranáceo, 
laminar; antera dorsal, ereta; grãos de pólen 
aglutinados em polínias. Polínias 2, farinosas, 
providas apenas de viscídio. Ovário + pedicelo 
9–11 mm compr., glabro; zona de abscisão entre 
pedicelo e ovário ausente. Fruto não visto.
Material examinado: Sine loco, 18.IX.1990, fl., R.J.V. 
Alves & J. Becker 1518 (RB); Área 2, 21.IX.2002, fl., 
C.C. de Paula et al. 311 (VIC).

Veyretia rupicola é endêmica do Brasil, com 
distribuição conhecida para os estados da Bahia, 
Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Sergipe, além 
do Distrito Federal (Barros et al. 2015). Na SOB 
foi encontrada em campo limpo e campo rupestre, 
florescendo em setembro. Difere das demais 
espécies de Spiranthinae na SOB pelas sépalas 
laterais muito mais longas que a dorsal, coalescentes 
entre si até cerca de metade do seu comprimento, 
formando um mento alongado, pouco conspícuo, e 
mais ou menos imerso no ovário, de modo que pode 
ser tomado por parte deste.



Orchidaceae na Serra do Ouro Branco, MG

Rodriguésia 68(2): 691-747. 2017

743

36. Zygopetalum Hook.
36.1. Zygopetalum maculatum (Kunth) Garay, 
Orquideología 5: 189. 1970. Fig. 8q

Terrícola ou saxícola, ca. 90 cm alt. 
Crescimento simpodial. Raízes filiformes, cobertas 
por velame. Rizoma insconspícuo. Cauloma 
intumescido em pseudobulbo. Pseudobulbo 
heteroblástico, oblongo-ovoide, não formando 
ângulos em seção transversal, ca. 4 cm compr., 
3–6-foliado, coberto por bainhas. Folhas no ápice 
do pseudobulbo, suberetas, plicadas, cartáceas, 
verdes, oblongo-elípticas a elíptico-lanceoladas, 
17–38,5 × 1,8–2,8 cm, sésseis, ápice agudo, base 
longamente atenuada. Inflorescência lateral, 
em racemo, laxa, 6–7-flora; pedúnculo ca. 63 
cm compr.; brácteas do pedúnculo amplectivas, 
eretas a subpatentes, ovadas a estreito-ovadas, 
2,5–3 × 1,7–2 cm, ápice obtuso a agudo; raque 
18,5–25 cm compr.; brácteas florais estreito-
ovadas a elíptico-lanceoladas, 1,9–4 × 1–1,8 
cm, ápice agudo. Flores com colorido complexo, 
ressupinadas, pediceladas, ecalcaradas; sépala 
dorsal verde, maculada de castanho-vináceo, 
ovado-lanceolada, 2,5–2,6 × 1–1,1 cm, ápice 
acuminado; sépalas laterais verdes maculadas de 
castanho-vináceo, livres, lanceoladas, levemente 
falcadas, 2,8–3 × 1–1,2 cm, ápice agudo; pétalas 
verdes maculadas de castanho-vináceo, elípticas, 
2,4–2,5 × 0,9–1 cm, ápice agudo; labelo alvo 
maculado de lilás, unguiculado, articulado 
com o pé da coluna, inteiro, depressamente 
obovado a subreniforme, 3–3,7 × 3–3,6 cm, ápice 
emarginado, margem ondulada; calo formado por 
lamelas longitudinais na região basal, próximo ao 
unguículo. Ginostêmio 1,3–1,4 cm compr., base 
projetada formando pé de 5–7 mm compr., piloso; 
grãos de pólen aglutinados em polínias. Polínias 
4, em dois pares subiguais, maciças, providas de 
estipe e viscídio. Ovário + pedicelo 1,8–3,3 cm 
compr. Fruto não visto.
Material examinado: Sine loco, 14.V.1988, fl., M.V. 
Coimbra (BHCB 13084).
Material adicional examinado: BRASIL. MINAS 
GERAIS: Caeté, Serra da Piedade, 28.VII.1933, fl., 
Mello Barreto 4896 (SP).

Zygopetalum maculatum é conhecido para 
o norte do Peru e o leste do Brasil, onde ocorre 
nos estados da Bahia e das regiões Sudeste e 
Sul (BFG 2015; Govaerts et al. 2015). Nos 
dados do espécime examinado consta que foi 
coletado na SOB em mata, sem maiores detalhes 
de habitat. Foi encontrada florida no mês maio. 
Diferencia-se de K. eburnea (a outra espécie da 

subtribo Zygopetalinae na SOB) pelas flores 
relativamente grandes, com sépalas e pétalas 
verdes, maculadas de castanho-vináceo e labelo 
alvo, com máculas lilases, inteiro, depressamente 
obovado a suborbicular. Forma um complexo com 
Z. intermedium Lodd. ex Lindl., cuja delimitação 
não é muito clara, com distribuição geográfica 
sobreposta. Zygopetalum intermedium tem sido 
considerado sinônimo de Z. maculatum (Govaerts 
et al. 2015).

Materiais excluídos do
tratamento taxonômico
Brassavola sp.
No herbário RB foi encontrado um exemplar 

identificado como Scuticaria hadwenii (Lindl.) 
Planch. (R.J.V. Alves 4262), que, apesar do 
grau de deterioração, foi possível atribuí-lo 
ao gênero Brassavola R.Br., grupos estes 
vegetativamente semelhantes. Embora tenha sido 
possível esta correção, a inexistência de dados 
para a identificação da espécie nos fez optar por 
tratar o exemplar nesta seção e não descrevê-lo 
junto aos demais.

Bifrenaria sp.
Alguns espécimes de Bifrenaria foram 

encontrados durante as expedições de campo, 
embora nunca floridos. Também no Orquidário do 
Instituto de Botânica, os indivíduos não floriram 
até o preparo deste trabalho (código da coleção: 
P6696, P6697, P6698 e P6699). Aparentemente, 
todos são indivíduos de B. tyrianthina (Lodd.) 
Rchb.f., ocorrendo exclusivamente em campo 
rupestre, com hábito rupícola e morfologia 
vegetativa similar à deste táxon: pseudobulbos 
amarelados, bem desenvolvidos, angulados, com 
folhas elípticas.

Cyrtopodium sp.
Espécimes estéreis de Cyrtopodium foram 

encontrados na porção oeste da SOB e mantidos 
em cultivo no Orquidário do Instituto de Botânica, 
mas, até o presente momento, não apresentaram 
floração (código da coleção: P6772, P6773, P6775 
e P6825). Nos herbários visitados também foram 
encontrados dois materiais do gênero, apenas 
com frutos: V.C. Souza et al. 7950 (ESA) e J.M. 
Fernandes et al. 667 (VIC). Aparentemente todos 
os exemplares pertencem à mesma espécie, já que 
todos apresentam inflorescência curta (43–53 cm 
compr.) e ocorrem em solos arenoso-pedregosos, 
com frutos entre fevereiro e março. Todavia, diante 
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da impossibilidade de identificar precisamente os 
materiais, optamos por tratá-los nesta seção.

Habenaria sp.
O material C.C. de Paula et al. 732 (VIC) 

possui apenas um fragmento do caule do que, 
possivelmente, é de um espécime de Habenaria. 
Esta hipótese é reforçada pelo que consta na 
etiqueta da exsicata, na qual a planta é descrita 
como terrícola, ocorrendo em campo graminoide, 
raízes tuberosas, sépalas e pétalas verde-claras e 
calcar protegido pela bráctea floral, com a flor 
lembrando uma aranha. Consta, ainda, na exsicata 
a seguinte frase escrita a lápis: “Infl. p/ desenhar”. 
De qualquer forma, além do fragmento do caule 
com parte de algumas folhas, nada do que está 
descrito no rótulo encontra-se na exsicata, de modo 
que optamos por trazer essas informações e tratar 
este material nesta seção.
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Resumo 
Eriocaulaceae compreende 10 gêneros e cerca de 1200 espécies distribuídas nos trópicos. A maioria destas 
espécies são ervas em roseta que portam inflorescência do tipo capítulo. Embora muitos estudos taxonômicos 
em Eriocaulaceae já tenham sido realizados na Cadeia do Espinhaço, principal centro de diversidade da família, 
pouco se conhece da diversidade fora dela. No estado do Rio de Janeiro, ainda são escassos os dados sobre 
riqueza, abundância e distribuição geográfica das espécies de Eriocaulaceae. O presente trabalho apresenta o 
tratamento florístico das Eriocaulaceae ocorrentes na região serrana, que representa a porção norte da Serra 
do Mar no estado do Rio de Janeiro.  Foi registrada a ocorrência de oito espécies distribuídas em quatro gê-
neros: uma de Syngonanthus, uma de Leiothrix, uma de Tonina e cinco de Paepalanthus. São apresentadas 
ilustrações, descrições, chave de identificação, além de comentários sobre distribuição geográfica e variação 
morfológica das espécies.
Palavras-chave: flora, florística, Paepalanthus, Serra dos Órgãos, taxonomia.

Abstract 
Eriocaulaceae comprises 10 genera and circa of 1200 species distributed in the tropics. Most of these species 
are rosulate herbs bearing a capitulum. Although many taxonomic treatments of Eriocaulaceae from the 
Espinhaço Range, the family main diversity center, are already published, the information about the species 
outside of this area is still lacking. In the state of Rio de Janeiro, the data on species richness, abundance, 
and geographical distribution of the Eriocaulaceae species are unavailable. This manuscript is the floristic 
treatment of the Eriocaulaceae from the serrana region of Rio de Janeiro state. A total of eight species was 
recorded, those distributed in four genera: one of Syngonanthus, one of Leiothrix, one of Tonina, and five of 
Paepalanthus. Species illustrations, descriptions, and an identification key, as well as comments on geogra-
phical distribution and morphological variation are provided.
Key words: flora, floristics, Paepalanthus, Serra dos Órgãos, taxonomy.
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Introdução
E r i o c a u l a c e a e  é  u m a  f a m í l i a  d e 

monocotiledôneas que abrange cerca de 1200 
espécies distribuídas em 10 gêneros. Possui 
distribuição pantropical, ocorrendo geralmente 
em formações campestres e áreas alagadas 
(Giulietti & Hensold 1990; Stützel 1998; Sano 
2004). As espécies que compõem a família são, 
em geral, ervas de pequeno porte, anuais ou 
perenes, aquáticas ou terrestres e apresentam 
diminutas flores diclinas, ou mais raramente 

monoclinas (Watanabe et al. 2015), dispostas em 
inflorescências capituliformes (Koernicke 1863; 
Ruhland 1903; Giulietti & Hensold 1990; Stützel 
1998). Tais inflorescências são sustentadas por 
escapos que, muitas vezes, são utilizadas em 
ornamentações e comercializadas com o nome 
de “sempre vivas”. Especialmente espécies de 
Syngonanthus Ruhland e Comanthera L.B.Sm. são 
exportadas anualmente para os Estados Unidos e 
Europa. (Giulietti & Hensold 1990; Stützel 1998; 
Schmidt et al. 2007). 
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Ruhland (1903) dividiu Eriocaulaceae em duas 
subfamílias: Eriocauloideae e Paepalanthoideae. Tal 
divisão tomou como base o trabalho de Koernicke 
(1863) e utilizou-se somente de caracteres florais. 
Enquanto Eriocauloideae reúne espécies com 
flores diplostêmones com glândulas nas pétalas, 
Paepalanthoideae apresenta espécies com flores 
isostêmones sem glândulas nas pétalas (Koernicke 
1863; Ruhland 1903) O centro de diversidade 
da família, em especial de Paepalanthoideae, é 
a Cadeia do Espinhaço em Minas Gerais e na 
Bahia (Giulietti & Hensold 1990). No Brasil, 
são encontradas aproximadamente 625 espécies 
distribuídas em oito gêneros, sendo que 558 são 
endêmicas do país (BFG 2015). 

Os estudos florísticos e taxonômicos em 
Eriocaulaceae estão concentrados na Cadeia do 
Espinhaço em Minas Gerais e na Bahia (Giulietti 
& Parra 1995; Hensold 1998; Parra 1998; Sano 
1998; Miranda & Giulietti 2001; Sano et al. 
2010; Andrino & Costa 2013; Andrino et al. 
2015) No entanto, a diversidade em outras áreas 
é significativa (BFG 2015). No Rio de Janeiro, 
estima-se que ocorram cerca de 35 espécies 
distribuídas nos mais variados ambientes (Oliveira 
2014). Os dois únicos tratamentos florísticos neste 
estado estão relacionados a áreas de restinga, 
onde ocorrem 12 espécies (Contaifer et al. 2013; 
Silva & Trovó 2014). Este trabalho tem como 
objetivo principal contribuir com o levantamento 
da diversidade e conservação das espécies de 
Eriocaulaceae no Rio de Janeiro, sanando a falta 
de informações sobre as espécies que ocorrem na 
região serrana do estado. 

Material e Métodos
O presente trabalho tem como base a análise 

de espécimes de Eriocaulaceae depositados nos 
herbários CESJ, HB, GUA, R, RB, RFA, SP e SPF. 
Foram realizadas quatro expedições de coleta em 
diferentes pontos da região serrana do estado 
do Rio de Janeiro em unidades de conservação. 
entre março de 2012 e março de 2015. Neste 
trabalho, consideramos como região serrana 
do estado do Rio de Janeiro toda a extensão 
da cadeia montanhosa que se estende entre os 
municípios de Petrópolis ao sul e Santa Maria 
Madalena ao norte (CIDE 1998), representando 
a porção norte da Serra do Mar no estado do Rio 
de Janeiro. A região apresenta clima do tipo Cw 
de Köpen temperado, com altitude aproximada 
de 350 a 2300 metros e solos predominantemente 
graníticos (Cardozo et al. 2008).

Para as descrições das estruturas vegetativas 
e florais utilizamos a terminologia proposta 
por Radford (1974) e por Weberling (1989), 
respectivamente. Apresentamos uma chave de 
identificação para todas as espécies, além de 
descrições, comentários e ilustrações.

Resultados e Discussão
Neste trabalho, registramos oito espécies 

distribuídas em quatro gêneros. Paepalanthus 
Mart. é o gênero que apresenta maior riqueza, 
contando com 5 espécies. Leiothrix Ruhland, 
Syngonanthus e Tonina Aubl. são representados por 
uma espécie. Todas as espécies foram encontradas 
em ao menos uma Unidade de Conservação. Cinco 
espécies foram encontradas em áreas abertas e 
secas, enquanto Paepalanthus macaheensis Körn 
foi coletada em sub-bosque de matas nebulares e 
Syngonanthus caulescens (Poir.) Ruhland e Tonina 
fluviatilis Aubl.  foram coletadas em áreas úmidas. 
Destacamos o registro de T. fluviatilis, uma vez que 
a espécie é em geral referida para regiões litorâneas.

A maioria das espécies que ocorrem na região 
serrana do Rio de Janeiro são espécies de ampla 
distribuição, tais como Leiothrix flavescens (Bong.) 
Ruhland, Paepalanthus tortilis (Bong.) Koern., 
Syngonanthus caulescens e Tonina fluviatilis. 
Algumas espécies são compartilhadas com regiões 
montanhosas adjacentes, tais como Paepalanthus 
dupatya Mart. ex Körn., Paepalanthus macaheensis 
e Paepalanthus caparoensis Ruhland. Apenas 
Paepalanthus ovatus Körn. é de ocorrência 
exclusiva da região serrana do Rio de Janeiro, sendo 
a única espécie endêmica do estado (BFG 2015).

Em relação ao total de espécies ocorrentes no 
estado do Rio de Janeiro, a região serrana contribui 
com aproximadamente vinte e cinco por cento das 
espécies atualmente aceitas (Oliveira 2014; BFG 
2015). A região possui uma riqueza um pouco 
menor que a encontrada nas restingas deste mesmo 
estado, onde ocorrem 12 espécies (Silva & Trovó 
2014) e uma riqueza semelhante à encontrada 
no Parque Nacional do Itatiaia, onde ocorrem 
nove espécies (Freitas 2015). A composição 
predominantemente granítica dos solos de toda 
a região serrana é um provável fator limitante da 
riqueza de espécies na área. A serra do Caparaó, que 
está geograficamente próxima, conta com apenas 4 
espécies de Eriocaulaceae (Trovó et al. 2007). Já o 
Parque Estadual do Ibitipoca, que possui encraves 
quartizíticos em sua composição do solo, apresenta 
uma riqueza significativamente maior, abrigando 
22 espécies de Eriocaulaceae (Ferreira et al. 2011). 
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Chave de identificação para as espécies de Eriocaulaceae da região serrana do Rio de Janeiro

1. Flores pistiladas com pétalas unidas na região mediana ................................ Syngonanthus caulescens
1’. Flores pistiladas com pétalas totalmente livres ..................................................................................... 2

2.	 Espatas	abertas;	pétalas	das	flores	pistiladas	reduzidas	a	lobos ........................... Tonina fluviatilis 
2’.	 Espatas	fechadas;	pétalas	das	flores	pistiladas	desenvolvidas ...................................................... 3

3.	 Capítulos	amarelados	a	dourados;	anteras	basifixas;	ramos	estigmáticos	e	nectaríferos	inseridos	
em diferentes alturas no estilete .............................................................. Leiothrix flavescens

3’.	 Capítulos	nunca	amarelados	a	dourados;	anteras	dorsifixas;	ramos	estigmáticos	e	nectaríferos	
inseridos na mesma altura no estilete .................................................................................... 4
4.	 Escapos	coalescidos;	inflorescência	formada	por	diversos	capítulos .............................  

 ..................................................................................................... Paepalanthus dupatya
4’.	 Escapos	livres;	inflorescência	formada	por	um	único	capítulo ..................................... 5

5. Folhas espiraladas ao logo de um caule alongado................................................. 6
5’. Folhas dispostas em roseta de caule curto ............................................................. 7

6.	 Capítulos	enegrecidos;	brácteas	florais	negras .............. Paepalanthus tortilis 
6’.	 Capítulos	brancos	a	ocre;	brácteas	florais	castanha ........................................  

 ..............................................................................Paepalanthus macaheensis
7.	 Folhas	membranáceas;	brácteas	involucrais	negras;	flores	estaminadas	

com ca. 4 mm .........................................................Paepalanthus ovatus
7’.	 Folhas	cartáceas;	brácteas	involucrais	castanho-escuras;	flores	estaminadas	

com ca. 2 mm ................................................Paepalanthus caparoensis

1. Leiothrix flavescens (Bong.) Ruhland, Pflanzenr. 
IV (Heft 13): 231. 1903. Fig. 1a

Plantas 10–47 cm compr. Folhas em roseta, 
9,2–4,3 × 0,6–0,7 cm, cartáceas, lanceoladas, 
com tricomas em ambas as faces, margem ciliada, 
ápice arredondado a agudo. Espatas fechadas, 
7,6–9,3 cm compr., ápice agudo, com tricomas. 
Escapos livres, 7,5–41,3 cm compr., com tricomas. 
Capítulos amarelados a dourados; brácteas 
involucrais douradas a castanhas, ca. 3 mm compr., 
lanceoladas, ápice agudo, ciliadas, pilosas; brácteas 
florais hialinas a douradas no ápice, ca. 4 mm 
compr., obovadas, ápice obtuso, ciliadas, glabras. 
Flores estaminadas ca. 3 mm compr.; pedicelo 
ca. 1 mm compr., com longos tricomas; sépalas 
hialinas, obovadas, ciliadas, glabras, ápice obtuso; 
tubo da corola hialino; anteras basifixas; pistilódios 
3, papilosos. Flores pistiladas ca. 3 mm compr.; 
pedicelo ca. 1 mm compr., com longos tricomas; 
sépalas livres, obovadas, hialinas com apice 
dourado e obtuso, ciliadas, glabras; pétalas livres, 
hialinas, obovadas, ápice agudo, ciliadas, glabras; 
ramos estigmáticos simples, inseridos no estilete 
em diferentes alturas dos ramos nectaríferos.

Leiothrix flavescens pode ser distinguida 
das demais espécies ocorrentes na região serrana 
do Rio de Janeiro por possuir folhas de ápice 
geralmente arredondado, capítulos amarelados a 
dourados, anteras basifixas e ramos estigmáticos 

e nectaríferos se inserindo em pontos distintos do 
estilete. A espécie apresenta ampla distribuição 
geográfica na América do Sul, compreendendo 
uma grande variação em caracteres vegetativos 
e reprodutivos (BFG 2015; Giulietti & Hensold 
1991). No Rio de Janeiro, ocorre disjuntamente 
em populações esparsas em campos de altitude da 
região serrana e nas restingas do Estado (Silva & 
Trovó 2014). Foi encontrada com flores e frutos 
nos meses de setembro e novembro.
Material examinado: Petrópolis, 18.XI.2009, R. Borges 
et al. 1015 (RB); Teresópolis, 27.IX.2007, G. Heiden 
910 (RB).

2. Paepalanthus caparoensis Ruhland, Pflanzenr. 
IV (Heft 13): 145. 1903. Fig. 1b

Plantas 9–27 cm compr.. Folhas cartáceas, 
em roseta, 2,5–3,2 × 0,2–0,3 cm, lanceoladas, com 
tricomas geralemente longos em ambas as faces, 
margem ciliada, ápice agudo. Espatas fechadas, 
1,5–5 cm compr., ápice agudo, com tricomas. 
Escapos livres, 3,1–23,5 cm compr., com tricomas. 
Capítulos brancos; brácteas involucrais castanho-
escuras, ca. 2 mm compr., ovais, ápice agudo, 
ciliadas, pilosas; brácteas florais castanho-escuras, 
ca. 2 mm compr., ovais, ápice agudo, ciliadas, 
glabras. Flores estaminadas ca. 2 mm compr.; 
pedicelo ca. 1 mm compr., com longos tricomas; 
sépalas castanho escuras, obovadas, ciliadas, 
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Figura 1 – Hábito e detalhes das espécies de Eriocaulaceae ocorrentes na região serrana do estado do Rio de Janeiro – a. 
Leiothrix flavescens; b. Paepalanthus caparoensis; c,d. Paepalanthus dupatya; e,f. Paepalanthus macaheensis (Fotos: 
a. J.G. Rohwer; b-d. M. Trovó; e,f. C.N. Fraga).
Figure 1 – Habit and details of the Eriocaulaceae species from the região serrana of the Rio de Janeiro State – a. Leiothrix flavescens; b. 
Paepalanthus caparoensis; c,d. Paepalanthus dupatya; e,f. Paepalanthus macaheensis (Photos: a. J.G. Rohwer; b-d. M. Trovó; e,f. C.N. Fraga).
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glabras, ápice obtuso; tubo da corola hialino; anteras 
dorsifixas; pistilódios 3, papilosos. Flores pistiladas 
ca. 2 mm compr.; séssil; sépalas castanho escuras, 
obovadas, ápice obtuso, ciliadas, glabras; pétalas 
livres, hialinas, obovadas, ápice obtuso, ciliadas, 
glabras; ramos estigmáticos bífidos, inseridos no 
estilete na mesma altura que os ramos nectaríferos.

Paepalanthus caparoensis pode ser distinguido 
das demais espécies ocorrentes na região serrana do 
Rio de Janeiro por possuir folhas cartáceas restritas 
à roseta com tricomas geralmente longos. É muito 
semelhante à P. ovatus, espécie que possui folhas 
membranáceas com tricomas mais curtos. Sendo as 
duas espécies simpátricas, é possível que formem 
híbridos naturais. Paepalanthus uleanus Ruhland 
está sendo sinonimizada nesta espécie (Sano et al. 
in preparation) A espécie é bastante frequente no 
Parque Nacional do Caparaó (Trovó et al. 2007). Na 
região serrana do Rio de Janeiro, ocorre com baixa 
frequência em diversas áreas de campos de altitude 
(BFG 2015). Foi encontrada com flores e frutos 
principalmente entre os meses de setembro e março. 
Material examinado: Macaé, 16.IX.1982, G. Martinelli 
& C. Farney 8700 (RB); Nova Friburgo, 2.VI.1987, 
L.C. Giordano & D.P. Costa 296 (RB); 30.III.1989, 
L.S. Sylvestre et al. 202 (RB); 8.VIII.1989, A. Amorim 
et al. 155 (RB); Petrópolis, 27.I.1983, G. Martinelli & 
E. Simonis 8996 (RB); 25.VII.1983, G. Martinelli et al. 
9337 (RB); 31.III.1986, Porembski et al. 2841 (RB); 
13.III.2006, G. Martinelli et al.16063 (RB).

3. Paepalanthus dupatya Mart. ex Körn., in Fl. 
bras. (Martius) 3(1): 410. 1863. Fig. 1c,d

Plantas 35–60 cm compr. Folhas cartáceas, em 
roseta, 11–23,2 × 0,4–1,3 cm, linear-lanceoladas, 
com tricomas em ambas as faces, margem ciliada, 
ápice agudo. Espatas fechadas, 9–13 cm compr., 
ápice agudo, com tricomas. Escapos coalescidos, 
13–48 cm compr., com tricomas. Capítulos 
brancos; brácteas involucrais castanho, ca. 3 
mm compr., ovais, ápice acuminado-mucronado, 
ciliadas, pilosas; brácteas florais castanho, ca. 3 
mm compr., oblongas, ápice agudo-acuminado, 
ciliadas, glabras. Flores estaminadas ca. 3 mm 
compr.; pedicelo ca. 1 mm compr., com longos 
tricomas; sépalas castanho, obovais, ciliadas, 
glabras, ápice obtuso; tubo da corola hialino; 
anteras dorsifixas; pistilódios 3, papilosos. Flores 
pistiladas ca. 3 mm compr.; pedicelo ca. 1 mm 
compr.; sépalas castanho, obovais, ápice agudo, 
ciliadas, glabras; pétalas livres, hialinas, obovais, 
ápice agudo, ciliadas, glabras; ramos estigmáticos 
bífidos, inseridos no estilete na mesma altura que 
os ramos nectaríferos.

Paepa lan thus  dupa tya  per t ence  a 
Paepalanthus subg. Platycaulon Koern. e pode 
ser facilmente distinguido das demais espécies 
ocorrentes na região serrana do Rio de Janeiro 
por possuir escapos coalescidos formando 
inflorescências compostas por mais de um capítulo. 
A espécie apresenta distribuição geográfica restrita 
à Serra do Mar em São Paulo, região serrana do 
Rio de Janeiro e algumas serras de Minas Gerais 
(BFG 2015). No Rio de Janeiro, é conhecida por 
apenas uma coleta recente nos campos de altitude 
no município de Nova Friburgo. Foi encontrada 
com flores e frutos no meses de abril.  
Material examinado: Nova Friburgo, 20.IV.2014, C.B. 
Gomes et al. 68 (RB).

4. Paepalanthus macaheensis Körn., Vidensk. 
Meddel. Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 20-22: 311. 
1871. Fig. 1e,f

Plantas 12–20 cm compr.. Folhas cartáceas, 
ao longo de um caule alongado, 5–14 × 0,2–0,5 
cm, lanceoladas, com tricomas em ambas as 
faces, margem glabrescente, ápice agudo. Espatas 
fechadas, 2–4 cm compr., ápice agudo, com 
tricomas. Escapos livres, 9–16,5 cm compr., 
com tricomas. Capítulos alvos a ocre; brácteas 
involucrais castanho escuras, ca. 2 mm compr., 
ovais, ápice agudo, ciliadas, glabras; brácteas 
florais castanho, ca. 2 mm compr., obovadas, 
ápice arredondado, ciliadas, glabras. Flores 
estaminadas ca. 2 mm compr.; pedicelo ca. 
1 mm compr., com longos tricomas; sépalas 
castanho escuras, obovadas, ciliadas, glabras, ápice 
arredondado; tubo da corola hialino a castanho; 
anteras dorsifixas; pistilódios 3, papilosos. Flores 
pistiladas ca. 3mm compr.; séssil a curtamente 
pedicelada; sépalas castanho, oblongas a navicular, 
ápice agudo, ciliadas em direção ao ápice, pilosas 
na parte superior da face abaxial; pétalas livres, 
hialinas, oblongas, ápice agudo, ciliadas em direção 
ao ápice, pilosas na porção superior da face abaxial; 
ramos estigmáticos bífidos, inseridos no estilete na 
mesma altura que os ramos nectaríferos. 

Paepalanthus macaheensis pode ser 
facilmente distinguido das demais espécies 
ocorrentes na região serrana do Rio de Janeiro 
por possuir caule alongado e escapos alvos a ocre. 
A espécie é a única que ocorre em sub-bosque 
de matas nebulares, característica única em 
Eriocaulaceae (Trovó & Sano 2015). Ocorre nos 
estados do Espírito Santo, Minas Gerais e Rio 
de Janeiro  (BFG 2015). No Rio de Janeiro, é 
conhecida por poucas coletas em sub-bosques da 
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região serrana do estado. Foi encontrada com flores 
e frutos entre os meses de dezembro e fevereiro.
Material examinado: Nova Friburgo, II.1900, G. Ule 
(R). Santa Maria Madalena, 17.XII.1986, G. Martinelli 
et al. 12007 (RB); Serra dos Órgãos, 16.I.1883, Saldanha 
6718 (R); 1887, J.T. Moura (R).

5. Paepalanthus ovatus Körn., in Fl. Bras. 
(Martius) 3(1): 367. 1863. Fig. 2a

Plantas 3–23 cm compr.. Folhas membranáceas, 
em roseta, 0,5–6 × 0,1–0,3 cm, lanceoladas, com 
tricomas em ambas as faces, margem ciliada, ápice 
agudo. Espatas fechadas, 1,5–4,5 cm compr., ápice 
agudo, com tricomas. Escapos livres, 3–20 cm 
compr., com tricomas. Capítulos alvos; brácteas 
involucrais negras, ca. 3 mm compr., ovais, ápice 
agudo, ciliadas, pilosas; brácteas florais castanho 
com ápices negros, ca. 4 mm compr., obovadas, 
ápice agudo, ciliadas, glabras. Flores estaminadas 
ca. 4 mm compr.; pedicelo ca. 1 mm compr., 
com longos tricomas; sépalas castanho com 
ápices negros, obovadas, ciliadas, glabras, ápice 
obtuso; tubo da corola hialino; anteras dorsifixas; 
pistilódios 3, papilosos. Flores pistiladas ca. 2 mm; 
séssil; sépalas hialinas, obovadas, ápice obtuso, 
ciliadas, glabras; pétalas livres, hialinas, obovadas, 
ápice obtuso, ciliadas, glabras; ramos estigmáticos 
bífidos, inseridos no estilete no mesmo ponto que 
os ramos nectaríferos.

Paepalanthus ovatus é a espécie mais 
frequente na região serrana do Rio de Janeiro e pode 
ser distinguida das demais espécies por possuir 
folhas membranáceas dispostas em rosetas com 
curtos tricomas. Sua grande semelhança com P. 
caparoensis foi discutida acima, sendo P. ovatus 
uma espécie muito mais frequente nos campos de 
altitude. É a única espécie endêmica do estado do 
Rio de Janeiro, ocorrendo por toda extensão da 
região serrana (BFG 2015). Foi encontrada com 
flores e frutos praticamente o ano todo, em especial 
de outubro a março.
Material examinado: Macaé, 16.IV.1985, G. Martinelli 
et al. 10703 (RB); Nova Friburgo, 20.VI.1987, L.C. 
Giordano 301 (RB); 26.IX.2009, C.N. Fraga & 
M.M. Saavedra 2559 (RB); Petrópolis, 15.V.1986, G. 
Martinelli et al. 11580 (RB); 18.IX.2009, R. Borges et 
al. 992 (RB); 12.II.2011, R. Borges et al. 1174 (RB); 
Teresópolis, 8.IX.1929, A.C. Brade 9938 (R); I.1952, J. 
Vidal II-200 (R); I.1952, J. Vidal II-266 (R); II.1952, J. 
Vidal II-329 (R); II.1952, J. Vidal II-677 (R); XII.1952, 
J. Vidal II-5690 (R); XII.1952, J. Vidal II-5697 (R); 
XII.1952, J. Vidal II-5774 (R); II.1953, J. Vidal II-6439 
(R); II.1953, J. Vidal II-6440 (R); II.1953, J. Vidal 
II-6458 (R); II.1953, J. Vidal II-6459 (R); II.1953, 

J. Vidal II-6468 (R); V.1953, J. Vidal II-6698 (R); 
21.VII.1970, J. Barria 115 (R); 27.IX.2007, G. Heiden 
910a (RB); 12.IV.2011, J.A. Lombardi et al. 8195 (RB); 
Sem Localidade, 20.III.1932, A.C. Brade 11485 (R); 
12.I.1960, E. Santos 97 (R).

6. Paepalanthus tortilis (Bong.) Körn., in Fl. Bras. 
(Martius) 3(1): 354. 1863. Fig. 2b

Plan tas  12–17  cm compr. .  Fo lhas 
membranáceas, ao longo de um caule alongado, 
1,2–2 × 0,1–0,2 cm, lanceoladas, com tricomas 
em ambas as faces, margem glabra, ápice agudo. 
Espatas fechadas, 1–2,5 cm compr., ápice agudo, 
com tricomas. Escapos livres, 9–16 cm compr., 
pilosos. Capítulos enegrecidos; brácteas involucrais 
negras, ca. 2 mm compr., ovais, ápice agudo, não 
ciliadas, glabras; brácteas florais castanho escuras, 
ca. 1 mm compr., obovadas, ápice agudo, com 
tricomas. Flores estaminadas ca. 2 mm compr.; 
pedicelo 1 mm compr., glabro; sépalas negras, 
obovadas, ciliadas, pilosas, ápice obtuso; tubo 
da corola hialino; anteras dorsifixas; pistilódios 
3, papilosos. Flores pistiladas ca. 1 mm compr.; 
pedicelo ca. 0,5 mm compr., glabro; sépalas 
castanho com margens enegrecidas, obovadas, 
ápice obtuso, ciliadas, glabras; pétalas livres, 
hialinas, obovadas, ápice obtuso, ciliadas, com 
tricomas; ramos estigmáticos bífidos, inseridos no 
estilete no mesmo ponto que os ramos nectaríferos.

Paepalanthus tortilis pode ser facilmente 
distinguida das demais espécies ocorrentes na 
região serrana do Rio de Janeiro por possuir um 
caule alongado, do qual, no ápice, partem escapos 
que portam capítulos enegrecidos. A espécie 
apresenta distribuição geográfica bastante ampla 
na América do Sul, sendo uma das espécies de 
Eriocaulaceae mais amplamente distribuídas (BFG 
2015). Tal distribuição é provavelmente reflexo de 
sua estratégia de dispersão pelo vento, que parece 
ser bastante eficiente (Trovó & Stützel 2011). No 
Rio de Janeiro, ocorre disjuntamente nas restingas 
(Silva & Trovó 2014) e nos campos de altitude da 
região serrana. Foi encontrada com flores e frutos 
no mês de julho.
Material examinado: Nova Friburgo, 15.VII.1975, P. 
Ochioni 7621 (RFA).

7. Syngonanthus caulescens (Poir.) Ruhland, 
Pflanzenr. IV (Heft 13): 267. 1903. Fig. 2c

P lan ta s  11–30  cm compr.  Fo lhas 
membranáceas, ao longo de um caule alongado, 
1–4,5 × 0,1–0,4 cm, lanceolada, com tricomas em 
ambas as faces, margem com tricomas, ápice agudo. 
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Figura 2 – Hábito e detalhes das espécies de Eriocaulaceae ocorrentes na região serrana do estado do Rio de Janeiro – 
a. Paepalanthus ovatus; b. Paepalanthus tortilis; c. Syngonanthus caulescens; d. Tonina fluviatilis (Fotos: a. H.M.V. 
Freitas; b. M. Trovó; c. T. Stützel; d. S.E. Martins).
Figure 2 – Habit and details of the Eriocaulaceae species from the região serrana of the Rio de Janeiro state – a. Paepalanthus 
ovatus; b. Paepalanthus tortilis; c. Syngonanthus caulescens; d. Tonina fluviatilis (Photos: a. H.M.V. Freitas; b. M. Trovó; c. T. 
Stützel; d. S.E. Martins).

a b

c d
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Espatas fechadas, 1–4,5 cm compr., ápice agudo, 
com tricomas. Escapos livres, 3–21 cm compr., 
com tricomas. Capítulos cremes a alvos; brácteas 
involucrais creme, ca. 2 mm compr., ovais, ápice 
agudo, glabra; brácteas florais hialinas, ca. 2 mm 
compr., obovadas, ápice agudo, glabras. Flores 
estaminadas ca. 2,5 mm compr.; pedicelo ca. 1 
mm compr., com longos tricomas; sépalas creme, 
ovais, glabras, ápice agudo; tubo da corola hialino; 
anteras dorsifixas; pistilódios 3, papilosos; flores 
pistiladas ca. 2,5 mm compr.; pedicelo ca. 0,5 
mm compr., glabro; sépalas hialinas, ovais, ápice 
agudo, glabras; pétalas unidas na região distal, 
hialinas, obovadas, ápice acuminado, glabras; 
ramos estigmáticos simples, inseridos no estilete 
na mesma altura que os ramos nectaríferos.

Syngonanthus caulescens pode ser facilmente 
distinguida das demais espécies ocorrentes na 
região serrana do Rio de Janeiro por possuir um 
caule alongado, do qual partem escapos portando 
inflorescências cremes a alvos. As flores pistiladas 
desta espécie possuem as pétalas fusionadas na 
porção central, característica não compartilhada 
por nenhuma outra espécie na área deste estudo. A 
espécie apresenta distribuição geográfica bastante 
ampla na América do Sul. (BFG 2015). No Rio de 
Janeiro, é conhecida apenas por coletas em áreas 
úmidas nos campos de altitude na região serrana 
do estado. Foi encontrada com flores e frutos entre 
os meses de janeiro e junho.
Material examinado: Nova Friburgo, 13.IV.1895, E. 
Ule 4093 (R); 13.V.1944, K. Arens (R); Teresópolis, 
8.I.1883, J. Saldanha 6717 (R); I.1888, J.T. Moura 
(RFA); 25.III.1917, A.J. Sampaio 1949 (R); 27.X.1929, 
A.C. Brade 9782 (R); VI.1943, Bertha 2004 (R); II.1947, 
B. Lutz 2228 (R); AAB 155 (HB). Sem Localidade, 
4.VI.1944, E. Pereira 395 (HB); 1948, L. Rose & B. 
Lutz 39 (R).

8. Tonina fluvialitis Aubl., Hist. Pl. Guiane 2: 857. 
1775. Fig. 2d

Plantas com aproximadamente 35 cm. Folhas 
membranáceas, ao longo de um caule alongado, 
0,5–1,5 × 0,1–0,2 cm, lanceoladas, com tricomas 
em ambas as faces, margem ciliada, ápice agudo. 
Espatas abertas, 0,5–1 cm compr., ápice agudo, 
com tricomas. Escapos livres, 0,3–1 cm compr., 
com tricomas. Capítulos castanhos a alvos; brácteas 
involucrais castanho-claras, ca. 2 mm compr., largo-
elípticas, ápice acuminado, ciliadas, glabrescente; 
brácteas florais hialinas, ca. 2 mm, lanceoladas, 
ápice acuminado, ciliadas, face adaxial pilosa e 
abaxial glabra. Flores estaminadas ca. 2 mm compr.; 

pedicelo ca. 0,5 mm compr.; sépalas hialinas, 
obovais, glabras, ápice agudo; tubo da corola 
hialino; anteras dorsifixas, pistilódios 3, papilosos; 
flores pistiladas ca. 2,5 mm compr.; subsésseis; 
sépalas hialinas, a dorsal carenada, as latero-ventrais 
côncavas, ápice agudo, ciliada, glabrescente; pétalas 
livres, reduzidas a lobos com longos tricomas, 
hialinas, ápice agudo, ciliadas, densamente pilosas; 
ramos estigmáticos bífidos, inseridos no estilete na 
mesma altura que os ramos nectaríferos.

Tonina fluviatilis é a única espécie do gênero e 
pode ser facilmente distinguida das demais espécies 
ocorrentes na região serrana do Rio de Janeiro 
por possuir um caule alongado reptante que porta 
espatas abertas, escapos muito curtos e capítulos 
castanhos a alvos. As flores pistiladas desta espécie 
apresentam as pétalas reduzidas a lobos com longos 
tricomas, característica única na família. A espécie 
apresenta distribuição geográfica bastante ampla, 
sendo comum em áreas alagadas litorâneas das 
Américas do Sul e Central (BFG 2015). No Rio de 
Janeiro é conhecida por espécimes coletados em 
áreas alagadas de restingas (Silva & Trovó 2014) e 
por apenas uma coleta no município de Teresópolis. 
A ocorrência de T. fluviatilis na região serrana 
causa um certo estranhamento. É possível que 
este material seja contenha problemas na etiqueta, 
embora registros mais interioranos desta espécie 
tem sido recentemente encontrados no Brasil. Foi 
encontrada com flores e frutos no mês de maio.
Material examinado: Teresópolis, V.1917, A.J. 
Sampaio 2633 (R).
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Resumen
La palma Roystonea oleracea, nativa del Caribe, ha sido introducida en varios países tropicales como planta 
ornamental e invade en humedales de Brasil, Guyana y Panamá. En este estudio reportamos la presencia de 
R. oleracea en la región de la costa del Ecuador donde es ampliamente cultivada como ornamental. Mediante 
una imagen de satélite estimamos la abundancia y cobertura de la especie en Isla Santay, un humedal Ramsar 
ubicado en el río Guayas cerca del perímetro urbano al sur de la ciudad de Guayaquil. También, realizamos 
un modelo de distribución potencial de R. oleracea en Ecuador, usando BIOCLIM. En Isla Santay, la especie 
está naturalizada y cubre alrededor de 43 hectáreas. El modelo de distribución potencial muestra que, además 
de Isla Santay, hay otros cinco humedales Ramsar en la costa ecuatoriana susceptibles climáticamente al 
establecimiento de R. oleracea. Debido al potencial invasivo de esta especie en humedales, se recomienda 
prohibir su uso como planta ornamental en áreas cercanas a humedales en Ecuador. Estudios que monitoreen la 
naturalización e impactos ecológicos de R. oleracea en humedales de Ecuador son requeridos para establecer 
prioridades de manejo y contribuir con la conservación de estos importantes ecosistemas.
Palabras clave: Arecaceae; distribución potencial; especies introducidas; humedales Ramsar; invasión de 
plantas.

Abstract 
The Roystonea oleracea palm, a native of the Caribbean, has been introduced in some tropical countries as 
an ornamental plant and it invades the wetlands of Brazil, Guyana and Panama. In this study we report the 
presence of R. oleracea in the coastal region of Ecuador where it is widely cultivated as an ornamental. Using 
a satellite image, we estimated the abundance and coverage of this species at Isla Santay, a Ramsar wetland. 
We also made a potential distribution model of R. oleracea in Ecuador, using BIOCLIM. At Isla Santay, 
this species has been naturalized and covers about 43 hectares. The potential distribution model shows that, 
in addition to Isla Santay, there are five other Ramsar wetlands on the coast of Ecuador that are susceptible 
climatically to establishment of R. oleracea. Due to the invasive potential of this species in wetlands we 
recommend that its use as an ornamental plant be prohibited in areas near wetlands in Ecuador. Studies must 
be carried out to monitor naturalization and ecological impacts of R. oleracea in Ecuadorian wetlands in 
order to establish management priorities and contribute to the conservation of these important ecosystems.
Key words: Arecaceae; potential distribution; introduced species, Ramsar wetlands; plant invasion.
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Introducción
La invasión por especies de plantas 

introducidas modifica la estructura y función 
de los ecosistemas al reducir la diversidad 
de especies nativas y modificar la actividad 
microbiana y reservorios de nutrientes en el suelo 
(Vilà et al. 2011). El proceso de invasión por 
especies vegetales ocurre en tres fases (Shigesada 
& Kawasaki 1997; Mack et al. 2000). La 
primera es la fase de introducción, que puede ser 
accidental o deliberada, e involucra el transporte 
de especies, mediado por actividades humanas, 
hacia áreas bio-geográficamente aisladas del área 
de distribución natural de la especie transportada 
(denominada especie exótica). La segunda fase es 
la de establecimiento, durante la cual la especie 
(denominada especie naturalizada) es capaz de 
reproducirse sin intervención del hombre en 
ecosistemas naturales. La última fase del proceso 
de invasión es la de expansión, que se alcanza 
cuando la especie aumenta exponencialmente 
su área de distribución, en esta fase la especie 
es categorizada como una especie invasora 
(Shigesada & Kawasaki 1997; Mack et al. 2000). 

Aunque todos los  ecosis temas son 
vulnerables a la invasión por plantas, la alta 
vulnerabilidad de las islas oceánicas a las 
invasiones biológicas es ampliamente reconocida. 
Algunos autores lo atribuyen a que las islas 
oceánicas tienen baja riqueza y poblaciones 
pequeñas de especies nativas (Rejmánek 1996; 
Elton 2000). Otros autores sugieren que esta 
vulnerabilidad puede deberse a que las especies 
nativas de las islas oceánicas muestran alto 
grado de especiación y endemismo, lo que se 
refleja en estructuras tróficas simples y en la 
baja capacidad competitiva de las especies, en 
comparación con las especies de los continentes 
(D’Antonio & Dudley 1995; Lonsdale 1999). 
Poco se ha discutido sobre la vulnerabilidad a las 
invasiones biológicas de las islas continentales 
con respecto a las oceánicas. Una diferencia obvia 
es que las islas continentales no se encuentran 
totalmente aisladas del continente. Sin embargo, 
las islas continentales pueden compartir con 
las oceánicas la baja riqueza de especies y el 
bajo tamaño poblacional de sus especies nativas 
como respuesta al área geográfica limitada que 
caracteriza a las islas (p.e., Kallimanis et al. 
2010). Estas características pueden incrementar 
la vulnerabilidad de los ecosistemas de las islas 
continentales a las invasiones biológicas.

Muchas introducciones de especies vegetales 
son deliberadas (p.e., Reichard 1997; Groves 
1998), estas introducciones se caracterizan por 
ocurrir en múltiples eventos y por el movimiento 
de un gran número de individuos (Wilson et al. 
2009). En algunas regiones, la mayor proporción 
de las especies vegetales son introducidas 
deliberadamente por el hombre debido a su valor 
ornamental (Groves 1998; Mack & Erneberg 
2002). Dentro de estas especies, las palmas 
son uno de los grupos más valorados (Maciel 
& Mogollón 1995). En la Guayana Francesa, 
por ejemplo, cerca del 20% de las especies 
introducidas son palmas (96 especies; Delnatte & 
Meyer 2012) y en islas tropicales varias especies 
introducidas de palmas son ahora reportadas como 
naturalizadas o invasoras (Meyer et al. 2007). En 
general, las poblaciones de especies de palmas 
tienden a presentar una distribución agregada, 
lo que podría favorecer el establecimiento de 
poblaciones densas, característica que podría 
propiciar que algunas de estas especies se 
conviertan en invasoras. De hecho, a escala 
global se han reportado 35 especies de palmas 
invasoras (<http://www.issg.org>). Un caso 
bien documentado en Sudamérica es la invasión 
por la palma australiana Archontophoenix 
cunninghamiana en parches remanentes de la 
Mata Atlántica en Brasil (Dislich et al. 2002). 

En Ecuador continental, la palma real o 
chaguaramo (Roystonea oleracea, Arecaceae) ha 
sido introducida deliberadamente como planta 
ornamental a lo largo de toda la región de la costa. 
Además de ser cultivada, R. oleracea mantiene 
poblaciones autosustentables en el humedal 
Ramsar “Isla Santay” (X. Cornejo, observación 
personal), una isla continental ubicada en la 
costa ecuatoriana. Sin embargo, esta especie no 
ha sido registrada en el Catálogo de las plantas 
vasculares del Ecuador publicado por Jørgensen 
& León-Yánez (1999).

Roystonea oleracea es nativa de la región 
del Caribe y ha sido introducida en muchos países 
tropicales (Kahn & Moussa 1997). Reportes 
previos catalogan a R. oleracea como una especie 
invasora o naturalizada en humedales en Brasil, 
Guyana y Panamá (Henderson et al. 1995; 
Svenning 2002; Nascimento et al. 2013). En este 
trabajo nos propusimos: 1) reportar la presencia de 
R. oleracea en Ecuador; 2) estimar la abundancia en 
Isla Santay y la distribución potencial en Ecuador 
de R. oleracea; y 3) examinar la susceptibilidad 
climática de otros humedales Ramsar del Ecuador 
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al establecimiento de esta palma introducida. 
También, investigamos sobre los posibles riesgos 
asociados a la introducción de esta especie en áreas 
susceptibles e hicimos inferencias sobre posibles 
estrategias para manejar las poblaciones en Isla 
Santay. Nuestra investigación representa uno de 
los escasos estudios publicados sobre especies 
de plantas introducidas en Ecuador continental. 
Además, de reportar la presencia de una especie 
de palma naturalizada que podría tener el potencial 
de invadir, nuestro estudio contribuirá a detectar 
humedales vulnerables a la invasión por esta 
especie en Ecuador.

Materiales y Métodos
En visitas exploratorias a lo largo de la región 

de la costa del Ecuador se detectó la presencia de 
Roystonea oleracea. En Isla Santay, se detectaron 
varias poblaciones establecidas. Isla Santay se 
encuentra ubicada en el río Guayas (cerca de la 
ciudad de Guayaquil) en la región de la Costa del 
Ecuador (2o13’S, 79o50’E) tiene una superficie 
de 2.179 hectáreas, y es catalogada como un 
humedal Ramsar y un área protegida del Ecuador 
(<http://www.ramsar.org/es/isla-santay-0>). 
La temperatura promedio anual es de 35oC y la 
precipitación promedio total es de 1.113 mm 
(Navarrete 2008). La isla alberga varios tipos de 
vegetación tales como bosques secos, bosques 
inundables, manglares y humedales (Navarrete 
2008). Una de las amenazas que podría afectar 
el estatus de protección de Isla Santay es la alta 
influencia de turistas (Navarrete 2008).

En Isla Santay realizamos observaciones 
in situ de los aspectos ecológicos y botánicos de 
individuos (n = 10) en poblaciones de la especie 
y se colectaron e identificaron individuos adultos 
en varios sectores de la Isla. Con base en estas 
observaciones y revisiones bibliográficas, se 
realizó una descripción detallada de la especie. 

Abundancia, cobertura y densidad 
de Roystonea oleracea en Isla Santay 
Para estimar la abundancia y cobertura de 

individuos adultos de R. oleracea en Isla Santay 
cuantificamos el número de copas observadas 
en una imagen de satélite (resolución de 0.56 
m2, año: 2014). Usando ArcGIS (ver. 10.1), la 
imagen satelital se dividió en cuadrantes de 0.25 
Km2, con el fin de sectorizar el área y facilitar la 
cuantificación de las copas de R. oleracea. Para 
estimar la cobertura promedio de la copa de una 

palma, medimos sobre la imagen satelital el área 
de la copa de 25 individuos aislados seleccionados 
aleatoriamente. El radio promedio de una copa fue 
utilizado como referencia para realizar un buffer 
sobre cada punto de presencia de un individuo 
adulto de R. oleracea. Luego, se estimó el área 
delimitada por el buffer para estimar la cobertura 
de las copas de R. oleracea en Isla Santay. Para 
identificar los parches más densos, realizamos 
un análisis de la densidad de palmas por hectárea 
usando la función de Kernel en ArcGis (ver. 10.1).

Distribución potencial de Roystonea 
oleracea en Ecuador
Para obtener la distribución potencial de 

R. oleracea en el Ecuador realizamos un modelo 
de distribución potencial utilizando el algoritmo 
de BIOCLIM en el programa Diva-Gis (<http://
www.diva-gis.org/>). BIOCLIM determina el 
conjunto de atributos climáticos asociados a 
los registros de presencia y, así con base en los 
límites observados de cada variable deriva un 
perfil de hábitat o clima adecuado para la especie 
(Carpenter et al. 1993). Una vez definidas las 
áreas (pixeles) con condiciones climáticas 
similares, BIOCLIM genera mapas que muestran 
la distribución potencial de la especie basado en 
variables climáticas y registros geo-referenciados 
de la especie. Esta distribución potencial evidencia 
las áreas susceptibles al establecimiento de R. 
oleracea en el Ecuador. Para la construcción de 
los modelos utilizamos cuatro variables climáticas: 
i) Temperatura media anual (Bio1), ii) Rango 
de temperatura diario promedio (Bio2), iii) 
Precipitación anual (Bio12) y iv) Estacionalidad 
de la precipitación (i.e., coeficiente de variación de 
la precipitación, Bio15). Estas variables climáticas 
se obtuvieron desde la base de datos climática 
WorldCLIM (Hijmans et al. 2005; disponibles 
en: <http://www.worldclim.org/download>). Para 
seleccionar las variables climáticas y evitar un 
sobre-ajuste del modelo, realizamos un análisis 
de correlación para escoger sólo aquellas variables 
con baja correlación entre sí (< 0.7). Para obtener 
una muestra lo más representativa posible de 
las condiciones climáticas que puede abarcar 
la especie, se obtuvieron registros globales de 
presencia de la especie a través del portal “Red 
de Información de Biodiversidad Global” (Global 
Biodiversity Information Facility - GBIF, <http://
www.gbif.org/>). Se seleccionaron únicamente 
los registros (n = 19) de presencia con una fecha 
igual o posterior a 1950, debido a que las variables 
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climáticas disponibles para los análisis fueron 
generadas con datos climáticos posteriores a esa 
fecha. El modelo se evaluó al calcular la tasa 
de omisión, es decir, la cantidad de registros de 
presencia que se encuentran en áreas predichas 
como no adecuadas por el modelo. Esto permite 
determinar qué tan acertada es la calibración del 
modelo obtenido. En este caso la tasa de omisión 
fue menor al 1%. Con la finalidad de identificar 
los humedales del Ecuador que podrían ser 
susceptibles climáticamente al establecimiento 
de R. oleracea, las coordenadas de los humedales 
Ramsar del Ecuador ( <http://www.ramsar.org/es/
countries/ecuador>) fueron sobrepuestas sobre el 
modelo de distribución potencial de R. oleracea.

Para describir las condiciones climáticas bajo 
las cuales la especie podría invadir en Ecuador 
(condiciones más susceptibles a la invasión), se 
estimó el valor de las variables climáticas en cada 
pixel predicho por el modelo con alta y muy alta 
susceptibilidad (áreas de color naranja y rojo). Este 
valor se obtuvo en Arcgis 9.3 y se graficaron en 
un histograma de frecuencias los valores obtenidos 
para cada variable.

Resultados
La palma Roystonea oleracea (Fig. 1) fue 

detectada en la región de la costa de Ecuador. 
La especie es ampliamente cultivada como 
ornamental en calles y avenidas de la región. 
Mientras que la naturalización de la especie se 
observó en Isla Santay, donde la especie sostiene 
varias poblaciones densas. En esta localidad 
se colectó la muestra botánica correspondiente 
(ECUADOR. Guayas: Isla Santay, 18.XII.2015, 
fr. X Cornejo 8722), la cual fue depositada en el 
herbario de la Universidad de Guayaquil (GUAY).

Roystonea oleracea (Jacq.) O. F. Cook. 
Tallo solitario, columnar gris hasta 40 m 

de alto, 46–66 cm de diámetro. Hojas 15–22 cm, 
las hojas inferiores sostenidas o más elevadas del 
plano horizontal, capitel 2 m de largo; pecíolo 
60–100 cm de largo, ráquis 4–4,6 m de largo; 
segmentos medios 65–94 cm de largo y 3–4,9 cm 
de ancho. Inflorescencia ca. 1 m de largo y 0,7 m 
de ancho; prófilo 46,5–53 cm de largo y 8,8–16 
cm de ancho; bráctea peduncular 1,5 m de largo, 
mucho más ancha por encima de la mitad, ápice 
caudado; raquillas 16–30 cm de largo y 1,5–2,8 
mm de diámetro. Flores masculinas blancas; 
sépalos triangulares, 1,4–1,7 mm de largo y 
1,6–2,6 mm de ancho; pétalos elípticos ovados, 

3–4,8 mm de largo y 1,4–2,7 mm de ancho; 
estambres 6–8 y 4,4–8,8 mm de largo; filamentos 
puntiagudos 3–6,9 mm de largo; anteras 3,5–4,7 
mm de largo, ápice recurvado.. Flores pistiladas 
blancas 2,5–4,5 cm; sépalos reniformes 1,5–1,8 
mm de largo y 3,3–4,3 mm de ancho; pétalos 
ovados, 2,6–3,4 mm de largo; estaminodios 
6-lobulado, 1.8–2,5 mm de largo, libres 0,9–1,2 
mm; gineceo 1.8–2.9 mm de largo y 1,6–2,5 mm 
de diámetro. Frutos elipsoides, gibosos, 12,6–17,6 
mm de largo, 8,2–10,8 mm de grosor dorsiventral y 
7,6–10,4 mm de ancho; epicarpio negro violáceo; 
endocarpio elipsoide, 9,8–13,7 mm de largo, 6,8 
mm de grosor dorsiventral y 6,8–7,7 mm de ancho; 
semilla elipsoide, 7,5–10,5 mm de largo, 4,6–6,1 
mm de grosor dorsiventral y 5,1–6,8 mm de ancho; 
rafe circular. Eófilos linear-elípticos, cortos o 
estipitados, débilmente costados. 

En Ecuador, R. oleracea suele ser confundida 
con R. regia. Sin embargo, Zone (1996) propone la 
siguiente combinación de caracteres para distinguir 
a R. oleracea de otras especies de Roystonea: i) 
segmentos de las hojas arreglados en dos planos 
a los lados del raquis; ii) hojas de la corona, por 
lo general, se sostienen en el plano horizontal, 
y  iii) bráctea peduncular cerrada, con el ápice 
acuminado. 

Roystonea oleracea es nativa de las Antillas 
Menores, Barbados, Trinidad y Tobago, norte de 
Venezuela y el noreste de Colombia (Kahn & 
Moussa 1997; Zona 1996; Pintaud et al. 2008). 
La especie es un componente de la región de Los 
Llanos, la cual se extienden desde el pie de la 
Cordillera Oriental de Colombia hasta el medio 
y bajo Orinoco en Venezuela. En esta región, 
R. oleracea está presente naturalmente en los 
bosques de galerías (Pintaud et al. 2008). Los 
registros globales de la especie disponibles en 
la base de datos GBIF evidencian que la especie 
ha sido introducida en Bolivia, Brasil, Costa 
Rica, Guayana Francesa, Guyana, Honduras, 
Indonesia, Madagascar, Namibia, Panamá, Puerto 
Rico y Estados Unidos. En Manaos (Brasil), 
grabados antiguos que datan de 1865, muestran 
que R. oleracea ya había sido introducida para 
embellecer vías principales (Khan & Moussa 
1996). Actualmente, la especie parece estar 
naturalizada en áreas inundables naturales en 
Brasil, Guayana y Panamá, ocupando áreas 
pantanosas de la reserva de Uniäo en Brasil 
(Nascimiento et al. 2013), áreas de ensenadas en 
Guayana (Henderson 1995) y el bosque de pantano 
en Panamá (Svenning 2002).
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Figura 1 – a. inflorescencia; b. infrutescencia; c. hoja; d-e. individuos adultos de Roystonea oleracea en Isla Santay, 
ubicada en la región de la costa de Ecuador. Fotos: J.I. Hernández-Rosas, X. Cornejo e I. Herrera.
Figure 1 – a. inflorescence; b. infructescence; c. leaf; d-e. adult individuals of Roystonea oleracea in Isla Santay, located in the region 
of the coast of Ecuador. Photos: J.I. Hernández-Rosas, X. Cornejo and I. Herrera.
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Roystonea oleracea es una especie dominante 
en algunos humedales tropicales, específicamente 
en aquellos caracterizados por presentar una 
lámina de agua poco profunda (20–50 cm) , bajo 
nivel de salinidad (2–3%) y un hidro-periodo 
que genere fluctuaciones en la profundidad de 
la lámina de agua (Bonadie 1998). En la isla 
de Trinidad, la fructificación y germinación de 
semillas coincide con el inicio de la estación 
húmeda (Bonadie 1998). Se conoce muy poco 
sobre la biología reproductiva, dispersión de 
semillas y repoblación de esta especie de palma. 
En Venezuela, la germinación de las semillas inicia 
en la octava semana y el porcentaje de germinación 
puede variar de 20–50%, siendo este porcentaje 
mayor (50–80%) cuando las semillas permanecen 
en agua por un periodo de 4–6 días (Maciel 2001). 
Las semillas de las especies del género Roystonea 
en general son de corta longevidad, menos de un 
año (Maciel 2001), por tanto es poco probable 
que sus poblaciones formen un banco de semillas 
en el suelo. Las semillas de esta palma podrían 
dispersarse a larga distancia mediante el agua y 
probablemente por animales. Los frutos de R. 

oleracea son un importante componente de la 
dieta de especies de loros en Trinidad (Bonadie 
1998; Bonadie & Bacon 2000). En Cuba, se ha 
reportado que los frutos pueden ser dispersados por 
murciélagos (Mancina et al. 2007). Mientras que 
en Brasil, donde ha sido introducida, la dispersión 
de semillas parece llevarse a cabo por aves y 
murciélagos (Nascimiento et al. 2013).

Abundancia y cobertura de
Roystonea oleracea en Isla Santay 
Se cuantificaron 5.316 individuos adultos 

de R. oleracea (Fig. 2a) los cuales cubren un área 
aproximada de 43.1 ha (± 14.4; n = 25) en Isla 
Santay. La mayor densidad de individuos de R. 
oleracea se concentra en cuatro parches de 12 a 
40 hectáreas; además, se distinguen individuos y 
parches pocos densos y aislados (Fig. 2b).

Distribución potencial de
Roystonea oleracea en Ecuador
El modelo de distribución potencial muestra 

que en la región de la costa ecuatoriana hay 
extensas áreas con susceptibilidad climática alta y 

Figura 2 – Roystonea oleracea en Isla Santay, región de la costa, Ecuador – a. ocurrencia; b. densidad.
Figure 2 – Roystonea oleracea in Isla Santay, coastal region, Ecuador – a. occurrence; b. density.
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muy alta al establecimiento de R. oleracea (Fig. 3). 
En esta misma región también hay zonas con media 
y baja susceptibilidad climática. Se identificaron 
pequeñas áreas con susceptibilidad climática media 
y baja al establecimiento de la especie de estudio 
en la región insular (Islas Galápagos; Fig. 3). 
En Ecuador continental las áreas susceptibles se 
superponen con los siguientes humedales Ramsar: 
i) Reserva Ecológica de Manglares de Cayapas-
Mataje, ii) Laguna de Cube, iii) La Segua, iv) Abras 
de Mantequilla, v) Isla Santay, y vi) Manglares de 
Churute (Fig. 3). En la Islas Galápagos las zonas 
predichas como susceptibles al establecimiento de 
R. oleracea no se sobreponen con el único humedal 
Ramsar presente en estas islas (i.e. Humedales del 
Sur de Isabela) (Fig. 3). 

Las condiciones climáticas bajo las cuales R. 
oleracea podría establecerse incluyen valores de 
temperatura entre 20–26oC promedio anual (Bio 
1; Fig. 4a), elevada precipitación entre 1000–3000 
mm al año (Bio 12; Fig. 4b). La variable bio15 
y bio2 además indican que estos lugares más 
susceptibles representan en su mayoría sitios con 

alta variabilidad en la precipitación y rango de 
temperatura diario entre los 6 y 10oC (Fig. 4c-d).

Discusión
Nuestro trabajo reporta por primera vez la 

presencia, y naturalización de Roystonea oleracea 
en humedales ubicados en la región de la costa 
de Ecuador. La historia de introducción, las 
características de la especie y la susceptibilidad 
climática de la región, podrían propiciar un 
proceso de invasión por R. oleracea en humedales 
en Ecuador que debe ser monitoreado para evitar 
impactos negativos en estos ecosistemas.

Como ocurre con otras plantas ornamentales 
que son introducidas en grandes números, la 
naturalización de R. oleracea en Isla Santay 
podría haber sido facilitada por la alta presión 
de propágulos. Aunque poco se conoce sobre 
la historia de introducción de R. oleracea, 
probablemente la especie fue introducida en los 
años 70 como planta ornamental por pobladores 
de la isla, donde la especie encontró condiciones 
climáticas y ecológicas para su establecimiento 

Figura 3 – Susceptibilidad climática al establecimiento de Roystonea oleracea en Ecuador. Se muestran los humedales 
Ramsar del Ecuador. 
Figura 3 – Climatic susceptibility to the establishment of Roystonea oleracea in Ecuador. The Ramsar wetlands of Ecuador are shown.
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exitoso. En Isla Santay, los parches con mayor 
densidad de R. oleracea tienen de 70 hasta 194 
individuos adultos por hectárea (Fig. 2b). Esta 
densidad es similar a la encontrada (152 individuos/ 
ha) en un área invadida por esta misma especie de 
palma en un humedal en la Mata Atlántica brasileña 
(Zuricatto & Pires 2014). 

Una de las primeras evidencias de que una 
especie tiene el potencial de invadir es que haya 
sido reportada como invasora en otras regiones 
similares. R. oleracea tiene antecedentes como 
invasora en otros humedales en el Neotrópico 
(Henderson et al. 1995; Svenning 2002; Nascimento 
et al. 2013), lo que quiere decir que la especie tiene 
las características reproductivas y ecológicas que le 
permiten invadir este tipo de ambientes. Además, 

R. oleracea tiene algunas características típicas 
de especies invasoras, tales como alta producción 
de frutos y la capacidad de dispersar sus semillas 
a largas distancias (ver Rejmanek & Richardson 
1996; Lloret et al. 2005). Esta última característica 
puede favorecer su expansión y el establecimiento 
de nuevos focos de invasión en Isla Santay y otros 
humedales cercanos. 

A escala nacional, el mapa de distribución 
potencial refleja que la región de la costa de 
Ecuador es susceptible climáticamente al 
establecimiento de R. oleracea. En esta región 
hay extensas áreas que presentan condiciones 
climáticas que fueron predichas por el modelo 
como adecuadas (zonas naranjas y rojas en la 
Fig. 3). Sin embargo, esta especie parece ser 

Figura 4 – Distribución de frecuencias de los valores de las variables climáticas en cada píxel predicho por el modelo 
con alta y muy alta susceptibilidad. Variables climáticas – a. temperatura promedio anual (oC); b. precipitación anual; 
c. rango de temperatura diario (oC); d. coeficiente de variación en precipitación.
Figure 4 – Frequency distribution of the values of the climatic variables in each pixel predicted by the model with high and very 
high susceptibility. Climate variables – a. average annual temperature (oC); b. annual precipitation; c. daily temperature range (oC); d. 
coefficient of variation in precipitation.
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una invasora exclusiva de humedales, por tal 
motivo las áreas que potencialmente podrían ser 
invadidas por R. oleracea corresponden a las 
pequeñas zonas con humedales, ubicados dentro 
de la extensa área identificada como susceptible 
climáticamente al establecimiento de esta especie. 
En la región de la costa del Ecuador hay muchas 
otras zonas de humedales que no tienen categoría 
Ramsar. Sin embargo, nuestro estudio se restringió 
a señalar cuáles humedales Ramsar podrían ser 
afectados por la invasión de R. oleracea, debido 
a que financieramente no es viable monitorear 
las invasiones en extensas áreas y por tanto 
es necesario priorizar las áreas que deben ser 
protegidas. Además de Isla Santay, otros cinco 
humedales Ramsar, de los 18 que están presentes 
en Ecuador, son susceptibles climáticamente a la 
invasión por R. oleracea (Fig. 3). Los humedales de 
importancia internacional Ramsar son ecosistemas 
que ofrecen múltiples beneficios socio-ambientales, 
tales como el mantenimiento de suministro de 
agua, sostén para la pesca, actividades recreativas, 
proveer de hábitats únicos para fauna y flora, y en 
especial para aves acuáticas, entre otros (Ramsar 
2006). Dentro de los objetivos de los humedales 
Ramsar está contribuir con la conservación de 
la fauna y flora nativa. El cumplimiento de este 
objetivo puede ser afectado por el establecimiento 
de una especie introducida, ya que estas especies 
en general tienden a afectar negativamente a las 
comunidades de fauna y flora nativa (Vilà et al. 
2011). Deben realizarse visitas sistemáticas en los 
cinco humedales susceptibles a la invasión por R. 
oleraceae, con el fin de evitar que la especie llegue 
a naturalizarse en estos humedales.

Riesgos asociados a la naturalización 
e invasión de Roystonea oleracea
No hay estudios disponibles que evalúen 

los impactos ocasionados en Ecuador por la 
invasión de la especie de estudio, sin embargo; en 
humedales en Brasil se determinó que la invasión 
por esta palma está asociada a una reducción en 
la riqueza y abundancia de plántulas de especies 
nativas (Zucaratto & Pires 2014). Futuros estudios 
deberían enfocarse en evaluar los cambios en 
la composición de especies de plantas nativas 
asociados a la invasión por R. oleracea en Isla 
Santay y en examinar los efectos de estos posibles 
cambios en el comportamiento, abundancia y 
distribución de las aves que hacen uso de este 
humedal. Por otro lado, ha sido reportado para 
otras localidades que los frutos de R. oleracea son 

consumidos y dispersados por diferentes especies 
de aves y mamíferos (Bonadie 1998; Bonadie & 
Bacon 2000; Mancina et al. 2007; Nascimiento 
et al. 2013). La capacidad de una planta exótica 
de incorporar interacciones mutualistas - para 
la polinización o dispersión de semillas - con 
especies de animales nativos es frecuentemente un 
factor clave para su éxito como especie invasora 
(Richardson et al. 2000). Para tener una visión más 
completa del potencial invasivo de R. oleracea en 
Isla Santay y alrededores es necesario determinar 
si esta especie introducida  ha logrado establecer 
relaciones mutualistas con dispersores potenciales. 

Otro riesgo asociado a la invasión de R. 
oleracea es que esta especie podría favorecer la 
abundancia de triatominos capaces de transmitir 
el mal de chagas. En Brasil (estado de Goiás) se 
han encontrado individuos de una especie de chipo 
(Rhodnius neglectus) asociada a hojas y tallos de R. 
oleracea. Esta especie de triatomino es uno de los 
vectores del parásito Trypanosoma cruzi, causante 
del mal de chagas (Vianna et al. 2014). Por tanto se 
recomienda la realización de estudios que evalúen 
las poblaciones de triatominos en zonas bajo la 
influencia de R. oleracea y cerca de los centros 
poblados en Isla Santay. 

Recomendaciones para el control de 
la expansión de Roystonea oleracea
Para contrarrestar la expansión de la especie 

en Isla Santay recomendamos iniciar la extracción 
mecánica de individuos (adultos, juveniles y 
plántulas) en los parches aislados, pequeños y 
poco densos que fueron identificados en este 
estudio (Fig. 2). En estos pequeños parches es 
donde la erradicación es más efectiva y económica 
(Simberloff 2009). Mientras que los parches 
grandes y densos deben ser manejados desde la 
periferia hacia el centro donde la densidad de 
individuos es mayor, la idea con esto es lograr 
contener la expansión (Simberloff 2009). Uno de 
los problemas del control mecánico es que posterior 
a este, el sustrato queda descubierto de vegetación 
y se facilita el ingreso de otras especies invasoras, 
por tanto lo más recomendable es que el control 
este acompañado de un programa de restauración 
ecológica (Zavaleta et al. 2001).

El uso de R. oleracea como planta ornamental 
en Ecuador debe evitarse para no favorecer aún más 
su naturalización e invasión. Particularmente, debe 
prohibirse en el país el uso de R. oleracea como 
planta ornamental en áreas cercanas a humedales, 
debido al potencial invasivo de esta especie en 
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estos ecosistemas. Además es necesario realizar un 
monitoreo para confirmar o descartar la presencia 
de R. oleracea en los humedales identificados en 
este estudio como susceptibles al establecimiento 
de esta especie exótica, con el fin de prevenir 
nuevos focos de invasión. 
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Resumen
Se presentan nuevos registros de Gentianaceae y Lentibulariaceae para la flora de Honduras. Utricularia 
endresii de los departamentos Atlántida, Comayagua y Olancho, U. jamesoniana (Lentibulariaceae) de 
los departamentos Atlántida, Comayagua, Gracias a Dios y Olancho y Voyria truncata (Gentaniaceae) del 
departamento Comayagua. Además, se proveen ilustraciones para las especies y un mapa de distribución.
Palabras clave: áreas naturales protegidas, florística, plantas carnívoras, saprofitas.

Abstract 
New records of Gentianaceae and Lentibulariaceae for the Hondurean flora are presented. Utricularia 
endresii of the departments of Atlántida, Comayagua and Olancho, U. jamesoniana (Lentibulariaceae) 
of the departments of Atlántida, Comayagua, Gracias a Dios and Olancho, and Voyria truncata 
(Gentaniaceae) of the department of Comayagua. Furthermore, illustrations for the species and a 
distribution map are provided.
Key words: natural protected areas, floristic, carnivorous plants, saprophytes.
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Introducción
Honduras es un país Centroamericano con 

una gran diversidad florística poco documentada, 
como consecuencia de la escasez de taxónomos 
vegetales. Frecuentemente son registrados 
nuevos hallazgos de plantas para el país, sin 
embargo, parte de esta información no es 
publicada formalmente con especímenes de 
respaldo que permitan corroborar su presencia. 
Por consiguiente, en revisiones sistemáticas 
o base de datos internacionales (e.g., <http://
tropicos.org>) es escasa la información sobre 
la biodiversidad de Honduras. Por ejemplo, en 
revisiones taxonómicas para algunas especies 
centroamericanas o de amplia distribución 

usualmente se indican los puntos extremos de sus 
distribuciones y los países donde se encuentran 
presentes, pero en los casos cuando no hay 
especímenes de respaldo se señala para el país 
como una especie “esperada”. En este sentido, 
para Honduras lo constituye algunas especies de 
las familias Gentianaceae y Lentibulariaceae que 
han sido registrados en países vecinos.

Gentianaceae es una familia con distribución 
cosmopolita, incluye 1,651 especies en 86 
géneros (Sánchez-González 2010). Honduras 
posee 19 especies en siete géneros: Centaurium 
Hill (6), Curtia Cham. & Schltdl. (1), Halenia 
Borkh. (2), Irlbachia Mart. (1), Lisianthius 
P.Browne (2), Schultesia Mart. (3) y Voyria 
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Aubl. (4) (Nelson 2008). En lo que respecta 
a Voyria, se distribuye principalmente en los 
Trópicos Americanos con 19 especies y una 
en el oeste de África tropical (Maas & Ruyters 
1986). En Honduras, se encuentra registrado V. 
alba (Standl.) L.O.Williams, V. aphylla (Jacq.) 
Pers., V. parasitica (Schltdl. et Cham.) Ruyters 
& Maas, V. tenella Hook. (Nelson 2008; Wilbur 
2015); estas especies son de bosques húmedos 
y pluviales y de elevaciones de 0–1,700 m; 
caracterizándose por plantas micoheterotróficas, 
sin clorofila, con hojas opuestas, reducidas y 
escamiformes. No obstante, suelen confundirse 
con otras micoheterotróficas de la familia 
Burmanniaceae, pero se diferencian por las hojas 
alternas y flores 3 ó 6 meras y ovario ínfero (Maas 
& Ruyters 1986).

En cuanto a Lentibulariaceae, es una 
familia de distribución cosmopolita (de regiones 
templadas, tropicales y árticas), conformada por 
más de 300 especies, incluye plantas herbáceas, 
anuales o perennes, que pueden ser terrestres, 
acuáticas o epífitas (Taylor 1989; Zamudio 1990). 
Honduras posee 17 especies en tres géneros 
(Genlisea A. St.-Hil., Pinguicula L. y Utricularia 
L.), siendo el más numeroso Utricularia con 12 
especies registradas (Nelson 2008); este género 
de 214 especies incluye plantas carnívoras que 
viven en agua dulce y en suelos húmedos en todos 
los continentes con excepción de la Antártida 
(Taylor 1989). Los miembros acuáticos del 
género presentan vejigas grandes y conspicuas 
(Salmon 2001), mientras que las especies epífitas 
pueden crecer en musgos húmedos y en cortezas 
esponjosas de árboles en selvas húmedas o 
lluviosas (Lloyd 1942). Todas sus especies son 
consideradas carnívoras, debido a que capturan 
pequeños organismos por medio de trampas con 
vejigas de succión (Rutishauser & Isler 2001).

Como parte de los estudios florísticos 
realizados por los herbarios EAP y TEFH y 
como un esfuerzo por contribuir al conocimiento 
de la flora de Honduras, se realizaron viajes de 
exploración y recolección botánica en diversos 
departamentos del país (Atlántida, Comayagua, 
Gracias a Dios y Olancho). Durante este trabajo 
se encontraron especies no registradas para la 
flora de Honduras. 

Materiales y Métodos
Los especímenes de respaldo fueron 

fotografiados en su hábitat  (Figs.  1-3) , 

herborizados y depositados en los herbarios 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras (TEFH) y Paul C. Standley de la 
Escuela Agrícola Zamorano (EAP). Para las 
identificaciones se usaron claves taxonómicas 
de Flora mesoamericana.

Resultados y Discusión
Gentianaceae 
1. Voyria truncata (Standl.) Standl. & Steyerm., 
Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23: 78. 
1944. Leiphaimos truncata Standl., Contr. U.S. 
Natl. Herb. 20: 196. 1919. Tipo: PANAMÁ. 
Pittier 4306a (Holotipo: US). Fig. 1

Hierbas de hasta 7 cm alto; tallos simples, 
purpúreos a blancos, sin hojas evidentes. 
Inflorescencia de una flor solitaria; sin brácteas; 
pedicelos 5–10 mm largo. Flores 5–6 meras; 
cáliz 5–7 mm largo, corola 15–25 mm largo, 
puberulenta, el tubo 20–35 mm largo, purpúreo 
a blanco, cilíndrico, los lobos 10–20 × 0,5 
mm, púrpura-rosados a blancos, angostamente 
elípticos a ovados-triangulares. Ovario ca. 4,5 
× 1,8 mm, cilíndrico, sésil, truncado. Cápsula 
no vista.
Material examinado: Comayagua, Parque Nacional 
Cerro Azul Meámbar, Sendero Los Vencejos, bosque 
lluvioso tropical, 800 m, 28.I.2014, J. Hernández & 
H. Vega 203 (TEFH).

Voyria truncata se encuentra registrada 
en Belice, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, 
Panamá, Colombia y Perú. Crece en selvas altas 
perennifolias y bosques lluviosos tropicales, 
desde el nivel de mar hasta los 1,400 m 
(Maas & Ruyters 1986). La colección de 
Honduras se recolectó en el departamento de 
Comayagua, aproximadamente entre 140 y 300 
km de distancia de las poblaciones conocidas 
de Guatemala y Nicaragua, respectivamente 
(Fig. 4). Los individuos de la población de 
Comayagua, crecen sobre materia orgánica en 
descomposición, en bosque lluvioso subtropical, 
a 800 m de elevación. Por su distribución amplia 
no ha sido considerada bajo alguna categoría de 
riesgo de conservación. La población del Parque 
Nacional Cerro Azul Meámbar se encuentra 
protegida dentro de la zona de amortiguamiento, 
por lo que su conservación en Honduras no 
se encuentra bajo riesgo. Morfológicamente, 
Voyria truncata se diferencia de otras especies 
registradas en el país por las flores púrpura 
blanquecinas con los lobos del cáliz elípticos a 
ovado-triangulares (Fig. 1).
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Figura 1 – Algunas especies de Voyrias de Honduras – a. Voyria aphylla; b. Voyria parasitica; c. Voyria tenella; 
d-f. Voyria truncata – d. flor en vista lateral; e. flor en vista frontal; f. hábito.
Figure 1 – Some species of Voyrias of Honduras – a. Voyria aphylla; b. Voyria parasitica; c. Voyria tenella; d-f. Voyria truncata – d. 
flower in lateral view; e. flower in front view; f. habit.
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Lentibulariaceae
2. Utricularia endresii Rchb.f., Gard. Chron., n.s. 
1874(2): 582. 1874. Orchyllium endresii (Rchb.f.) 
Barnhart ex MacIntyre & Chrysler, Bull. Torrey 
Bot. Club 70: 252. 1943. Tipo: COSTA RICA. 
2000 ft. alt., in woods, on trunks, and on the soil 
at rather dry stations, Endres s.n. (Lectotipo: 
W-1889-286465, Isolectotipo: K-K000779804).  
 Fig. 2

Planta perenne, epífita. Hojas 4–6 × 1,3–1,6 
cm, oblongo-elípticas, membranáceas, verdes, 
las láminas mucho más largas que los pecíolos. 
Racimos 4,5–6,5 cm largo, pedicelos 2,5–2,8 
cm largo; lóbulos del cáliz 1,1–1,5 cm largo, 
similares, ovados; corola 1,2–1,5 cm largo, lila 
blanquecina con una mancha amarilla, el labio 
inferior transversalmente elíptico y con el ápice 
3-crenado. Cápsula no vista.
Material examinado: Atlántida, Tela, Refugio de 
Vida Silvestre Texíguat, Camino de la Laguna El 
Chino, La Liberación, bosque nuboso, 15o29’35.91”N, 
87o18’26.31”O, 1,600 m, 7.VII.2010, P. House & 
H. Vega 4876 (TEFH); Ceiba, Parque Nacional Pico 
Bonito, 15o39’31.40”N, 86o52’13.22”O, IX.2010, M. 
Solis 1 (TEFH-Foto); Comayagua, Parque Nacional 
Cerro Azul Meámbar (PANACAM), Cerro Aguacatales 
cercano a la Aldea El Palmital, bosque nuboso, 
14o49’41.19”N, 87o50’53.71”O, 1,540 m, 17.XI.2013, 
J. Hernández 204 (TEFH); Gracias a Dios, Cerro 
Baltimore, montañas cercanas a Las Marías, Biosfera 
del Río Plátano, bosque nuboso, 15o43’53.76”N, 
84o54’1.01”O, 820 m, 11.VI.2012, J. Hernández 201 
(EAP); Olancho, Parque Nacional Patuca, punto más 
elevado de la Montaña “Entre Ríos” bosque nuboso, 
14o10’43.95”N, 85o39’26.22”O, 1,500 m, 1.VI.2013, 
K. Soler 818 (EAP).

Utricularia endresii se ha registrado en 
Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, 
Ecuador y Venezuela. En Nicaragua, recientemente 
fue registrado por Pérez-Soto & López-Saéz 
(2009) de los volcanes Concepción y Maderas en 
la Isla de Ometepe. En general, crece como epífita 
sobre troncos y ramas de árboles u ocasionalmente 
como epipétrica en taludes asociadas a musgos, 
en bosques nublados o lluviosos, desde el nivel 
del mar hasta los 2,500 m (<http://tropicos.
org> 2015). Las colecciones de Honduras se 
recolectaron aproximadamente entre 320 y 490 
km de distancia de las poblaciones conocidas de 
Nicaragua y Costa Rica, respectivamente, lo que 
incrementa significativamente su distribución. 
Las colecciones provienen de los departamentos 
Atlántida, Comayagua, Gracias a Dios y Olancho, 
en bosque nuboso (bosque tropical siempreverde 

mixto altimontano), entre (820–)1,540–1,600 m 
(Fig. 4). Por su distribución amplia no ha sido 
considerada bajo alguna categoría de riesgo 
de conservación. Las cuatro poblaciones aquí 
registradas se encuentran protegidas dentro de las 
zonas de amortiguamiento y núcleo de las áreas 
naturales protegidas: Biosfera del Río Plátano, 
Parque Nacional Pico Bonito, Parque Nacional 
Patuca y El Refugio de Vida Silvestre Texíguat.

3. Utricularia jamesoniana Oliv., J. Proc. Linn. 
Soc., Bot. 4: 169–170, t. 1, f. 1. 1860. Tipo: 
ECUADOR. Napo: Consanga River, halfway 
Archedonae, prov. Ecuador, W. Jameson 1 
(Holotipo: K).
Utricularia schimperi Schenk, Jahrb. Wiss. 
Bot. 18: 230–232. 1887. Orchyllium schimperi 
(Schenk) Barnhart, Bull. Torrey Bot. Club 58: 
469. 1931. Tipo: DOMINICA. A.F. Schimper s.n. 
(Holotipo: B, destruido).
Utricularia verapazensis Morong ex Donn. Sm., 
Bot. Gaz. 18(6): 209. 1893. Tipo: GUATEMALA. 
Alta Verapaz: tree trunks near San Pedro Carchá, 
alt. 3000 ft, I.1887, H. von Tuerckheim 1109 
(Holotipo: US). Fig. 3

Planta perenne, epífita. Hojas 1,5–2,2 × 
0,3–0,6 mm, obovadas. Racimos 2,2–2,5 cm 
largo, pedicelos 0,5–1,2 mm largo; lóbulos del 
cáliz 0,8–1,2 mm largo, similares, ampliamente 
ovados; corola 0,6–1,1 mm largo, blanca matizada 
de púrpura y con una mancha amarilla, estipitado-
glandular. Cápsula 0,5–1,0 mm largo, oblongo-
elipsoide, ventralmente 1-valvada.
Material examinado: Atlántida, Tela, Refugio de 
Vida Silvestre Texíguat, Camino de la Laguna El 
Chino, La Liberación, bosque lluvioso, 15o29’35.91”N, 
87o18’26.31”O, 1,438 m, 7.VII.2010, P. House & H. 
Vega 4884 (TEFH); Comayagua, Parque Nacional 
Cerro Azul Meámbar (PANACAM), Los Pinos, cerca 
del área de senderos, bosque lluvioso, 14o52’19.36”N, 
87o54’2.26”O, 1,200 m, 28.I.2014, J. Hernández 
206 (TEFH); Olancho, Parque Nacional Patuca, 
Montaña “Entre Ríos” bosque lluvioso, 14o9’52.43”N, 
85o40’6.11”O, 1,300 m, 29.VI.2013, K. Soler 815 (EAP). 

Esta especie se ha registrado en México 
(Chiapas), Centroamérica (Guatemala, Costa Rica, 
Nicaragua, Panamá,), Sudamérica (Colombia, 
Venezuela, Guyana, Guayana Francesa, Surinam, 
Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia) y las Antillas 
(Martinica, Dominica, Guadalupe, Republica 
Dominicana) (Olvera 1996; <http://tropicos.
org> 2015). En general, crece sobre troncos y 
ramas, asociada a musgos en bosques nublados 
o lluviosos, a 1,700–2,500 m (Olvera 1996). Las 
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Figura 2 – Utricularia endresii – a. flor, vista frontal; b. flor, vista lateral; c. detalle de la flor, vista frontal; d. detalle 
de los estambres; e. detalle de las hojas; f. vista del sistema radical, tubérculos.
Figure 2 – Utricularia endresii – a. flower, front view; b. flower, lateral view; c. detail of the flower, frontal view; d. detail of the 
stamens; e. detail of the leaves; f. view of the root system, tubers.
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Figura 3 – Utricularia jamesoniana – a. flor, vista frontal; b. flor, vista lateral; c. inflorescencia; d. detalle de la flor, 
vista lateral; e. sépalo, vista anterior; f. vista del sistema radical, tubérculos.
Figure 3 – Utricularia jamesoniana – a. flower, front view; b. flower, lateral view; c. inflorescence; d. detail of flower, lateral view; e. 
sepal, frontal view; f. view of the root system, tubers.

a b

c d

e f



Nuevos registros de flora para Honduras

Rodriguésia 68(2): 771-778. 2017

777

colecciones aquí registradas de Honduras se 
encontraron aproximadamente entre 250 y 100 
km de distancia de las poblaciones conocidas de 
Guatemala y Nicaragua, respectivamente. Estas 
colecciones provienen de los departamentos 
Atlántida, Comayagua y Olancho, en bosque 
lluvioso, entre 1,200–1,438 m. Por su distribución 
amplia no ha sido considerada bajo alguna 
categoría de riesgo de conservación. Las tres 
poblaciones aquí registradas se encuentran 
protegidas dentro las zonas de amortiguamiento 
y núcleo de las áreas naturales protegidas: Parque 
Nacional Cerro Azul Meámbar, Parque Nacional 
Patuca y El Refugio de Vida Silvestre Texíguat.

En Honduras, Utricularia endresi y U. 
jamesoniana son especies de amplia distribución 
en la vertiente Atlántica, registradas desde la 
porción sur en el departamento de Atlántida y en la 
porción central en el departamento de Comayagua, 
hasta la porción oriente en el departamento de 
Olancho. Posiblemente se encuentran en otros 
departamentos del país en parques nacionales y 
reservas intermedias entre ellas, a elevaciones 

entre 800 y 1,700 m. Sin embargo, estas especies 
crecen de manera alopátrica, la primera en 
bosques nubosos a elevaciones entre (820–) 
1,540–1,600 m y la segunda en bosques lluviosos 
tropicales a elevaciones entre 1,200–1,438 m. 
Morfológicamente, Utricularia endresii se 
caracteriza por plantas con hojas largas y anchas 
(4–6 × 1,3–1,6 cm), inflorescencias con pedicelos 
largos (2,5–2,8 cm largo) y flores lilas blanquecinas 
con una mancha amarilla; en contraste, U. 
jamesoniana se caracteriza por plantas con hojas 
más pequeñas y delgadas (1,5–2,2 × 0,3–0,6 mm), 
obovadas, inflorescencias con pedicelos cortos 
(0,5–1,2 mm largo) y flores blancas matizadas de 
púrpura y con una mancha amarilla.
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Figura 4 – Distribución de los nuevos registros en Honduras.
Figure 4 – Distribution of new records in Honduras.
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Resumo 
Este trabalho apresenta os novos registros de Epidendrum cristatum e E. macrocarpum para a região Centro-
Oeste, no estado de Mato Grosso. São fornecidas descrições, dados de distribuição geográfica, informações 
taxonômicas e ecológicas, bem como uma prancha fotográfica das espécies estudadas.
Palavras-chave: Amazônia, epífita, orquídea, Região Neotropical.

Abstract 
This work present the new records of Epidendrum cristatum and E. macrocarpum in the Central West region, 
in Mato Grosso state. We provided descriptions, geographic distribution data, taxonomic and ecological 
information, and photos of the species.
Key words: Amazon, epiphyte, orchid, Neotropical Region.
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Epidendrum  L. é um dos gêneros de 
Orchidaceae mais ricos da Região Neotropical, 
com cerca de 1500 espécies (Hagsáter & Soto-
Arenas 2005), e se distribui desde os Estados 
Unidos até a Argentina (Govaerts 2015). No 
Brasil é bastante expressivo, com 134 espécies 
ocorrendo em praticamente todo o território e no 
estado do Mato Grosso, encontra-se representado 
por 19 espécies (BFG 2015). Apresenta grande 
variação morfológica, tanto vegetativa quanto 
reprodutiva, sendo caracterizado pelo labelo 
adnato à coluna e pela antera dorso-apical 
(Hagsáter & Soto-Arenas 2005).

Durante o resgate de Flora da Usina 
Hidrelétrica Colíder, que abrange os municípios 
de Cláudia, Colíder, Itaúba e Nova Canaã do 
Norte, região centro-norte de Mato Grosso, foi 
coletado material de E. cristatum Ruiz & Pav. 
e E. macrocarpum Rich. Estas duas espécies 
são aqui registradas pela primeira vez para este 
estado, elevando para 21 o número de espécies 
do gênero. O material coletado foi herborizado 
segundo Fidalgo & Bononi (1989) e depositado 
nos herbários HERBAM e MBM (acrônimos de 
acordo com Thiers [continuamente atualizado]).

Deste modo, o presente trabalho tem o 
intuito de apresentar estes novos registros para 
o Mato Grosso, ampliando a distribuição destas 
espécies no território nacional, além de trazer 
descrições, dados de distribuição geográfica, 
comentários taxonômicos e ecológicos, e uma 
prancha com fotografias.

Epidendrum cristatum Ruiz & Pav., Syst. Veg. 
Fl. Peruv. Chil.: 243. 1798. Fig. 1a-d

Erva epífita, cespitosa. Raízes 2–4 mm 
espessura, castanho alvacentas. Rizoma ca. 1 
cm espessura, cilíndrico, 1–1,4 cm entre caules 
secundários, castanho. Cauloma 80–100 × 
0,7–0,8 cm, colmoso, cilíndrico, verde. Folhas 
alternas, conduplicadas; bainha 4–4,5 × 1,8–2,4 
cm, oblonga, amplexicaule, verde; limbo 20,3–
22,5 × 2,7–3,6 cm, estreito elíptico, base aguda, 
ápice agudo a obtuso, margem inteira, verde. 
Inflorescência em racemo simples, terminal, 
pendente, 17–26-flora, com brácteas imbricadas 
na base; brácteas do pedúnculo 10–14,2 × 1,4–1,6 
cm, estreito triangulares, base truncada, ápice 
arredondado, margem inteira, verdes; pedúnculo 
13–13,5 × 0,4–0,5 cm, subcilíndrico, verde; raque 
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Figura 1 – a-d. Epidendrum cristatum Ruiz & Pav. – a. hábito; b. inflorescência; c-d. flor; c. vista frontal; d. vista 
lateral. e-g. Epidendrum macrocarpum Rich. – e. inflorescência; f-g. flor em vista frontal. Fotos: M.E.Engels. 
Figure 1 – a-d. Epidendrum cristatum Ruiz & Pav. –  a. habit; b. inflorescence; c-d. flower; c. frontal view; d. lateral view. e-g. Epidendrum 
macrocarpum Rich. – e. inflorescence; f-g. frontal view of flower. Photos: M.E.Engels.
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10,5–15 × 0,2–0,3 cm, cilíndrica, verde a verde-
acastanhada. Flor ressupinada; ovário + pedicelo 
3,2–4 × 0,2 cm, cilíndrico, sulcado, verde; sépala 
dorsal ca. 1,8 × 0,5 cm, elíptica a lanceolada, base 
aguda, ápice obtuso, margem inteira, verde-claro 
com pintas castanhas; sépalas laterais ca. 1,8 × 0,5 
cm, elípticas, base aguda, ápice obtuso, margem 
inteira, verde-claro com pintas castanhas; pétalas 
ca. 1,8 × 0,2 cm, estreitamente oblanceoladas, 
base aguda, ápice obtuso a arredondado, margem 
inteira, verde-claro com pintas castanhas; labelo 
ca. 1,8 × 1 cm, trilobado, com uma par de calos na 
base do disco central; lobos laterais subquadrados, 
margem profundamente fimbriada, alvos; lobo 
central obdeltoide, ápice retuso, margem serreado-
denticulado, nervura central espessada da base do 
disco central ao ápice do lobo central, verde-claro 
alvacento; calos 2, ca. 2 × 0,5 mm, elípticos, 
alvos com ápice róseo. Coluna 1,2 × 0,4 cm, 
adnata ao labelo, claviforme, alva com margem 
do estigma rosada. Antera 1 × 1 mm, arredondada, 
alva. Polínias 4, ca. 1 mm compr., obovoides, 
fortemente achatadas, amarelas. Fruto não visto.
Material examinado: BRASIL. MATO GROSSO: 
Itaúba, Resgate de Flora da UHE Colíder, lote 
G de supressão, 2.XI.2015, fl., M.E.Engels 3752 
(HERBAM, MBM).

Epidendrum cristatum  possui ampla 
distribuição na Região Neotropical: México, 
Belize, Costa Rica, Guatemala, Honduras, 
Nicarágua, Panamá, Trindade e Tobago, Guiana, 
Suriname, Venezuela, Bolívia, Colômbia, Equador, 
Peru e Brasil (Govaerts 2015). No Brasil ocorre 
nos estados das regiões Sudeste e Sul, além da 
Bahia (BFG 2015). A possível ocorrência desta 
espécie para a Região Norte é apontada por BFG 
(2015), provavelmente devido a indicação de 
Silva et al. (1995) para o Pará e Roraima, no 
entanto, sem discriminarem material testemunho. 
No presente trabalho, E. cristatum tem sua 
distribuição ampliada para a região Centro-Oeste, 
no estado de Mato Grosso. Foi encontrada como 
epífita na Floresta Estacional Sempre Verde, às 
margens do rio Teles Pires, região de ecótono entre 
os domínios do Cerrado e Amazônia, sendo pouco 
frequente. Encontrada com flor em novembro.

Esta espécie é bastante característica por 
apresentar porte robusto com caule podendo 
chegar a 1 m de comprimento. Além disso, sua 
inflorescência é racemosa, simples e pendente, 
protegida na base por brácteas imbricadas, com 
flores de pétalas e sépalas verde-claras, com pintas 
castanhas; labelo alvo e verde-claro, trilobado 
com lobos laterais profundamente fimbriados. 

Epidendrum macrocarpum Rich., Actes Soc. 
Hist. Nat. Paris 1: 112. 1792. Fig. 1e-g

Erva epífita, cespitosa. Raízes ca. 2 mm 
espessura, alvo acastanhadas. Rizoma ca. 5 
mm espessura, cilíndrico, ca. 1 cm entre caules 
secundários, castanho. Cauloma 40–80 × 0,5 
cm, colmoso, cilíndrico, verde. Folhas alternas, 
conduplicadas; bainha 2,4–4 × 0,6–0,8 cm, oblonga, 
amplexicaule, verde; limbo 11–16,5 × 1,9–2,86 cm, 
elíptico; base aguda, ápice agudo, margem inteira, 
verde. Inflorescência em racemo simples, terminal, 
ascendente, 5–6-flora, com brácteas amplectivas 
dispersas no pedúnculo; brácteas do pedúnculo 
4,4–11,6 × 0,8–1 cm, oblongo-elipsoides, base 
truncada, ápice agudo, margem inteira, verdes; 
pedúnculo 24 × 0,3 cm, cilíndrico, verde; raque 
2,7 × 0,2 cm, cilíndrica, verde. Flor ressupinada; 
ovário + pedicelo 3,8–4,0 × 0,1–0,2 cm, cilíndricos, 
sulcado, verde-alaranjado; sépala dorsal ca. 
2–2,5 × 0,4–0,5 cm, elíptico-lanceolada, base 
aguda, ápice agudo, margem inteira, alaranjado; 
sépalas laterais ca. 2–2,5 × 0,4–0,5 cm, elíptico-
lanceoladas, base aguda, ápice agudo, margem 
inteira, alaranjadas; pétalas ca. 2–2,5 × 0,5 cm, 
elíptico-lanceoladas, base aguda, ápice agudo, 
margem inteira, alaranjadas; labelo ca. 2–2,5 × 
1,2–1,4 cm, trilobado, com um par de calos na base 
do disco central; lobos laterais obovoides, margem 
denteada a curto fimbriada, alaranjados; lobo 
central oblanceolado, margem denteada a curto 
fimbriada, ápice agudo, nervura central carenada da 
base do disco central até metade do comprimento 
do lobo central, alaranjado, com carena amarela; 
calos ca. 2 × 0,5 mm, estreito-elípticos, amarelos. 
Coluna 1,2–1,4 × 0,4 cm, adnata ao labelo, 
claviforme, alaranjada com ápice alvo. Antera ca. 
1 × 1 mm, redonda, amarela. Polínias 4, ca. 1 mm 
compr., obovoides, fortemente achatadas, amarelas. 
Fruto não visto.
Material examinado: BRASIL. MATO GROSSO: Itaúba, 
Resgate de Flora da UHE Colíder, lote G de supressão, 
9.V.2015, fl., M.E.Engels 3820 (HERBAM, MBM).

Epidendrum macrocarpum ocorre em 
Trindade e Tobago, Guiana Francesa, Guiana, 
Suriname, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru 
e Brasil (Govaerts 2015). No Brasil ocorre nos 
estados do Amazonas, Amapá, Pará, Roraima, 
Alagoas, Bahia, Maranhão, Paraíba, Pernambuco 
e Rio de Janeiro (BFG 2015). No presente trabalho, 
E. macrocarpum é registrado pela primeira vez 
para o estado de Mato Grosso. Foi encontrada às 
margens do rio Teles Pires na Floresta Estacional 
Sempre Verde, região de ecótono entre os domínios 
de Cerrado e Amazônia, sendo pouco frequente.
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Pode ser caracterizada pelas f lores 
ressupinadas e vistosas (ca. 5 cm diâm.), de 
coloração alaranjada (vermelha no Pará, ver 
Koch et al. 2014) e é comumente encontrada 
sobre formigueiros, e estes sobre ramos de 
árvores; labelo trilobado, margem serreada a 
curto fimbriada, e ápice agudo. Outras espécies 
congêneres simpátricas e que também ocorrem 
sobre formigueiros são E. flexuosum G. Mey. e E. 
smaragdinum Lindl. Epidendrum macrocarpum 
diferencia-se de E. flexuosum pelas flores 
alaranjadas e ressupinadas (vs. róseas e não 
ressupinadas), e de E. smaragdinum pela 
inflorescência ascendente, flores alaranjadas e 
folhas com limbo elíptico (vs. inflorescência 
descendente, flores verdes a verdes pintalgadas 
de castanho e folhas com limbo lanceolado). 
Encontrada com flor em novembro.
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Resumo 
O conhecimento sobre a flora da Amazônia brasileira é bastante incompleto e muitas áreas são ainda 
botanicamente pouco exploradas. Este trabalho reporta novas ocorrências de angiospermas para Roraima, 
provenientes de duas unidades de conservação no sudoeste do estado, o Parque Nacional Serra da Mocidade 
e a Estação Ecológica do Niquiá. Foram encontrados novos registros para quatro gêneros e 23 espécies 
pertencentes a 15 famílias de angiospermas. Leguminosae apresentou o maior número de novos registros, 
com cinco espécies. Os resultados trouxeram um acréscimo de 0,75% à flora de angiospermas em Roraima, 
ressaltando-se a necessidade de ampliação do esforço de coleta em todo o estado.
Palavras-chave: Amazônia, distribuição geográfica, flora, unidades de conservação.

Abstract 
Knowledge of the flora of the Brazilian Amazon is very incomplete and many areas are still botanically 
unexplored. This work reports new records of angiosperms to Roraima from two conservation units in the 
southwest of the state, the Serra da Mocidade National Park and Niquiá Ecological Station. New records for 
four genera and 23 species belonging to 15 angiosperm families were found. Leguminosae had the highest 
number of new records, with five species. The results brought an increase of 0.75% to the angiosperm flora 
in Roraima, highlighting the need to expand the collection effort throughout the state.
Key words: Amazon, geographic distribution, flora, conservation units.
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A Amazônia brasileira tem uma flora de 
angiospermas estimada em 11.896 espécies 
(BFG 2015). Entretanto, mesmo considerando 
a incompletude do conhecimento florístico na 
bacia amazônica (Hopkins 2007), especialmente 
em áreas remotas (Zappi et al. 2016), muitas 
adições têm sido registradas em razão de recentes 
levantamentos na região (Rodrigues & Flores 
2010; Medeiros et al. 2014; Carleial & Bigio 2014; 
Sobral et al. 2015; Costa et al. 2016; Barbosa-Silva 
et al. 2016).

Roraima é o estado mais setentrional da 
Amazônia brasileira, fazendo fronteira internacional 
com a Venezuela e Guiana e internamente, com os 
estados do Amazonas e Pará. A maior parte da 
área do estado está inserida no escudo das Guianas 
(Funk et al. 2007) e sua grande heterogeneidade 
ambiental se expressa pela ocorrência de diversas 

fitofisionomias associadas a uma elevada variação 
altitudinal, o que resulta em um complexo mosaico 
de habitats, abrangendo campinas e campinaranas, 
florestas de terra firme, savanas e tepuis (Sete Silva 
1997; Barbosa et al. 2007). Com relação à flora do 
estado, BFG (2015) registrou 3.075 espécies de 
angiospermas para Roraima.

Entre as oito unidades de conservação (UCs) 
federais no estado (Perdiz 2014), duas permanecem 
floristicamente muito pouco estudadas, o Parque 
Nacional Serra da Mocidade (PNSM) e a Estação 
Ecológica de Niquiá (EEN) (Fig. 1). Ambas estão 
localizadas no município de Caracaraí no sudoeste 
de Roraima, e se estendem principalmente sobre 
áreas baixas (até ca. 100 m de altitude). Entretanto, 
o PNSM, que cobre 350.960 ha, é mais conhecido 
por um conjunto isolado de montanhas com até 
cerca de 1.800 m, próximo à divisa com a Área 
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Indígena Yanomami (Coelho et al. 2015). Por outro 
lado, a EEN tem 284.787,42 ha, com duas pequenas 
elevações entre 200–500 m. As áreas do PNSM e 
da EEN são distinguidas como prioritárias para a 
conservação, utilização sustentável e repartição de 
benefícios da biodiversidade brasileira, estando 
inseridas na classe de extrema importância para 
a conservação da biodiversidade (Capobianco et 
al. 2001).

Levando em consideração a acentuada 
necessidade de coleta de dados biológicos para a 
elaboração dos planos de manejo do PNSM e da 
EEN, o Instituto Chico Mendes para a Conservação 
da Biodiversidade organizou uma expedição 
multidisciplinar a estas UCs, denominada Terra 
Incognita. Como contribuição da equipe botânica 
envolvida nesta expedição, esta nota reporta novas 
ocorrências de angiospermas para o estado de 
Roraima, Brasil.

A expedição Terra Incognita ocorreu de 4 
a 18 de dezembro de 2013, em diferentes pontos 
amostrais, sendo empregado um esforço de 2–3 
dias de coleta por sítio, totalizando oito dias de 
coleta (Fig. 1). Nas UCs, foram percorridas áreas 
ao longo de diferentes fitofisionomias (campinas, 
campinaranas, florestas ciliares [várzeas e igapós] 
e florestas de terra firme) (Fig. 2a-d). Para a coleta 
de material botânico foi empregado o método de 
caminhamento (Filgueiras et al. 1994), utilizando-

se principalmente trilhas e cursos d’água. Nas 
áreas florestais foram feitas coletas intensivas 
com auxílio de escalador. Os exemplares foram 
incorporados aos herbários UFRR e MIRR (Thiers, 
continuamente atualizado) e as duplicatas, quando 
disponíveis, encaminhadas para outros herbários. 
Adicionalmente, espécimes tombados nos herbários 
UFRR e MIRR, coletados previamente na área de 
estudos, também foram analisados. As identificações 
dos táxons foram realizadas utilizando monografias 
e revisões, quando disponíveis, bem como floras 
de regiões vizinhas, com destaque para Flora of 
the Venezuelan Guayana (e.g., Berry et al. 2005). 
Imagens digitais de determinados táxons foram 
enviados para especialistas. Para cada táxon 
identificado em nível específico foram levantados 
os dados sobre distribuição geográfica por meio de 
consulta à literatura especializada. A delimitação e 
nomenclatura das famílias seguiu APG IV (2016), 
com exceção de Leguminosae, de acordo com 
a recomendação de Lewis & Schrire (2003). O 
ambiente R versão 3.3.0 (R Core Team 2016) foi 
utilizado para elaborar o mapa apresentado na 
Figura 1, a partir da base cartográfica disponível 
no sítio do DIVA-GIS (<http://biogeo.ucdavis.edu/
data/diva/adm/BRA_adm.zip>).

Vinte e três espécies de angiospermas são 
registradas pela primeira vez para a flora de Roraima 
(Tab. 1), pertencentes a 15 famílias e 20 gêneros. 

Figura 1 – Mapa com as duas unidades de conservação (Parque Nacional Serra da Mocidade e Estação Ecológica 
de Niquiá) onde as novas ocorrências de angiospermas foram encontradas em Roraima, Brasil.
Figure 1 – Map showing the two conservation units (Serra da Mocidade National Park and Niquiá Ecological Station) where new 
occurrences of angiosperms were found in Roraima, Brazil.
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Figura 2 – Habitats e algumas novas ocorrências de angiospermas encontradas em Roraima, Brasil – a-b. campinas e 
campinaranas no Parque Nacional Serra da Mocidade; c. campinas na Estação Ecológica do Niquiá; d. Rio Água Boa do 
Univini, com florestas ciliares e de terra firme na Serra do Cumarú, delimitando o Parque Nacional Serra da Mocidade 
(margem esquerda) da Estação Ecológica do Niquiá (margem direita); e. Macrosamanea consanguinea (Cowan) Barneby 
& J.W.Grimes (Leguminosae); f. Molongum laxum (Benth.) Pichon (Apocynaceae). Fotos: Rodrigo Schütz Rodrigues.
Figure 2 – Habitats and some new occurrences of angiosperms found in Roraima, Brazil – a-b. campinas and campinaranas in the Serra 
da Mocidade National Park; c. campinas in the Niquiá Ecological Station; d. Água Boa do Univini River with riparian and terra firme 
forests in the Serra do Cumarú mountains, delimiting the Serra da Mocidade National Park (left bank) of the Niquiá Ecological Station 
(right bank); e. Macrosamanea consanguinea (Cowan) Barneby & J.W.Grimes (Leguminosae); f. Molongum laxum (Benth.) Pichon 
(Apocynaceae). Photos by Rodrigo Schütz Rodrigues.
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Além disso, não havia citações de ocorrência 
para Roraima dos gêneros Campylosiphon 
Benth. (Burmanniaceae), Limadendron Meireles 
& A.M.G.Azevedo (Leguminosae), Molongum 
Pichon (Apocynaceae) (Fig. 2f) e Voyriella Miq. 
(Gentianaceae).

Leguminosae apresentou o maior número 
de novos registros, com cinco espécies. Destas, 
três pertencem a Macrosamanea Britton & 
Rose (Leguminosae, Mimosoideae), para o 
qual havia somente a citação prévia de duas 
espécies para Roraima, M. froesii Barneby & 

Grimes e M. discolor (Willd.) Britton & Killip 
(Barneby & Grimes 1996; BFG 2015). Além 
disso, cabe ressaltar que, embora citada para o 
Brasil (Amazonas) por Barneby & Grimes (1996), 
Macrosamanea consanguinea (Cowan) Barneby 
& J.W.Grimes (Fig. 2e), agora reportada também 
para Roraima, não foi mencionada para o Brasil na 
Lista da Flora do Brasil (BFG 2015).

As espécies que correspondem às novas 
ocorrências em Roraima ocorrem em vários tipos 
de ambientes nas UCs visitadas (PNSM e EEN), 
principalmente em florestas ciliares e de terra firme. 

Táxon Voucher Habitat Distribuição geográfica prévia
Apocynaceae
Molongum laxum (Benth.) Pichon ROP 2075; RSR 

2292, 2373, 2564
FLC, CAM COL, VEN, BRA (AM)1,18

Bignoniaceae
Amphilophium magnoliifolium (Kunth) L.G. 
Lohmann

RSR 2488, 2524 FLC COL, VEN, GUY, SUR, GUF, BRA 
(AM)2,18

Bromeliaceae
Ananas ananassoides (Baker) L.B.Sm. RCF 7020 FLC GUY, SUR, GUF, PRY, ARG, BRA 

(amplamente distribuída)3,18

Burmanniaceae
Burmannia polygaloides Schltr. ROP 2345; RSR 

2635
CAP VEN, BRA (AM, MT)4,18

Campylosiphon purpurascens Benth. RSR 2501 FTF COL, VEN, GUY, SUR, GUF, PER, 
BRA (AC, AP, AM, BA, MT, PA, 
PE)4,18

Chrysobalanaceae
Hirtella bicornis Mart. & Zucc. ROP 2284 FLC COL, VEN, GUY, SUR, GUF, PER, 

BRA (AC, AP, AM, MT, PA, PE, 
RO)5,18

Tabela 1 – Lista de novas ocorrências de angiospermas para o estado de Roraima, Brasil – habitats: CAM = campina, CAP 
= campinarana, FLC = floresta ciliar, FTF = floresta de terra firme. Coletores: ETF: E.T. Fujisaki; GM = G. Martinelli et al.; 
MNC = M.N. Coelho et al.; RCF = R.C. Forzza et al.; ROP = R.O. Perdiz et al.; RSR = R. Schütz Rodrigues et al. Fontes 
de dados da distribuição geográfica previamente conhecida – 1. Zarucchi (1995); 2. Lohmann & Taylor (2014); 3. Smith 
& Downs (1979); 4. Maas & Maas (1997); 5. Prance (1998); 6. Kearns (1998); 7. Struwe (1999); 8. Pennington (2003); 9. 
Meireles & Tozzi (2015); 10. Barneby & Grimes (1996); 11. Dorr & Meijer (2005); 12. Berry (2001); 13. Berg (2001); 14. 
MacDougal (2003); 15. Acevedo-Rodríguez (2005); 16. Pennington & Edwards (2005); 17. Marcano-Berti (2005); 18. BFG 
(2015). Acrônimos seguem ISO 3166-1 (UNSD 2016) e IBGE (2016), para países e estados brasileiros, respectivamente.
Table 1 – List of new records of angiosperms for Roraima State, Brazil – habitats: CAM = Amazonian campina, CAP = Amazonian campinarana, 
FLC = riverine forest, FTF = terra firme forest. Collectors: ETF: E.T. Fujisaki; GM= G. Martinelli et al.; MNC = M.N. Coelho et al.; RCF 
= R.C. Forzza et al.; ROP = R.O. Perdiz et al.; RSR = R. Schütz Rodrigues et al. Sources of previously known geographical distribution: 1. 
Zarucchi (1995); 2. Lohmann & Taylor (2014); 3. Smith & Downs (1979); 4. Maas & Maas (1997); 5. Prance (1998); 6. Kearns (1998); 7. 
Struwe (1999); 8. Pennington (2003); 9. Meireles & Tozzi (2015); 10. Barneby & Grimes (1996); 11. Dorr & Meijer (2005); 12. Berry (2001); 
13. Berg (2001); 14. MacDougal (2003); 15. Acevedo-Rodríguez (2005); 16. Pennington & Edwards (2005); 17. Marcano-Berti (2005); 18. 
BFG (2015). Acronyms follow ISO 3166-1 (UNSD 2016) and IBGE (2016) for countries and Brazilian states, respectively.
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Táxon Voucher Habitat Distribuição geográfica prévia
Clusiaceae
Garcinia madruno (Kunth) Hammel ETF 89 FLC CRI, PAN, COL, VEN, GUY, SUR, 

GUF, ECU, PER, BOL, BRA (AC, AM, 
BA, MT, PA, TO)6,18

Gentianaceae
Curtia obtusifolia (Spruce ex Benth.) Knobl. RSR 2630 CAP VEN, BRA (AM)7,18

Voyriella parviflora (Miq.) Miq. RSR 2494 FTF PAN, COL, VEN, GUY, SUR, GUF, 
PER, BRA (AP, AM, MT, PA)7,18

Leguminosae
Andira inermis (W.Wright) DC. ROP 2205 FTF MEX, Central America, West Indies, 

COL, VEN, GUY, SUR, GUF, ECU, 
PER, BOL, ARG, BRA (AC, AP AM, 
GO, MG; MS; MT; PR; RO, SC)8

Limadendron amazonicum (Ducke) Meireles 
& A.M.G. Azevedo

ROP 2224; RSR 
2626

FTF, FLC VEN, BRA (AM, PA)9,18

Macrosamanea consanguinea (Cowan) 
Barneby & J.W.Grimes 

ROP 2116; 2234; 
RSR 2388

CAM, FLC COL, VEN, BRA (AM)10,18

Macrosamanea pubiramea (Steud.) Barneby 
& J.W.Grimes

RSR 2553 CAP COL, VEN, GUY, SUR, GUF, BRA 
(AC, AM, AP, PA)10,18

Macrosamanea simabifolia (Benth.) Pittier RCF 6911 CAM COL, VEN, BRA (AM)10,18

Malvaceae
Luehea alternifolia (Mill.) Mabb. ROP 2229 CAP MEX, Central America, West Indies, 

COL, VEN, GUY, SUR, GUF, PER, 
BOL, BRA (AC, AM)11,18

Melastomataceae
Miconia rhytidophylla Naudin MNC 2580; RCF 

7046
FLC VEN, GUY, SUR, BRA (AM)12,18

Miconia serialis DC. GM 17361; RCF 
6850; ROP 2098

FTF, FLC VEN, GUY, SUR, GUF, BRA (CE, 
MA, PA, PE, SE)12,18

Moraceae
Naucleopsis stipularis Ducke ETF 28 FTF BRA (AM, MT, RO)13,18

Olacaceae
Cathedra acuminata (Benth.) Miers RSR 2384 CAM COL, VEN, GUY, GUF, PER, BRA 

(AM, AC, GO, MT, PA, RO, TO)14,18

Sapindaceae
Matayba guianensis Aubl. ROP 2303 CAP VEN, GUY, SUR, GUF, ECU, PER, 

BOL, BRA (amplamente distribuída)15,18

Sapotaceae
Micropholis egensis (A.DC.) Pierre ROP 2077, 2084 FLC PAN, COL, ECU, PER, VEN, GUF, 

BRA (AC, AP, AM, RO, MA)16,18

Vochyseaceae
Qualea dinizii Ducke ROP 2209 FTF VEN, GUY, SUR, GUF, BRA (PA)17,18

Vochysia obscura Warm. RSR 2562 FTF COL, VEN, PER, BRA (AM, PA)17,18



788 Rodrigues, R.S. et al.

Rodriguésia 68(2): 783-790. 2017

A grande destas parte das espécies é composta por 
árvores de 3–20m de altura, seguidas por ervas 
terrestres. Entre as espécies herbáceas, duas são 
mico-heterotróficas, Campylosiphon purpurascens 
Benth. (Burmanniaceae) e Voyriella parviflora 
(Miq.) Miq. (Gentianaceae), coletadas em áreas 
úmidas no interior de florestas de terra firme.

As espécies aqui reportadas ocorrem, em 
sua maioria, no norte da América do Sul (78% dos 
táxons). Muitos destes táxons estão distribuídos 
principalmente na região Amazônica e, no Brasil, 
nos estados do Pará, Amazonas, Acre, Amapá 
e Mato Grosso. Algumas espécies apresentam 
algumas extensões de distribuição geográfica para 
a região Nordeste do Brasil, como são os casos 
de Campylosiphon purpurascens Benth., Hirtella 
bicornis Mart. & Zucc., Miconia serialis DC. e 
Garcinia madruno (Kunth) Hammel (BFG 2015). 
Por outro lado, Andira inermis (W.Wright) DC. 
possui a maior amplitude de distribuição entre 
os táxons aqui reportados, sendo encontrada em 
quase toda a região Neotropical (Pennington 2003). 
Por sua vez, uma espécie é endêmica no Brasil, 
Naucleopsis stipularis Ducke (Moraceae) (Berg 
2001; BFG 2015).

Além das novas ocorrências, foram coletados 
vários espécimes escolhidos como parátipos de uma 
espécie recentemente descrita de Melastomataceae, 
Miconia macuxi Meirelles et al. (Meirelles et al. 
2015). Esta espécie é constituída por arbustos 
baixos (até 3 m de altura) e, nos PNSM e EEN, 
ocorre em áreas de campinas e campinaranas 
(Fig. 2f), às vezes em populações relativamente 
numerosas. Um outro destaque foi a coleta de 
Drosera amazonica Rivadavia et al., descrita 
para áreas ribeirinhas alagáveis dos estados do 
Amazonas e Roraima (Rivadavia et al. 2009). Nesta 
excursão foi feita a segunda coleta desta espécie 
para Roraima, anteriormente conhecida no estado 
por uma coleta no Parque Nacional do Viruá.

A análise da flora de angiospermas do Brasil 
apresentada por BFG (2015) indicou que todos os 
estados brasileiros tiveram um aumento do número 
de espécies registradas, em comparação com o 
levantamento organizado por Forzza et al. (2010). 
Em Roraima, sua flora de angiospermas, de acordo 
com BGF (2015), foi anotada em 3.075 espécies, 
representando um aumento de 37,3% em relação 
à registrada por Forzza et al. (2010). Os resultados 
obtidos em apenas oito dias de amostragem 
trouxeram um acréscimo de 0,75% à flora de 
angiospermas do estado, que passa a contar com 
cerca de 3100 espécies documentadas. Desta forma, 

as informações aqui apresentadas são significativas 
para a ampliação do conhecimento sobre a flora 
de Roraima, ainda pobremente amostrada e em 
urgente necessidade de ampliação do esforço de 
coleta em todo o estado.
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Short Communication / Nota Científica
New records of parasitized plants by Escobedia grandiflora
(Orobanchaceae) in natural habitats

Edison Cardona Medina1,2,3 & Sandra Bibiana Muriel Ruíz1

Abstract 
Hemiparasitic plant roots adhere to neighboring plants in order to meet part or all of their nutritional re-
quirements. Escobedia grandiflora (L. f.) Kuntze is a hemiparasitic plant found throughout the America. 
Its orange colored roots are used as a natural colorant in food and medicines, but there is little information 
about plant requirements. The aim of this study was to identify host plants of E. grandiflora in five natural 
habitats within the department of Antioquia (Colombia). There, E. grandiflora plants were selected and an 
area of 50 × 50 cm around them was demarcated, in order to identify the vegetation in the quadrant with 
adhering haustoria. The Amount of haustoria of E. grandiflora on these plants was established. Twenty-two 
species belonging to seven botanical families were recorded as being parasitized by E. grandiflora, the most 
predominant family being Poaceae, with twelve species. Greater compatibility or preference was suggested for 
18.2% of the identified plant species. It was concluded that E. grandiflora has a wide host range, especially 
within the Poaceae family. This record contributes to an increased knowledge of this species, and constitutes 
basic information for future studies.
Key words: Escobedia, parasitism, hosts, haustorium, Orobanchaceae.

Resumen 
Las plantas parásitas de raíces se adhieren a las plantas vecinas, absorbiendo vía xilema una parte o la totalidad 
de sus requerimientos nutricionales. Escobedia grandiflora es una planta hemiparasita obligada de raíces, 
que se encuentra en algunas regiones de América. Las raíces naranjadas de esta especie son usadas como 
colorante natural para los alimentos y en la medicina tradicional, pero existe poca información sobre esta 
planta parasita. El objetivo de este trabajo fue identificar las plantas hospederas de E. grandiflora en cinco 
hábitats naturales del departamento de Antioquia (Colombia). Para la identificación se ubicaron plantas de 
E. grandiflora, demarcadas en un área de 50×50 cm, revisando y verificando, a partir de la extracción de 
raíces de las plantas vecinas, la presencia de haustorios de color naranja adheridos, típicos de E. grandiflora. 
Se reporta la presencia de 22 especies dividas en 7 familias botánicas, siendo más predominante la familia 
Poaceae con 12 especies. Una mayor compatibilidad fue sugerida para el 18.2% de las especies identificadas. 
Se puede concluir que E. grandiflora tiene un amplio rango de hospederos, especialmente dentro de la familia 
Poaceae. Este registro contribuye al incremento del conocimiento sobre la especie, y se constituye como una 
información básica para futuros estudios.
Palabras clave: Escobedia, parasitismo, hospederos, haustorio, Orobanchaceae.
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Root hemiparasites adhere to neighboring 
plants, absorbing some or all of the water, 
carbohydrates, and minerals they require through 
the use of haustoria (Yoder 2001). A complex web 
of interactions is established between the parasitic 

plant and the host, affecting  the structure of the 
entire community (Gibson & Watkinson 1992b; 
Press & Phoenix 2005). Successful parasitism 
depends on the ability of the parasitic plant to 
recognize and attack the host, the responses and 
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defense of the host, and the resource offering 
of the host for optimal growth of the parasite 
(Yoder 2001). Parasitic plants recognize a group 
of molecules liberated by their hosts, which act 
as stimulants for the germination of their seeds 
and the formation of haustoria. The amplitude of 
chemical compounds that a parasite can recognize 
determines its host specificity (Yoder 2001; 
Cardoso et al. 2011; Joel et al. 2011). 

The family Orobanchaceae has the largest 
number worldwide of facultative and obligate 
parasites with approximately 87 genera and 1700 
species, which are morphologically diverse and 
utilize a wide range of hosts (Westwood et al. 
2010; Morawetz et al. 2010). Many genera of 
this family are known by their harmful effects 
on economically important plants, such a crop-
parasitic weed Striga hermonthica (Delile) Benth. 
(Bouwmeester et al. 2007; Parker 2009; Sholes & 
Press 2008). Within this family, various genera 
are phylogenetically related to Escobedia, such as 
Alectra, Hyobanche, Striga, Melasma, Euphrasia, 
Parentucellia, Sopubia and Rhinanthus (Bennett 
& Mathews 2006; Morawetz et al. 2010). The 
species of these genera have been found to 
parasitize plants of more than 18 families, among 
them: Andropogon monticola Roem. & Schult., 
Andropogon pumilus Roxb., Arachis hypogaea L., 
Borreria pusilla (Wall.) DC., Commelina hasskarlii 
C.B. Clarke, Medicago sativa L, Oryza sativa L., 
Oryza glaberrima Steud., Panicum maximum Jacq, 
Paspalum scrobiculatum L., Pennisetum glaucum 
(L.)R. Br., Saccharum officinarum L, Sporobolus 
coromandelianus (Retz.) Kunth, Sorghum vulgare 
Pers., Vigna unguiculata (L.) Walp., Vigna radiata 
(L.) R. Wilczek, Tridax procumbens L., Zea mays 
L, among others hosts (Kumar & Solomon 1941; 
Thombre 1962; Riches et al. 1992). 

Escobedia grandiflora (L.f.) Kuntze is 
an obligate hemiparasitic plant (Cardona & 
Muriel 2015) that has been used by tradional 
communities, especially in South America, 
due to its orange-colored roots that serve as a 
natural colorant for foods and medicine (Pennell 
1931). Despite its importance, there is little 
information on this specie regarding aspects 
of its behavior as a parasitic plant. Cardona & 
Muriel (2015) registered, under experimental 
conditions, the formation of haustoria of E. 
grandiflora in four plants of the Poaceae family: 
Zea mays, Andropogon bicornis L.. Calamagrostis 
viridiflavescens (Poir.) Steud. and Sporobolus 
jacquemontii Kunth. However, little was known 

so far about the host plants in its natural habitat, 
which allow it to reach its reproductive stage and 
thus maintain natural populations. The objective 
of this study was to determine the host plants of 
E. grandiflora in five previously identified natural 
habitats in the department of Antioquia.

The natural habitats in which Escobedia 
grandiflora was found were located in the countries 
of Copacabana (6o18.781’N, 75o30.392’W), 
Gómez Plata (7o9.566’N, 75o22.524’W), San 
Jerónimo (6o22.40’N, 75o43.1’W), Yarumal 
(7o9.458’N, 75o22.570’W) and Yolombó 
(6o34.871’N, 75o8.679’W) Antioquia-Colombia.
For the determination of hosts, E. grandiflora 
was first located and an area of 50 × 50 cm 
was demarcated around it in order to study the 
vegetation in the quadrant. A detailed revision 
of neighboring plants of E. grandiflora was 
done to verify whether they were parasitized or 
not (Gibson & Watkinson 1992b). The revision 
entailed carefully uncovering the roots of 
neighboring plants by eliminating the soil around 
them until adhered orange colored haustoria were 
observed, following the methodology developed 
by Montes-Hernández et al. (2015). The number 
of haustoria in 10 cm of the root of the parasitized 
plant were counted of 30 hosts plants. If the 
number of haustoria were greater to or equal 
to 8, they were ranked as high, with numbers 
oscillating between seven and three ranked as 
medium, and less than three ranked as low. Later, 
botanical samples of parasitized species were 
collected for identification. When the plants were 
not fertile, specimens were collected and grown in 
greenhouse bags at the Laboratory of Botany and 
Vegetal Physiology of the Politécnico Colombiano 
Jaime Isaza Cadavid until they became fertile. 
Samples of the plants were identified at the JUAM, 
UDEA, and COL herbaria. 

Twenty-two hosts belonging to seven 
botanical families, of which 52.3% of the 
parasitized species belonged to the family Poaceae, 
including three specimens of Axonopus. 14% of 
the species belonged to the family Asteraceae; 
9% to the family Cyperaceae with two species of 
Scleria; and 9% to the family Melastomataceae, 
with two species of the genus Clidemia. The 
families Thelypteridaceae, Blechnaceae, and 
Bromeliaceae were each represented, with 1% 
of the parasitized species. In Table 1, there is a 
complete list of parasitized species and abundance 
of haustoria of E. grandiflora found in their roots 
(Fig. 1a-d).
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The predominance of hosts in the family 
Poaceae was also registered for plant parasites of the 
Striga and Sopubia genera (Kumar & Solomon 1941; 
Thombre 1962). Here, in 31.8% of the parasitized 
species, low numbers of haustoria were observed, 
which may indicate a low compatibility with, or 
preference of E. grandiflora for these species. A 
medium number of haustoria were found in 50% 
of the species, while 18.2% had a high number 
of haustoria. These last belonged in their totality 
to Poaceae, suggesting that E. grandiflora has a 
preference for, or more marked compatibility with, 

plants of this family.  Which may suggest that it has 
a better compatibility with family Poaceae (Fig. 1d).

Many of the species registered as hosts in this 
study were observed in the same natural habitats 
within the department de Antioquia,  for which it 
is possible for E. grandiflora to form simultaneous 
parasitic relationships, as is registered in other 
species of the family Orobanchaceae (Gibson & 
Watkinson 1989a). This is the first study comprising 
the identification of hosts of the hemiparasite E. 
grandiflora, knowledge of which is increasing and 
constitutes base information for future studies related 

Figure 1 – The haustoria of E. grandiflora on roots – a. Axonopus compressus; b. Thelypteris conspersa; c. Clidemia 
strigillosa; d. Calamagrostis viridiflavescens. 

a b

c d
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to its requirements for reaching reproduction, its 
conservation, and the feasibility of its sustainable use. 
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