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Resumo 
O presente estudo teve como objetivo investigar a variação de atributos funcionais de espécies arbóreas ao longo 
de diferentes posições topográficas, em uma floresta subtropical na região do Alto Uruguai, em Santa Catarina. 
Para as 20 espécies mais abundantes na área amostrada, foram determinados densidade básica da madeira (WD), 
altura potencial (Hmax), área foliar (LA), área foliar específica (SLA), regime de renovação foliar, guildas de 
regeneração e de dispersão. A estrutura funcional foi avaliada por meio dos valores dos atributos funcionais por 
parcela, ponderados para a comunidade (CWM). A partir de um Modelo Digital do Terreno na resolução de 1 
m, foram extraídas para cada parcela a elevação, a declividade e curvatura. Os dados foram analisados por meio 
de correlações lineares, Análise de Coordenadas Principais (PCoA), Análises de Componente Principais (PCA) 
e modelo linear simples. Os resultados demonstraram correlações significativas e negativas entre Hmax x LA e 
Hmax x SLA. O gradiente topográfico influenciou de forma significativa a estrutura funcional do componente 
arbóreo. Conclui-se que a ocupação de diferentes posições no gradiente topográfico e ao longo do perfil vertical 
da floresta se deve ao fato das espécies apresentarem diferentes estratégias ecológicas.
Palavras-chave: atributos funcionais, ecologia florestal, ecologia funcional, mata atlântica, topografia.

Abstract 
This study aimed to investigate functional attributes of tree species along different topographic position, in a forest 
located in Upper Uruguay region, in Santa Catarina. The wood density (WD), potential height (Hmax), leaf area 
(LA), specific leaf area (SLA), leaves renovation regime, regeneration and dispersal guilds were determined for 
the 20 most abundant species in the sampled area. The functional structure was evaluated through a community 
weight matrix (CWM) of traits values for each sampling unit. Mean values of elevation, declivity and curvature 
were extracted for each sampling unit, from a Terrain Digital Model in a resolution of 1 m. The data was analyzed 
through linear correlations, Principal Coordinates Analysis (PCoA), Principal Components Analysis (PCA) and 
linear simple model. The results indicated significant and negative correlation between Hmax x LA and Hmax x 
SLA. The topographic gradient significantly influenced the functional structure of tree component. It is concluded 
that the occupation of different positions along the topographic gradient and the forest vertical profile by tree 
species were mediated by different ecological strategies.
Key words: functional attributes, forest ecology, functional structure, Atlantic forest, topography.
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Introdução
Recentemente, estudos com uma abordagem 

funcional têm contribuído para uma melhor 
compreensão sobre os padrões de coexistência e 
segregação de espécies arbóreas em comunidades 

(Adler et al. 2013) e sobre as respostas das 
espécies em função de variações no ambiente 
(Rosado et al. 2016). Abordagens com esta 
natureza baseiam-se no pressuposto de que a 
capacidade de desenvolvimento de uma espécie 
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em um determinado habitat está relacionada 
com sua estratégia de uso dos recursos, que pode 
ser sintetizada a partir de seus traços funcionais 
(“functional traits”). Segundo Violle et al. (2007), 
os traços funcionais de plantas podem ser definidos 
como sendo as características morfológicas, 
fisiológicas e fenológicas que impactam diretamente 
a performance dos indivíduos (crescimento, 
reprodução e sobrevivência), influenciando, assim, 
na aptidão dos mesmos a uma determinada condição 
ambiental. Assim, investigações sobre as relações 
entre os traços funcionais e a heterogenidade 
ambiental permitem um maior entendimento sobre 
o estabecimento das espécies em um determinando 
ambiente (McGill et al. 2006), sobre os mecanismos 
de coexistência de espécies arbóreas (Silvertown 
et al. 1999), sobre a partição de nichos ecológicos 
(Ackerly & Cornwell 2007; Violle & Jiang 2009) 
e do funcionamento do ecossistema (Díaz & 
Cabido 2001). Ressalta-se que a ideia da relação 
entre as caracteristicas funcionais e o ambiente 
não é nova, sendo que,  no século XIX, Darwin 
relatou que o processo de radiação evolutiva, 
em diferentes grupos de plantas e animais, pode 
produzir variações fenotípicas associadas às 
caracteristicas ambientais (Losos & Ricklefs 2009). 
Ainda, em meados do século passado, MacArthur 
& Levin (1967) introduziram o termo “similaridade 
limitante”, demonstrando que a especialização das 
espécies está relacionada com a heterogenidade 
ambiental e que a competição inter-específica pode 
impor um limite para a similiraridade funcional de 
espécies co-existentes. 

A partir de seus atributos, que representam 
os diferentes valores que um determinado traço 
funcional podem assumir (Violle et al. 2007), alguns 
autores (Díaz et al. 2004; Reich 2014) têm agrupado 
as espécies nas seguintes categorias relacionadas 
às suas estratégias ecológicas: i) conservadoras - 
que possuem atributos que refletem uma elevada 
capacidade de proteção da biomassa (e.g., elevada 
densidade da madeira, folhas pequenas, baixa área 
foliar específica); e ii) aquisitivas - que apresentam 
atributos que refletem uma maior capacidade de 
maximizar a obtenção de recursos (e.g., baixa 
densidade da madeira, folhas maiores e maior área 
foliar específica). De forma geral, enquanto espécies 
com estratégias conservadoras são favorecidas em 
ambientes com menor disponibilidade de recursos 
(e.g., solos pobres, baixa disponbilidade lúminica, 
com déficit hidrico), as que apresentam estratégias 
aquisitivas são favorecidas em ambientes com 
maior disponibilidade de recursos (e.g., solos de 

maior fertilidade, maior disponibilidade luminínica, 
sem defícit hídrico). 

Destaca-se que a topografia tem sido 
frequentemente relatada como uma importante 
fonte de heterogeneidade de comunidades de 
espécies arbóreas em escala local (e.g., Oliveira 
Filho et al. 1994; Valencia et al. 2004; Yang et al. 
2014). Isto ocorre, pois, ao longo de um gradiente 
topográfico, observa-se variações ambientais 
associadas ao tipo de solo, à declividade, à umidade 
(Oliveira Filho et al. 1998) e ao microclima 
(Ackerly et al. 2002), de forma que áreas de 
baixada geralmente apresentam características 
mais favoráveis para o desenvolvimento de plantas, 
como, por exemplo, maior umidade e fertilidade 
do solo e menor demanda evapotranspirativa, do 
que áreas de encosta e topo. Desta forma, espera-
se que a distribuição de espécies florestais, em 
diferentes posições do relevo, seja mediada por 
seus respectivos atributos funcionais, uma vez 
que os mesmos respondem a diferentes condições 
ambientais (Körner 2003; Ackerly 2004). 

Considerando a importância de estudos 
ecológicos com uma abordagem funcional para 
o entendimento da organização de comunidades 
biológicas, o presente trabalho teve como principal 
objetivo investigar as variações dos atributos 
funcionais de espécies arbóreas ao longo  de 
diferentes hábitats, em posições topográficas 
distintas, em uma floresta subtropical no Sul do 
Brasil. Nesta região, as florestas foram reduzidas 
e estão sob constante pressão antrópica, o que 
justifica estudos com abordagens ecológicas, que 
podem contribuir para subsidiar a restauração e uso 
sustentável. Assim, testou-se a hipótese de que o 
ambiente de baixada topográfica possa favorecer a 
predominância de estratégias aquisitivas e a encosta 
favorece estratégias conservadoras. 

Material e Métodos
Área de estudo
O estudo foi realizado em uma área ecotonal 

entre a Floresta Ombrófila Mista e a Floresta 
Estacional Decidual (IBGE 2012), em um fragmento 
florestal em avançado estágio de sucessão. A área 
localiza-se no município de Capão Alto, SC 
(coordenadas UTM: 524407 L, 6881056 N; altitude 
aproximada de 700 m), junto ao Reservatório UHE 
Barra Grande, do rio Pelotas, na Bacia Hidrográfica 
do Rio Uruguai, que foi alagado no ano de 2005. 
O clima, de acordo com Köppen, é do tipo Cfb. A 
precipitação média anual varia entre 1.200 a 1.900 
mm, com chuvas bem distribuídas durante o ano, e a 
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temperatura média anual é de 16oC (Formento et al. 
2004). Os solos variam de Cambissolo a Neossolo 
(Souza et al. 2015).

Amostragem da vegetação
Os valores de atributos funcionais [densidade 

básica da madeira (WD) (g/cm3), área foliar (LA) 
(cm2), área foliar específica (SLA) (cm2/g), altura 
potencial (Hmax) (m), regime de renovação 
foliar, guildas de dispersão] e a performance 
ecológica quanto à disponibilidade de luz (guildas 
de regeneração) foram determinados para as 20 
espécies mais abundantes amostradas por Souza 
et al. (2015) na mesma área. Souza et al. (2015) 
amostraram o componente arbóreo (DAP maior 
ou igual a 5 cm) utilizando 50 parcelas de 10 × 
20 m, distribuídas de forma sistemática, com uma 
distância de 5 m entre si, em uma grade de 5 × 
10 parcelas, com o maior lado acompanhando a 
encosta no sentido de maior declividade. Desta 
forma, totalizou-se 1 ha de amostragem, em uma 
área florestal contínua de, aproximadamente, 
250 ha. As espécies avaliadas no presente estudo 
compuseram 93,15% dos indivíduos lenhosos e 
89,15% da área basal amostrada, sendo, portanto, 
representativas da estrutura da área amostrada 
da floresta. 

Para a determinação da densidade básica da 
madeira, utilizou-se o protocolo de Chave (2006), 
coletando, assim, uma amostra de madeira de 
cinco a 10 indivíduos por espécie, com diâmetro 
na altura do peito de 10 a 30 cm, por meio de um 
trado de incremento (diâmetro de 5,15 mm). As 
amostras foram acondicionadas em recipientes 
com água até que apresentassem massa úmida 
constante. O peso da massa úmida constante foi 
determinado pelo princípio de Arquimedes, em 
que a medida da massa de água deslocada é igual 
a massa úmida da amostra. Posteriormente, as 
amostras foram colocadas em estufa até que a massa 
seca permanecesse constante e então pesadas em 
balança analítica com precisão de 0,001 g. Dessa 
maneira, a razão entre massa seca (g) pela massa 
úmida (g) gerou a densidade básica da madeira. A 
área foliar e a área foliar específica foram obtidas 
por meio da coleta de 20 folhas por indivíduo (10 
indivíduos/espécie), incluindo os pecíolos e, para 
folhas compostas, raques, seguindo o protocolo de 
Pérez-Harguindeguy et al. (2013). As folhas foram 
fotografadas por meio de uma câmera acoplada a 
uma estrutura de madeira com altura fixa. A imagem 
da folha foi então classificada no programa Envi e 
foi obtida a área da folha no programa ArcGis. Em 

seguida, as folhas foram armazenadas em estufa 
até alcançarem a massa seca constante e pesadas 
em balança analítica com precisão de 0,001 g. A 
área foliar específica foi obtida pela a razão entre 
a área foliar (cm2) e a massa seca das folhas (g). 
Os atributos funcionais referentes à altura máxima 
potencial, regime de renovação foliar (perenes, 
semidecíduas e decíduas) e guildas de dispersão 
(zoocóricas, anemocóricas e autocóricas, conforme 
Van der Pijl 1982); e a performance ecológica 
quanto à disponibilidade de luz (climácicas 
exigentes em luz e climácicas tolerantes à sombra, 
conforme Oliveira Filho et al. 1994, adaptado de 
Swaine & Whitmore 1988) foram caracterizados 
por meio de observações no campo e consulta à 
literatura (e.g., Leyser et al. 2012; Negrini et al. 
2012; Silva et al. 2012).

Topografia
A caracterização topográfica da área foi 

realizada a partir das coordenadas geográfica das 
parcelas, obtidas com um GPS de navegação, e de 
um modelo digital do terreno (MDT), derivado de 
imagens aéreas obtidas pelo recobrimento aéreo 
estadual de Santa Catarina, na resolução de 1 m. A 
partir do MDF, derivou-se, por meio do programa 
ArcGis, junto com a extensão 3D Analyst, os 
valores médios para cada parcela de elevação, 
representando a altitude (m), declividade (%) e 
curvatura.

Análises dos dados
Foi verificada a relação entre os atributos 

funcionais das espécies por meio de análises 
de correlações. A similaridade funcional das 
20 espécies estudadas foi analisada por meio 
da ordenação produzida por uma Análise de 
Coordenadas Principais (PCoA), a partir de uma 
matriz de dissimilaridade funcional elaborada 
usando a distância de Gower. Em seguida, os traços 
funcionais foram ajustados à ordenação produzida 
por meio da função envfit, do pacote Vegan 
(Oksanen et al. 2016), sendo aqueles significativos 
(p < 0,001) plotados na forma de vetores. Os 
valores para as parcelas referentes aos atributos 
funcionais ponderados para a comunidade (CWM) 
e às variáveis topográficas foram ordenados por 
meio de duas Análises de Componentes Principais 
(PCA’s). Com o propósito de identificar os eixos 
das PCA’s que sintetizaram de forma significativas 
os gradientes funcionais e topográficos, foram 
realizadas análises de Scree Plot (Jackson 1993). 
A magnitude dos scores das parcelas para os eixos 
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das PCA’s, que explicaram proporção significativa 
da variação total dos dados, foram espacializados 
e apresentados na forma de mapas. A fim de se 
avaliar a influência do gradiente topográfico sobre 
os atributos funcionais da comunidade, utilizou-se 
modelos lineares simples, tendo como variáveis 
independentes os eixos da PCA topográfica, que 
explicaram proporções significativas da inércia 
total; e como variáveis dependentes, os eixos 
da PCA funcional, que explicaram proporções 
significativas da inércia total. Todas as análises 
foram realizadas no programa R (R Core Team 
2016), junto com os pacotes FD (Laliberté & 

Legendre 2010; Laliberté & Shipley 2011) e Vegan 
(Oksanen et al. 2016).

Resultados
Os resultados demonstram que as espécies 

avaliadas apresentaram variações em seus atributos 
funcionais e em exigência lumínica (Tab. 1 e Fig. 1), 
o que sugere a existência de diferentes estratégias 
de vida entre as mesmas. A maior parte das espécies 
foi classificada como semidecídua, zoocórica e 
clímax exigentes em luz. Os valores médios dos 
atributos funcionais avaliados foram de 0,5940 
g.cm-3 (0,3460 a 0,7968 g.cm-3) para densidade 

Tabela 1 – Atributos funcionais referentes à densidade básica da madeira (WD, g.cm-3), área foliar (LA, cm2), área 
foliar específica (SLA, cm2.g-1), altura potencial (Hmax, m), regime de renovação foliar (Dec), guildas de dispersão 
(Gdis) e guildas de regeneração (Greg) das 20 espécies arbóreas mais abundantes amostradas, em uma floresta 
subtropical em Santa Catarina.
Table 1 – Functional attributes related to wood density (WD, g.cm-3), leaf area (LA, cm2), specific leaf area (SLA, cm2.g-1), maximum 
potential height (Hmax, m), leaves renovation regime (Dec), dispersal guilds (Gdis) and regeneration guilds (Greg) for the 20 most 
abundant sampled species, in a subtropical forest in Santa Catarina.

Espécies WD LA SLA Hmax Dec Gdis Greg

Allophylus edulis (A.St.-Hil., Cambess. & A. Juss.) Radlk. 0,5259 27,95 200,90 20 SD Zoo CEL

Annona rugulosa (Schltdl.) H. Rainer 0,3460 28,59 246,74 15 D Zoo CEL

Banara tomentosa Clos 0,5569 20,42 312,90 14 SD Zoo CTS

Campomanesia xanthocarpa O.Berg 0,6761 27,69 198,47 20 D Zoo CEL

Casearia decandra Jacq. 0,6345 8,67 266,41 12 D Zoo CTS

Cupania vernalis Cambess. 0,5696 382,97 103,65 25 SD Zoo CEL

Eugenia uniflora L. 0,7968 5,71 280,78 20 SD Zoo CEL

Lonchocarpus campestris Mart. ex Benth. 0,6041 47,89 238,95 12 D Zoo CEL

Luehea divaricata Mart. & Zucc. 0,5172 52,21 243,78 27 D Ane CEL

Machaerium paraguariense Hassl. 0,5591 78,82 241,31 20 SD Ane CEL

Matayba elaeagnoides Radlk. 0,4679 169,64 123,57 25 SD Zoo CEL

Myrcianthes gigantea (D. Legrand) D. Legrand 0,7531 11,23 82,70 26 SD Zoo CEL

Myrcianthes pungens (O.Berg) D. Legrand 0,6578 10,02 82,49 25 SD Zoo CEL

Myrocarpus frondosus Allemão 0,7223 91,05 199,24 30 D Ane CEL

Nectandra megapotamica (Spreng.) Mez 0,4095 18,41 161,02 28 P Zoo CEL

Ocotea puberula (Rich.) Nees 0,4401 31,79 146,53 26 SD Zoo CEL

Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan 0,6830 76,15 129,51 25 D Aut CEL

Pilocarpus pennatifolius Lem. 0,7491 168,44 94,20 13 SD Aut CTS

Sebastiania brasiliensis Spreng. 0,6137 10,31 179,50 6 SD Aut CTS

Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs 0,5969 9,91 152,18 21 D Aut CEL

Média 0,5940 63,89 184,24 20,50 - - -
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básica da madeira (WD); 63,89 cm2 (5,71 a 382,97 
cm2) para a área foliar (LA); 184,24 cm2.g-1 (82,49 
a 312,90 cm2.g-1) para área foliar específica (SLA) 
e 20,50 m (6 a 30 m) para altura potencial (Hmax). 

As espécies com o maior e menor valores 
de WD foram, respectivamente, Pilocarpus 
pennatifolius Lem. (0,7491 g.cm-³) (autocórica, 
clímax tolerante ao sombreamento e semidecídua) 
e Annona rugulosa (Schltdl.) H. Rainer (0,3460 

Figura 1 – Ordenação dos atributos funcionais, por meio da Análise de Coordenadas Principais (PCoA), das 
20 espécies mais abundantes amostradas em uma floresta subtropical em Santa Catarina. Traços funcionais 
(deciduidadeD = Decídua; deciduidadeSD = semi-decídua; deciduidadeP = perene; Hmax = Altura potencial) e 
performance ecológica quanto à disponibilidade de luz (GRCTS = clímax tolerante ao sombreamento; GRCEL 
= clímax exigente em luz) com relação significativa (p < 0,001) com a ordenação produzida.
Figure 1 – Functional attributes ordination, by Principal Coordinates Analysis (PCoA), for the 20 most abundant species 
sampled in a subtropical forest in Santa Catarina. Functional traits (deciduidadeD = deciduous; deciduidadeSD = semi-deciduous; 
deciduidadeP = perennial; Hmax = Potential height) and light requirement ecological performance (GRCTS = shade tolerant  
climax; GRCEL = light demanding climax) with significant (p < 0.001) relation to produced ordination.

g.cm-³) (zoocórica, clímax exigente em luz e 
decídua). Enquanto Cupania vernalis Cambess. 
foi a espécie com as folhas de maior tamanho, 
Eugenia uniflora L. apresentou as menores folhas. 
Em relação à SLA, atributo relacionado a dureza 
das folhas, Banara tomentosa Clos e E. uniflora 
apresentaram os maiores valores, ou seja, folhas 
mais membranáceas. Ao contrário, Myrcianthes 
gigantea (D. Legrand) D. Legrand e Myrcianthes 
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pungens (O.Berg) D. Legrand apresentaram folhas 
mais coriáceas. As espécies com as maiores alturas 
potenciais foram Myrocarpus frondosus Allemão 
(30 m) e Nectandra megapotamica (Spreng.) Mez 
(28 m), ambas classificadas como clímax exigente 
em luz, e as com menores alturas potenciais foram 
Sebastiania brasiliensis Spreng. (6 m), Casearia 
decandra Jacq. (12 m), classificadas como clímax 
tolerante à sombra, e Lonchocarpus campestris 
Mart. ex Benth. (12 m), clímax exigente em luz. 
Enquanto as espécies com os maiores valores 
de altura potencial, classificadas como clímax 
exigentes em luz, são aquelas que podem alcançar 
o dossel da floresta, as espécies com os menores 
valores de altura potencial são, predominantemente, 
clímax tolerantes à sombra, que representam 
aquelas restritas ao sub-bosque.

A ordenação das espécies em função de seus 
atributos funcionais (Fig. 1) indicou variações 
associadas, principalmente, à exigência lumínica, 
ao regime de renovação foliar e altura potencial.  
Os eixos 1 e 2 da Análise de Coordenadas 
Principais (PCoA) apresentaram auto-valores de, 
respectivamente, 1,37 e 1,17, que explicaram, 
juntos, 43,01% da inércia total (5,89). O Eixo 1 
separou as espécies exigentes em luz e de maior 
porte, ordenadas mais a esquerda, das tolerantes 
ao sombreamento e de menor porte, ordenadas 
mais a direita. Pode-se observar que as espécies 
exigentes em luz, predominantemente a esquerda 
da ordenação, distribuiram-se ao longo do Eixo 
2, com as decíduas ocupando a parte superior da 
ordenacão, e as perenes/semidecíduas ordenadas 
na parte inferior. 

No que se refere à relação entre os atributos 
funcionais de valores contínuos das espécies (Fig. 
2), observaram-se correlações marginalmente 
significativas entre SLA e LA e entre SLA e Hmax. 
Ambas correlações foram negativas, ou seja, quanto 
maior SLA, que indica folhas membranáceas, 
menores os valores de tamanho de folhas e de 
altura potencial.

De acordo com a análise do gráfico de Scree 
plot (Fig. 3a), referente a ordenação dos valores de 
atributos funcionais das parcelas, ponderados para 
a comunidade (CWM), apenas o Eixo 1 explicou 
uma proporção significativa da inércia (2,87), que 
representa 71,67% da variação total dos dados. O 
Eixo 1 da PCA apresentou correlação positiva com 
valores de WD e SLA e correlação negativa com 
LA e Hmax (Fig. 3b). Assim, é possível identificar 
um gradiente funcional na área, com um extremo, 
ordenado a esquerda, representado por parcelas 

Figura 2 – Correlações entre os atributos funcionais 
das espécies avaliadas, em uma floresta subtropical 
em Santa Catarina.
Figure 2 – Correlations among functional attributes of evaluated 
species, in a subtropical forest in Santa Catarina.

com árvores de maior porte, maior LA, baixa WD 
e baixa SLA; e outro extremo, ordenado a direita, 
por parcelas com árvores de pequeno porte, folhas 
menores, maior WD e maior SLA.

Em relação à ordenação das variáveis 
topográficas, a análise do gráfico Scree Plot 
também indicou que apenas o Eixo 1 explicou 
uma parte significativa da variação total (70,35%) 
(Fig. 3c). Assim, pode-se inferir que as parcelas 
se distribuíram em função de um gradiente 
topográfico sintetizado ao longo do Eixo 1 da 
PCA, com os valores de altitude, declividade e 
curvatura, variando de, respectivamente, 646 a 
710 m, 23 a 49% e -0,34 a 2,51. Quanto ao valor 
de curvatura, valores negativos indicam curvatura 
côncava e valores positivos indicam parcelas 
convexas. Assim, ordenadas no lado esquerdo da 
PCA encontram-se as parcelas com menor altitude 
(alt) e com menores valores de curvatura (curv) e 
de declividade (decl) (Fig. 3d), que são aquelas 
situadas na baixada próxima da represa. No lado 
direito da ordenação, estão situadas as parcelas com 
maior altitude, com curvatura predominantemente 
convexa e maior declividade, que são aquelas 
situadas ao longo da encosta.

A espacialização dos valores dos Eixos 1 das 
PCA’s topográfica (Fig. 4a) e funcional (Fig. 4b) 
demonstra a existência de sobreposição espacial, 
indicando correlação entre estes valores. De fato, 
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Figura 3 – Scree plots (a,c.) para os resultados das ordenações produzidas a partir das Análises de Componentes 
Principais dos atributos funcionais, ponderados para a comunidade (CWM) (b.) e variáveis topográficas (d.), 
para cada parcela, em uma floresta subtropical em Santa Catarina. Em (a.) e (c.), a linha contínua representa os 
valores de inércia explicado por cada eixo da PCA e a linha pontilhada indica valores aleatórios de acordo com a 
distribuição de Broken Stick. Se a linha contínua encontra-se acima da linha pontilhada, a proporção da variação 
explicada pelo eixo da PCA é significativa. (b. LA = área foliar; Hmax = altura potencial; WD = densidade da 
madeira; SLA = área foliar específica. d. curv = curvatura; decl = declividade; alt = altitude).
Figure 3 – Scree plots (a,c.) for the results of ordinations produced by Principal Component Analysis of community weight means 
(CWM) functional attributes (b.) and topographic variables (d.) for each sampling units, in a subtropical forest in Santa Catarina. 
In (a.) and (c.), the solid line represents the inertia values explained by each PCA axis and dotted line indicates random values 
according to Broken Stick distribution. If the solid line is above the dotted line, the proportion of variation explained by PCA axis 
is significant. (b. LA = leaf area; Hmax = potential height; WD = wood density; SLA = specific leaf area. d. curv = curvature; decl 
= declivity; alt = elevation).

a regressão linear entre estas variáveis indicou 
correlação positiva significativa (R2 = 0,5276, p 
< 0,01), demonstrando que parcelas com maiores 
valores no Eixo 1 da PCA topográfica também 
apresentam maiores valores no Eixo da PCA 
funcional. Este padrão indica que a área de encosta, 

de maior elevação, terreno predominantemente 
convexo e com maior declividade, apresenta o 
componente arbóreo caracterizado por apresentar 
árvores de menor porte, maior WD, menor LA e 
maior SLA. Já nos locais de baixada, com menor 
elevação e plano, o componente arbóreo foi 

a

c

b

d
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Figura 4 – Espacialização dos eixos 1 da PCA topográfica (a.) e da PCA funcional (b.); e regressão linear simples 
(c.) entre estas variáveis, em uma floresta subtropical em Santa Catarina.
Figure 4 – Spatialization of axis 1 of topographic (a.) and functional PCA (b.); and simple linear regression (c.) between both variables, 
in a subtropical forest in Santa Catarina.

caracterizado por apresentar árvores de maior porte, 
menor WD, maior LA e menor SLA. 

Discussão
Em síntese, nossos resultados demonstraram 

i) que as espécies avaliadas apresentaram variações 
em seus respectivos atributos funcionais, 
principalmente no que se refere ao regime de 
renovação foliar e altura potencial, e performance 
ecológica quanto à disponibilidade de luz; ii) 
correlações marginalmente significativas e 
negativas entre área foliar específica (SLA) e 
área foliar (LA) e entre SLA e altura potencial 

(Hmax); e iii) variação em escala local dos 
atributos funcionais em função do relevo, sendo 
que, enquanto na encosta predominaram árvores 
de menor porte, com maiores valores de WD e de 
SLA, e menores valores LA; na baixada observou-
se o oposto, com a predominância de árvores 
maior porte, com menores valores de WD e SLA, 
e maiores valores de LA. 

As estratégias ecológicas de espécies arbóreas 
para a alocação de biomassa têm sido categorizadas 
em dois tipos: estratégias conservadoras, que 
permitem a conservação e retenção de recursos 
obtidos a partir de tecidos protegidos (e.g., elevada 

a b

c
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densidade da madeira) ou estratégias aquisitivas, 
que permitem a rápida obtenção de recursos (e.g., 
baixa densidade da madeira) (Carreño-Rocabado 
et al. 2012). Assim, de forma geral, os resultados 
evidenciaram as diferentes estratégias que as 
espécies apresentaram para a partição de nichos 
ecológicos, tanto para ocuparem os diferentes 
setores topográficos, quanto para se distribuírem 
ao longo do perfil vertical da floresta. 

Enquanto as espécies que se desenvolvem 
no sub-bosque apresentam a luz como um recurso 
limitante, as que ocupam o dossel têm acesso a 
plena luz solar, além de estarem sujeitas a um 
ambiente com maior exposição ao vento e abrasão 
física provocada pelas condições microclimáticas 
(Thomas & Winner 2002). A maior SLA em 
espécies com menor Hmax, indicando folhas 
mais membranáceas, tem sido relatada com 
uma estratégia para maximizar a captura de luz 
em condições de sombreamento, como no sub-
bosque (Evans & Poorter 2001). Já uma menor 
SLA em espécies como maior Hmax pode ser 
interpretada como uma estratégia para minimizar 
os danos mecânicos causados pelo microclima no 
dossel (Thomas & Winner 2002), uma vez que 
nestas condições, além da maior disponibilidade 
luz, espera-se maior incidência de vento e 
maior amplitude diária e anual na temperatura 
e umidade. Da mesma forma, a Hmax também 
já foi identificada como um atributo funcional 
relacionado às estratégias de captura de luz (Weiher 
et al. 1999; Poorter et al. 2005), de forma que, em 
uma floresta mais tardia, com dossel contínuo, as 
espécies com menor altura potencial, como, por 
exemplo, Sebastiania brasiliensis, são aquelas 
aptas a completarem todo o ciclo de vida em uma 
condição de sombreamento.

A área de baixada, com menor elevação 
e terreno mais plano, apresentou o componente 
arbóreo caracterizado por árvores mais altas, com 
menores valores de densidade da madeira, folhas 
maiores e mais coriáceas. Em contrapartida, nas 
partes mais altas do relevo, com maior declividade, 
observou-se árvores mais baixas, com maior 
densidade da madeira e com folhas menores e mais 
membranáceas. Assim, confirma-se a hipótese do 
trabalho, pois os resultados demonstram que os 
atributos funcionais das espécies não ocorreram 
de forma homogênea no espaço, apresentando 
variações associadas ao gradiente topográfico 
existente, com o ambiente de baixada favorecendo, 
predominantemente, estratégias aquisitivas e, 
o de encosta, predominantemente, estratégias 

conservadoras. Isto reforça a ideia de que variações 
topográficas representam um dos principais 
fatores ecológicos promotores de heterogeneidade 
vegetacional em escala local (Valencia et al. 2004; 
Yang et al. 2014).

Considerando que WD apresenta relação 
inversa com a taxa de crescimento (Chave et al. 
2009), é possível inferir que uma menor WD, 
maior Hmax e maior LA observadas na baixada 
estejam relacionadas com a predominância de 
espécies com estratégias aquisitivas, que investem 
em crescimento mais rápido, de forma a maximizar 
a aquisição de recursos, padrão tipicamente 
observado em ambientes com maior disponibilidade 
de nutrientes (Baker et al. 2003). Já maior WD, 
menor Hmax e menor LA observadas nos setores 
topográficos superiores, mais declivosos, sugerem a 
predominância de espécies com o crescimento mais 
lento, o que representa uma estratégia conservadora 
e de proteção contra a perda de biomassa, típico de 
ambientes com maior limitação de recursos (Baker 
et al. 2003). 

Em relação à área foliar específica (SLA), 
estudos têm demonstrado que a ocorrência de 
um menor valor deste atributo é esperada em 
ambientes com maior incidência de radiação solar 
(Ackerly et al. 2002) e com menor disponibilidade 
de água no solo (Cornwell & Ackerly 2009). 
Considerando que estas condições são esperadas 
em posições mais elevadas da encosta (Cornwell 
& Ackerly 2009), seria esperada a observação de 
maior SLA na baixada e menor SLA nas áreas mais 
altas do relevo, o que não foi observado, sendo 
encontrado um padrão oposto. A menor SLA na 
área mais baixa sugere que variações na área foliar 
específica estejam relacionadas com outros aspectos 
ecológicos de maior relevância e, ou, que o gradiente 
microclimático e de disponibilidade de água no solo 
seja curto para resultar no padrão documentado na 
literatura. Concluiu-se que, na floresta estudada, 
o relevo representou um relevante componente 
determinístico na organização de espécies arbóreas 
em pequena escala espacial. Enquanto na área da 
baixada predominou a ocorrência de estratégias 
aquisitivas, sintetizadas pelo maior porte das 
árvores, menor densidade da madeira e folhas de 
maior tamanho, na área de encosta predominou 
estratégias conservadoras, sintetizadas pelo menor 
porte das árvores, maior densidade da madeira 
e folhas de menor tamanho. No que se refere à 
aplicação ecológica dos resultados encontrados, 
o presente trabalho sugere que a categorização 
das espécies como de estratégias aquisistivas ou 



1174 Souza K et al.

Rodriguésia 68(4): 1165-1175. 2017

conservadoras tem grande potencial para subsidiar 
a seleção de espécies arbóreas em programas de 
restauração florestal, com o propósito de serem 
introduzidas em diferentes condições ambientais.
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Resumo 
Este estudo avaliou a estrutura e composição de espécies no banco de sementes transitório em duas áreas de mata 
atlântica do Parque Estadual Fontes do Ipiranga: uma área onde o bambu nativo Aulonemia aristulata é superabundante 
e outra área sem bambus, ambas localizadas em um fragmento de floresta secundária do Domínio da Mata Atlântica. 
Nossa hipótese foi a de que o banco de sementes transitório da área onde o bambu é superabundante possui menor 
número de sementes e diminuição da riqueza de espécies comparada à área sem bambu. Se confirmada a hipótese, 
sugerimos que isso deve limitar o processo de regeneração florestal por meio do banco de sementes transitório, o que 
deve contribuir para a perpetuação do bambu e para a manutenção do estado de distúrbio. Coletamos, em cada área, 
45 amostras de serapilheira e separamos, quantificamos e identificamos as sementes no menor nível taxonômico 
possível. Na área de superabundância de bambu encontramos menor riqueza de espécies e maior proporção de espécies 
exclusivas. Entretanto, não encontramos diferenças na abundância de sementes no banco transitório entre as duas 
áreas. Nossos resultados mostraram que a distribuição espacial de sementes na área onde o bambu é superabundante 
foi mais limitada que na área sem bambu uma vez que cerca de 50% das amostras coletadas na área com bambu não 
apresentaram nenhuma semente. Não foi possível comprovar se a redução na riqueza de espécies foi consequência 
da menor densidade de espécies arbóreas na área ou efeito da superabundância de bambus. A diminuição da riqueza 
de espécies e a limitação espacial no banco de sementes transitório encontrada na área onde o bambu é dominante 
sugerem a diminuição da contribuição desta via de regeneração da vegetação.
Palavras-chave: dispersão de sementes, fragmentação florestal, regeneração natural.

Abstract 
The aim of our study was to evaluate the community structure and species composition of seeds present in the transient 
seed bank in two areas of Atlantic forest fragment in São Paulo: an area where the bamboo is overabundant and another 
without bamboos, both located in a secondary forest fragment. Our hypothesis is that bamboo overabundance influences 
the availability and species diversity of seeds in the transient soil seed bank, what, in turn, can influence the potential 
for natural forest recovery. We collected 45 samples of litter in each site and sorted, quantified and identified seeds 
to the most precise taxonomic levels. We found lower species richness and higher proportion of exclusive species in 
the area where bamboo is overabundant, but there was no difference in the abundance of seeds in the transient seed 
bank between areas. Our results show that seed distribution in the bamboo overabundant area was more limited than in 
control area because 50% of collected samples did not present any seeds. It was not possible to conclude whether the 
reduction on species richness of the transient seed bank was a result of the lower density of tree species or just a side 
effect of the overabundance of bamboo. The decrease in species richness and seed dispersal limitation in transient seed 
bank found in bamboo overabundant area suggest the decreased contribution of this pathway regeneration of vegetation.
Key words: seed dispersal, forest fragmentation, natural regeneration.
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Introdução
Perturbações antrópicas representam 

uma das fontes mais intensas de alterações na 
estrutura e composição de espécies em florestas 
tropicais (Shackelford et al. 2013). Embora 
bambus sejam descritos como parte importante da 
diversidade florestal na América do Sul (Filgueiras 
& Pereira 1998) tais espécies podem proliferar 
substancialmente após perturbações antrópicas 
e se tornar superabundantes (Garrot et al. 1993; 
Lima et al. 2012). A vigorosa capacidade de 
crescimento e produção de biomassa dos bambus 
nativos da Mata Atlântica (Narukawa & Yamamoto 
2002), sua superioridade competitiva (Griscom 
& Ashton 2003, 2006) e a plasticidade de traços 
funcionais como o ajuste das taxas fotossintéticas 
(Mulkey 1986; Gratani et al. 2008; Montti et al. 
2013) podem explicar o sucesso e, portanto, a 
superabundância dos bambus em áreas perturbadas 
(Montti et al. 2013; Grombone-Guaratini et al. 
2014). 

Vár ios  es tudos  demonst ram que  a 
superabundância de bambus têm um forte efeito 
sobre a estrutura e composição das florestas 
tropicais, diminuindo a densidade de árvores, 
área basal total, riqueza florística e diversidade de 
grupos funcionais de plantas (Campanello et al. 
2007; González et al. 2002; Griscom & Ashton 
2003; 2006; Griscon et al. 2007; Larpken et al. 
2011; Montti et al. 2013; d’Oliveira et al. 2013) 
além de propiciar alterações na riqueza e no padrão 
de distribuição da chuva de sementes (Rother et al. 
2009, 2015, 2016).

Bambus lenhosos são espécies monocárpicas 
que florescem, no Brasil, em média a cada 30–40 
anos (Filgueiras & Santos-Gonçalves 2004). 
Em situações onde espécies de bambu atingem 
superabundância, o estado de perturbação das 
florestas pode perdurar por longos períodos, 
em função da baixa capacidade de resiliência 
da comunidade arbórea e de determinados 
atributos da história de vida de bambus, como 
hábito, caracteres reprodutivos, longevidade e 
superioridade competitiva. Isso ocorre porque 
as vias de regeneração natural, como a chuva de 
sementes, banco de sementes e o banco de plântulas, 
são influenciadas pelos níveis de perturbação 
da floresta, necessitando de planos de manejo e 
recuperação direcionados (Alvarez-Aquino et al. 
2005; Griscom & Ashton 2006). Esses efeitos são 
exemplificados por alguns estudos em áreas com 
dominância por bambu que têm demonstrado a 
inibição do estabelecimento de espécies arbóreas, 

o aumento na mortalidade de plântulas, alterações 
na densidade e composição do banco de sementes 
do solo e mudanças na composição florística e 
funcional da chuva de sementes (Widmer 1998; 
Griscom & Ashton 2003; Rother et al. 2009; Vinha 
et al. 2011; Grombone-Guaratini et al. 2014). 

Sabe-se que o banco de sementes do solo 
pode afetar a estrutura e composição da vegetação 
após perturbação, sendo considerado efetivo 
para a regeneração de áreas degradadas ou 
facilitando o restabelecimento da vegetação após o 
manejo (Omand et al. 2014). Contudo, avaliações 
consistentes do potencial de regeneração natural em 
florestas tropicais demandam longos períodos de 
tempo (em geral, mais de um ano de monitoramento 
da disponibilidade de sementes e composição de 
espécies da chuva de sementes) e estrutura física 
para acompanhamento de experimentos (e.g., 
a avaliação do banco de sementes em casas de 
vegetação). Uma alternativa possível consiste na 
avaliação da estrutura e composição de espécies de 
sementes contidas na serapilheira. Tais sementes 
são consideradas integrantes do banco de sementes 
transitório (sensu Garwood 1989) que é composto 
por sementes grandes (maiores que 5 mm), o que 
diminui a probabilidade de incorporação ao solo 
(Foster 1986; Farrell et al. 2012). Alguns estudos 
descreveram o uso potencial da serapilheira em 
técnicas de transposição para recuperação de 
áreas degradadas (Souza et al. 2006; Rodrigues et 
al. 2010; Mônico 2012), mas informações sobre 
a estrutura e composição desse componente da 
regeneração natural em áreas com dominância 
por bambus são inexistentes no Brasil. Dada a 
importância da regeneração natural em florestas 
tropicais (Alvarez-Buylla & García Barrios 1991; 
Dalling & Hubbell 2002; Castillo & Stevenson 
2010) é de fundamental importância avaliar a 
influência que os bambus exercem sobre a estrutura 
da vegetação e do banco de sementes.

O objetivo desse estudo foi comparar a 
estrutura (número de propágulos, densidade, 
frequência) e composição de espécies do banco 
de sementes transitório em uma área onde o 
bambu é superabundante em relação à outra 
área próxima sem a presença de bambu em um 
fragmento de floresta secundária Atlântica no 
Brasil. Especificamente, estudamos o efeito da 
superabundância do bambu sobre a disponibilidade 
de sementes do banco de sementes transitório 
e, consequentemente, sobre o potencial de 
regeneração da floresta. Testamos a hipótese de que 
o banco de sementes transitório da área em que o 
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bambu é superabundante apresenta menor número 
de sementes e diminuição da riqueza de espécies. 
A confirmação da hipótese sugere a limitação do 
processo de regeneração florestal por meio do 
banco de sementes transitório, o que deve contribuir 
para a perpetuação do bambu e para a manutenção 
do estado de distúrbio. Por outro lado, a refutação 
da hipótese sugere que esta via de regeneração 
natural não é afetada pela superabundância de 
bambus, podendo ser um importante processo pelo 
qual a regeneração natural encontra suporte.

Material e Métodos
Área de estudos
O estudo foi realizado no Parque Estadual 

das Fontes do Ipiranga (PEFI), localizado na 
região sudeste do Município de São Paulo, SP 
(23o38’40”S, 46o36’38”W; 770–825 m de altitude; 
Nastri et al. 1992) com solo do tipo Latossolo 
Vermelho-Amarelo Distrófico (EMBRAPA 
2006). O clima da região classifica-se como 
Cwb, i.e., tropical temperado (Köppen 1948). 
A precipitação média anual é de 1540 mm, as 
temperaturas médias mensais máximas ocorrem 
no mês de fevereiro (22,4oC) e as mínimas em 
julho (15,7oC) (Santos & Funari 2002). O PEFI 
tem 526,38 ha de área total, dos quais 63,5% ou 
350 ha (Pivelo & Peccinini 2002) são representados 
por Floresta Ombrófila Densa Montana (sensu 
Oliveira-Filho & Fontes 2000). A vegetação é 
composta por floresta secundária, com algumas 
áreas muito perturbadas, onde espécies pioneiras 
estão presentes na vegetação nos estádios iniciais 
de sucessão ecológica (Pivello & Peccinini 
2002). Aulonemia aristulata (Döll) MacClure 
(Poaceae: Bambusoideae) é uma espécie de bambu 
lenhoso, nativo da Mata Atlântica, que ocorre na 
região Central e no Sudeste do Brasil em baixas 
densidades populacionais. No PEFI, essa espécie 
de bambu ocorre em densidades muito baixas em 
áreas de estádio sucessional avançado ou médio 
(Shirasuna & Filgueiras 2013) e prevalece com 
densidades elevadas em bordas de florestas e áreas 
perturbadas, cujos colmos crescem até 4 m de altura 
apoiando-se na vegetação (Clark 2001).

Para a realização deste estudo amostramos 
duas áreas dentro do fragmento do PEFI, as 
quais são distantes entre si cerca de 1,5 km: 
uma área degradada com a presença de espécies 
invasoras, onde o bambu Aulonemia aristulata 
é superabundante (área CB - ou “com bambu”, 
coordenadas 23o39’79”S, 46o37’20”W), a qual foi 
comparada com uma área pouco perturbada do 

PEFI (área SB - ou “sem bambu”, coordenadas 
23o38’84”S, 46o37’03”W), com dossel fechado 
e sem dominância de espécies invasoras (Fig. 1). 
Em um levantamento prévio realizado nas áreas 
deste estudo, Vinha et al. (2011) verificaram que 
a densidade total de árvores (diâmetro à altura do 
peito ≥ 4,8 centímetros) foi menor em CB (1.354 
caules/ha-1) em comparação com a área SB (1.767 
caules/ha-1). Além disso, aqueles autores mostraram 
também que a média de abertura de dossel (% 
média ± IC 95%) foi maior na área CB (12,05 ± 
0,42) do que em SB (8,10 ± 0,36). O mesmo padrão 
foi observado para a radiação incidente difusa (CB 
= 21,96 ± 0,66; SB = 11,65 ± 0,51). 

Levantamento de campo
Em cada uma das duas áreas, estabelecemos 

uma parcela de 50 × 140 m (0,7 ha) dividida em 
sub-parcelas (10 × 10 m), totalizando 70 unidades 
amostrais. Em outubro de 2006, 45 amostras de 
serapilheira foram coletadas aleatoriamente em 
cada uma das áreas. As amostras consistiram 
na camada de material vegetal localizada 
imediatamente acima do solo, o que caracteriza 
o banco de sementes transitório (Simpson et al. 
1989). O período de coleta correspondeu ao pico de 
dispersão na chuva de sementes observado nessas 
áreas (Penhalber & Mantovani 1997). As coletas 
foram feitas usando um quadrado de madeira de 20 
× 20 cm, os quais consistiram em nossas unidades 
amostrais, totalizando uma área amostral de 1,8 m2 
em cada área estudada. As sementes foram contadas 
e classificadas em morfoespécies e as espécies 
identificadas por especialistas. A classificação das 
espécies em famílias seguiu a proposta de APG 
IV (2016).

Caracterizamos a estrutura do banco de 
sementes transitório em termos de abundância 
total de sementes, riqueza de espécies, e densidade 
e frequência relativa de sementes por espécie. 
Nós comparamos a densidade total de sementes 
da serapilheira entre as áreas através do teste não 
paramétrico de Mann-Whitney (Zar 2010), uma 
vez que os dados não tiveram distribuição normal 
e não apresentaram homogeneidade de variâncias, 
mesmo após transformação em escala log + 1 e 
raiz quadrada. Fixamos o nível de significância 
em p < 0.05. Para a realização das análises usamos 
o software SigmaStat 3.5, SPSS Inc., USA. 
Calculamos a densidade e a frequência absoluta e 
relativa para cada morfoespécie buscando avaliar 
o padrão de distribuição das sementes nas áreas 
amostrais (Müeller-Dombois & Ellenberg 1974). 
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Comparamos a composição de espécies entre as 
parcelas amostrais de ambas as áreas com o índice de 
similaridade Bray-Curtis (Sørensen quantitativo), 
considerando a abundância das espécies (Magurran 
& Mcgill 2011). Também utilizamos uma análise de 
rarefação para compararmos a riqueza de espécies 
entre as áreas, visando evitar subestimativas devido 
a diferenças na abundância de sementes em cada 
uma delas (Gotelli & Colwell 2001). Para esta 
análise, a riqueza esperada foi calculada para um 
mesmo número de sementes entre as amostras 
das duas áreas (100, 170 e 240 sementes), com 
um intervalo de confiança estabelecido a partir de 
1000 reamostragens, com base no número total 
de espécies verificadas nas duas áreas (n = 40) 
(como em Vinha et al. 2011). Para esses cálculos, 
utilizamos o programa EcoSim 7.0 (Gotelli & 
Entsminger 2001). 

Resultados
No total foram amostradas 539 sementes na 

serapilheira das duas áreas de coleta, as quais foram 
discriminadas em 40 espécies ou morfoespécies 
distribuídas em 22 gêneros e 15 famílias. Na 
área CB foram amostradas 296 sementes e 17 
espécies, enquanto na área SB foram amostradas 
243 sementes e 29 espécies. Nenhuma semente 
foi identificada como exótica naturalizada ou 
invasora (ver Moro et al. 2012) no banco transitório 
(Tab. 1). Arecaceae, Asteraceae, Meliaceae e 
Sapindaceae contribuíram com 47% da riqueza 
de espécies e 66% da abundância de sementes 
na área CB, enquanto Asteraceae e Myrtaceae 
foram as principais famílias encontradas na área 
SB, contribuindo com 38% da riqueza de espécies 
e 77% da abundância total desta área. Mikania 

Figura 1 – Localização e aspecto geral da vegetação das áreas com superabundância por bambu (CB) e sem bambu 
(SB) no Parque Estadual das Fontes do Ipiranga (PEFI), São Paulo, SP. 
Figure 1 – Location and general appearance of the vegetation of the bamboo overabundant-area (CB) and without bamboo (SB) in the 
Parque Estadual das Fontes do Ipiranga (PEFI), São Paulo, SP, Brazil.
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Famílias / Espécies FV N DR FR

Área com Bambu (CB)

Arecaceae

Geonoma cf. schottiana Mart. Palm 4 1,35 2,38

Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman Palm 3 1,01 7,14

Asteraceae

Mikania cordifolia (L.F.) Willd. Trep 138 46,62 21,43

Vernonia difusa Less. Arv/Arb 31 10,47 7,14

Fabaceae

Piptadenia gonoacantha (Mart.) J.F. Macbr. Arv/Arb 1 0,34 2,38

Meliaceae

Guarea sp. Arv/Arb 1 0,34 2,38

Trichilia sp. Arv/Arb 2 0,68 2,38

Myrtaceae

Myrtaceae sp.1 Arv/Arb 20 6,76 11,90

Phytolaccaceae

Seguieria langsdorffii Moq. Arv/Arb 4 1,35 4,76

Primulaceae

Myrsine sp. Arv/Arb 57 19,26 2,38

Rosaceae

Prunus sp. Arv/Arb 6 2,03 4,76

Sapindaceae

Allophylus sp. Arv/Arb 2 0,68 2,38

Cupania cf. oblongifolia Mart. Arv/Arb 15 5,07 16,67

Indeterminadas

Indet. #1 - 3 1,01 4,76

Indet. #2 - 1 0,34 2,38

Indet. #3 - 7 2,36 2,38

Indet. #6 - 1 0,34 2,38

Área sem Bambu (SB)

Arecaceae

Euterpe edulis Mart. Palm 1 0,41 2,17

Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman Palm 7 2,88 8,70

Tabela 1 – Lista de espécies contidas nas amostras de serapilheira nas áreas com superabundância por bambu (CB) e 
sem bambu (SB) no Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, São Paulo, Brasil. As espécies foram classificadas segundo 
formas de vida (FV) em árvore/arbusto (Arv/Arb), trepadeira (Trep) e palmeira (Palm). O número de sementes (N), a 
densidade (DR) e frequência relativa (FR) para cada espécie são apresentados. A nomenclatura segue o APG III (2009). 
Table 1 – List of species contained in the litter samples of bamboo-dominated area (CB) and control area (SB) in the Parque Estadual das 
Fontes do Ipiranga, São Paulo, Brazil. Species were sorted according to growth form (FV) in tree/shrub (Arv/Arb), vine (Trep) and palm (Palm). 
Number of seeds (N) and relative density (DR) and frequency (FR) are provided for each species. Nomenclature follows APG III (2009). 
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Famílias / Espécies FV N DR FR

Apocynaceae

Asclepiadoideae - 1 0,41 2,17

Asteraceae

Asteraceae sp. - 3 1,23 2,17

Eupatorium sp. Arv/Arb 1 0,41 2,17

Mikania cordifolia (L.F.) Willd. Trep 153 62,96 13,04

Vernonia difusa Less. Arv/Arb 4 1,65 2,17

Elaeocarpaceae

Sloanea monosperma Vell. Arv/Arb 1 0,41 2,17

Fabaceae

Machaerium sp. - 2 0,82 4,35

Piptadenia gonoacantha (Mart.) J.F. Macbr. Arv/Arb 2 0,82 4,35

Lauraceae

Cryptocarya sp. Arv/Arb 6 2,47 8,70

Malvaceae

Triumfetta semitriloba Jacq. Arv/Arb 1 0,41 2,17

Meliaceae

Guarea sp. Arv/Arb 3 1,23 2,17

Trichilia sp. Arv/Arb 6 2,47 2,17

Myrtaceae

Myrcia cf. fallax (Rich.) DC. Arv/Arb 1 0,41 2,17

Myrcia sp. Arv/Arb 7 2,88 2,17

Myrtaceae sp.1 Arv/Arb 1 0,41 2,17

Myrtaceae sp.2 Arv/Arb 1 0,41 2,17

Myrtaceae sp.3 Arv/Arb 6 2,47 2,17

Myrtaceae sp.4 Arv/Arb 1 0,41 2,17

Myrtaceae sp.5 Arv/Arb 9 3,70 2,17

Rubiaceae

Amaioua sp. Arv/Arb 3 1,23 2,17

Sapindaceae

Cupania cf. vernalis Cambess. Arv/Arb 8 3,29 8,70

Solanaceae

Solanaceae sp.1 - 1 0,41 2,17

Indeterminadas

Indet. #1 - 6 2,47 4,35

Indet. #4 - 1 0,41 2,17

Indet. #5 - 4 1,65 2,17

Indet. #7 - 2 0,82 2,17

Indet. #8 - 1 0,41 2,17
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cordifolia (L.F.) Willd. (Asteraceae) foi a espécie 
mais abundante nas duas áreas, compreendendo 
entre 46% (CB) e 62% (SB) do total de sementes 
(Tab. 1). Por outro lado, espécies da família 
Myrtaceae foram mais ricas na área SB (24,1% 
do total de espécies) em comparação com a área 
CB (5,5%). 

Comparativamente, houve alta proporção 
de espécies exclusivas em ambas as áreas (75,8 e 
61,1% para as áreas SB e CB, respectivamente), o 
que resultou em baixa similaridade florística entre 
elas (Sørensen = 0,30). A riqueza média estimada 
foi significativamente maior na área SB em 
comparação com a área CB em todas as simulações 
(Fig. 2). Não encontramos diferenças significativas 
na densidade de sementes entre as áreas (6,6 
sementes.m-2 na área CB e 5,4 sementes.m-2 na 
área SB, U = 933,5, p = 0,51). Entretanto, na área 
CB, 48% das amostras não continham sementes, 
sendo esse percentual inferior na área SB (31% 
das amostras).

Discussão
Nosso estudo mostrou que a área onde o 

bambu é superabundante (CB) apresentou uma 
expressiva redução na riqueza de espécies. Apesar 
da abundância de sementes não diferir entre as 
áreas, encontramos um maior número de amostras 
sem sementes na área com bambu sugerindo 

limitação espacial na distribuição de sementes. 
Desse modo, os resultados suportam parcialmente 
a nossa hipótese inicial de que a superabundância 
de Aulonemia aristulata influencia negativamente a 
riqueza de espécies e a disponibilidade de sementes 
para as etapas posteriores da regeneração florestal.

Estudos avaliando outros processos do 
ciclo de regeneração nas mesmas áreas em que 
este estudo foi realizado mostraram que na área 
CB houve menor riqueza de espécies na chuva 
de sementes (Grombone-Guaratini et al. 2014) 
e, contrariamente, maior riqueza de espécies no 
banco de sementes do solo (Vinha et al. 2011). 
Comparativamente, muitas espécies verificadas 
na chuva de sementes de ambas as áreas foram 
coincidentes com aquelas encontradas no banco 
transitório, tais como Mikania cordifolia (L.F.) 
Willd., Piptocarpha oblonga (Gardn.) Baker, 
Vernonia diffusa Less., Syagrus romanzoffiana 
(Cham.) Glassman, Seguieria langsdorffii Moq., 
Prunus sp. e Cupania spp., entre outras. Esses 
resultados sugerem a influência direta da chuva 
de sementes no banco transitório, uma vez que 
as sementes contidas na serapilheira resultam de 
eventos mais recentes de dispersão (Garwood 
1989). Consequentemente, a riqueza de espécies 
do banco de sementes transitório tende a ser 
semelhante aquela verificada na chuva de sementes 
do local. Isso mostra que a superabundância do 
bambu, com suas consequências na estrutura 
florestal, como a redução da densidade arbórea 
e a alteração dos rumos do processo sucessional, 
possivelmente interfere no número de espécies 
disponíveis para a regeneração natural tanto nas 
etapas da chuva de sementes (Grombone-Guaratini 
et al. 2014) quanto na formação do banco de 
sementes transitório. Por outro lado, os resultados 
do banco de sementes transitório obtidos por 
este estudo em relação aos do banco de sementes 
permanente obtidos por Vinha et al. (2011) 
corroboram o que foi previamente demonstrado 
por outros autores, que estes dois componentes do 
banco de sementes diferem no conteúdo de espécies 
e, portanto, na efetiva contribuição do processo de 
regeneração florestal. 

Famílias representativas da Mata Atlântica e 
da vegetação do PEFI, como Arecaceae, Meliaceae 
e Sapindaceae (Tabarelli & Mantovani 1999; 
Barros et al. 2002) foram bem representadas no 
banco de sementes transitório, sugerindo sua 
participação na dinâmica da regeneração das áreas. 
Entretanto, a ocorrência reduzida de espécies 
típicas de estádios mais tardios de sucessão, como 

Figura 2 – Riqueza estimada de espécies (média ± 
intervalo de confiança a 95%) para todas as espécies 
amostradas no banco de sementes transitório em áreas 
com superabundância por bambu (CB) e sem bambu 
(SB) no Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, São 
Paulo, Brasil. As estimativas consideraram números 
comuns de indivíduos (100, 170 e 240) entre as áreas. 
Figure 2 – Estimated species richness (mean ± 95% confidence 
intervals) for all species sampled in the soil seed bank in the 
bamboo-dominated area (CB) and in the area without bamboo 
(SB) in the Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, São Paulo, 
Brazil. The estimates considered the number of individuals 
common (100, 170 and 240) between areas. 
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as da família Myrtaceae, e a grande proporção de 
espécies exclusivas sugerem que a dominância por 
bambu pode alterar a composição de espécies do 
banco transitório. 

Embora não tenhamos encontrado diferença 
na abundância de sementes do banco transitório 
entre as áreas, cerca de 50% das unidades amostrais 
na área CB não continham sementes, representando 
uma diferença 17% maior em relação à área SB. 
Isso sugere que o estado de perturbação florestal 
pode influenciar negativamente a disponibilidade 
espacial de sementes durante essa fase do ciclo de 
regeneração. Estudos realizados em outras áreas 
de Mata Atlântica têm demonstrado a existência de 
padrões espaciais agregados na chuva de sementes 
e no estrato de plântulas (Rother et al. 2015), além 
de maior limitação de sementes em áreas com 
dominância por bambus (Rother et al. 2009). Uma 
vez que o banco de sementes transitório representa 
uma fase de transição entre a chuva de sementes e o 
recrutamento de plântulas, é provável que a redução 
no número de amostras com sementes tenha 
ocorrido em função do maior grau de agregação da 
chuva de sementes, corroborando o padrão espacial 
de sementes e plântulas que vem sendo descrito 
para áreas com densa cobertura de bambus. 

Considerando que A. aristulata é uma 
espécie de bambu lenhoso que, assim como outras 
espécies de bambus, apresenta crescimento clonal, 
vigorosa produção de biomassa (Narukawa & 
Yamamoto 2002) e aparentemente mantém o 
estado de perturbação da floresta, sua influência 
sobre a estrutura da comunidade pode ter um efeito 
negativo sobre a disponibilidade de sementes 
no banco transitório. Em nosso estudo, não 
encontramos diferenças entre as áreas em relação 
à abundância de sementes do banco. Entretanto, 
estudos realizados no local mostraram que a 
chuva de sementes foi cerca de seis vezes mais 
abundante na área CB em comparação com a SB 
(Grombone-Guaratini et al. 2014). Diante dessa 
condição, seria esperado que o banco transitório da 
área com bambu tendesse a refletir a abundância 
de sementes dispersas na chuva de sementes. 
Como consequência, nossos resultados sugerem 
que há uma substancial perda de sementes no 
banco transitório da área CB, o que poderia estar 
relacionada com uma maior susceptibilidade à 
predação. Estudos realizados em regiões tropicais 
têm mostrado que o aumento na densidade de 
bambus tem um efeito positivo sobre a retenção 
de sementes ao redor das moitas. No entanto, esse 
efeito é direcional, uma vez que há uma redução na 

chance de retenção de sementes de maior tamanho 
e massa (sementes típicas do banco transitório) 
devido ao seu valor energético e conteúdo 
nutricional atraírem predadores, o que poderia 
reduzir as fontes de sementes para a regeneração 
desse grupo (Qian et al. 2016).  

Muitos estudos têm avaliado o banco de 
sementes do solo em áreas perturbadas, contudo, 
o banco de sementes transitório raramente tem 
sido investigado. Até onde temos conhecimento, 
este é o primeiro estudo a descrever a estrutura 
e a composição do banco de sementes transitório 
em áreas com dominância por bambus. Nosso 
estudo demonstrou que a análise do conteúdo de 
sementes contidas na serapilheira se mostra um 
método eficaz para o levantamento de informações 
diagnósticas do estado de perturbação florestal. 
Este estudo mostrou que o banco de sementes 
transitório tem baixo potencial para contribuir 
para a regeneração natural em situações em que 
ocorre superabundância por bambus. Embora 
a abundância de sementes possa apresentar-se 
aparentemente inalterada, a redução na riqueza 
de espécies, o aumento da agregação espacial das 
sementes e alterações na composição florística 
desse componente da regeneração podem contribuir 
para a perpetuação do bambu e para a manutenção 
do estado de distúrbio. Desse modo, técnicas 
de manejo que consideram a remoção parcial 
do bambu, como propostas por Campanello et 
al. (2007), podem ser insuficientes na indução 
da regeneração natural por meio do banco de 
sementes transitório, a menos que outras técnicas, 
como o enriquecimento com sementes e mudas de 
espécies nativas possam ser utilizadas de modo 
complementar. 

Material Suplementar
Este artigo possui material suplementar em 

formato digital que contêm os dados coletados 
e utilizados nas análises, correspondendo a: 1) 
abundância de sementes no banco de sementes 
transitório; 2) lista de espécies do banco de sementes 
transitório; e 3) matriz de riqueza de espécies. Os 
dados podem ser acessados por meio do link: 
<https://figshare.com/s/b10a682c1d6a07666fc9>.
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Resumo 
O sucesso reprodutivo das plantas pode estar relacionado a diversos fatores. Dessa forma, o presente trabalho 
teve como objetivo analisar os diferentes morfos florais apresentados por Solanum melongena (híbrido Nápoli) 
no contexto da biologia reprodutiva e da polinização. O estudo foi realizado em Estiva Gerbi, São Paulo. Os 
dados de morfometria floral foram coletados com auxílio de paquímetro manual e estereomicroscópio. Para 
determinar o sistema reprodutivo, verificou-se a formação de tubos polínicos em diferentes horários após a 
polinização manual ser efetuada. Realizou-se a caracterização dos visitantes florais através de observações de 
campo e calculou-se a frequência dos mesmos. Constatou-se diferença significativa entre o tamanho das corolas 
e dos estiletes dos diferentes morfos, não diferindo entre si apenas as anteras. Quanto aos sistemas reprodutivo 
e sexual, detectou-se que S. melongena é uma espécie xenógama facultativa, assim como apresenta o fenômeno 
da andromonoicia, no qual as flores de estilete curto apresentam apenas a função masculina funcional. Conclui-
se para S. melongena que ambos os morfos contribuem para seu sucesso reprodutivo, assim como a ação dos 
polinizadores, pois embora apresente certo grau de autocompatibilidade, a autopolinização não mostrou-se 
suficiente para uma efetiva fecundação de seus óvulos como quando na ocorrência da polinização cruzada.
Palavras-chave: andromonoicia; sistema reprodutivo; visitantes florais.

Abstract 
The reproductive success of plants may be related to several factors. Thus, this study aimed to analyze the 
different floral morphs presented by Solanum melongena in the context of reproductive biology and pollination. 
The study was conducted in Estiva Gerbi, São Paulo. Data on floral morphometry were collected with the 
aid of a manual caliper and stereomicroscope. To determine the reproductive system, the formation of pollen 
tubes at different times after manual pollination was observed. The characterization of floral visitors was 
conducted through field observations, and the frequency of their visits was calculated. There was a significant 
difference in size between the corollas and styles from different morphs, while only the anthers did not differ 
significantly. Regarding the sexual and reproductive systems, it was found that S. melongena is a facultative 
xenogamous species, and presents the andromonoecy phenomenon in which short-styled flowers are only 
functionally male. The conclusions were that, for S. melongena (hybrid Napoli), both of its floral morphs, as 
well as the action of its pollinators, contribute to the reproductive success of this species, as, even though it 
has a certain degree of self-compatibility, self-pollination was not sufficient for a fertilization of ovules as 
efficient as the one in cross-pollination.
Key words: andromonoicy; reproductive system; floral visitors.
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Introdução
Grande parte das angiospermas apresenta 

flores bissexuadas, característica que facilita a 
ocorrência de dois importantes processos para a 
reprodução das plantas: a otimização da polinização, 
através da coleta e deposição de grãos de pólen em 
uma única visita do polinizador e, por outro lado, 
a facilitação da autogamia (Teixeira et al. 2014). 
Assim, de forma a reduzir tal processo, algumas 
estratégias reprodutivas são apresentadas pelas 
plantas, como a hercogamia, o polimorfismo floral 
e mecanismos genéticos de autoincompatibilidade, 
que podem atuar como uma barreira espacial e 
fisiológica para a autopolinização (Barrett et al. 
2000; Oliveira & Maruyama 2014).

O gênero Solanum apresenta flores 
tipicamente bissexuadas, no entanto algumas 
espécies podem apresentar diferentes morfos 
florais, que acarretam em distintos sistemas 
sexuais. Espécies monóicas e algumas variações 
como andromonoicia e diocia - que conferem ao 
indivíduo flores com morfologias semelhantes 
e funções distintas - já foram relatadas para o 
gênero (Forni-Martins et al. 1998). As flores de 
Solanum melongena apresentam um polimorfismo 
floral caracterizado por uma diferença gradativa 
no tamanho do estilete, que pode se apresentar 
abaixo, no mesmo nível (condição rara) ou acima 
do nível das anteras (Kowalska 2008). Por se tratar 
de uma espécie cultivada, possui diversos híbridos, 
cultivares e variedades locais nos países onde é 
produzida, o que também pode resultar em uma 
ampla diversidade de genótipos (Aramendiz-Tatis 
et al. 2011).

Outra característica floral importante no 
gênero Solanum é a ocorrência de anteras com 
deiscência poricida, como na espécie S. melongena, 
de forma que o pólen é liberado através de poros 
apicais. Essa característica floral favorece visitantes 
com comportamento de vibração, o qual é mais 
comumente realizado por abelhas de grande porte 
(Buchmann & Hurley 1978). E, ainda que uma 
gama de espécies de plantas, pertencentes a distintas 
famílias - Myrtaceae, Cistaceae, Papaveraceae - e 
com morfologias florais variadas revelem que a 
polinização vibrátil não está associada a um único 
tipo de morfologia floral, o gênero Solanum se 
destaca nesse aspecto (De Luca & Vallejo-Marín 
2013).           

Nessa perspectiva, o sucesso reprodutivo 
de S. melongena pode estar relacionado tanto ao 
comportamento das espécies de visitantes florais, 

quanto à variação floral dentro de um mesmo 
indivíduo da espécie. Assim, o presente trabalho 
teve como objetivo analisar os diferentes morfos 
florais de S. melongena no contexto da biologia 
reprodutiva e da polinização, para responder as 
seguintes questões: 1) Levando-se em conta a 
existência de dois morfos florais em S. melongena, 
existem diferenças em aspectos da biologia floral e 
da morfoanatomia entre os verticilos vegetativos e 
reprodutivos de ambos? 2) Como cada morfo floral 
contribui para o sucesso reprodutivo da espécie? e 
3) A riqueza de visitantes florais está relacionada 
à morfologia floral apresentada por S. melongena?

Material e Métodos
Área e sistema de estudo
O estudo foi realizado em área de cultivo 

agrícola convencional, em uma propriedade 
agrícola de exploração comercial de berinjela 
(Solanum melongena - híbrido Nápoli), localizada 
no município de Estiva Gerbi (22o16’20,73”S, 
46o56’46,17”O), região leste do estado de São 
Paulo. O plantio estava instalado na “Fazenda 
Cercado Grande”, com área total de 7.370 
ha e cerca de 23.000 indivíduos da espécie, 
perfazendo um total de 4,5 ha de área plantada. 
O cultivo de berinjela ocorreu de forma isolada, 
não havendo consórcio com outras culturas 
agrícolas e a aplicação de inseticidas era efetuada 
semanalmente, entretanto tal prática ocorria em 
horários de baixa frequência de visitantes florais, 
como finais de tarde.

Os produtores agrícolas mantiveram o 
plantio no mesmo local pelo período de um 
ano, substituindo a cultura após esse intervalo e 
realocando a cultura da berinjela para outra área. 
Outras culturas cultivadas na região são as do 
tomate, milho e feijão (IBGE 2015). O clima da 
região é tropical com estação seca de inverno (Aw) 
e as temperaturas médias no período de verão são 
em torno de 24oC e mínimas próximas de 16oC, 
tendo dessa maneira, seus maiores índices de 
chuva nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, 
totalizando anualmente uma precipitação média em 
torno de 1.300 mm (Setzer 1976). 

Solanum melongena (híbrido Nápoli) possui 
porte arbustivo, com caule do tipo semi-lenhoso 
e ereto, atingindo de 1 a 3 metros de altura. É 
uma planta perene, com flores pentâmeras e 
bissexuais, podendo ser solitárias ou distribuídas 
em inflorescências do tipo cimeira. O único recurso 
floral oferecido é o pólen, coletado geralmente 
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por abelhas fêmeas que utilizam esse recurso na 
alimentação das larvas (Antonini et al. 2002). Os 
frutos são do tipo baga, geralmente de formato 
oblongo, brilhantes e de coloração variada, sendo a 
de coloração roxo-escuro e pedúnculo verde a mais 
comum no Brasil (Ribeiro et al. 1998).   

Morfometria floral
Os dados de morfometria floral foram 

coletados com auxílio de paquímetro manual e de 
estereomicroscópio. Por se tratar de uma espécie 
com flores actinomorfas, foi medido apenas o 
comprimento total da corola, assim como a altura 
do estilete e das anteras de flores de estilete curto 
(n = 30) e flores de estilete longo (n = 30), que 
ocorrem juntamente em um mesmo indivíduo. 
As diferenças entre as medidas nos dois morfos 
florais foram testadas através do teste t ao nível 
de significância de 0,05, posteriormente ao teste 
Kolmogorov-Smirnov de normalidade dos dados. 
Utilizou-se o software Statistica Six.

Microscopia eletrônica de varredura 
(MEV)
Para a análise dos verticilos florais dos 

distintos morfos de S. melongena, foram utilizadas 
flores (n = 10, sendo 5 flores de estilete curto 
e 5 flores de estilete longo) fixadas em FAA 
(5% de formalina, 5% de ácido acético e 90% 
de álcool etílico a 50%), desidratadas em série 
de álcool (10%, 30%, 50% e 70% estoque) 
e acetona (90% e 100%). As amostras foram 
submetidas ao ponto crítico para retirada de toda 
água estrutural, utilizando-se o equipamento 
Balzers Critical Point Dryer 030. Posteriormente, 
foram recobertas com ouro pelo método de 
“Sputtering”, com o equipamento Balzers Sputter 
Coater 050. As micrografias foram obtidas em 
microscópio eletrônico de varredura Hitachi 
TableTop Microscope TM3000, operando a 15 kV.

Biologia floral e visitantes
Flores de S. melongena foram observadas 

quanto ao horário e período da antese. Para tanto, 
flores de estilete curto (n = 5) e flores de estilete 
longo (n = 5) em pré-antese foram ensacadas e 
observadas até a senescência. Ao longo da antese 
observou-se a coloração das flores, a duração 
da flor receptiva e doadora de pólen viável, a 
receptividade do estigma e a presença de osmóforos. 
Os indivíduos também foram observados, de 
forma a contabilizar as inflorescências, as flores e 
a proporção dos diferentes morfos florais (n = 10).

A estimativa da produção de pólen se deu 
através da contagem do número de grãos de pólen 
produzidos por antera. Para isso, flores em pré-
antese e em antese - não ensacadas, disponíveis para 
os visitantes florais - foram coletadas em intervalos 
de 3 horas, em um período total de 12 horas (das 
6h às 18h). Em cada intervalo, foram coletadas 
cinco flores, totalizando ao final do período 20 
flores. As anteras foram analisadas ainda frescas, 
no mesmo dia da coleta, a partir da montagem de 
lâminas e posterior contagem dos grãos de pólen 
em microscópio de luz. Para cada flor, os grãos de 
pólen de uma antera eram contabilizados e a partir 
desse valor, estimava-se o total de grãos/flor. Para 
averiguar a relação entre a frequência dos visitantes 
florais e a disponibilidade de pólen, foi calculado o 
coeficiente de correlação de Pearson (r) (Statistica 
Six Sigma).

De forma a caracterizar os aspectos ocorrentes 
na viabilidade polínica e na receptividade do estigma 
ao longo da antese, utilizou-se nessas análises 
flores em diferentes estágios de desenvolvimento, 
que foram definidos de acordo com o tempo 
ocorrido após a mesma. Assim, o primeiro estágio 
corresponde ao período de pré-antese (botão); o 
segundo estágio ao período em que ocorre a antese 
floral; o terceiro estágio de 24 a 36 horas após a 
antese; e o quarto estágio após 36 horas do momento 
da antese.  

Para analisar a viabilidade polínica, foi 
utilizada a técnica de coloração com carmim acético 
a 2%, que cora o protoplasma celular nos grãos 
de pólen (Radford et al. 1974). Para se obter uma 
amostragem ao acaso dos grãos de pólen corados, 
usou-se o método de varredura, sendo contabilizados 
100 grãos de pólen/lâmina. Foram utilizadas nesta 
análise flores de estilete curto (n = 20) e flores de 
estilete longo (n = 20). A normalidade dos dados foi 
verificada através do teste de Kolmogorov-Smirnov. 
O teste estatístico não paramétrico Kruskal Wallis 
foi utilizado para analisar as diferenças entre os 
estágios de desenvolvimento da flor e estes dados 
foram comparados pelo teste de Dunn, através do 
software Action 2.7.

A receptividade do estigma foi analisada 
através do teste de peroxidase, utilizando peróxido 
de hidrogênio (H2O2). A indicação do estigma 
receptivo se deu através da liberação de bolhas de 
O2 no mesmo, o que foi observado com auxílio de 
uma lupa de campo (Kearns 1997). Esse teste foi 
aplicado em flores de estilete curto (n = 10) e flores 
de estilete longo (n = 10). Para verificar a presença 
de osmóforos nas flores, foi realizado o teste do 



1190 Zambon V & Agostini K

Rodriguésia 68(4): 1187-1199. 2017

vermelho neutro (Dafni 1992). Flores frescas foram 
coletadas aleatoriamente (n = 10) e submersas em 
solução do corante utilizado durante 60 minutos 
e, logo após esse procedimento, lavadas em água 
destilada e observadas sob estereoscópio. As regiões 
florais coradas em vermelho intenso apontaram a 
presença de osmóforos. 

Os visitantes florais foram observados durante 
as atividades de forrageamento ao longo do período 
de floração de S. melongena, entre fevereiro e junho 
de 2014. As observações e coletas dos mesmos 
ocorreram nos períodos da manhã (das 6h às 12h) 
e da tarde (das 13h às 16h) e totalizaram 50 horas, 
divididas igualmente em cinco dias (10 horas/dia). 
Em cada dia, 5 transectos de aproximadamente 10 
metros - delimitados aleatoriamente, de forma a 
abranger toda a área plantada - eram observados. 
As observações ocorreram de maneira sistemática, 
isto é, durante cada período de 2 horas, as mesmas 
eram realizadas em um dos transectos delimitados 
anteriormente.

A frequência dos visitantes florais foi 
calculada através do percentual do número 
de visitas de cada espécie em relação ao total 
visualizado: F = (ni/N) × 100, onde ni = número 
de visitas da espécie i e N = número total de visitas 
(Vilhena & Augusto 2007). A caracterização dos 
visitantes florais através de observações de campo, 
complementadas com a análise de fotografias e 
vídeos, também foi efetuada. Concomitantemente 
às observações, coletou-se indivíduos das espécies 
visitantes para identificação taxonômica, realizada 
com auxílio de chaves de identificação específicas 
para abelhas (Silveira et al. 2002). 

Sistemas reprodutivo e sexual
Seguindo os métodos estabelecidos por 

Radford et al. (1974) foram realizados os testes de 
polinização manual com diferentes tratamentos, 
utilizando-se no total 54 flores, divididas entre os 
mesmos. Dessa forma, os seguintes tratamentos 
foram realizados: 

● autopolinização espontânea (autogamia): 
flores ensacadas e sem tratamento posterior (n = 
12, sendo 6 flores de estilete curto e 6 flores de 
estilete longo);

● autopolinização manual (autogamia): grãos 
de pólen depositados no estigma da própria flor (n 
= 12, sendo 6 flores de estilete curto e 6 flores de 
estilete longo);

● polinização cruzada manual (xenogamia): 
grãos de pólen provenientes de flores de indivíduos 
diferentes e transferidos para estigmas de flores 

previamente emasculadas (n = 18, sendo 9 flores 
de estilete curto e 9 flores de estilete longo e 3 
tipos de cruzamentos: intermorfos; intramorfo em 
flores de estilete curto; e intramorfo em flores de 
estilete longo);

● polinização em condições naturais 
(controle): flores em pré-antese foram ensacadas 
e após 24 horas de exposição aos visitantes florais 
foram coletadas (n = 12, sendo 6 flores de estilete 
curto e 6 flores de estilete longo).

Para determinar o sistema reprodutivo, 
verificou-se a formação de tubos polínicos em cada 
tratamento efetuado. Para a realização do tratamento 
de polinização cruzada, o critério adotado foi o 
de utilizar indivíduos distanciados minimamente 
2 metros entre si. Após a polinização manual, as 
flores foram novamente ensacadas, para impedir o 
contato com os visitantes florais. 

Os pistilos já fixados em FAA foram levados 
para o laboratório, onde foram lavados em água 
destilada, seguido de hidróxido de sódio (NaOH), 
no qual permaneceram por 60 minutos em estufa à 
60oC para amaciar os tecidos. Lavou-se novamente 
os pistilos em água destilada e posteriormente os 
mesmos foram lavados em hipoclorito de sódio 
durante 3 minutos, voltando para a água destilada 
após esse período. Após esse procedimento, alguns 
tecidos que envolvem o ovário foram retirados e o 
pistilo foi macerado em uma lâmina com gotas do 
corante azul de anilina. Para visualizá-los, utilizou-
se a técnica de microscopia de fluorescência 
(adaptado de Martin 1959).

Resultados
Morfometria floral 
O comprimento da corola (p = 0,01) e do 

estilete (p = 0,01) diferiram entre os morfos florais, 
mas o comprimento das anteras não diferiu (p = 
0,48) (Tab. 1). Assim, pode-se definir dois morfos 
florais para S. melongena a partir do comprimento 
do estilete: flores de estilete curto e flores de estilete 
longo (Fig. 1). A corola foi mais comprida em flores 
de estilete longo em relação às flores de estilete 
curto (p<0,05) (Tab. 1). 

Os dois morfos florais ocorrem no mesmo 
indivíduo, porém em diferentes proporções ao longo 
da floração. Notou-se que nos três meses iniciais 
de floração, há uma maior quantidade de flores de 
estilete curto sendo produzidas pela planta, em uma 
proporção aproximada de 2:1, ou seja, ocorre o 
padrão de duas flores de estilete curto para uma flor 
de estilete longo e após esse período, essa proporção 
tende a diminuir, de forma a se tornar 1:1.     
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Diferenças morfoanatômicas entre os 
morfos florais foram detectadas quanto às papilas 
estigmáticas (Fig. 2b,c,d), que em flores de estilete 
curto se apresentam de forma murcha e seca e em 
flores de estilete longo são recobertas por extensa 
mucilagem. A presença de grande quantidade de 
tricomas na base do estilete foi observada em 
ambos os morfos (Fig. 2a,e). Referente às anteras e 
grãos de pólen, não foi detectada diferença quanto 
ao tamanho e estrutura entre os morfos florais 
(Fig. 3). A antera possui deiscência poricida, isto 
é, os grãos de pólen são liberados através de um 
pequeno poro em seu ápice (Fig. 3a) e, através 
de observações de fotografias de Microscopia 
Eletrônica de Varredura com a mesma escala, 
infere-se que não houve diferença no tamanho dos 
grãos de pólen provenientes de flor de estilete curto 
(Fig. 3b) e flor de estilete longo (Fig. 3c). 

Biologia floral e visitantes
Solanum melongena apresenta inflorescências 

expostas, com duas a quatro flores cada e 
dez a quinze flores abertas por indivíduo. A 
antese das flores ocorre no período da manhã, 
preferencialmente entre 6h e 8h, porém em 
algumas flores a abertura se dá no decorrer 
tarde. A senescência, momento em que ocorre o 
murchamento da corola, se dá aproximadamente 
três dias após o início da antese. No momento 
de abertura, a corola se encontra com os lobos 
posicionados de forma perpendicular, exibindo o 
androceu e gineceu nas flores de estilete longo e 
o androceu nas flores de estilete curto, e os poros 
das anteras estão abertos. Já nas primeiras horas 
de antese, os grãos de pólen se encontram secos e 
pulverulentos dentro das anteras, o que possibilita 
sua liberação. O estigma também está receptivo 

Tabela 1 – Morfometria floral de Solanum melongena L. para corola, antera e estilete (cm) de flores de estilete curto 
(EC) e flores de estilete longo (EL) (média ± desvio padrão). * = diferença significativa / ns = diferença não significativa.
Table 1 – Floral morphometry of Solanum melongena L. for corolla, anther and styles (cm) of short-style (EC) and long-style flowers 
(EL) (mean ± standard deviation). * = significant difference / ns = no significant difference.

Morfo floral Corola Antera Estilete
EC (n = 30) 3,2 ± 0,19 * 0,9 ± 0,06 ns 0,3 ± 0,06 *
EL (n = 30) 4,6 ± 0,19 * 0,9 ± 0,06 ns 1,0 ± 0,07 *

Figura 1 – Diferentes morfos florais de Solanum melongena – a. morfo floral de estilete longo - acima do nível das 
anteras; b. morfo floral de estilete curto - abaixo do nível das anteras.
Figure 1 – Different floral morphs of Solanum melongena – a. long-style flower - above the level of  anthers; b. short-style flower - 
below the level of  anthers.

1 cm 1 cma b
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nesse período e assim permanece até a flor iniciar 
o processo de senescência, aproximadamente dois 
dias após o início da antese. 

A coloração da corola no momento da 
antese é lilás, contrastando com as colorações 
amarela e verde claro das anteras e do estigma, 
respectivamente. No decorrer da antese, essas 
colorações vão se modificando, de forma que, 
após aproximadamente dois dias de ocorrência 
da mesma, a corola se torna lilás claro, as anteras 

perdem o amarelo vivo e o estigma adquire uma 
coloração marrom, em ambos os morfos florais. As 
flores de estilete longo que não são polinizadas ou 
fecundadas atrofiam e caem, enquanto as que são 
fecundadas sofrem um intumescimento no ovário 
após aproximadamente uma semana, momento em 
que ocorre também a queda da corola. A maturação 
do fruto ocorre após 30–50 dias.           

Detectou-se a presença de osmóforos nas 
flores, concentrados nas extremidades da corola 

Figura 2 – Estilete e estigma dos diferentes morfos florais de Solanum melongena. – a. pistilo - flor de estile curto (60x); 
b. papilas estigmáticas - flor de estilete curto (800x); c. papilas estigmáticas - flor de estilete longo (1.0kx); d. estigma - 
flor de estilete longo (50x); e. tricomas na base de estilete curto (400x).
Figure 2 – Style and stigma of different floral morphs of Solanum melongena. – a. pistil - short-style flower (60x); b. stigmatic papillae - short-
style flower (800x); c. stigmatic papillae - long-style flower (1.0kx); d. stigma - long-style flower (50x); e. trichomes on short-style base (400x).

a b c
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e no ápice das anteras. A porcentagem média de 
viabilidade do pólen foi de aproximadamente 
72%, apresentando variações entre os estágios. 
Constatou-se que tanto em flores de estilete curto 
(p = 0,0021) quanto em flores de estilete longo 
(p = 0,0093) a viabilidade polínica é dependente 
do estágio floral, ou seja, nos primeiros estágios 
florais - que correspondem aos primeiros momentos 
da antese - há uma maior quantidade de pólen 
viável, se comparado com o estágio mais próximo 
do momento da senescência da flor (Tabs. 2; 3). 
Considerando os altos valores de viabilidade, os 
grãos de pólen oriundos das anteras dos dois morfos 
florais são adequados para a fertilização.

Sete espécies de abelhas, pertencentes às 
famílias Apidae, Halictidae e Andrenidae e uma 
espécie de mosca da família Syrphidae foram 
identificadas (Tab. 4). Quanto ao comportamento 
específico de cada espécie de visitante floral, 
cinco apresentaram comportamento de vibração, 

o qual está relacionado à morfologia floral de 
S. melongena (Tab. 4). Todas as espécies foram 
observadas visitando ambos os morfos florais. Os 
visitantes mais frequentes foram Apis mellifera 
(31,9%), Xylocopa frontalis (20,8%) e Exomalopsis 
diminuta (15,6%), sendo mais constantes no 
período da manhã (8h–12h). Embora A. mellifera 
não tenha apresentado comportamento de vibração 
como as outras duas espécies mais frequentes, sua 
forma de se movimentar pela flor possibilita a 
liberação dos grãos de pólen das anteras, uma vez 
que a mesma se movimenta de forma a “empurrá-
las” rápida e repetidamente com a cabeça, o que 
também a faz contatar o estigma da flor.   

A contagem de grãos de pólen nos diferentes 
horários do dia não indicou a existência de 
correlação positiva significativa (r = 0,74; p 
= 0,62) entre os horários de maior quantidade 
de pólen e os horários de maior frequência dos 
visitantes florais (Fig. 4). Após a abertura da flor, 

Figura 3 – Antera e grãos de pólen de Solanum melongena – a. detalhe do poro da antera (180x) - seta indicando a 
presença de grãos de pólen próximos à abertura; b. grão de pólen de antera de flor de estilete curto (300x); c. grão 
de pólen de antera de flor de estilete longo (300x).
Figure 3 – Solanum melongena anther and pollen grains – a. detail of anther pore (180x) - arrow indicating the presence of pollen grains 
near opening; b. pollen grain of short-style flower anther (300x); c. pollen grain of  long-style flower anther (300x).

Tabela 2 – Viabilidade polínica de Solanum melongena nos diferentes estágios florais em flores de estilete curto 
(n = 20) (média ± desvio padrão).
Table 2 – Pollen viability of Solanum melongena in different floral stages in short-style flowers (mean ± standard deviation).

Estágio Floral Viabilidade dos grãos de pólen (%)
1
2
3
4

78,6 ± 9,7 ab
89 ± 20,1 a

60,4 ± 8,5 bc
47,6 ± 21,3 c

Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si a p < 0,05

a b c
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há uma grande liberação e consumo dos grãos de 
pólen pela ação dos polinizadores logo nas primeiras 
6 horas de antese e, após aproximadamente 9 horas, 
a disponibilidade de pólen diminui cerca de 50%. 
Entretanto, ainda observa-se abelhas visitando as flores 
após esse período e no segundo dia de antese, quando 
a quantidade de recurso é escassa. 

Sistema reprodutivo e sexual
De maneira geral, em flores de estilete longo 

o crescimento dos tubos polínicos se iniciou após 
12 horas das polinizações e em flores de estilete 
curto não houve crescimento de tubos polínicos 
em nenhum dos tratamentos (Fig. 5). Portanto, os 
resultados a seguir referem-se apenas às flores de 
estilete longo. No tratamento de autopolinização 
manual, observou-se grãos de pólen germinando na 

superfície estigmática após 12 horas, entretanto ainda 
não havia tubos polínicos alcançando os óvulos, os 
quais foram observados após 48 horas da realização 
deste tratamento. 

No tratamento de polinização cruzada manual, os 
resultados obtidos através dos cruzamentos intra (flor 
de estilete longo × flor de estilete longo) e inter-morfos 
(flor de estilete longo × flor de estilete curto) indicaram 
a presença de grãos de pólen germinando na superfície 
estigmática e formação de tubos polínicos ao longo de 
todo o estilete após 12 horas da polinização (Fig. 5a). 
Também notou-se tubos alcançando os óvulos após 
24 horas da polinização, indicando a fecundação dos 
mesmos (Fig. 5b,c). Após 48 horas desses tratamentos, 
visualizou-se uma quantidade reduzida de óvulos sem 
tubos polínicos penetrando a micrópila, o que indica 
que grande parte deles foi fecundada. 

Estágio Floral Viabilidade dos grãos de pólen (%)
1
2
3
4

90,4 ± 15,7 a
88,4 ± 13,7 a
73,8 ± 0,9 a

46,2 ± 28,5 b

Tabela 3 – Viabilidade polínica de Solanum melongena nos diferentes estágios florais em flores de estilete longo 
(n = 20) (média ± desvio padrão).
Table 3 – Pollen viability of Solanum melongena in different floral stages in long-style flowers (mean ± standard deviation).

Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si a p < 0,05

Tabela 4 – Identificação e comportamento das espécies de visitantes florais observados em cultivo de Solanum 
melongena no período de fevereiro e junho de 2014 em Estiva Gerbi, São Paulo. PO = polinizador; PI = pilhador; 
V = vibra; NV = não vibra.
Table 4 – Identification and behavior of the species of floral visitors observed in Solanum melongena cultivation between February and 
June 2014 in Estiva Gerbi, São Paulo. PO = pollinator; PI = nectar thief; V = vibrate; NV = not vibrate.

Insecta Visitantes florais  Comportamento
HYMENOPTERA ANDRENIDAE
Oxaeini Oxaea flavescens Klug, 1807 PO/V
APIDAE
Apini Apis mellifera Linnaeus, 1758 PO/NV
Bombini Bombus morio Swederus, 1787 PO/V
Exomalopsini Exomalopsis diminuta Silveira, 1996 PO/V
Meliponini Trigona spinipes Fabricius, 1793 PI/NV
Xylocopini Xylocopa frontalis Olivier, 1789 PO/V
HALICTIDAE
Augochlorini Pseudaugochloropsis graminea Fabricius,1804 PO/V
DIPTERA Syrphidae sp. PI/NV
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Ao serem expostas a condições naturais de 
campo, as flores de estilete longo apresentaram, 
após 48 horas do tratamento, grãos de pólen 
depositados e germinando na superfície estigmática, 
assim como de tubos polínicos formados ao 
longo do estilete (Fig. 4d), os quais fecundaram 
aproximadamente a totalidade de seus óvulos. Não 
foi possível quantificar o número de tubos polínicos 
formados ao longo do estilete, bem como os que 
alcançaram os óvulos, devido à dificuldade em 
isolá-los, pois muitas vezes os mesmos formavam 
feixes (Fig. 5d). Não houve formação de tubos 
polínicos quando realizado o tratamento de 
autopolinização espontânea em ambos os morfos.

Dessa forma, S. melongena (híbrido Nápoli) 
pode ser classificada como uma espécie xenógama 
facultativa, uma vez que mesmo demonstrando 

Figura 4 – Disponibilidade de pólen e frequência de 
visitantes florais ao longo do dia em Solanum melongena.
Figure 4 – Pollen availability and floral visitors’ frequency 
throughout the day in Solanum melongena.

Figura 5 – Formação de tubos polínicos em diferentes tratamentos – a. superfície estigmática de FEL com tubos polínicos 
formados após 12 horas do tratamento de polinização cruzada - FEL × FEC; b. óvulos de FEL após 24 horas do tratamento 
de polinização cruzada - FEL × FEL; c. óvulos de FEL após 24 horas do tratamento de polinização cruzada - FEL × FEC; 
d. feixe de tubos polínicos ao longo do estilete de FEL após 48 horas do tratamento de polinização em condições naturais; 
e. óvulos de FEC após 12 horas do tratamento de polinização cruzada - FEC × FEC; f. superfície estigmática de FEC após 
24 horas do tratamento de polinização em condições naturais. FEL = flor de estilete longo; FEC = flor de estilete curto.
Figure 5 – Pollen tube growth in different treatments – a. stigma surface of FEL with pollen tubes formed after 12 hours of cross-pollination 
treatment - FEL × FEC; b. ovules of FEL after 24 hours of cross-pollination treatment - FEL × FEL; c. ovules of FEL after 24 hours of 
cross-pollination treatment - FEL × FEC; d. pollen tubes bundle along of style of FEL after 48 hours of pollination in natural conditions 
treatment; e. ovules of FEC after 12 hours of cross-pollination treatment - FEC × FEC; f. stigma surface of FEC after 24 hours of natural 
conditions treatment. FEL = long-style flower; FEC = short-style flower.

a b c

e fd
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certo grau de autocompatibilidade, também há 
a formação de tubos polínicos alcançando os 
óvulos na ocorrência de polinização cruzada. Os 
resultados sugerem também que a fertilização em 
S. melongena ocorre aproximadamente um dia após 
a polinização.

Discussão
Morfometria floral
A espécie estudada já foi classificada como 

uma espécie heterostílica por alguns autores 
(Kowalska 2008; Tatis et al. 2009; Nunes-Silva 
et al. 2010; Nunes-Silva 2011), porém diversas 
características de sua morfologia floral e de seu 
sistema sexual não condizem com as características 
que norteiam o conceito de heterostilia, tais como: 
hercogamia recíproca nas alturas do estilete e 
anteras entre os morfos; autoincompatibilidade 
intra morfo e diferença na quantidade e na 
morfologia dos grãos de pólen produzidos por cada 
morfo (Barrett 1998). 

No entanto, a utilização de distintos conceitos 
que definem as características morfológicas de S. 
melongena pode ocorrer devido à existência de 
variações na espécie. Ocorre uma vasta diversidade 
genética entre híbridos, cultivares e variedades 
locais da mesma, o que demonstra a intensa seleção 
artificial efetuada para melhoramento genético 
(Araméndiz-Tatis et al. 2011). Tatis et al. (2009) 
analisando a morfologia floral de dois cultivares da 
berinjela - Long Purple e Criollo Lila, encontraram 
grandes diferenças entre eles, sendo que o primeiro 
apresentou flores tipicamente distílicas e o segundo 
flores tipicamente tristílicas, ambos com antera e 
estilete diferindo reciprocamente entre os morfos. 

No cultivo estudado com o híbrido Nápoli, 
não foi encontrado uma quantidade amostral de 
flores com estilete no mesmo nível das anteras, 
porém o mesmo já foi relatado, também como 
raro, em outros estudos com S. melongena, 
com quantidade aproximada de 15% do total 
das flores (Kowalska 2008). Dessa forma, as 
diferenças encontradas entre os morfos florais neste 
estudo, podem ocorrer devido às características 
selecionadas para o desenvolvimento do mesmo.

A diferença aqui observada nas papilas 
estigmáticas entre os diferentes morfos, corroboram 
com observações prévias em flores de S. melongena 
(Rylski et al. 1984), em que o estigma de flores de 
estilete longo possuíam papilas bem desenvolvidas, 
com tecidos ricos em polissacarídeos, proteínas e 
outros nutrientes que conferem efetiva germinação 
de pólen, enquanto flores de estilete curto possuíam 

estigma com papilas subdesenvolvidas, com 
pequena quantidade de nutrientes, impossibilitando 
a germinação dos grãos de pólen. Os tamanhos 
semelhantes dos grãos de pólen provenientes 
de ambos os morfos também foram descritos 
para outras espécies andromonóicas de Solanum 
(Anderson & Symon 1989).

Para obtenção de cultivares de alto 
rendimento, alguns critérios são considerados, 
como: altura da planta, massa e firmeza do fruto 
e o número de frutos por indivíduo, que é uma 
característica priorizada em programas de seleção 
artificial para melhoramento genético (Tatis et 
al. 2014). Nesse sentido, embora a produção de 
flores com estilete curto em maior quantidade 
que as de estilete longo seja indicada como um 
fator limitante para determinadas variedades de S. 
melongena, também pode ser vantajosa no início da 
vida planta, garantindo seu sucesso reprodutivo ao 
mesmo tempo em que não exige um grande gasto 
energético. Assim, flores de estilete curto teriam 
como funções a atração de polinizadores e doação 
de pólen viável para reprodução. 

          
Biologia floral e visitantes
A estrutura floral de S. melongena é 

característica da família Solanaceae e está 
intimamente relacionada à polinização por vibração 
(Buchmann & Hurley 1978). O único recurso 
disponível é o pólen, que é produzido em grandes 
quantidades e liberado de maneira gradual durante 
todo o período de antese, o que possibilita a sua 
disponibilidade para diversas visitas de abelhas, 
maximizando sua dispersão, fato que corrobora 
com as observações em outras espécies de Solanum 
(Barrett 1998). 

Apesar de cerca de 50% do pólen disponível 
ser coletado logo no primeiro dia de antese, as 
abelhas ainda continuavam visitando as flores após 
esse período. Esse fato corrobora com a ausência 
de correlação positiva entre os horários de maior 
frequência dos visitantes florais e os horários de 
maior disponibilidade de pólen, ou seja, as visitas 
ocorrem de forma frequente independente da 
quantidade de pólen disponível. Entretanto, essa 
diminuição na quantidade do recurso pode acarretar 
em uma mudança no comportamento das abelhas, 
que podem passar a girar repetidas vezes sobre a 
mesma flor e a realizar um número maior de visitas 
(Buchmann & Hurley 1978; Shelly & Villalobos 
2000). Abelhas coletoras de pólen são altamente 
sensíveis à variação da quantidade do mesmo na 
flor e respondem à sua diminuição com mudanças 
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consideráveis no tempo de permanência na flor, 
que também passa a diminuir (Shelly et al. 2000).

A coloração contrastante dos elementos 
reprodutivos é uma característica relacionada à 
atração de abelhas (Kevan & Baker 1983). Um fator 
adicional nesse sentido pode ser representado pelos 
odores emitidos através dos osmóforos, que estão 
presentes na base das anteras e nas extremidades 
da corola em S. melongena. A alteração de cores e 
contrastes da corola, antera e estigma ao longo do 
período de antese podem constituir indicadores da 
redução da disponibilidade de recurso, assim como 
a duração da flor por um período aproximado de 
três dias pode conferir à espécie um maior sucesso 
reprodutivo, isto é, maiores chances de haver uma 
polinização efetiva (Bezerra & Machado 2003).

A diferença encontrada na viabilidade 
polínica entre os estágios iniciais e os próximos 
à senescência da flor pode ser explicada pelo 
fato de que, ao longo do desenvolvimento, os 
grãos de pólen tendem a reduzir sua viabilidade, 
diminuindo sua capacidade de fertilização (Souza 
et al. 2002). Durante o processo de maturação da 
planta, a viabilidade do pólen pode ser afetada 
por vários fatores endógenos ou exógenos, como 
a fase de desenvolvimento da flor, altas ou baixas 
temperaturas externas, estado nutricional da planta, 
luminosidade e até mesmo defensivos agrícolas e 
outros produtos químicos (Giordano et al. 2003). 
Na cultura estudada, pode-se inferir que fatores 
ambientais podem ter influenciado nesse processo, 
uma vez que o cultivo perdurava durante todo o ano, 
sofrendo efeitos da temperatura e luminosidade 
diversas, assim como a aplicação de defensivos 
agrícolas, que era efetuada semanalmente.

Quanto aos visitantes florais, considerando 
que as flores de S. melongena apresentam 
anteras poricidas, as abelhas com comportamento 
de vibração foram consideradas potenciais 
polinizadores, uma vez que conseguiam retirar 
os grãos de pólen efetuando tal comportamento 
e  também vis i tavam vár ios  indiv íduos 
sequencialmente. A espécie A. mellifera, mesmo 
não apresentando tal comportamento, também 
pode ser considerada potencial polinizador dessa 
cultura, uma vez que efetuou o transporte de pólen 
e contactou as estruturas reprodutivas da flor em 
suas visitas. Tal fator indica a existência de um 
processo de aprendizagem por parte da mesma ao 
manipular as peças florais e coletar o recurso ali 
presente (Imperatriz-Fonseca et al. 1993).

No entanto, a eficiência de abelhas nativas 
e da espécie exótica A. mellifera na formação de 

frutos de muitas espécies pode ocorrer de maneira 
diferenciada, especialmente quanto à qualidade 
da polinização (Garibaldi et al 2013). Espécies de 
abelhas nativas costumam visitar flores de muitos 
indivíduos distanciados entre si e muitas possuem 
comportamentos específicos, enquanto que a 
espécie exótica, mesmo sendo capaz de depositar 
uma grande quantidade de pólen, não apresenta 
eficiência suficiente para formação de frutos em 
muitas espécies cultivadas (Garibaldi et al 2013).

Sistemas reprodutivo e sexual 
Constatou-se para S. melongena que a grande 

quantidade de tubos polínicos alcançando os 
óvulos no tratamento de polinização em condições 
naturais indica que a mesma apresenta certo nível 
de dependência de vetores de polinização para se 
reproduzir sexuadamente. Além disso, levando-
se em conta que suas flores apresentam anteras 
poricidas, a liberação de pólen é dificultada na 
ausência de um visitante floral com comportamento 
vibratório. Assim, pode-se inferir que a deposição 
de pólen coespecífico seria de rara ocorrência, 
devido à sua morfologia floral. Diante desse 
fator, que chega a impossibilitar totalmente a 
autopolinização em grande parte de variedades e 
híbridos da espécie, alguns autores recomendam 
algumas soluções, como a introdução de caixa de 
abelhas que possuem comportamento de vibração, a 
utilização de tratamento com hormônios (Kowalska 
2006) e até mesmo a vibração manual das flores 
(Gemmill-Herren & Ochieng 2008).

Dessa forma, a existência de um ambiente 
heterogêneo, que proporcione locais de nidificação, 
assim como recursos disponíveis para os 
polinizadores nos momentos em que a cultura 
agrícola não estiver florescendo, é essencial. A 
produtividade de um sistema agrícola aumenta 
com a riqueza de espécies animais e vegetais da 
comunidade, pois quanto maior for esse número, 
proporcional será a diversidade de polinizadores 
com distintos comportamentos, assim como a 
eficiência dos mesmos em explorar os recursos 
disponíveis (Tilman et al. 2002).

No caso de S. melongena, a qualidade do fruto 
(peso e número de sementes) e a quantidade de frutos 
produzidos podem aumentar significativamente na 
ocorrência da polinização biótica, o que contribui 
para uma maior rentabilidade da cultura (Nunes-
Silva et al. 2013). Isso acontece porque o padrão 
de comportamento do polinizador ao depositar e 
distribuir os grãos de pólen no estigma das flores 
é mais eficiente do que quando esse processo 
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ocorre através do vento ou por mecanismos de 
autopolinização, que, embora consigam vingar 
algumas sementes e frutos, não são suficientes 
para maximizar o potencial produtivo das plantas.

A não formação de tubos polínicos em 
flores de estilete curto indica uma condição de 
andromonoicia para S. melongena. A andromonoicia 
se caracteriza pela apresentação de flores bissexuais 
e flores funcionalmente masculinas na mesma 
planta, indicando que a ocorrência de polimorfismo 
floral é uma característica intrínseca dessa condição 
de sistema sexual (Anderson & Symon 1989). 
Essa condição já foi relatada para outras espécies 
de Solanum, como S. stramonifolium (Bezerra & 
Machado 2003), S. paniculatum (Forni-Martins 
et al. 1998) e S. lycocarpum (Oliveira-Filho & 
Oliveira 1988). Em um estudo com várias espécies 
do gênero Solanum, concluiu-se para a berinjela 
uma condição de fracamente andromonóica 
(Symon 1981).

Nessa perspectiva, pode-se concluir que 
ambos os morfos florais contribuem igualmente 
para o sucesso reprodutivo da espécie, uma vez 
que a polinização cruzada realizada inter-morfos 
demonstrou-se a mais eficiente na fecundação 
dos óvulos de flores de estilete longo. Assim, 
embora tenha-se constatado diferenças entre os 
verticilos dos diferentes morfos florais, tal fator 
não demonstrou exercer influência no sucesso 
reprodutivo da espécie. 

Conclui-se também que a riqueza e o 
comportamento dos polinizadores estão, da 
mesma maneira, relacionados ao sucesso 
reprodutivo da espécie, visto que grande parte 
dos mesmos apresentou comportamento de 
vibração - relacionado à morfologia floral de 
S. melongena - e promoveram o transporte de 
pólen entre os diferentes morfos florais e entre 
os diferentes indivíduos, realizando a polinização 
cruzada. E, embora S.melongena (híbrido Nápoli) 
tenha apresentado certo grau de autogamia, a 
autopolinização não mostrou-se suficiente para 
uma efetiva fecundação de seus óvulos como 
quando na ocorrência da polinização cruzada e em 
condições naturais. 
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Abstract 
The occurrence of stipular buds is commonly observed in Marattiaceae under controlled conditions. 
In this study, is described the development of stipular buds in a population of Danaea nodosa located 
into a gallery forest of the Brazilian savanna. From June 2006 to July 2007 40 individuals were 
monitored and 13 of them presented stipular buds. The formation of stipular buds was observed in 
August and September 2006, a time corresponding to the end of the dry season. In only two individuals, 
the stipular buds evolved to ramets. An additional survey conducted in April 2008, revealed that the 
ramets continued to product new leaves. This study provides an important information about the 
reproductive strategy of the species under natural conditions, which can guide future researches with 
conservationist purposes to native ferns.
Key words: adventicious buds, clonal propagation, ferns, vegetative shoots.

Resumo 
A ocorrência de brotos estipulares em Marattiaceae tem sido observada por diferentes autores, geralmente 
sob condições de cultivo. Neste estudo, é descrito o desenvolvimento de brotos estipulares em uma 
população de Danaea nodosa localizada em uma Mata de Galeria no Cerrado brasileiro. De junho de 
2006 a julho de 2007, 40 indivíduos foram monitorados e 13 destes apresentaram brotos estipulares. A 
formação dos brotos estipulares foi observada em agosto e setembro de 2006, período correspondente ao 
final da estação seca. Em dois destes indivíduos, os brotos estipulares evoluíram para esporófitos jovens. 
Uma visita adicional realizada em abril de 2008 revelou que estas plântulas continuaram a produzir novas 
frondes. Este estudo fornece uma importante informação sobre a estratégia de propagação vegetativa da 
espécie em condições naturais, o que pode orientar novas pesquisas com propósitos conservacionistas 
para samambaias nativas.
Palavras-chave: brotos adventícios, propagação clonal, samambaias, gemas vegetativas.
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Ferns show different forms of reproduction. 
Young sporophytes can be added to a population 
from the germination of spores or as ramets 
(juvenile sporophytes) resulting from vegetative 
reproduction (Sharpe & Mehltreter 2010). Among 
the forms of vegetative reproduction found in 
ferns, new buds can originate from gametophytes 
(Sheffield 2008), petioles (MacVeigh 1937; 
Troop & Mickel 1968), rhizomatous stolons 

(Schmitt & Windisch 2006), roots (Sharpe & 
Mehltreter 2010) and stipular buds (Sharpe & 
Jernstedt 1991; Chiou et al. 2006; Huang et al. 
2010), among others. It is estimated that the 
formation of vegetative buds occurs in about 
5% of fern species (Sharpe & Mehltreter 2010), 
resulting in meristematic tissue that develops 
independently at the apex of the rhizome (Sharpe 
& Jernstedt 1991). 
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Among the families of ferns where vegetative 
reproduction occurs, Marattiaceae has as a notable 
characteristic the presence of stipules (Tryon & 
Tryon 1982). These stipules are located at the 
base of each petiole and provide protection during 
the initial development of the leaves and persist 
adhered to the rhizome even after the remainder 
of the leaf has senescenced and abscised. These 
structures show primary meristematic tissue 
that may develop into stipular buds (Matthes et 
al. 2011). The stipular buds may originate new 
individuals as they form roots and sequentially 
start to produce leaves in the apical region of the 
new rhizome.

The occurrence of st ipular  buds in 
representatives of the family Marattiaceae has 
been reported by different authors. Sharpe & 
Jernstedt (1991) observed such structures in 
individuals of Danaea wendlandii Reichenb. kept 
in a greenhouse in the United States, after obtaining 
them from the natural environment in Costa Rica. 
Chiou et al. (2006), obtained stipular buds from 
subterranean parts of the rhizome of natural 
populations of Archangiopteris somai Hayata and 
A. itoi (W.C.Shieh) J.M. Camus in Taiwan, and 
observed the formation of stipular buds after the 
third month of culture in the laboratory. Huang et 
al. (2010) found the emergence of stipular buds 
in five species of Marattiaceae native to Taiwan, 
one month after being subjected to different 
treatments in the laboratory. Matthes et al. 
(2011) performed experiments demonstrating that 
stipules of Angiopteris evecta (G.Forst.) Hoffm.. 
when placed in contact with soil, developed new 
leaves around six months after the start of culture. 
With exception of MacVeigh (1937), who reported 
the formation of stipular buds in A. evecta and 
Marratia alata Sw. (sin. Eupodium laeve (Sm.) 
Murdock) in natural populations, in all other 
studies listed, the stipular buds were found only 
under artificial survival conditions.

Danaea nodosa  (L.)  Sm. has  wide 
occurrence in Brazil, with records for all regions 
of the country, where it has been observed in areas 
of cerrado (lato sensu) (Brazilian savanna) and 
pluvial forests (Prado et al. 2015). The distribution 
range of this species includes the Greater Antilles 
and Paraguay (Christenhusz 2010). The present 
study was conducted in the central region of the 
state of Mato Grosso do Sul, at municipality of 
Aquiduana (20o27’23.6’’S, 55o30’01.0’’W), with a 
mean altitude of 170 to 180 m. The climate of the 
region is defined as tropical savanna (Aw), with 

six to eight rainy months, dry winters and mean 
monthly temperature of about 25oC (Peel et al. 
2007). The local vegetation is defined as gallery 
forest (Ribeiro & Walter 2008).

During an ecological study (Jun/2006 to 
Jul/2007) involving a population of Danaea 
nodosa, the occurrence of buds originating from 
stipules was observed in individuals growing 
under natural conditions. The formation of stipular 
buds was observed in Aug and Sep/2006, end of the 
dry season. Thirteen individuals showed stipular 
buds (30% of the individuals monitored during 
the ecological study), but only in two cases the 
development of ramets was observed (designated 
here individuals 1 and 2). In individual 1, 11 
stipular buds were observed, of which only one 
(ramet 1) showed development that resulted in the 
formation of new leaves (Figure 1a and 1b). In 
individual 2, two stipular buds were observed, of 
which only one (ramet 2) resulted in the formation 
of new leaves (Figure 1c). The number of leaves 
and pinnae found in each ramet is presented in 
Table 1. In the following months (from Oct/2006) 
up to the end of the field observations (Jul/2007), 
there was no formation of new leaves on these 
two ramets. 

In Apr/2008, the population studied was 
again visited for additional measurements and 
monitoring of the development of the ramets. Was 
observed that after the 2007/2008 rainy season, 
the ramets continued to produce new leaves, 
with the ramet 1 presenting 5 leaves and 9.3 cm 
the total length of the rhizome and the ramet 2 
presenting 6 leaves and rhizome with 10.5 cm 
of lenght. 

In Nov/2006, during the rainy season, a 
large tree had fallen in the study area, exposing 
part of the population (four individuals not 
previously monitored) to full sunlight. These 
individuals lost their leaves in the course of a 
month of observation, and between Nov/2006 
and Jan/2007, we observed that the edge of the 
stipules acquired a greenish coloration, giving 
signs of meristematic activity. Between Mar and 
Apr/2007, we noted the formation of the first 
stipular buds. In one of these individuals, we 
counted 21 stipular buds (May/2007), of which 
none resulted in the formation of ramets with 
consequent production of leaves and/or roots. 
In Mar/2008 (more than a year with exposure to 
sunlight), we found that these stipular buds did not 
give rise to ramets with consequent production of 
fronds, although there were signs of meristematic 
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Figure 1 – Danaea nodosa into a gallery forest in Brazilian Savanna in September/2006 – a. formation of stipular 
buds in individual 1; b. stipular bud with formation of ramet (ramet 1); c. stipular bud with formation of ramet (ramet 
2). Photos: Carlos Rodrigo Lehn.

activity. While a sudden disturbance may result 
in changes in growth patterns (Walker & Sharpe 
2010) such as the stipular meristematic activity we 
observed, development of roots and leaves may 
require special conditions to the environment of 
this naturally shade-tolerant fern.   

Production of stipular buds appears to 
represent a response of individuals when subjected 
to different conditions of stress. The individuals 
where the formation of stipular buds was found 
were situated in the quadrants with low density 
(0.22 individuals/m2 - individual 1; and 0.44 
individuals/m2 - individual 2), occupying a 
peripheral position in the population studied, and 
they were exposed to full sunlight.  

Studies with different species have 
demonstrated that generally there is greater 
investment effort in vegetative reproduction 
in individuals that are in conditions of lower 
density (Holler & Abrahamson 1977; Obeso 
2002). Sporophytes originating from vegetative 
reproduction allow the more rapid colonization 
of available environments, as noted by Sharpe 
& Mehltreter (2010) and observed by different 
authors for other species of ferns (Walker 1966; 
Schmitt & Windisch 2006). In Marattiaceae, 
gametophytes generally tend to grow slowly 
(Chou et al. 2007), which emphasizes the 
importance of vegetative reproduction in allowing 
these new plants to integrate rapidly with the 

a

b

c
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herbaceous stratum and thereby contribute to 
the maintenance of the species in the location. In 
addition, the form of creeping growth (as shown by 
D. nodosa) also provides greater efficiency in the 
occupation of the space (Senna & Waechter 1997).

The few records about the formation of 
stipular buds under natural conditions should 
indicate the presence of mechanisms that inhibit 
their production in Marattiaceae, as reported 
by Sharpe & Jernstedt (1991) and Huang et al. 
(2010). Widely used in horticulture, obtaining 
sporophytes through vegetative reproduction 
has been characterized as an efficient strategy 
for ex-situ conservation practices, where it can 
consequently contribute to increasing the success 
of programs aimed at the reintroduction of species 
in natural environments. 

The present study, far from being conclusive, 
points out the importance understanding 
the ecology of species, which can help in 
establishing programs that can effectively help 
in conservation, especially with regard to rare 
and threatened species. 
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Abstract 
Although some anatomical studies have been performed in Angraecinae, knowledge about the anatomy 
of the genus Campylocentrum is as yet incipient. The aim of this study is to anatomically characterize the 
structure of the different kinds of roots in the genus. Roots from 12 species were analyzed, including all the 
morphological variation in the genus (smooth and granulose surface). The leafless species are characterized 
by endovelamen, exodermal and endodermal cell walls thicker than in the leafy species. The species with 
terete leaves can be split in two groups: one constituting C. poeppigii, whose roots have a granulose surface 
produced by numerous unicellular, absorbent hairs; the second formed by six species from the Atlantic Forest. 
In this second group, the same granulose root appearance is produced by tufts of epivelamen in addition to 
the unicellular, absorbent root hairs. The other species in the genus, with conduplicate leaves, do not present 
a pattern for grouping. Some of them, such as C. serranum and C. micranthum, share a similar structure 
with the leafless species, but with thinner exodermal and endodermal cell walls. Other species, such as C. 
crassirhizum and C. jamaicense, are the only ones in the genus with ○-thickened cells in the exodermis.
Key words: anatomy, Neotropics, Vandeae, velamen.

Resumo 
Embora alguns estudos anatômicos tenham sido produzidos para Angraecinae, o conhecimento sobre a anatomia 
do gênero Campylocentrum ainda é incipiente. O objetivo desse estudo é caracterizar anatomicamente a 
estrutura dos diferentes tipos de raízes do gênero. Raízes de 12 espécies foram analisadas, incluindo toda a 
variação morfológica do gênero (superfície granulosa e lisa). As raízes das espécies áfilas são caracterizadas 
pelas paredes das células do endovelame, exoderme e endoderme mais espessadas que aquelas das espécies 
foliosas. As espécies com folhas cilíndricas podem ser separadas em dois grupos: um constituído somente 
por C. poeppigii, que possui raízes com superfície granulosa produzida por numerosos pelos radiculares 
unicelulares; e um segundo grupo formado por seis espécies da floresta Atlântica, onde a mesma aparência 
granulosa das raízes é produzida por tufos de epivelame, além da presença de pelos radiculares unicelulares. As 
outras espécies do gênero, com folhas conduplicadas, não apresentam um padrão para agrupamento. Algumas 
delas, como C. serranum e C. micranthum, compartilham uma estrutura similar a das espécies áfilas, mas 
com paredes das células da exoderme e endoderme mais finas. Outras espécies, como C. crassirhizum e C. 
jamaicense, são as únicas no gênero com células da exoderme espessadas em ○.
Palavras-chave: anatomia, Neotrópicos, Vandeae, velame.
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Introduction
Being a group of epiphytic orchids, 

Campylocentrum has several adaptations for the 
life form. Some of them permit the existence of 
leafless plants with chlorophyll-containing roots 
and with aeration units regulating gas exchange 

which are analogous to the stomatal complexes of 
leaves, making the roots the major photosynthetic 
organ in this group (Schimper 1888; Benzing & Ott 
1981; Benzing et al. 1983; Pridgeon 1987).

Although some anatomical studies have been 
performed in subtribe Angraecinae (tribe Vandeae), 
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knowledge about the anatomy of the Neotropical 
genera is still rudimentary. Within the vegetative 
portion, especially the roots, morphological 
descriptions are available for nine species of 
Campylocentrum (Carlsward et al. 2006; Bogarin 
& Pupulin 2010).  

The first species to be anatomically described 
was C. grisebachii Cogn., a leafless species studied 
by Goebel (1922). Four other leafless ones were 
analyzed by Bogarin & Pupulin (2010), Carlsward 
et al. (2006), Stern (2014) and Winter et al. 
(1985). Roots of four leafy species have also been 
described (Bogarin & Pupulin 2010; Carlsward et 
al. 2006).

A general description of the root anatomy in 
the genus  was provided by Carlsward (2006, 2014). 
Campylocentrum is characterized by a velamen 
with one to three layers; exodermal cells ∩- to 
○-thickened; endodermal cells ○-thickened, and 
a vascular cylinder with six to nine xylems poles 
and vascular tissue embedded in sclerenchyma.

Campylocentrum is a Neotropical genus 
comprising about 70 species which belongs to the 
subtribe Angraeciinae (Carlsward 2014). According 
to Cogniaux (1906), the genus can be organized 
into three sections: C. sect. Campylocentrum 
(originally C. sect. Eucampylocentrum), species 
with well developed stems and leaves, C. sect. 
Dendrophylopsis, leafless species, and the 
monospecific C. sect. Pseudocampylocentrum, 
species with developed stems but reduced leaves. 

Campylocentrum sect. Campylocentrum 
sensu Cogniaux (1906) includes two groups with 
different leaf and root morphology, one with 
conduplicate leaves and a smooth external root 
surface (the typical velamen in orchids), and 
another group with terete leaves and a granulose 
to tuberculate external root surface (an unusual 
velamen) (Pessoa & Alves 2016) (Fig. 1a-d). 

The group of species with terete leaves, 
included by Cogniaux (1906) in C. sect. 
Campylocentrum, has never been analyzed 
anatomically before. However, roots with a 
granulose surface are present in at least one genus 
of Vandeae (Microcoelia Lindl., vide Cribb 2015), 
but is not clear if this feature is analogous in these 
genera.

The aim of this study is to anatomically 
describe the roots in species of Campylocentrum 
and their variation. This information will provide 
a better understanding of the genus and possibly 
support the taxonomic groups proposed by 
Cogniaux (1906) based on anatomical variation.

Material and Methods
Roots from 12 species were studied, eight 

of which were collected in the field and four from 
herbarium specimens (Tab. 1). Sampling included 
the three sections of the genus, organized here in 
three morphological groups: leafless plants (2 
spp.); leafy with smooth velamen (3); leafy with 
granulose velamen (7). For ten species, only one 
specimen of was analyzed due to their rareness 
(Tab. 1).

Samples of the median area of young roots 
of species collected in the field were fixed in 50% 
formaldehyde-Acetic acid- Alcohol (50% FAA) 
or in 1% glutaraldehyde + 4% formaldehyde in 
0.1M sodium phosphate buffer, at pH 7.2 for 
48h (McDowell & Trump 1976), then washed 
and stored in 70% ethanol (Johansen 1940). 
Materials obtained from herbarium specimens 
were rehydrated in boiled water with 50% glycerin, 
then washed thoroughly in tap water, and stored 
in 70% ethanol (Smith & Smith 1942, modified).

All samples were dehydrated in an increasing 
ethanol/tertiary butyl alcohol series and embedded 

Figure 1 – a-d. fresh roots – a. C. crassirhizum; b. C. 
paludosum; c. C. ornithorrhynchum; d. C. poeppigii. 
Scale bar = 1 cm.

ba

c d
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in paraffin (Ruzin 1999). Transverse (TS) and 
longitudinal (LS) sections of the roots were cut on 
a rotary microtome (10–12 µm) and stained with 
Astra blue and safranin (9:1), a modification of 
the methodology described by Bukatsch (1972). 
The slides were mounted in Canada balsam. 
The sections were submitted to histochemical 
analyses with Ferric chloride (Johansen 1940), 
Lugol (Johansen 1940), Sudan IV (Pearse 1985), 
for the detection of phenolic substances, starch 
and lipids respectively. The sections submitted to 
histochemical treatment were not mounted.  The 
material was analyzed and all images captured by 
an Olympus CX31 and Leica DM500 microscope 
with the aid of Leica software.

Results 
Velamen
In Campylocentrum the velamen comprises 

two layers in the majority of the species studied 
(Figs. 2a,b,d-e; 3a-c), except to C. crassirhizum 
and C. ornithorrhynchum with two to three layers 
of cells (Tab. 2). 

The epivelamen is composed of only one 
layer in all species analyzed, the cells were 
isodiametric (Fig. 3a-c) to radially elongated (Fig. 
3d), and U-thickened in almost all species analyzed 

(Fig. 3a-d), except in C. ornithorrhynchum (thin 
walled) (Figs. 2a-e; 3a-d). Although epivelamen 
tufts were not cited by Carlsward (2006, 2014) 
for the genus, they occur in C. labiakii Pessoa & 
Alves, C. ornithorrhynchum, C. parahybunense 
(Barb. Rodr.) Rolfe, C. pernambucense Hoehne, 
C. sellowii (Rchb.f. & Warm.) Rolfe, and C. 
wawrae (Rchb.f. & Warm.) Rolfe (Tab. 2; 
Fig. 2b-d). The tufts are formed by randomly 
distributed cells which extend externally from 
the epivelamen; the subtending cells in the tufts 
are sometimes elongated as well (Fig. 2b-d).

On the other hand, absorbent root-hairs 
were observed in C. labiaki, C. parahybunense, 
C. poeppigii (Rchb.f.) Rolfe, and C. wawrae 
(Tab. 2; Fig. 2e). Linear thickenings, forming 
stretch marks or channels in the cell walls of the 
epivelamen, were observed in almost all species 
analyzed (Fig. 3a). 

The endovelamen comprised one or 
two layers of cells in C. crassirhizum, C. 
ornithorrhynchum, and only one layer of cells 
in all other species examined (Tab. 2; Figs. 2; 
3). Endovelamen cells were radially elongated, 
the external layer was ○-thickened, and the 
internal layer, when present, was ∩-thickened 
(Figs. 2c; 3a-d).

Species Voucher LL SM GR CA DE PS

C. crassirhizum E. Pessoa et al.1092 (UFP)
E. Pessoa et al. 1187 (UFP) × ×

C. grisebachii** E. Pessoa & B.M. Carvalho 1188 (UFP) × ×

C. labiaki* D.A. Folli 2150 (RB) × ×

C. micranthum E. Pessoa et al. 1217 (UFP) × ×

C. ornithorrhynchum E. Pessoa et al. 1239 (UFP)
R.Romanini 18135 (SP) × ×

C. paludosum M. Mirana 87 (UFP) × ×

C. parahybunense* A. Korte & A. Kniess 2230 (FURB) × ×

C. pernambucense E. Pessoa et al. 1085 (UFP) × ×

C. poeppigii* E. Pessoa et al. 693 (UFP) × ×

C. sellowii E. Pessoa & B.M. Carvalho 1189 (UFP) × ×

C. serranum E. Pessoa et al.945 (UFP) × ×

C. wawrae* R.C. Mota 3153 (BHCB) × ×

Table 1 – Species studied (LL = Leafless; SM = leafy with smooth roots; GR = leafy with granulose roots; CA = C. 
sect. Campylocentrum; DE = C. sect. Dendrophylopsis; PS = C. sect. Pseudocampylocentrum).

*Herbarium specimens; **three specimens under the same voucher.
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Cortex
The number of cell layers in the cortex varies 

from six to 14 - C. grisebachii, C. micranthum, C. 
pernambucense, C. sellowii, and C. serranum have 
up to seven  layers, while only C. poeppigii and C. 
wawrae have 11 to 14  (Tab. 2; Fig. 2a,b).

Exodermal cells were radially elongated in all 
species, being ○-thickened in C. crassirhizum and 
∩-thickened in all other species analyzed (Tab. 2; 
Figs. 2; 3). Aeration complexes were observed only in 
C. grisebachii and C. pernambucense (Fig. 3b). The 
endodermis consisted of one layer of hexagonal cells 
in all species, being ○-thickened with the presence 
of passage cells in almost all of them, except in C. 
parahybunense, C. sellowii, and C. serranum, whose 
cells were thin walled and passage cells were absent 
(Tab. 2; Fig. 4a-e). 

Fungal hyphae were observed only in C. 
crassirhizum (cortex and velamen), C. grisebachii 
and C. serranum (cortex) (Fig. 5a). Water-storage 

200 µm 200 µm

200 µm 50 µm 50 µm

a b

c ed

Figure 2 – a-e. roots, TS – a. general aspect of Campylocentrum grisebachii; b. general aspect of Campylocentrum 
pernambucense; c. undulating epivelamen with tufts in Campylocentrum ornithorryncum; d. undulating epivelamen 
with tufts in Campylocentrum pernambucense; e. epivelamen showing absorbent root-hairs in Campylocentrum 
poeppigii. (Co = Cortex; Ex = Exodermis; Vl = Velamen; Arrows = tufts).

idioblasts were present in the cortical parenchyma 
of C. grisebachii and C. ornithorrhynchum (Fig. 5b).  

Raphides and starch grains were observed in the 
cortex of all species analyzed (Fig. 5c,d).

 
Stele
The pericycle had one cell layer in C. grisebachii, 

C. labiaki, C. ornithorrhynchum, C parahybunense,C. 
poeppigii, C. sellowii and C. wawrae (Fig. 4a-e), 
and one to two layers of cells in C. crassirhizum, C. 
paludosum, C. pernambusence, C. micranthum, and 
C. serranum (Fig. 4a-e). Pericyclic cells were thin-
walled opposite xylem and thick-walled opposite 
phloem tissue (Fig. 4a-e). Pith cell walls were 
thickened in C. crassirhizum, C. grisebachii, C. 
ornithorrhynchum, and C. pernambucense (Fig. 4a-e).

Steles were composed of alternating clusters of 
xylem and phloem cells with six protoxylem poles 
in C. crassirhizum, C. labiaki, C. pernambucense, 
C. serranum and C. wawrae; seven poles in C. 
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grisebachii and C. paludosum; eight poles C. sellowii; 
nine poles in C. micranthum, C. parahybunenseand C. 
poeppigii; and eleven poles in C. ornithorrhynchum 
(Tab. 2; Fig. 4a-e).

Discussion
According to Porembski & Barthlott (1988) 

the velamen of orchids is classified into 12 types. 
Campylocentrum fits within the “Vanda Type”, 
which is characterized by a less than five-layered 
velamen, differentiated into large-celled epivelamen 
and comparatively small-celled endovelamen, 
the latter with cell walls thicker than those of the 
epivelamen; exodermis cells often much larger 
than the velamen cells; and tracheoidal idioblasts 
in the cortex occasionally present. The structure of 
the roots of Campylocentrum and its sister genus 
Dendrophylax (Carlsward et al. 2003) is very similar, 
making it impossible to distinguish them solely by 
these overlapping characters (Carlsward et al. 2006).  

Although absorbent root hairs were observed 
here in five species and also in C. generalense by 
Bogarin & Pupulin (2010) and C. pachyrrhizum by 
Carlsward et al. (2006), they were more numerous in 
C. peoppigii and gave the velamen surface a slightly 
granulose texture (Fig. 1d). On the other hand, the 
same surface texture is found in other species, where 
it is produced by tufts of epivelamen, and according 
to Carlsward et al. (2006), it can also be found in 
Tridactyle Schltr., an African genus of Angraeciinae. 

Velamen Absorbent 
root hairs Tufts Exodermis Cortex Endodermis Number 

of poles

C. crassirhizum 2–3-layered Absent Absent ○-tichened 7–10-layered ○-tichened 6

C. grisebachii 2-layered Absent Absent ∩-thickened 6–7-layered ○-thickened 7

C. labiaki 2-layered Present Present ∩-thickened 7-layered ○-thickened 6

C. micranthum 2-layered Absent Absent ∩-thickened 6–7-layered ○-thickened 9

C. ornithorrhynchum 2–3-layered Absent Present ∩-thickened 8–10-layered ○-thickened 11

C. paludosum 2-layered Absent Absent ∩-thickened 9–10-layered ○-thickened 7

C. parahybunense 2-layered Present Present ∩-thickened 8–10-layered Thin walled 9

C. pernambucense 2-layered Present Present ∩-thickened 7-layered ○-thickened 6

C. poeppigii 2-layered Present Absent ∩-thickened 11-layered Thin walled 9

C. sellowii 2-layered Absent Present ∩-thickened 6–7-layered Thin walled 8

C. serranum 2-layered Absent Absent ∩-thickened 6–7-layered Thin walled 6

C. wawrae 2-layered Present Present ∩-thickened 11–14-layered ○-thickened 6

Table 2 – Principal anatomical root characters used to distinguish species of Campylocentrum.

According to the general anatomical description 
of the root structure in the genus provided by 
Carlsward et al. (2006), ○-thickened cells in the 
exodermis had only been observed in C. jamaicense 
[published as C. micranthum, voucher checked 
and corrected (Ackerman 3341)] by Carlsward et 
al. (2006). Such cells were found here also in C. 
crassirhizum, which is morphologically related to C. 
jamaicense. Both species share oblong, conduplicate 
leaves with a strongly 2-lobed apex (Pessoa et al. 
2015). The majority of species have the exodermis 
with ∩-thickened cell walls, however they were 
apparently thicker in the leafless species (although 
we did measure it), a state which was also observed 
by Bogarin & Pupulin (2010) in C. generalense. The 
function of the thicker endovelamen, exodermal and 
endodermal cell walls in this group is unclear, but 
may be indicative of a means to prevent water loss via 
transpiration and also to provide support and protect 
the cortex and the vascular tissue from mechanical 
damage and cell collapse during periods of drought 
dryness (Noel 1974; Benzing & Ott 1981; Benzing et 
al. 1982; Benzing et al. 1983; Carlsward et al. 2006).

Although Carlsward et al. (2006) describe the 
endodermal cells as ○-thickened for all species in the 
genus, in C. parahybunense, C. poeppigii, C. sellowii 
and C. serranum the endodermial cells were thin 
walled (Fig. 4d). The walls of the endodermal cells 
in the leafless species were thicker, as also observed 
by Bogarin & Pupulin (2010).
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Figure 3 – a-e. roots, TS – a. Campylocentrum parahybunense, endovelamen (En) cells radially elongate and exodermis (Ex) 
showing ∩-thichened cell walls, cells with linear thickening forming pores in the cell walls (arrow); b. aeration complex (Ac) 
in Campylocentrum grisebachii, endovelamen (En) showing one layer of ○-thickened cells; c. Campylocentrum paludosum 
showing endovelamen with thicker cell walls; d. cells with linear thickening forming stretch marks or channels in the cell walls 
(arrow) in Campylocentrum crassirhizum. (En = Endovelamen; Ep = Epivelamen; Ex = Exodermis; Mc = Modified cortical cell.

Carlsward et al. (2006) analyzed roots with 
six to nine poles in the vascular cylinder but C. 
ornithorrhynchum, with 11 poles, holds the record 
for the highest number found in the genus. According 
to Pridgeon (1987), the number of poles is consistent 
and is useful for delimiting species of Orchidaceae. 
However, according to Rütter & Stern (1992) it can 
vary among different specimens of the same species 
and also in the same root at different height levels. 
Meanwhile, Rütter & Stern (1992) and Rosso (1966) 
indicated that root diameter and the number of poles 
of protoxylem are related. Ontogenetic studies must 
confirm the variation of number of poles and its 
use as diagnostic character in the family. This is the 
main reason why no claim for species delimitation 
in Campylocentrum can be stated yet on this matter. 

Additionally, no correlation between the number 
of poles root diameter has been found too which 
is exemplified in C. crassirhizum and C. sellowii. 
For these two species which have thicker roots, six 
and eight poles respectively were found. For other 
species of Campylocentrum with thinner roots, nine 
and eleven poles were found.

In summary, the leafless species analyzed 
show the same basic structure, with a two-layered 
velamen, endovelamen, exodermal and endodermal 
cell walls thicker than those in the leafy species, 
and vascular cylinder with six or seven xylem poles 
(Fig. 6c,g). 

The group of species with terete leaves and 
granulose roots can be split in two. One group 
comprises a single species, C. poeppigii, known 

a b

c d
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Figure 4 – a-e. roots, TS showing stele – a. six protoxylem poles in Campylocentrum crassirhizum. Note endodermis 
(En) cells ○-thickened; b. seven protoxylem poles and endodermis (En) cells ○-thickened in Campylocentrum 
grisebachii. Note passage cells (Pa) in the endodermis; c. eight protoxylem poles in Campylocentrum sellowii. 
Note endodermis (En) cells are thin walled; d. nine protoxylem poles and endodermis (En) cells thin walled in 
Campylocentrum poeppigii; e. eleven protoxylem poles and endodermis (En) cells ○-thickened in Campylocentrum 
ornithorrynchum. (Arrow = Phloem; En = Endodermis).

from Mexico to northern Brazil and included 
in C. sect. Pseudocampylocentrum, in which 
the granulose surface is produced by numerous 
unicellular, absorbent hairs (Fig. 6d,h). The second 
sub-group is formed of six species distributed along 
the Atlantic coast of Brazil and included in C. sect. 
Campylocentrum, their roots have a similar external 
morphology, but in this case all species have tufts of 
epivelamen in addition to unicellular, absorbent root 

hairs (Fig. 6b,f). This second sub-group had not been 
anatomically analyzed before, making this study the 
first to describe its roots.  

The other species in the genus (with 
conduplicate leaves and smooth roots) do not present 
any patterns for grouping. Some of them, such as 
C. serranum and C. micranthum, have a structure 
similar to the leafless species, but with thinner 
exodermal and endodermal cell walls. Other species, 
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Figure 5 – a-d. roots, TS – a. fungal hyphae in cortex of Campylocentrum serranum; b. water-storage idioblasts 
(arrow) in cortex of Campylocentrum ornithorrhyncum; c. starch grains in cortex of Campylocentrum wawrae; d. 
root LS showing one raphide crystal in cortex of Campylocentrum grisebachii.
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Figure 6 – a-h. schemes of the main types of roots in TS – a-d. velamen + exodermis – a. C. crassirhizum; b. C. ornithorrhynchum; 
c. C. paludosum; d. C. poeppiggii (epivelamen = light gray; endovelamen = dark gray; exoderm = White); e-h. endodermis + stele 
– e. C. crassirhizum; f. C. paludosum; g. C. ornithorrhynchum; h. C. poeppiggii (endodermis = dark gray; xylem poles = black).



The roots of Campylocentrum

Rodriguésia 68(4): 1207-1215. 2017

1215

such as C. crassirhizum and C. jamaicense, are the 
only ones in the genus known to have ○-thickened 
cells in the exodermis (Fig. 6a-e). 
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Abstract 
We studied the relationships among wood anatomy, hydraulic conductivity, density and shear parallel to the 
grain in the stem of Handroanthus vellosoi trees with the goal to identify possible trade-offs between hydraulic 
conductivity and mechanical properties. For this study we felled 12 trees with 24-year-old and cut 10-cm-thick 
disks at three heights: base of the trunk, one meter in height, and two meters in height. We propose that the 
relationship between hydraulic conductivity and mechanical resistance found along the H. vellosoi trunk indicates 
greater mechanical investment in the wood at the base of the trunk compared with the other two heights (1 and 
2 meters). Anatomically, this would be represented by smaller diameter vessels and fibers with thicker walls. 
Consequently, strength investment implies lower water conductivity at the stem base. However, more studies 
are needed to determine whether this lower value with respect to 1 and 2 meters represents a significant effect 
on water transport along the stem.
Key words: axial variation, biomechanics, brazilian wood, ipê amarelo, trade-offs.

Resumo 
Foram estudadas as relações entre anatomia da madeira, condutividade hidráulica, densidade aparente e 
cisalhamento paralelo à grã no tronco de árvores de Handroanthus vellosoi objetivando-se identificar os possíveis 
trade-offs entre a condutividade hidráulica e propriedades mecânicas. Para este estudo foram cortadas 12 árvores 
com 24 anos de idade, discos com 10 cm de espessura foram retirados em três alturas: base do tronco, um e dois 
metros de altura. Propomos que a relação entre a condutividade hidráulica e resistência mecânica encontrados ao 
longo do tronco H. vellosoi parece indicar um maior investimento mecânico na base do tronco em comparação 
com as outras duas alturas (1 e 2 metros), anatomicamente representada por vasos de menor diâmetro e fibras 
com paredes mais espessas. Consequentemente, um investimento em maior resistência mecânica implica em 
menor condutividade de água, contudo, mais estudos são necessários para determinar se este valor mais baixo 
em relação ao 1 e 2 metros representa um efeito significativo no transporte de água ao longo do tronco.
Palavras-chave: variação axial, biomêcanica, madeira brasileira, ipê amarelo, trade-offs.
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Introduction
Handroanthus vellosoi (Toledo) Mattos is 

a native and endemic species of Brazil, with a 
geographical distribution in the Midwest (Goiás, 
Mato Grosso do Sul), Southeast (Minas Gerais, 
Rio de Janeiro, São Paulo) and South (Paraná) 
of country (BFG 2015). Popularly known as “ipê 
amarelo”, the wood has a high density (0.80 to 

1.00 kg.m-3), with light sapwood and slightly pink 
heartwood, and high durability when exposed to 
weather. There are numerous uses for products of 
H. vellosoi. The wood is excellent for construction, 
and can be used in paper production, or as biomass 
for energy. The bark can be used medicinally, for 
landscaping of parks and forestry roads, and for 
reforestation (Carvalho 2003).
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Studies of trade-offs between hydraulic 
conductivity and mechanical strength of wood are 
rare despite the possible ecological and economic 
importance (Woodrum et al. 2003). In ecological 
terms, these studies help us understand more broadly 
the relation between the transport of water and wood 
resistance in different species, while economically 
may indicate the planting of more suitable species 
to certain environments. Most of the existing studies 
have focused on plants in the northern hemisphere, 
which in many cases have different anatomical 
constitutions (arrangement of their pores or vessels 
into growth rings) than those found in tropical 
forests. The trees in north hemisphere exhibit 
ring porous and semi ring porous, whereas most 
tropical trees have diffuse porous. These anatomical 
variations could have an important influence on the 
relationship between hydraulic conductivity and 
mechanical strength of wood.

Recent studies have shown an axial widening 
of the vessel elements from the stem apex to base of 
trees (Anfodillo et al. 2006; Olson & Rosell 2013). 
Change in vessels diameter in xylem architecture is 
crucial for trees growth to maintain the hydraulic 
efficiency (Petit & Anfodillo 2009) and protect the 
vessel from embolism. Larger vessel diameter is 
said to be more efficient in water conductivity than 
smaller vessel diameter (Fan et al. 2012).

Examples of studies between hydraulic 
conductivity and mechanical strength include 
Gartner (1991a, b), which studied Toxicodendron 
diversilobum (Torr. & A. Gray) Greene, a plant that 
grows as a vine when support is present and as a 
shrub when support is absent. Wagner et al. (1998) 
studied four co-occurring species of chaparral shrubs 
in different locations of Santa Monica, California: 
Adenostoma sparsifolium Torr., A. fasciculatum 
Hook. & Arn., Ceanothus megacarpus Nutt. and C. 
spinosus Nutt. Woodrum et al. (2003) studied five 
Acer species in Michigan State: Acer negundo L., A. 
saccharinum L., A. rubrum L., A. nigrum Michx. f. 
and A. saccharum Marshall. However, interactions 
between wood anatomy, hydraulic conductivity, 
and mechanical strength are complex, which may 
in part explain the deficiency of studies on this topic 
(Woodrum et al. 2003).

Fournier et al. (2006) studied how the 
combination of morphological, anatomical, and 
physiological characteristics may establish the 
height growth strategy to balance biomechanical 
functional traits. Combinations of size, shape and 
material properties influence the risk of trunks and 
branches bending or breaking, and are crucial to the 

survival of trees. A more rigid wood is generally 
constituted of a greater proportion of fibers with 
thick walls, but the cost of construction of this 
tissue is high. In contrast, wood with larger vessels 
is hydraulically more efficient, but has lower 
density and therefore will have lower rigidity. 
Thus, the hydraulic and mechanical constraints can 
be seen as associated functions and physiological 
compromises have to be satisfied by adaptations and 
modifications of the plant (Rowe & Speck 2004).

Lachenbruch & McCulloh (2014) presented 
a review to assess how cells, tissues, organs, 
and whole plants perform both hydraulic and 
mechanical functions, and tried to explain how 
the morphological alterations that affect this 
dual functionality are varied. Key strategies that 
plants can use to balance hydraulic mechanical 
requirements are plasticity in cell morphology, 
alignment and function, and in the allocation and 
geometric distribution of different tissues.

We proposal to increase the knowledge about 
the relationship between hydraulic and mechanical 
requirements in trees, with a focus on the trade-offs 
between hydraulic conductivity and mechanical 
strength in tree trunk of Handroanthus vellosoi, a 
native species from Brazil.

Materials and Methods
Location and sampling
All samples came from a Handroanthus 

vellosoi Plantation Forest in the Luiz Antônio 
Experimental Station (LAES) in Luiz Antônio City, 
São Paulo state Brazil (21o40’S, 47o49’W, elevation 
550 m). Climate is Cwa (humid subtropical climate) 
in the Köppen system. Figure 1 shows the climate 
characterization of Luiz Antônio (CEPAGRI 2016).

Figure 1 – Average monthly sum of precipitation, 
hydric deficit (def-1), hydric excedent (exc), and mean 
temperature (lines) at the Luiz Antonio city - 1961-1990 
(CEPAGRI 2016).
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The plantation was established with six 
randomized blocks at 3 m × 2 m spacing, and 
trees were 24 years old at time of harvest. From 
each block, we randomly harvested 12 trees. Trees 
averaged 12.7 m in height (range of 9.7–14.7 m), 
and disks averaged 17.7 cm at the base (range 
of 9.5–23 cm), 13.9 cm at 1 m height (range of 
8.5–19 cm), and 12.9 cm at 2 m height (range of 
7.5–17.5 cm).

From each 12 harvested tree in October 2010, 
we took a 10-cm-thick disk at the base of the trunk, 
at 1 m, and at 2 m, for a total of 36 disks. This 
methodology was adopted because the stems of 
most trees bifurcated at about 2 m. From each disk, 
we then took two samples (3 × 2 × 1.5 cm³, axial × 
tangential × radial) from opposite sides of the disk 
and adjacent to the bark (Fig. 2). All analyses were 
performed on each sample in the following order: 
density, shear parallel to the grain, and a series of 
anatomical analyses.

Shear parallel to the grain
Samples 2 × 2 × 3 cm with 5 cm2 shear area, 

were tested. At one end was a characteristic cut 
of the shear samples (ASTM 2005–2006). The 
samples had previously been measured with a 
caliper to determine the areas of each sample (12% 
moisture). The load application velocity was 2.5 
MPa (N min−1).

Anatomical analyses
A block (2 cm³) from each sample was then 

softened in a solution of boiling water and glycerin 
(4:1) for one hour. Twenty-micron thick transverse 
and longitudinal sections were then made on a 
sliding microtome. The sections were bleached 
with 60% sodium hypochlorite and washed in 
water (Johansen 1940). Some of the remaining 
sample was used for macerations, following the 
Franklin method (Berlyn & Miksche 1976). The 
thin sections and the macerated material were then 
stained with safranin (1%, in Ethanol) and mounted 
in a water and glycerin solution (1:1) on slides.

Anatomical measurements were then made 
using image analysis software (Image Pro 6.3) on a 
computer attached to an Olympus CX 31 compound 
microscope equipped with an Olympus Evolt E330 
camera. The terminology and characterization of 
wood followed the IAWA list (IAWA Committee 
1989). Transverse sections were used to measure 
vessel diameters and vessel frequency, and fiber 
wall thicknesses. For these measurements, we 
took five photos for each transverse wood section 
(one for each of the two samples for a given 
disk), and from each photo we made at least 25 
measurements.

Microfibril angle was estimated from the 
longitudinal sections using an Olympus CX 31 
compound microscope with polarization and a 
rotating base. Slides were placed on the rotating 
base and fibers vertically aligned, the wall being 
watched in the field of fibers, then the base was 
rotated until the fiber wall presenting a darker 
coloration, called maximum extinction position at 
this time is noted angle (Donaldson 2008).

Hydraulic conductivity
Hydraulic conductivity was calculated based 

on vessel diameter, using the following equation: 
Kh = πD4/128η, where D is the diameter, η is the 
viscosity index of water (1.002 × 10–9 MPa s at 
20oC), and Kh is the hydraulic conductivity (Scholz 
et al. 2013).

Figure 2 – Illustration of sampling design showing the 
location of the two replicated samples at each height.

Density
Density (r12) was determined at equilibrium 

moisture content (EMC-12%) condition and 
calculated by the relation between mass and 
volume at the same moisture content. Volume was 
evaluated by the volume of water displaced during 
immersion of the specimens (3 × 2 × 2 cm) (Glass 
& Zelinka 2010), as r12 = M/V,

Where r12 = density (kg.m-3); M = wood mass 
at 12% moisture content (kg); and V = wood volume 
at 12% moisture content (m3).
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Statistical analysis
Initially, the values from the two samples 

per disk were pooled, so there was one value per 
disk. To evaluate the effect of height within tree 
on the variables (vessel diameter, vessel frequency, 
fiber wall thickness, microfibril angle, hydraulic 
conductivity, density, and shear parallel to the 
grain) we used analysis of variance (ANOVA). 
Data were square root-transformed, to achieve a 
normal distribution. When a significant difference 
was observed between heights, we used the Tukey 
test to identify the determinant pair of differences. 
To examine the relationships among variables, we 
use the samples separately for Pearson correlation, 
and when we observe the presence of outliers, they 
were removed from the analysis and graphing. This 
explains why the number of samples in scatterplots 
range from 69 to 72 (72 samples were present in 
all datasets before outliers were removed). Results 
with P < 0.05 were considered significant.

Results
Density and shear parallel to the grain were 

significantly higher at the base (925 kg m-3 and 
14.2 MPa, respectively) and at 1 m (897 kg m-3 

and 14.6 MPa) than at 2 m (836 kg m-3 and 12.3 
MPa) (Fig. 3a,b). Fiber wall thickness was higher 
at the base (7.1 µm) than at the upper positions (1 
m = 6.6 and 2 m = 6.7) (Fig. 3c). Vessel diameter 
was lowest at the base (91 µm), and increased 
significantly at 1 m (100 µm) and again at 2 m (106 
µm) (Figs. 3d; 4a-c). Vessel frequency was higher 
at 2 m (14 cells mm-2) than at 1 m (12 cells mm-2), 
but neither of these heights differed significantly 
from the value at the base (13 cells mm-2) (Figs. 
3e; 4a-c). Hydraulic conductivity was lowest at 
the base (2.11 M4.MPa.s-1.m-1), and increased 
significantly at 1 m (3.08 M4.MPa.s-1.m-1) and at 
2 m (3.71 M4.MPa.s-1.m-1) (Fig. 3f). Microfibril 
angle showed no significant difference among 
three axial positions.

We observed positive correlation between 
density and shear parallel to the grain (Fig. 5a). 
There were negative correlations between fiber 
wall thickness and microfibril angle (Fig. 5b); 
density and hydraulic conductivity (Fig. 5c); shear 
parallel to the grain and hydraulic conductivity 
(Fig. 5d); density and vessel diameter (Fig. 5e); 
and density and vessel frequency (Fig. 5f).

Discussion
We noticed a trade-off between hydraulic 

efficiency and mechanical strength in the 

Handroanthus vellosoi stem. Wood from stem 
base showed higher density and shear, and lower 
hydraulic conductivity that are directly related to 
smaller diameter vessels. According to Saranpää 
(2003) and Kretschmann (2010), larger vessel 
diameters are more efficient in water conduction 
than those with smaller diameter (Fan et al. 2012).

Similar to results presented in this study, we 
have observed narrower vessels at the stem base 
compared to the root and others stem positions in 
five Brazilian native species (unpublished data), 
including Handroanthus ochraceus (Cham.) 
Mattos, a species of the same genus of this study, 
which seems to indicate adaptations related to 
both concurrent functions: water transport and 
mechanical strength.

Domec & Gartner (2002) studied trade-offs 
between hydraulic and mechanical properties 
of Douglas-fir wood conclude that large radial 
variation in the wood anatomy of trees is an 

Figure 3 – Axial variation in Handroanthus vellosoi 
wood – a. density; b. shear parallel to the grain; c. fiber 
wall thickness; d. vessel diameter; e. vessel frequency; 
f. hydraulic conductivity. The columns represent 
the average of 72 samples. Different letters indicate 
significant differences (P < 0.05).

a

c

e f

d

b
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adaptation to hydraulic rather than mechanical 
requirements. However, hydraulic conductivity and 
mechanical requirements are evolutionarily related 
(Rowe & Speck 2005). The hydraulic conductivity 
appears to be slightly ahead to guide the evolution 
and consequently it may happen during ontogeny.

Studies have been found a sharp drop in vessel 
diameter just above the branch junctions, which 
the authors call “hydraulic bottlenecks” (Tyree 

& Zimmermann 2002). However, the effect of all 
junction constrictions in a tree is unlikely to have 
much impact on the water conductivity (Tyree & 
Alexander 1993; Tyree & Zimmermann 2002). The 
point is: if this vessel narrowing at stem base of H. 
vellosoi has no impact on the conductivity, why 
does it occur?

We suggest that narrower vessels at stem 
base may be a pattern found in several trees, and 
then could these bottlenecks contribute in water 
transport by pressure differences along vessels or 
smaller diameter vessels of stem base are related 
to mechanical requirements, since trees, as tallest 
self-supporting plants, need resist to static loads, 
lateral wind forces, or by its own self-weight, with 
a perfectly stiff anchorage (Niklas 1992; Moulia & 
Fournier-Djimbi 1997). Then, decreasing in vessel 
diameter tends to make denser and stronger wood, 
since vessel lumens represent weak areas of the 
xylem (Wagner et al. 1998; Baas et al. 2004).

Relationship between anatomy and mechanical 
support is more clearly evidenced in the vines (non-
self-supporting plants) compared with trees (self-
supporting plants), as the relationships between 
wood mechanical properties and vessel diameter 
reported by Ewers & Fisher (1991), Gartner (1991a, 
b) and Chiu & Ewers (1992), but also is displayed in 
shrubs (Wagner et al. 1998), self-supporting plants.

Associated with smaller vessel diameter at 
stem base, we also noticed thicker wall fibers, 
which according to Rowe & Speck (2004) is related 
to more resistant wood. Woodrum et al. (2003) 
studied hydraulic, biomechanical, and anatomical 
interactions of xylem from five species of Acer and 
reported relationships between fiber features and 
mechanical properties.

We emphasize the high construction cost of 
a tissue with thicker wall cells, because it involves 
greater carbon incorporation and this is common 
in long-lived climax species (Larjavaara & Muller-
Landau 2010), such as H. vellosoi. Applying this 
knowledge to individual variation, it is concluded 
that there must be the higher construction cost 
at stem base, and this should play a key role in 
sustaining this trees, because as a climax species, 
the plant must invest in the high construction cost, 
which will provide long-term benefits (Larjavaara 
& Muller-Landau 2010), in this case adequate 
mechanical support.

The negative correlation between density with 
vessel diameter and vessel frequency also show 
the role of these anatomical features in density and 
consequently in strength. According to Kollmann 

Figure 4 – Transverse sections of Handroanthus 
vellosoi wood – a. 2 meters high; b. 1 meter high; c. 
stem base. Scale bars = 500 µm.

a

b

c
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& Côte (1968), among the physical properties, 
density is considered one of the main parameters 
for assessing wood quality, since this property 
is an indicator of other physical and mechanical 
properties.

Microfibril angle is also indicative for the 
wood strength (Butterfield 2003). Both conifers 
and hardwoods, microfibril angles is larger at the 
base of the tree for a given ring number from the 
pith, and decreases with height, increasing slightly 

Figure 5 – Scatterplots between – a. shear parallel to the grain and density; b. microfibril angle and fiber wall 
thickness; c. density and hydraulic conductivity; d. shear parallel to the grain and Hydraulic conductivity; e. density 
and vessel diameter; f. density and vessel frequency.
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at the top tree, but in hardwoods this variation is 
smaller and much smaller microfibril angles in 
juvenile wood (Donaldson 2008). Large microfibrils 
angles are related with low stiffness, i.e. greater 
flexibility and this condition is important to the 
stem, particularly the younger to resist wind.

We did not notice axial variation in microfibril 
angle in the H. vellosoi stem, despite the positive 
correlation between microfibril angle and fiber 
wall thickness. But, according to Donaldson (2008) 
this relationship is coincidental since microfibril 
angle is not related to tracheid wall thickness, 
and this relationship is due to amount variation 
between juvenile wood and latewood. Possibly 
this relationship is due radial variation of these 
properties from juvenile wood to mature wood 
(Hein et al. 2013).

Conclusion
We propose that the relationship between 

hydraulic conductivity and mechanical resistance 
found along the Handroanthus vellosoi trunk 
indicates greater investment in the mechanical 
properties of wood at the trunk base, relative 
with the other two heights (1 and 2 meters). 
This was anatomically represented by smaller 
diameter vessels and fibers with thicker walls. 
Consequently, strength investment implies lower 
water conductivity at the stem base, but more 
studies are needed to determine whether this lower 
value with respect to 1 and 2 meters represents a 
significant effect on water transport along the stem.
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Abstract 
The Atlantic Forest and Caatinga ecosystems differ in terms of biodiversity and geoclimatic conditions but 
are similar in their rich socio-diversity and heterogeneity of vegetation types that comprise their floras. The 
objectives of this work were to map the ethnobotanical studies that have been conducted in these ecosystems 
and record the most investigated communities, regions, and vegetation formations related to this research. A 
literature review was made of ethnobotanical articles related to the use and knowledge of medicinal and food 
plants employed by local populations within the original territories of the Caatinga and Atlantic Forest. The 
areas with the highest concentrations of studies (Southeast and South regions in the Atlantic Forest and the 
states of Pernambuco and Paraíba in the Caatinga) reflect the presence of research groups in these regions. 
Until now, it was thought that ethnobotanical studies had been conducted throughout the Atlantic Forest and 
Caatinga; however, the results of this work show that both ecosystems contain areas that still need to be studied.
Key words: ethnobotany, food plants, literature review, medicinal plants.

Resumo 
Os ecossistemas Mata Atlântica e Caatinga apesar de diferirem em termos de biodiversidade e condições 
geoclimáticas se assemelham pela heterogeneidade de formações vegetais que compõem as suas floras e 
por serem detentores de uma rica sociodiversidade. O objetivo desta pesquisa foi de mapear as pesquisas 
etnobotânicas realizadas nos ecossistemas Mata Atlântica e Caatinga, chamando-se atenção para as 
comunidades mais investigadas, as regiões mais estudadas, assim como as formações vegetais em que se 
concentram maior número de pesquisas. Foi efetuada uma revisão bibliográfica sobre os artigos de cunho 
etnobotânico realizados em áreas pertencentes ao território original dos ecossistemas Caatinga e Mata Atlântica 
e que abordaram o uso ou o conhecimento de recursos vegetais medicinais e alimentícios por populações locais. 
As regiões com as maiores concentrações de estudos (região Sudeste e Sul na Mata Atlântica e os estados de 
Pernambuco e Paraíba na Caatinga), refletem a presença dos grupos de pesquisas localizados nessas regiões. 
As pesquisas etnobotânicas estão cumprindo o seu papel ao investigar e abranger todo o território ocupado 
pela Mata Atlântica e Caatinga, no entanto, diante do mapeamento realizado, percebe-se determinadas regiões 
em ambos os ecossistemas que ainda necessitam de um maior esforço de pesquisas.
Palavras-chave: etnobotânica, plantas alimentícias, revisão bibliográfica, plantas medicinais.
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Introduction
The Atlantic Forest and Caatinga ecosystems 

differ in terms of biodiversity and geoclimatic 
conditions but are similar in their rich socio-
diversity and heterogeneity of vegetation types 
that comprise their floras. Over the past few 

decades, ethnobotanical studies have documented 
local knowledge about the biodiversity of these 
ecosystems. For example, the cultural richness of 
the Caiçaras (Hanazaki et al. 2000; Albertasse et al. 
2010), Azorean descendants (Giraldi & Hanazaki 
2010), artisanal fisherman (Fonseca-Kruel & 
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Peixoto 2004; Merétika et al. 2010), indigenous 
groups (Albuquerque et al. 2008; Cunha et al. 
2012), Quilombolas (Crepaldi & Peixoto 2010; 
Gomes & Bandeira 2012), Sertanejos (Andrade et 
al. 2006), as well as rural (Negrelli & Fornazzari 
2007; Paulino et al. 2012) and urban (Dorigoni et 
al. 2001; Almeida et al. 2006) communities have 
been studied. In Brazil, Quilombolas are traditional 
people of Afro-Brazilian descent, and Sertanejos are 
traditional people that occupy the semiarid region, 
whose livelihood is usually associated with some 
degree of pastoralism (Diegues & Arruda 2001).

Within the original territories of these two 
ecosystems, there have been several ethnobotanical 
studies about local communities and native plant 
resources from different vegetation formations, 
such as dense ombrophilous forest (Pinto et 
al. 2006), restinga (Melo et al. 2008), mixed 
ombrophilous forest (Althaus-Ottmann et al. 2011) 
and seasonal semideciduous forest (Eichemberg et 
al. 2009), as well as distinct vegetation formations 
found in the Caatinga (Albuquerque & Andrade 
2002a; Florentino et al. 2007; Roque et al. 2010).

Advances in the development of ethnobotanical 
studies (Oliveira et al. 2009; Liporacci et al. 2015) 
have led to various literature reviews. Some of 
these are more descriptive (Vieira & Martins 2000; 
Guarim-Neto & Morais 2003; Agra et al. 2007b; 
Agra et al. 2008; Oliveira et al. 2009) and others 
test hypotheses (Albuquerque et al. 2007; Santos 
et al. 2008b; Albuquerque et al. 2009; Morales & 
Ladio 2009), including the application of systematic 
reviews and meta-analyses (Medeiros et al. 2013a; 
Medeiros et al. 2013b). In addition, some of these 
review studies use different levels of approach, for 
example, the national (Ritter et al. 2015), regional 
(Agra et al. 2007b) or state level (Guarim-Neto & 
Morais 2003; Silva & Albuquerque 2005).

For Brazil, although ethnobotanical research 
has grown and contributed to the systematization 
of local knowledge associated with biodiversity, 
there has been little effort to map the distribution 
of studies about plant use to show where there has 
been a concentration of studies verses little or no 
research. Due to the importance of these review 
articles, the objectives of this work were to map 
the ethnobotanical studies that have been conducted 
in the Atlantic Forest and Caatinga ecosystems and 
record the most investigated communities, regions, 
and vegetation formations related to this research. 
These two ecosystems were chosen because they 
include regions where there are the most research 
groups that conduct ethnobotanical studies. 

Materials and Methods
General characterization of the
study area
The Atlantic Forest extends more than 

3,300 km along coastal Brazil, covering 17 states 
from Rio Grande do Sul to the Northeast Region: 
Espírito Santo (100%), Santa Catarina (99.91%), 
Rio de Janeiro (98.59), Paraná (96.65%), São 
Paulo (79.51%), Alagoas (52.01%), Minas Gerais 
(47.81%), Rio Grande do Sul (46.82%), Sergipe 
(32.45%), Bahia (31.36%), Pernambuco (18%), 
Mato Grosso do Sul (14.39%), Paraíba (11.92%), 
Piauí (9.08%, Rio Grande do Norte (6.19%), 
Ceará (3.33%), and Goiás (3.13%) (CN-RBMA, 
2013). Originally, this forest occupied 1,481,946 
km2, which is equivalent to 17.4% of the country 
(Metzger 2009). Today, most of the Atlantic Forest is 
gone or has been modified by humans. In 1992, the 
Atlantic Domain and associated ecosystems were 
legally recognized by the National Environmental 
Council (Conselho Nacional do Meio Ambiente 
or CONAMA) in Decree no 6.600/2008 and Law 
11.428/2006 (law of the Atlantic Forest), which were 
subsequently consolidated in Decree no 6.660/2008 
and the Map of the Area of Application in Law 
11.428/2006. Variations in elevation and differences 
in soil and relief occur in the area occupied by 
the Atlantic Forest, and this has resulted in the 
heterogeneity of phytophysiognomies found in this 
region, for example, dense ombrophilous forest, 
mixed ombrophilous forest, open ombrophilous 
forest, seasonal semideciduous forest, seasonal 
deciduous forest, disjunctions of forest formations 
and swamps within other biomes, high altitude 
grasslands, pioneer formations (restinga, mangrove, 
saline fields, lakeside and riverside communities), 
vegetation refuges, disjunctions of steppe savanna 
and steppe, areas of ecological tension, and oceanic 
and coastal islands (MMA 2010).

The Caatinga, unlike many other vegetation 
formations, is found only in Brazil, occupies an 
area of 844,453 km2 (MMA 2012), and occurs in 
the states of Ceará (100%), Rio Grande do Norte 
(95%), Paraíba (92%), Pernambuco (83%), Piauí 
(63%), Bahia (54%), Sergipe (49%), Alagoas 
(48%), Maranhão (34%), Tocantins (9%) and Minas 
Gerais (2%) (IBGE 2012; MMA 2012). According 
to the Ministry of the Environment (2011), the 
Caatinga occupies 60% of the states of the Northeast 
Region and 13% of the country. Variations in 
elevation, soil, relief, and precipitation create 
heterogeneity in the vegetative physiognomy of this 



Ethnobotanical studies in the Atlantic Forest and Caatinga

Rodriguésia 68(4): 1225-1240. 2017

1227

ecosystem. However, unlike the Atlantic Forest, the 
classification of different vegetation subtypes in the 
Caatinga is still somewhat indefinite. According 
to Giullietti et al. (2004), given the diversity of 
vegetation patterns found in the Caatinga, it is still 
not possible to define an ideal classification system 
for these formations. Despite this issue, most studies 
conducted in the Caatinga recognize and use at 
least four types, shrubby/woody (predominant 
type), shrubby caatinga, woody caatinga and park 
caatinga,  which was the classification adopted for 
the present study.

Literature review and
selection of articles
A literature review was conducted of 

ethnobotanical studies from areas within the original 
territories of the Caatinga and Atlantic Forest 
ecosystems that investigated the use or knowledge 
of medicinal and/or food plants employed by local 
populations. Only scientific articles that were 
published in national and international journals were 
included. Organization and selection of articles were 
made in two stages. The first stage involved the 
construction of a database using two principle search 
portals for scientific literature (Web of Science 
and Scopus). For both portals, searching was 
standardized by using the keywords “Ethnobotany 
+ Brazil.” The only peculiarity of each portal was in 
relation to the search fields. In Scopus the keyword 
“Ethnobotany” was used in the field “ALL TOPICS” 
and “Brazil” in the field “TITLE-ABS-KEY,” and 
in the Web of Science “Ethnobotan*” in the field 
“Topics” and “Brazil*” in the field “Topics.” In both 
portals, searches were made for articles published 
until the end of 2014. The articles recovered from 
each search were analyzed and those that were not 
made in the study areas were excluded.

In the second stage, websites of Brazilian 
journals that publish ethnobotanical studies were 
searched, including the following: 1) Revista 
Brasileira de Plantas Medicinais; 2) Revista 
Brasileira de Farmacognosia; 3) Acta Botanica 
Brasilica; 4) Rodriguésia; 5) Revista Biotemas; 
6) Revista Brasileira de Biociências; 7) Acta 
Scientiarum (Jornal específico de Ciências 
Biológicas e Ciências da Saúde); 8) Anais da 
Academia Brasileira de Ciências; 9) Revista 
Brasileira de Farmácia; 10) Bio Terra - Revista de 
Biologia e Ciência da Terra; 11) Revista Saúde e 
Ambiente; 12) Revista Caatinga; 13) Neotropical 
Biology and Consevation; 14) Iheringia - Série 
Botânica; 15) Ethnobiology and Conservation; 

16) Sitientibus - Série Ciências Biológicas; 17) 
Revista Fitos; 18) Revista Acadêmica de Ciências 
Agrárias Ambientais; 19) Revista Vértices; 20) 
Revista Científica Eletrônica de Engenharia 
Florestal; 21) Revista de Estudos Ambientais; 22) 
Revista Semina; 23) Boletim do Museu de Biologia 
Mello Leitão; 24) Bioscience Journal; 25) Revista 
de Ciências Farmacêuticas Básica e Aplicada; 
26) Unoesc & Ciência - ACBS; 27) Interações - 
Revista Internacional de Desenvolvimento Local; 
28) Revista Brasileira de Agroecologia; 29) Revista 
Biodiversidade; 30) Revista Árvore; 31) Boletim 
do Museu Paraense Emílio Goeldi - Ciências 
Humanas; 32) Revista Floresta e Ambiente; and 33) 
Revista Geografar. The search was made using the 
website for each journal and included all the articles 
available from the first volume of the journal to the 
last volume of 2014. To find additional articles the 
literature cited in articles selected was reviewed for 
publications covering the study topic. If a new article 
was found, the literature cited in the publication was 
also reviewed.

Selection of articles:
adopted criteria
For the articles included in the study, the 

following criteria were used: 1) study area located 
completely (or predominantly) within the original 
area of the Atlantic Forest or Caatinga; 2) study 
focus about the knowledge and/or use of medicinal 
and food plants by local communities, including 
works exclusively about medicinal or food plants, 
those that included both categories and those that 
covered many categories, including medicinal and 
food plants; 3) study used methods characteristic of 
ethnobotanical research (mainly interviews); and 4) 
study was published before 2015.

Studies conducted in transition areas (Atlantic 
Forest/Pampa, Atlantic Forest/Cerrado, Caatinga/
Cerrado) were not included, except when the study 
site was confirmed to be within the original area of 
Atlantic Forest or Caatinga (even when the study 
region was on the border of other vegetation types), 
such as Macedo et al. (2007) and Eichemberg et 
al. (2009). 

Studies related to selling plants in fairs and 
public markets were also excluded because they did 
not reference the location of where all of the plants 
were obtained. In addition, studies were excluded 
if they only used common names of species, were 
literature reviews or were checklists or floristic 
surveys that did not cover what is known about the 
use of local or traditional plants.



1228 Liporacci HSN et al.

Rodriguésia 68(4): 1225-1240. 2017

Classification of the Phytophysiognomies
and mapping the reviewed studies
Defining the phytophysiognomy for each 

study area was based on information provided 
in the article. If this was not mentioned by 
the authors it was inferred using maps and by 
consulting specialists. For the Atlantic Forest 
phytophysiognomy, the Atlas dos Remanescentes 
Florestais da Mata Atlântica was used (SOS 
Mata Atlântica/INPE 2015) following the 
classification of the domain and associated 
ecosystems in Law no 11.428 (2006). There 
are no detailed maps of the the Caatinga so 
classifying this phytophysiognomy was based 
on municipality, as done by Araújo et al. 
(2007). If a study was conducted in Carrasco, a 
xerophytic vegetation in the Northeast Region of 
Brazil (Andrade-Lima 1978), it was recorded as 
occurring in the Caatinga. 

Mapping the study areas based on the 
publications was done in QGIS 2.8.1®. When 
the coordinates of the municipalities were not 
mentioned in the articles they were obtained 
using the website (<http://www.apolo11.com>) 
and converted from degree/minute/second to 
decimal degrees using the website (<http://www.
dpi.inpe.br/calcula/>). The converted data was 
then imported into a Microsoft EXCEL® 2010 
spreadsheet and saved in CSV format.

Results and Discussion
Reviewed articles and
local communities
The literature search resulted in 173 

scientific articles. In relation to the biomes, 
112 articles were studies made within the 
original area of the Atlantic Forest (Tab. 1 in 
supplementary material <https://figshare.com/s/
a48efa9b2e384a902a7d> - DOI: 10.6084/
m9.figshare.5327596), 63 articles were of studies 
made within the original area of the Caatinga (Tab. 
2 in supplementary material <https://figshare.
com/s/8250192e6a27eaed9010> - DOI: 10.6084/
m9.figshare.5327599) and 4 studies were from 
transition zones between the Atlantic Forest 
and Caatinga (Tab. 3 in supplementary material 
<https://figshare.com/s/c280b515507b205837f7> 
- DOI: 10.6084/m9.figshare.5327602).  

Based on the compiled studies, the local 
communities in the Atlantic Forest and Caatinga 
contain great cultural diversity (Fig. 1a,b). A 
higher number of works were made in non-urban 

areas (areas not located within the perimeters of 
cities) in both the Atlantic Forest and Caatinga; 
however, ethnobotanical studies within cities are 
becoming more common (Fig. 2a,b).

Pilla et al. (2006) and Costa & Mayworm 
(2011)  emphasized the  broad scope of 
ethnobotanical studies in different types of 
communities, which were mainly conducted 
in rural and urban areas. A high frequency of 
studies in rural areas was also noted by Ritter et 
al. (2015), who conducted a study at the national 
level of ethnobotanical research made between 
1988 and 2013. The number of ethnobotanical 
studies made in urban communities, mainly in 
the Atlantic Forest, is due to many factors, such 
as decrease in vegetation cover, widespread real 
estate speculation and rampant urban growth 
(MMA 2010). According to IBGE (2010), 84% of 
the Brazilian population lives in urban areas. In 
addition, over the last few decades, ethnobotanical 
studies focused on conservation of biodiversity in 
home gardens (Pulido et al. 2008; Eichemberg et 
al. 2009) have contributed to an increase in studies 
in urban areas because these gardens generally 
have many ex situ cultivated, native and exotic 
species (Costa & Mayworm 2011). Ritter et al. 
(2015) also note the high number of immigrants 
in Brazilian cities as fundamental to understanding 
the introduction of medicinal species into the 
Brazilian pharmacopeia.

For the Atlantic Forest, some important 
studies have been made in coastal communities 
(such as the Caiçaras, Azorian descendants and 
artisanal fisherman), which were mostly conducted 
by research centers in the Southeast and South 
regions. In addition, the high number of studies 
of rural communities in the Caatinga is because 
of research centers in the Northeast Region that 
are predominantly in rural communities; although, 
these research centers also study communities in 
northeastern Atlantic Forest (Ritter et al. 2015). 

Despite the indigenous cultural diversity 
in Brazil, and considering the last IBGE census 
recorded 817,963 indigenous people in 305 ethnic 
groups (IBGE 2010), it is worth noting the low 
representativeness of published studies about 
indigenous peoples from the Atlantic Forest 
and Caatinga. According to Coutinho (2002), as 
of 2002 the ethnobotany of less than one third 
of the indigenous cultures in Brazil had been 
completely studied. After fourteen years the 
situation has not changed, which can be seen in 
the review by Ritter et al. (2015) that included all 
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of the biomes in Brazil and recorded few articles 
about indigenous groups. According to Haverroth 
(2010), in Amazonia this scenario has also been 
observed and may reflect the lack of specialists 
in the region as well as laws that restrict access 
to genetic resources and associated traditional 
knowledge. Another factor that could be attributed 
to this is the time it takes to complete studies 
about indigenous groups, especially considering 
the large amount of legal bureaucracy involved 
and the significant amount of time needed for the 
researcher/indigenous person to build a working 
relationship, which is often incompatible with the 

time given to complete a master’s or PhD degree 
(Liporacci et al. 2015; Pedrollo & Kinupp 2015).

It is also important to note the works that 
did not define the cultural groups, including 
71 (66.35%) from the Atlantic Forest and 36 
(55.38%) from the Caatinga, which are classified 
in the present study as “local residents”. The same 
results were found by Ritter et al. (2015), where 
143 articles (55.4%) involved one particular social 
group. According to the same authors, this may be 
a reflection of the difficulties of defining specific 
ethnic groups in Brazil, especially because of the 
high cultural diversity in the country.

Figure 2 – a. urbanization of the communities involved in ethnobotanical studies made in areas of the Atlantic Forest 
(N=112). b. urbanization of the communities involved in ethnobotanical studies in areas of the Caatinga (N = 63).

Figure 1 – a. communities involved in ethnobotanical studies in areas of the Atlantic Forest. [1 = Other communities: 
Sitiantes (1), Woodsman (1), Two communities in the same article (1), Pais e Mães de Santo (1), Producers (1); 2 = German 
and Italian descendants (N=112)]. b. communities involved in ethnobotanical studies in areas of the Caatinga (N=63).
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Representativeness of studies
by state and region
For the Atlantic Forest, ethnobotanical articles 

were found that involved medicinal and food plants 
from the following 12 states: Santa Catarina (20 
articles), Rio de Janeiro (16), São Paulo (16), Bahia 
(13), Minas Gerais (12), Rio Grande do Sul (9), 
Paraná (9), Pernambuco (7), Espírito Santo (3), 
Paraíba (3), Sergipe (2), Rio Grande do Norte (1) 
and more than one state (1). The only study that 
exclusively involved food plants was made in the 
Vale do Paraíba in the state of São Paulo (Pilla & 
Amorozo 2009). At a regional scale, most of the 
works are from the Southeast Region (47 articles), 
followed by the South (38) and Northeast regions 
(25). There were no ethnobotanical studies for five 
of the 17 states with Atlantic Forest (Mato Grosso 
do Sul, Goiás, Ceará, Piauí, Alagoas). However, the 
representativeness of the Atlantic Forest biome in 
these states is small compared to the states that are 
completely within the biome, such as Santa Catarina, 
Paraná, Rio de Janeiro and Espírito Santo. Another 
reason for the concentration of ethnobotanical 
studies and publications is that most of the 
ethnobotany research groups are in these states.

For the Caatinga biome, which is found in 
11 states, articles of studies from the following 
eight states were found: Pernambuco (22 articles), 
Paraíba (18), Bahia (7), Rio Grande do Norte (7), 
Piauí (3), Ceará (2), Alagoas (1), Sergipe (1), 
Pernambuco/Paraíba (1) and Ceará/Pernambuco 
(1). The only work found that exclusively studied 
food plants in the Caatinga was about two rural 
communities, one in Pernambuco and the other in 
Paraíba (Nascimento et al. 2012). No publications 
were found of studies from Tocantins, Maranhão 
and Minas Gerais. In addition, Ceará occurs almost 
completely within the Caatinga biome but there 
are few ethnobotanical studies from this state. 
Tocantins, Maranhão and Minas Gerais contain the 
lowest proportion of Caatinga biome compared to 
the other northeastern states, which is a possible 
reason for the lack of published articles from these 
areas. The concentration of ethnobotany research 
groups in Pernambuco and Paraíba could be the 
main reason why these two states have the highest 
number of publications.

In the territory originally occupied by 
Atlantic Forest, the majority of the studies are 
from coastal regions (Fig. 3), which is evidence 
that there is a predominance of studies near the 
capitals. Studies have also been conducted in inland 
regions; however, for states with Atlantic Forest, 

Figure 3 – Geographic distribution of published 
articles about use and knowledge of plants for food and 
medicine in Atlantic Forest and Caatinga.

most of the interior regions that have communities 
with people with knowledge about medicinal and 
food plants are poorly studied. In addition, few 
ethnobotanical studies have been conducted in the 
northeastern portion of the Atlantic Forest (Silva 
& Andrade 2005).

There was a similar concentration of studies 
for the the original area occupied by the Caatinga 
(Fig. 3). Many studies have been conducted in 
rural areas of the Northeast Region, with gaps in 
the north, south and central parts of Bahia, all of 
Ceará, western Pernambuco and most of Piauí; 
these are potentially good places for new studies. 
Considering the Atlantic Forest and Caatinga are 
ecosystems with high biodiversity and anthropic 
activity, it is extremely important that future research 
is conducted in unstudied areas. The present review 
of the entire area occupied by these biomes can 
help determine these regions and will help in the 
collection and analysis of data about food and 
medicinal resources used by local communities. 
In addition, based on the gaps found in the present 
study, more research about food plants is needed.
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Representativeness of studies
by phytophysiognomy
In relation to the original area of Atlantic 

Forest, the majority of the studies were conducted 
in dense ombrophilous forest (Fig. 4a). For the 
Caatinga, most studies were made in shrub/woody 
caatinga (Fig. 4b).

According to the National Council of the 
Atlantic Forest Biosphere Reserve (Conselho 
Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica 
2013), within the Atlantic Forest, the largest 
formation is seasonal forest (635,552 km2 or 
48.65%) and the second largest formation is 
ombrophilous forest (406,446 km2 or 31.11%), 
which has three phytophysiognomy subtypes 
(dense ombrophilous forest, mixed ombrophilous 
forest and open ombrophilous forest). The same 
source notes that the Atlantic Forest domain was 
originally 1,306,421 km2. 

The large areas these phytophysiognomies 
occupy partially explain the high number of 
studies made in ombrophilous formations. This 
is supported by the predominance of studies 

conducted in dense ombrophilous forest, which is 
found in 11 of the 17 states with Atlantic Forest. 
Another reason for the high number of studies is 
related to the history of the coastal region (where 
these formations are more concentrated), which 
was the first area to be cleared and inhabited by 
humans (Thomaz & Monteiro 1997). Besides 
containing the largest cities and number of people, 
traditional communities are found in this area, 
such as the Caiçaras, fisherman and Azorian 
descendants (CN-RBMA 2013). Research centers 
that study ethnobotany are also present in these 
phytophysiognomies. In addition, although the 
seasonal forest formation is larger, it contained 
fewer studies compared to ombrophilous forest.

In relation to the Caatinga, the studies were 
made predominantly in areas with shrubby/woody 
caatinga. Unlike the studies in Atlantic Forest, the 
ethnobotany studies made in Caatinga did not cite 
the vegetation type. However, shrubby/woody 
Caatinga is the predominant type in this ecosystem 
so we assumed that most of the studies were made 
in areas with this phytophysiognomy.

It is important to note that the present work 
considered studies that were made in areas within 
the original territories of the Atlantic Forest and 
Caatinga, which existed before human exploration. 
Today, these ecosystems have been heavily 
impacted by humans and there are few untouched 
natural areas. Due to large scale industry, the 
exploration of fossil fuels and globalization, 
more than three quarters of the the land on Earth 
has been transformed into anthropogenic biomes 
(anthromes) (Ellis 2015). Humans live in the era 
of the Anthropocene and some of the consequences 
of this period are the alteration of species richness 
of native vegetation and an increase in the 
introduction of exotic species (Ellis 2012). Thus, 
when referring to biomes and global ecosystems it 
is necessary to disconnect from the idea of pristine 
ecosystems.

Conclusion
In Brazil, the socio-biodiversity of the 

Caatinga and Atlantic Forest ecosystems has 
contributed over time to the advancement of 
ethnobotanical studies related to medicinal 
and food plants. There has been an increase 
in focusing on non-urban communities (rural 
communities) in both the Caatinga and Atlantic 
Forest. However, studies in urban areas, such as 
large cities, have also contributed to new aspects 
of ethnobotanical research. 

Figure 4 – a. number of studies made in the diverse 
phytophysiognomies that comprise the Atlantic Forest 
biome (N= 112). b. number of studies made in the 
diverse phytophysiognomies that comprise the Caatinga 
biome (N = 63).
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The regions with the highest concentrations 
of research (Southeast and South regions for the 
Atlantic Forest and the states of Pernambuco and 
Paraíba for the Caatinga) reflect the presence of 
research groups in these areas that conducted these 
studies and have accumulated a lot of ethnobotanical 
knowledge, especially about medicinal plants. 
Although the Atlantic Forest and Caatinga 
contain heterogeneous vegetation formations and 
the ethnobotanical studies conducted in them 
are concentrated in certain areas, in general this 
research is playing a role in investigating the 
entirety of these important Brazilian ecosystems. 
Nevertheless, mapping these studies shows there 
are regions in both the Atlantic Forest and Caatinga 
that still need to be studied.

Considering the vast area that these 
ecosystems cover and the socio-biodiversity of 
Brazil, there is no doubt that there is still much 
to be explored in this field, mainly in relation to 
ethnobotanical knowledge of Brazilian indigenous 
peoples that have not been studied. 

The map made in this work will help with 
planning future studies by allowing researchers to 
select new areas for ethnobotanical investigations 
and by stimulating discussions related to this area 
of science. In turn, this will increase the knowledge 
about native species from different vegetation 
formations that comprise the ecosystems of Brazil.  
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Resumo 
Embarcações tradicionais são consideradas uma rica herança cultural sobre o uso dos recursos florestais, sendo 
os açorianos os responsáveis pela cultura de construção das canoas baleeiras no Brasil. Este estudo objetivou 
conhecer as madeiras utilizadas na construção de canoas baleeiras, gerando subsídios para melhor compreender 
as relações de uso de recursos florestais destinados à carpintaria naval tradicional em Santa Catarina. Foram 
estudadas cinco baleeiras pertencentes ao acervo museológico do Museu Nacional do Mar, São Francisco do 
Sul, Santa Catarina. A coleta das madeiras históricas foi realizada com auxílio de trado de incremento para 
posterior produção de lâminas histológicas e descrição anatômica. A identificação das madeiras foi realizada 
por comparação em coleção de referência. Foram identificados cinco táxons de madeiras usadas de forma 
combinada na construção dos componentes das canoas. São eles: Araucaria angustifolia (Araucariaceae), 
Aspidosperma sp. (Apocynaceae), Ocotea/Nectandra (Lauraceae), Enterolobium contortisiliquum (Fabaceae) 
e Cedrela fissilis (Meliaceae). As madeiras empregadas na construção das canoas baleeiras revelaram não 
somente os saberes tradicionais sobre as técnicas da carpintaria naval trazida pelos açorianos, mas também, 
o conhecimento tecnológico sobre o uso dos recursos florestais no domínio da Floresta Atlântica associado 
à sua disponibilidade nos ambientes naturais em tempos passados.
Palavras-chave: canoa baleeira, cultura açoriana, madeiras históricas, patrimônio cultural naval, pesca da baleia.

Abstract 
Traditional boats are considered a rich cultural heritage on the use of forest resources, and the Azoreans 
responsible for culture construction of whaling boats in Brazil. This study aimed to identify the wood used in 
the construction of whaling boats, generating subsidies to better understand the relationship of use of forest 
resources for traditional naval carpentry in Santa Catarina state. Five canoes were studied belonging to the 
museum collection of the National Sea Museum, São Francisco do Sul, Santa Catarina. The collection of 
historical timber was performed with increment borer aid for subsequent production of histological slides and 
anatomical description. The identification of the timber was conducted by comparison reference collection. 
Five taxa were identified woods used in combination in the construction of the components of the canoes. 
They are: Araucaria angustifolia (Araucariaceae) Aspidosperma sp. (Apocynaceae), Ocotea/Nectandra 
(Lauraceae), Enterolobium contortisiliquum Fabaceae and Cedrela fissilis (Meliaceae). The wood used in 
the construction of whaling canoes revealed not only the traditional knowledge about the techniques of naval 
carpentry brought by the Azoreans, but also the technological knowledge on the use of forest resources in the 
area of   Atlantic Forest associated with their availability in natural environments times past.
Key words: whaling canoe, azorean culture, historical timbers, naval heritage, whaling.

Madeiras históricas na carpintaria naval de
canoas baleeiras da costa catarinense
Historic timbers in naval carpentry of whaling canoes of the
Santa Catarina coast

João Carlos Ferreira de Melo Júnior1,2,4 & Cláudia Franca Barros3

Rodriguésia 68(4): 1241-1255. 2017

http://rodriguesia.jbrj.gov.br
DOI: 10.1590/2175-7860201768408

1 Universidade da Região de Joinville, Lab. Anatomia e Ecologia Vegetal, Prog. Pós-graduação em Patrimônio Cultural e Sociedade, R. Paulo Maschitzki 10, 
89219-710, Joinville, SC, Brasil. 
2 Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Escola Nacional de Botânica Tropical, R. Jardim Botânico 1008, Jardim Botânico, 22460-030, 
Rio de Janeiro, RJ, Brasil.  
3 Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Lab. Botânica Estrutural, Diretoria de Pesquisas, R. Jardim Botânico 1008, Jardim Botânico, 
22460-030, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
4 Autor para correspondência: joao.melo@univille.br



1242 Melo Júnior JCF & Barros CF

Rodriguésia 68(4): 1241-1255. 2017

Introdução
O uso e a apropriação da natureza sempre 

estiveram ligados ao desenvolvimento das 
sociedades humanas ao longo de distintos períodos 
da história pré-colonial e colonial brasileira (Melo 
Jr. 2012a; Melo Jr. & Magalhães 2015; Rodrigues 
& Melo Jr. 2015). Dentre os principais recursos 
extraídos da natureza, destaca-se a madeira como 
matéria-prima de ampla utilização, desde objetos 
do cotidiano até edificações, maquinários e meios 
de transporte (Melo Jr. & Boeger 2015).

No Brasil, as embarcações são consideradas 
o principal meio de transporte produzido em 
madeira, salvaguardando uma rica herança 
cultural sobre o uso dos recursos florestais por 
meio do patrimônio naval representado pelos 
barcos tradicionais (IPHAN 2015). No período 
compreendido entre os séculos XVI e XVIII, as 
madeiras destinadas à construção naval foram 
alvo de especial atenção da coroa portuguesa e 
passaram a ser consideradas como patrimônio 
nacional, uma vez que garantiam o suprimento de 
madeira necessário à construção e à manutenção 
de embarcações mercantes e de guerra (Cabral 
2008). Desde então, as madeiras coloniais, como 
eram tratadas nos territórios conquistados pelos 
europeus, desempenharam relevante papel na 
formação histórica do Brasil (Cabral 2008) e do 
seu patrimônio naval.

No litoral de Santa Catarina, se destacaram 
durante o século XVII até meados do século 
XX, a construção e o uso de embarcações em 
madeira destinadas à pesca da baleia franca austral 
(Eubalaena australis Desmoulins 1822), por 
comunidades de origem açoriana instaladas em 
armações baleeiras neste estado (Comerlato 2004). 
Essa espécie de baleia, com cerca de 13,5–16 m 
de comprimento e 40–60 toneladas (Cummings 
1985), teve como principal destinação a extração 
da gordura para a produção de óleo usado na 
iluminação pública, lubrificação de engrenagens, 
fabricação de velas, tecidos de lã, sabão, curtição 
de couro, breu para calafetagem de navios e na 
construção civil (Bittencourt 2005). A carne e 
os ossos eram aproveitados como ração animal 
e adubo (Jerônimo et al. 2008), enquanto das 
barbatanas se confeccionavam inúmeros objetos, 
como guarda-chuvas, cachimbos, bengalas, 
chicotes, armações de chapéus, golas, mangas, 
saias e espartilhos (Ellis 1969).

Mediante amparo legal, a pesca da baleia 
franca foi encerrada em 1973 e teve suas últimas 
atividades na armação baleeira do município 

de Imbituba (Palazzo & Carter 1983). Mesmo 
não se sabendo o número exato de baleias 
mortas comercialmente no sul do país por mais 
de 200 anos de caça, a baleia franca teve sua 
população reduzida à beira da extinção (Bueloni 
2012). Atualmente, encontra-se protegida por 
mecanismos legais que: impedem sua pesca (Lei 
Federal 7.783/87 e Portaria IBAMA 117/96); 
criam a Área de Proteção Ambiental da Baleia 
Franca (Decreto Federal s/no/2000); e a declaram 
monumento natural do estado de Santa Catarina 
(Decreto Estadual 171/95).  

A zona costeira do Brasil já era de interesse 
baleeiro desde 1774 pela coroa portuguesa, sendo 
determinante na tradição migratória dos açorianos 
para o Brasil, os quais trouxeram as técnicas 
da baleação e da construção da canoa baleeira 
(Clarke 2002). A baleeira é uma embarcação 
construída com madeira leve, tendo cerca de 10 
metros de comprimento, proa e popa alinhadas, 
seis bancos, sete remos e mastro longo para dar 
velocidade durante a pesca (Bittencourt 2005). É 
confeccionada com tábuas pregadas umas sobre 
as outras, criando um casco escamado. A estrutura 
interna é composta por cavernas apoiadas sobre 
uma quilha que termina na roda de proa e na 
roda de popa. Sobre o cavername é adicionado 
um forro em toda a extensão da canoa. A proa 
recebe adornos chamados de bordados. Possui 
leme para direção e vela para ganhar velocidade 
(Luz & Martins 2014). Este tipo de embarcação 
ainda é utilizado em muitas cidades do litoral sul 
do país em pescarias de pequena e média escala, 
especialmente para a pesca do cação e de peixes 
de pequeno porte (Moreno et al. 2009). 

Desta forma, sugere-se que as embarcações 
baleeiras, como parte da cultura material 
relacionada à navegação e à pesca ao longo da 
costa marítima sul-brasileira (Pacheco 2009), 
acumula em si saberes tradicionais sobre as 
diferentes madeiras obtidas da floresta, sua 
resistência natural e sua correta empregabilidade 
tecnológica, conforme observado na construção de 
outros bens materiais (Melo Jr. 2012b). Do ponto 
de vista ecológico, as atividades de navegação 
da sociedade pré-industrial voltada para o mar 
têm, na verdade, um forte significado de uma 
sociedade voltada para as florestas (Cabral 2008). 
Assim, o reconhecimento das espécies de madeira 
e do saber tradicional associado à construção de 
bens materiais em madeira de todos os períodos 
históricos, como parte do patrimônio cultural 
mundial, são componentes das políticas de 
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conservação de estruturas históricas que devem 
resguardar os significados culturais desses bens 
(ICOMOS 1999), sendo as embarcações parte 
indissolúvel de paisagens tradicionais brasileiras 
associadas aos povos e ecossistemas do extenso 
litoral, das lagoas e dos rios brasileiros (Museu 
Nacional do Mar 2008).

Apesar desta constatação, o patrimônio 
naval é um dos segmentos mais ameaçados do 
patrimônio brasileiro, principalmente em função da 
sua susceptibilidade ao ataque de agentes xilófagos 
(Unger et al. 2001) e da gradual substituição da 
carpintaria tradicional pela produção de peças de 
alumínio e polipropileno (Museu Nacional do Mar 
2008). Assim, registra-se no cenário nacional a 
perda significativa das embarcações tradicionais e 
do conhecimento humano a elas associadas, como 
os recursos florestais adequados ao seu fabrico e 
as técnicas de produção em detrimento das novas 
tecnologias e materiais para a produção naval 
(Museu Nacional do Mar 2008).

O presente estudo tem como objetivo 
identificar e descrever as madeiras históricas 
utilizadas na construção de canoas baleeiras 
depositadas no acervo do Museu Nacional do Mar, 
gerando subsídios para melhor compreender as 
relações de uso de recursos florestais destinados 
à carpintaria naval tradicional em Santa Catarina.

Material e Métodos 
As canoas baleeiras deste estudo pertencem 

ao acervo museológico do Museu Nacional do 
Mar (MNM), localizado no município de São 
Francisco do Sul, Santa Catarina (Fig. 1, Tab. 1) 
e compreendem a totalidade de embarcações desta 
tipologia salvaguardadas no reportado museu. 
Optou-se por investigar apenas as canoas baleeiras 
tombadas no MNM por terem sido embarcações 
produzidas por comunidades tradicionais de 
armações baleeiras do estado de Santa Catarina 
(MNM 2010). Amostras de madeira com dimensão 
máxima de 1cm de altura por 0,4 cm de diâmetro 

Figura 1 – Canoas baleeiras do acervo museológico do Museu Nacional do Mar, São Francisco do Sul, Santa Catarina 
– a. Florianópolis; b. Brigadeira; c. Sou de Deus; d. Ponta da Praia; e. Baleeira das Bruxas.
Figure 1 – Whaling canoes from the collection of the National Sea Museum, São Francisco do Sul, Santa Catarina – a. Florianópolis; 
b. Brigadeira; c. Sou de Deus; d. Ponta da Praia; e. Baleeira das Bruxas. .

a

b

e

d

c



1244 Melo Júnior JCF & Barros CF

Rodriguésia 68(4): 1241-1255. 2017

T
ab

el
a 

1 
– 

C
ar

ac
te

rís
tic

as
 d

as
 ca

no
as

 b
al

ee
ira

s e
st

ud
ad

as
, p

er
te

nc
en

te
s a

o 
ac

er
vo

 m
us

eo
ló

gi
co

 d
o 

M
us

eu
 N

ac
io

na
l d

o 
M

ar
, S

ão
 F

ra
nc

is
co

 d
o 

Su
l, 

Sa
nt

a C
at

ar
in

a.
 L

eg
en

da
: 

C
p 

= 
co

m
pr

im
en

to
 d

a e
m

ba
rc

aç
ão

; B
o 

= 
la

rg
ur

a d
a e

m
ba

rc
aç

ão
 o

u 
bo

ca
; P

o 
= 

po
nt

al
 o

u 
di

st
ân

ci
a v

er
tic

al
 q

ue
 se

pa
ra

 a 
qu

ilh
a d

o 
co

nv
és

; C
a =

 ca
la

do
 o

u 
lin

ha
 d

e f
lu

tu
aç

ão
; 

C
o 

= 
co

nt
or

no
; P

r =
 ti

po
 d

e 
pr

op
ul

sã
o.

 T
od

as
 a

s d
im

en
sõ

es
 sã

o 
ap

re
se

nt
ad

as
 e

m
 c

en
tím

et
ro

s.
T

ab
le

 1
 –

 C
ha

ra
ct

er
is

tic
s o

f t
he

 w
ha

lin
g 

ca
no

es
 st

ud
ie

d 
in

 th
e 

co
lle

ct
io

n 
of

 th
e 

N
at

io
na

l S
ea

 M
us

eu
m

, S
ão

 F
ra

nc
is

co
 d

o 
Su

l, 
Sa

nt
a 

C
at

ar
in

a.
 L

eg
en

d:
 C

p 
= 

ca
no

e 
le

ng
ht

; B
o 

= 
w

id
th

 c
an

oe
 o

r m
ou

th
; 

Po
 =

 v
er

tic
al

 p
oi

nt
 d

is
ta

nc
e 

se
pa

ra
tin

g 
th

e 
ke

el
 fr

om
 th

e 
de

ck
; C

a 
= 

dr
af

t o
r w

at
er

lin
e;

 C
o 

= 
co

nt
ou

r; 
Pr

 =
 ty

pe
 o

f p
ro

pu
ls

io
n.

 A
ll 

di
m

en
si

on
s a

re
 sh

ow
n 

in
 c

en
tim

et
er

s.

Fo
nt

e:
 M

us
eu

 N
ac

io
na

l d
o 

M
ar

 (2
01

0)
.

R
eg

iã
o

C
at

al
og

aç
ão

Pr
oc

ed
ên

ci
a

U
F

N
om

e d
a 

em
ba

rc
aç

ão
D

es
cr

iç
ão

C
p

Bo
Po

C
a

C
o

A
tiv

id
ad

e
Pr

Á
re

a 
de

 
na

ve
ga

çã
o

Co
sta

 S
ul

M
N

M
.I.

03
3

Li
to

ra
l n

or
te

SC
Po

nt
a d

a P
ra

ia
tá

bu
as

 so
br

e c
av

er
na

m
e,

 
co

m
 d

up
la

 p
ro

a e
 

ca
ste

lo
 d

e p
op

a e
 p

ro
a

87
0

18
0

75
40

32
0

pe
sc

a
re

m
o

m
ar

 ab
er

to

Co
sta

 S
ul

M
N

M
.I.

03
1

Fl
or

ia
nó

po
lis

SC
Fl

or
ia

nó
po

lis

ba
le

ei
ra

 em
 m

ad
ei

ra
 

ut
ili

za
nd

o 
a t

éc
ni

ca
 d

e 
ca

ve
rn

as
 co

zi
da

s, 
co

m
 

du
pl

a p
ro

a e
 ca

ste
lo

 d
e 

pr
oa

 e 
po

pa

82
0

18
0

60
30

26
0

pe
sc

a
re

m
o 

e m
ot

or
m

ar
 ab

er
to

Co
sta

 S
ul

M
N

M
.I.

03
0

Ca
ie

ira
 d

o 
N

or
te

 
/ G

ov
er

na
do

r 
Ce

lso
 R

am
os

SC
Br

ig
ad

ei
ra

ba
le

ei
ra

 d
e c

as
co

 li
so

 
em

 m
ad

ei
ra

 u
til

iz
an

do
 

a t
éc

ni
ca

 d
e c

av
er

na
s 

co
zi

da
s, 

co
m

 d
up

la
 p

ro
a 

e c
as

te
lo

 d
e p

ro
a e

 p
op

a

89
0

19
0

50
20

25
0

pe
sc

a
re

m
o 

e m
ot

or
m

ar
 ab

er
to

?
M

N
M

.I.
03

4
?

?
So

u 
de

 D
eu

s
tá

bu
as

 so
br

e c
av

er
na

m
e,

 
co

m
 d

up
la

 p
ro

a e
 

ca
ste

lo
s

89
6

18
5

62
30

26
0

pe
sc

a
re

m
o 

e m
ot

or
m

ar
 ab

er
to

Co
sta

 S
ul

M
N

M
.I.

03
6

Fl
or

ia
nó

po
lis

SC
Br

ux
as

tá
bu

as
 so

br
e c

av
er

na
m

e,
 

co
m

 d
up

la
 p

ro
a e

 
ca

ste
lo

 d
e p

op
a e

 p
ro

a
93

0
20

6
60

?
28

0
pe

sc
a

re
m

o
m

ar
 ab

er
to



Madeiras históricas de canoas baleeiras

Rodriguésia 68(4): 1241-1255. 2017

1245

foram obtidas com o uso de trado de incremento. 
Amostras complementares, com dimensão não 
superior a 0,25cm2, foram obtidas, quando 
necessárias, com lâmina de bisturi, tornando 
a inviável a produção de corpos de prova para 
análises macroscópicas. O local da retirada da 
amostra foi preenchido com uma mistura de cola 
e serragem.

As amostras obtidas representam as principais 
estrutras componentes das canoas estudadas 
(caverna, quilha, tabuado e borda) e foram 
retiradas em local não aparente, tendo em vista a 
manutenção da função estética das embarcações. 
Foi entendido como cavername, o conjunto de 
peças em forma de arco que dão forma ao casco 
da embarcação; quilha, como a peça disposta em 
todo o comprimento do casco no plano diametral e 
na parte mais baixa da canoa; tabuado, o conjunto 
de tábuas de madeira e de juntas calafetadas, que 
revestem a parte do convés exposta ao tempo; 
e borda, como o parapeito que se ergue acima 
do convés, com a finalidade de dar proteção aos 
tripulantes, evitando que caiam ao mar (Navios 
& Portos 2011). 

As amostras foram amolecidas por cozimento 
em água glicerinada e seccionadas nos planos 
transversal, longitudinal tangencial e longitudinal 
radial (Kraus & Arduin 1997), com o uso de 
lâmina descartável. Lâminas histológicas foram 
preparadas de acordo com a metodologia comum 
em anatomia da madeira (Johansen 1940), 
montadas em resina sintética (Paiva et al. 2006) e 
depositadas na coleção de referência de madeiras 
históricas da Xiloteca JOIw, da Universidade da 
Região de Joinville (Melo Jr. et al. 2014). 

As descrições anatômicas seguiram a 
terminologia proposta pelo IAWA Committee 
(IAWA 1989). Caracteres quantitativos foram 
baseados em 30 medições. Informações sobre a 
densidade da madeira foram obtidas de Mainieiri & 
Chimelo (1989), dada a impossibilidade da retirada 
de amostras com a dimensão compatível aos 
ensaios de densidade. A identificação taxonômica 
foi realizada por comparação com a coleção de 
referência de madeiras da flora atual da mesma 
xiloteca. Informação em obras de referência 
(Record & Hess 1943; Metcalfe & Chalk 1950; 
Détienne & Jacquet 1983) e o banco de dados 
Inside Wood (2010) também foram consultadas. 
Os dados sobre a distribuição geográfica dos 
táxons identificados foram tomados a partir da 
Lista de Espécies da Flora do Brasil (2016 - Lista 
de Espécies da Flora Brasileira).

Resultados
Foram identificados cinco táxons pertencentes 

a cinco famílias botânicas, sendo uma família de 
gimnospermas e as demais de angiospermas. 
As descrições anatômicas são mostradas abaixo 
e ilustradas nas Figuras 2-6. Considerando os 
registros de procedência das canoas baleeiras 
patrimonializadas pelo Museu Nacional do Mar 
(Tab. 1), é possível afirmar que sua construção 
se deu em municípios integralmente inseridos no 
domínio fitogeográfico da Mata Atlântica. A Tabela 
2 relaciona os táxons aos componentes construtivos 
das embarcações estudadas.

Apocynaceae
Aspidosperma sp. (peroba): camadas de 

crescimento distintas, demarcadas por parênquima 
marginal em linha unisseriada. Vasos com porosidade 
difusa, sem arranjo definido, exclusivamente 
solitários (> 90%), diâmetro tangencial entre 50–
100 µm; frequência de 40–100 vasos/mm2, placas 
de perfuração simples, pontoações intervasculares 
alternas, diminutas, pontoações raio-vasculares 
similares às intervasculares, traqueídes vasicêntricas 
presentes. Fibras com bordas distintas, não 
septadas, paredes finas a espessas. Parênquima axial 
apotraqueal difuso, difuso em agregado e marginal 
em linhas unisseriadas, séries parenquimáticas 
compostas por 2–4 células. Raios unisseriados, 
homogêneos formados exclusivamente por células 
procumbentes, variando de 4–12 raios/mm. 
Estratificação ausente. Cristais prismáticos em 
câmaras subdivididas do parênquima axial. 

Araucariaceae
Araucaria angustifolia (Bert.) O. Kuntze 

(pinho): camadas de crescimento distintas, 
com transição gradual entre os lenhos inicial 
e tardio. Pontoações traqueóides em paredes 
radiais, alternas, bi a plurisseriadas, poligonais. 
Parênquima axial ausente. Raios exclusivamente 
unisseriados, homogêneos, de altura média, 
pontoação araucarióide. Canais intercelulares e 
cristais ausentes. 

Fabaceae
Enterolobium contortisiliquum (Vell.) 

Morong (timbaúva): camadas de crescimento 
indistintas. Vasos com porosidade difusa, sem 
arranjo definido, solitários e múltiplos 2–5, 
diâmetro tangencial entre 100–200 µm; frequência 
≤ 5 vasos/mm2, placas de perfuração simples, 
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Figura 2 – Madeira de Aspidosperma sp. (peroba) usada na carpintaria naval de canoas baleeiras da costa catarinense, 
pertencentes ao Museu Nacional do Mar – a. porosidade difusa e vasos solitários em secção transversal; b. raios 
unisseriados em secção longitudinal tangencial; c. raios homogêneos em secção longitudinal radial; d. camada de 
crescimento delimitada por parênquima marginal em linha unisseriada (setas); e. parênquima apotraqueal difuso 
(seta); f. traqueíde vasicêntrica (setas). Barras de escala: a-c = 200 µm; d = 100 µm; e,f = 20 µm.
Figure 2 – Wood of Aspidosperma sp. (peroba) used in naval carpentry of whaling canoes of the Santa Catarina coast, from the collection 
of the National Sea Museum – a. TS, diffuse porosity ans solitary vessels; b. TLS, uniseriate rays; c. RLS, homocellular rays; d. growth 
ring marked by marginal parenchyma in uniseriate line (arrow); e. diffuse apotraqueal parenchyma (arrow); f. vasicentric tracheids 
(arrow). Scale bars: a-c = 200 µm; d = 100 µm; e,f = 20 µm.
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Figura 3 – Madeira de Araucaria angustifolia (pinho) usada na carpintaria naval de canoas baleeiras da costa 
catarinense, pertencentes ao Museu Nacional do Mar – a. aspecto geral do lenho em secção transversal; b. raios 
unisseriados em secção longitudinal tangencial; c. raios homogêneos em secção longitudinal radial; d. camada de 
crescimento delimitada por transição gradual entre os lenhos inicial e tardio (setas); e. pontoação traqueoide em parede 
radial; f. pontoação araucarióide em parênquima radial. Barras de escala: a-c = 200 µm; d = 100 µm; e,f = 20 µm.
Figure 3 – Wood of Araucaria angustifolia (pinho) used in naval carpentry of whaling canoes of the Santa Catarina coast, from the 
collection of the National Sea Museum – a. TS, general aspect of the wood; b. LTS, uniseriate rays; c. RLS, homocellular rays; d. growth 
rings marked by earlywood to latewood transition gradual (arrow); e. pitting tracheoid in axial wall; f. pitting araucarioid in radial wall.  
Scale bars: a-c = 200 µm; d = 100 µm; e,f = 20 µm.
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Figura 4 – Madeira de Enterolobium contortisiliquum (timbaúva) usada na carpintaria naval de canoas baleeiras da costa 
catarinense, pertencentes ao Museu Nacional do Mar – a. porosidade difusa em secção transversal; b. raios bisseriados 
em secção longitudinal tangencial; c. raios homogêneos em secção longitudinal radial; d. parênquima axial paratraqueal 
vasicêntrico (seta branca) e confluente (seta preta); e. pontoação intervascular alterna e guarnecida; f. cristais prismáticos 
em câmaras subdivididas do parênquima axial. Barras de escala: a,b = 200 µm; c,d = 100 µm; e,f = 20 µm.
Figure 4 – Wood of Enterolobium contortisiliquum (timbaúva) used in naval carpentry of whaling canoes of the Santa Catarina coast, 
from the collection of the National Sea Museum – a. TS, diffuse porosity; b. TLS, biseriate rays; c. RLS, homocellular rays; d. vasicentric 
axial parenchyma (white arrow) and confluent (black arrow); e. intervessel pits alternate and vestured; f. prismatic crystals in chambered 
axial parenchyma cells. Scale bars: a,b = 200 µm; c,d = 100 µm; e,f = 20 µm.
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Figura 5 – Madeira de Ocotea/Nectandra (canela) usada na carpintaria naval de canoas baleeiras da costa catarinense, 
pertencentes ao Museu Nacional do Mar – a. porosidade difusa e vasos múltiplos 2–3 em secção transversal; b. raios 
1–3 seriados em secção longitudinal tangencial; c. raios heterogêneos em secção longitudinal radial; d. tilose (seta); e. 
células oleíferas ou mucilaginosas associadas ao parênquima radial; f. células oleíferas ou mucilaginosas associadas 
ao parênquima axial (setas). Barras de escala: a-c = 200 µm; d,f = 100 µm; e = 20 µm.
Figure 5 – Wood of Ocotea/Nectandra (canela) used in naval carpentry of whaling canoes of the Santa Catarina coast, from the 
collection of the National Sea Museum – a. TS, diffuse porosity and vessels in radial multiples; b. TLS, rays 1 to 3 cells wide; c. RLS, 
heterocellular rays (arrow); d. tylose (arrow); e. oil or mucilage cells associated to radial parenchyma; f. oil or mucilage cells associated 
to axial parenchyma (arrow). Scale bars: a-c = 200 µm; d,f = 100 µm; e = 20 µm.
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Figura 6 – Madeira de Cedrela fissilis (cedro) usada na carpintaria naval de canoas baleeiras da costa catarinense, 
pertencentes ao Museu Nacional do Mar – a. porosidade em anéis semi-porosos em secção transversal; b. raios 1–3 
seriados em secção longitudinal tangencial; c. raios heterogêneos em secção longitudinal radial; d. parênquima axial 
paratraqueal vasicêntrico (setas); e. pontoação intervascular alterna; f. detalhe da composição do raio, com uma 
camada de células marginais eretas ou quadradas (setas). Barras de escala: a-c = 200 µm; d = 100 µm; e,f = 20 µm.
Figure 6 – Wood of Cedrela fissilis (cedro) used in naval carpentry of whaling canoes of the Santa Catarina coast, from the collection 
of the National Sea Museum – a. TS, diffuse porous; b. TLS, rays 1 to 3 cells width; c. RLS, homocellular rays; d. vasicentric axial 
parenchyma (arrow); e. intervessel pits alternate; f. detail of the ray composition, with one row of upright and/or square marginal cells 
(arrows). Scale bars: a-c = 200 µm; d = 100 µm; e,f = 20 µm.
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pontoações intervasculares alternas, poligonais, 
guarnecidas e médias, pontoações raio-vasculares 
similares às intervasculares. Fibras com pontoações 
simples a diminutas, areoladas com bordas 
reduzidas, não sepatadas, espessura da parede 
das fibras de fina a espessa. Parênquima axial 
paratraqueal vasicêntrico, aliforme, confluente em 
trechos longos, séries parenquimáticas compostas 
por 2 células. Raios bisseriados, homogêneos 
formado exclusivamente por células procumbentes, 
variando de 4–12 raios/mm. Estratificação ausente. 
Cristais prismáticos em câmaras subdivididas do 
parênquima axial. 

Lauraceae
Ocotea-Nectandra (canela): camadas de 

crescimento distintas, demarcadas por zona fibrosa. 
Vasos com porosidade difusa, sem arranjo definido; 
múltiplos de 2–3, solitários, raros racemiformes, 
diâmetro tangencial de 50–100 µm, frequencia de 
5–20 vasos/mm2, gomas ou outros depósitos em 
vasos do lenho tardio, tilose comum, placas de 
perfuração simples, pontoações intervasculares 
alternas, largas ≥ 10 µm, pontoações raio-vasculares 
com aréolas reduzidas a aparentemente simples. 
Fibras com pontoações simples a diminutas, 
areoladas com bordas reduzidas, espessura da 
parede das fibras fina a espessa. Parênquima 
axial paratraqueal escasso e vasicêntrico, séries 
parenquimáticas compostas por 3–4 células. 
Raios 1–3 seriados, heterogêneos, com corpo 
composto por células procumbentes e margens 
por uma camada de células quadradas ou eretas, 
variando de 4–12 raios/mm, células disjuntivas 

presentes. Estruturas secretoras compostas por 
células oleíferas ou mucilaginosas associadas aos 
parênquimas radial e axial. 

Meliaceae
Cedrela fissilis Vell. (cedro): camadas de 

crescimento distintas, demarcadas por parênquima 
marginal e diferença no diâmetro dos vasos entre 
os lenhos tardio e inicial. Porosidade em anéis 
semi-porosos, vasos solitários e múltiplos radiais 
de 2–5, diâmetro tangencial de 100–200 µm, 
freqüência ≤ 5 vasos/mm2, placas de perfuração 
simples, pontoações intervasculares alternas, 
poligonais, pequenas 4–7 µm, pontoação raio-
vasculares semelhantes às intervasculares em 
forma e tamanho. Fibras com pontoações simples 
a diminutas, areoladas com bordas reduzidas, 
não sepatada, espessura da parede das fibras fina. 
Parênquima axial apotraqueal difuso, paratraqueal 
escasso, vasicêntrico e em bandas marginais, séries 
parenquimáticas compostas por 5–8 células. Raios 
1–3 seriados, heterogêneos, com corpo composto 
por células procumbentes e margens por uma 
camada de células quadradas ou eretas, variando 
de 4–12 raios/mm. Cristais prismáticos em células 
eretas ou quadradas do raio.

Os resultados obtidos mostram que as canoas 
baleeiras foram construídas por meio do uso de 
diferentes espécies de madeiras em oposição às 
embarcações produzidas a partir de um único 
tronco de árvore (monóxilas), exceto a canoa Sou 
de Deus para os componentes investigados (Tab. 
2). As madeiras mais empregadas no fabrico dessas 
canoas foram Ocoeta-Nectandra (Lauraceae) e 

Componentes
Canoas baleeiras

Florianópolis Brigadeira Sou de Deus Ponta da Praia Bruxas

cavername Ocotea-Nectandra Ocotea-Nectandra Ocotea-Nectandra Ocotea-Nectandra Aspidosperma sp.

quilha Aspidosperma sp. Aspidosperma sp. Ocotea-Nectandra Araucaria 
angustifolia Ocotea-Nectandra

tabuado Araucaria 
angustifolia Ocotea-Nectandra Ocotea-Nectandra Aspidosperma sp. Cedrela fissilis

borda * * * Enterolobium 
contortisiliquum

Enterolobium 
contortisiliquum

Tabela 2 – Madeiras identificadas na construção das canoas baleeiras estudadas, pertencentes ao acervo museológico 
do Museu Nacional do Mar, São Francisco do Sul, Santa Catarina.
Table 2 – Wood species identified in the whaling canoes studied, in the collection of the National Sea Museum, São Francisco do Sul, 
Santa Catarina.

* componente cuja madeira não foi coletada pela inexistência de local apropriado para a retirada da amostra.
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Aspidosperma sp. (Apocynaceae), sendo a primeira 
predominantemente usada no cavername das 
canoas e a segunda de utilização diversa. Madeiras 
de Araucaria angustifolia (Araucariaceae) e 
Cedrela fissilis (Meliaceae) foram observadas 
em menor proporção nas embarcações, mas com 
importante função estrutural, enquanto a madeira 
de Enterolobium contortisiliquum (Fabaceae) 
foi empregada exclusivamente na borda de duas 
embarcações.

Discussão 
Estima-se que as espécies de madeiras 

empregadas na produção dos componentes das 
canoas baleeiras aqui estudadas tenham sido 
retiradas de formações da Floresta Atlântica 
stricto sensu, o que permite melhor circunscrever 
os táxons identificados pela anatomia da madeira.

Das 20 espécies de Aspidosperma encontradas 
na Floresta Atlântica, apenas seis tem ocorrência 
no estado de Santa Catarina (Koch et al. 2014). 
As madeiras de pequiá (A. australe Müll. Arg.), 
peroba-poca (A. cylindrocarpon Müll. Arg.), 
peroba-branca (A. olivaceum Müll. Arg.), peroba-
vermelha (A. parvifolium A.DC.), guatambu (A. 
ramiflorum Müll. Arg.) e perobinha (A. subincanum 
Mart.) são conhecidas por sua boa qualidade e 
uso construtivo (Lorenzi 1992; Paula & Alves 
2007). Há registro do uso de pequiá-marfim 
(Aspidosperma desmanthum Benth. ex Müll. Arg.) 
na carpintaria naval do município de Itapoá, estado 
de Santa Catarina (Gonzaga 2010). Entretanto, as 
amostras de coleção de referência das xilotecas 
consultadas não permitiu a identificação em nível 
taxonômico específico.

O pinho (Araucaria angustifolia) é a única 
espécie da família Araucariaceae que ocorre 
naturalmente no Brasil, ocupando florestas de 
altitude (Marchiori 1996). Caracteriza-se como 
uma árvore de 20–50m de altura, de tronco 
retilíneo de 90–180 cm de diâmetro (Lorenzi 
1992). Sua madeira, historicamente explorada no 
sul do Brasil, é considerada de alta qualidade para 
construções em geral (Coradin et al. 2011), o que 
foi determinante na redução dos estoques naturais 
da espécie nos ambientes naturais (Sanquetta et 
al. 2002).

A timbaúva (Enterolobium contortisiliquum) 
é uma espécie arbórea da família Fabaceae que 
habita diferentes formações fitogeográficas 
incluindo a Floresta Atlântica (Morim 2016). 
Possui até 40 m de altura e 300 cm de diâmetro 
do caule na região Centro-Sul (Carvalho 2003). 

Sua madeira é aplicada na construção naval para 
a construção tabuados e ripados (Carvalho 2003) 
de canoas e barcos (Mainieri & Chimelo 1988).

As espécies dos gêneros Ocotea e Nectandra 
(Lauraceae) são, em geral, árvores e apresentam 
relevante representatividade na Floresta Atlântica, 
com cerca de 27 e sete espécies, respectivamente, 
de ampla distribuição no estado de Santa Catarina 
(Quinet et al. 2010; Quinet 2015). Conhecidas pelo 
nome vernacular de canela, seus representantes 
podem atingir até 25 m de altura (Lorenzi 1992). 
De elevada ocorrência na porção nordeste do 
estado de Santa Catarina, a imbuia ou canela-
imbuia [Ocotea porosa (Nees & Mart.) Barroso], 
foi durante muitas décadas alvo de exploração 
madeireira por exibir um lenho aromático de 
elevada resistência mecânica (Mainieri & Chimelo 
1989). Dada a elevada riqueza de espécies, a 
alta complexidade taxonômica e a uniformidade 
estrutural (Castiglioni 1962), tanto a distinção 
entre os gêneros Ocoeta e Nectandra quanto 
a separação das espécies destes gêneros pela 
anatomia da madeira torna-se limitada (Heerdt & 
Melo Jr. 2016), fazendo com que suas chaves de 
identificação sejam baseadas em caracteres florais 
(Van Der Werff 1991).

O cedro (Cedrela fissilis) é uma árvore 
que, no estado de Santa Catarina, ocorre quase 
que exclusivamente na Floresta Atlântica, sendo 
extremamente importante para a produção 
madeireira (Paula & Alves 2007). Pode atingir até 
40 m de altura e exibe tronco retilíneo, bastante 
utilizado na construção civil (Lorenzi 1992; 
Backes & Irgang 2004) e na construção naval 
(Gonzaga 2006).

Fontes históricas indicam que as madeiras 
identificadas neste estudo supriram, principalmente 
durante o período entre 1920 e 1960, o setor 
madeireiro do sul do Brasil (Goularti Filho 2002), 
tendo-se, entretanto, registro do uso da madeira 
de Araucaria angustifolia procedente do estado 
catarinense para se fazer o reparo em embarcações 
desde o ano de 1500 (Hoff & Simioni 2004). Muitos 
são os registros de parada de navios europeus 
no litoral do Brasil em direção ao estreito de 
Magalhães ou em rota inversa que, por muito, 
aproveitavam os recursos madeireiros do país 
para prover reparos nos cascos ou outras partes 
em madeira das embarcações (Hutter 1986). A alta 
disponibilidade dessas madeiras nas formações 
florestais se tornou uma expressiva fonte de matéria 
prima para as atividades humanas durante o período 
colonial no estado de Santa Catarina (Melo Jr. & 
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Boeger 2015). Registros históricos mostram que 
durante o século XX havia, no interior do estado, 
várias serrarias em atividade que exploravam 
madeiras da floresta atlântica, sendo o pinho e as 
canelas as principais árvores exploradas em função 
da sua elevada abundância na natureza (Hoff & 
Simioni 2004).

Para além da farta oferta nas florestas, as 
madeiras utilizadas na construção de embarcações 
devem reunir três propriedades importantes: leveza, 
resistência e durabilidade. Madeiras leves e de baixa 
resistência são empregadas, geralmente, em peças 
secundárias como forro, tabuado, remos, mastros 
e varas, enquanto as madeiras pesadas assumem 
função estrutural nas embarcações (Couto 1985). 
Neste âmbito, as espécies identificadas nas canoas 
baleeiras possuem densidade da madeira com 
valores variando de 0,53 g/cm3 (Cedrela fissilis), 
0,54 g/cm3 (Enterolobium contortisiliquum), 
0,55 g/cm3 (Araucaria angustifolia), 0,65 g/cm3 

(Ocotea) a 0,83 g/cm3 (Aspidosperma), o que as 
caracteriza como madeiras leves a moderadamente 
pesadas, exceto a última que é tida como madeira 
pesada (Mainieri & Chimelo 1989; Paula & Alves 
2007). De elevada resistência mecânica, a madeira 
de Ocotea esteve presente no cavername de quase 
todas as canoas estudadas. O cavername dá a forma 
ao casco e é constituído de peças de madeira como 
costelas, cuja forma de arco é obtida pela exposição 
da peça ao calor, sendo chamado de cavername 
cozido. Em associação à técnica do cozimento, 
são usadas madeiras que apresentem resinas ou 
gomas em sua estrutura (Gonzaga 2006), como 
o observado na madeira de Ocotea das canoas 
estudadas. As madeiras empregadas no tabuado 
das baleeiras também são reportadas para esta 
finalidade nas embarcações tradicionais brasileiras 
(Hutter 1986).

Estudo realizado com a identificação 
de espécies vegetais utilizadas em estruturas 
construtivas de navios de diferentes períodos 
históricos da Europa aponta a presença de vários 
tipos de madeiras empregadas na construção de uma 
mesma embarcação, o que corrobora os resultados 
aqui encontrados (Capretti et al. 2008). Navios 
medievais da península coreana foram inteiramente 
construídos com madeira de Pinus massoniana 
Lamb. (Pinaceae) e de Cunninghamia lanceolata 
(Lamb.) Hook (Araucariaceae), cujas densidades 
variaram entre 0,18 g/cm3 e 0,34 g/cm3 (Hoffmann 
1991). Embarcações romanas evidenciam o uso 
combinado de três a sete espécies de madeiras 
em sua construção, com destaque às coníferas 

Cupressus sempervirens L. (Cupressaceae), Pinus 
pinaster Ait. (Pinaceae), Picea abies (Beck) Dallim 
(Pinaceae) e à angiosperma caducifólia Quercus sp. 
(Fagaceae). Em geral, a densidade das madeiras 
possui valores entre 0,38 g/cm3 e 0,67 g/cm3 
(Giachi et al. 2003; Capretti et al. 2008).

A utilização da madeira na atividade da 
carpintaria naval requer a seleção de diferentes 
espécies, considerando as tensões mecânicas, as 
condições ambientais do local de navegação e o 
grau de exposição com a água, que cada parte da 
embarcação estará sujeita. Além desses requisitos, 
deve ser considerado que muitos componentes não 
estão direta e continuamente em contato com a 
água; a parte externa do casco pode estar sujeita à 
incrustação de organismos marinhos; o alto teor de 
sal em contato com as madeiras impede a instalação 
de fungos decompositores e organismos xilófagos; 
e as tintas utilizadas na pintura das embarcações 
contribuem com a preservação das madeiras 
(Giachi et al. 2003).

A cultura da embarcação baleeira é, portanto, 
presente em povos com distintas tradições, como 
os povos nórdicos, ingleses, norte-americanos e 
açorianos, dentre outros. Quando da sua introdução 
nos Açores, as baleeiras passaram a ser construídas, 
reparadas e usadas na pesca pelos açorianos, 
os quais trouxeram para o Brasil a sua técnica 
construtiva (Luz & Martins 2014). Conforme 
mapeamento realizado pelo Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional no estado de Santa 
Catarina, existem cerca de 324 canoas baleeiras 
em atividade no litoral deste estado, as quais 
foram construídas por mestres carpinteiros de 
comunidades pesqueiras (IPHAN 2009).  

A identificação das espécies de madeira 
empregadas na construção das canoas baleeiras 
revelou não somente os saberes tradicionais 
sobre as técnicas da carpintaria naval trazida 
pelos açorianos, mas também, o conhecimento 
tecnológico sobre o uso dos recursos florestais 
no domínio da Floresta Atlântica associado à 
sua disponibilidade nos ambientes naturais em 
tempos passados.
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Abstract 
Muellera fragiliflora, a new species from the states of Bolívar and Cojedes, in Venezuela, is here described 
and illustrated. Information on its distribution, conservation status, flowering and fruiting as well as their 
morphological relationships with its closest relatives, M. sanctaemarthae and M. tubicalyx, is provided. This 
new species is distinguished by its flowers, bracts, and bracteoles without glandular pellucid dots, flowers 
with pedicel 5–6 mm long, bracteoles opposite and situated on the upper third part of the pedicel, as well as in 
having fragile flowers and turgid fruits. A dichotomous key is provided to the recognition of the Venezuelan 
species of Muellera.
Key words: endemism, Fabaceae, South America, taxonomy.

Resumo 
Muellera fragiliflora, uma nova espécie dos estados de Bolívar e Cojedes na Venezuela, é aqui descrita e 
ilustrada. Informações sobre sua distribuição, status de conservação, floração e frutificação, bem como sobre 
suas relações morfológicas com suas espécies mais próximas, M. sanctaemarthae e M. tubicalyx, são fornecidas. 
Esta nova espécie se diferencia por suas flores, brácteas e bractéolas sem pontos pelúcidos glandulares, flores 
com pedicelo de 5–6 mm compr., bractéolas opostas e situadas no terço superior do pedicelo, bem como por 
ter flores frágeis e frutos túrgidos. Uma chave dicotômica é fornecida para o reconhecimento das espécies 
venezuelanas de Muellera.
Palavras-chave: endemismo, Fabaceae, América do Sul, taxonomia.
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Introduction
The tribe Millettieae is one of the most diverse 

and morphologically complex among the tribes of 
the family Leguminosae subfamily Papilionoideae, 
presenting 45 genera and approximately 900 
species (Schrire 2005). In the Americas, Millettieae 
is represented by 13 genera, and circa of 250 
species growing especially in wet or seasonal dry 
forests, associated or not with rivers bank. 

Among the milletioid American genera, 
Muellera L.f. has been traditionally recognized by 
its moniliform or submoliform fruits. This genus 
has an interesting and problematic taxonomic 
history, sometimes being treated as a synonym 
of the genus Lonchocarpus (Geesink 1981, 1984; 
Fortunato & Palese 1997; Sousa & Sousa 1981; 

Tozzi 1989, 1992) or as an independent genus 
(Burkart 1969; Herman 1965; Polhill 1981; 
Schrire 2005). Muellera was also regarded as 
monoespecific, consisting of M. moniliformis L.f. 
(type species), or as biespecific, consisting also 
by M. fluvialis (Lindm.) Burk. (Burkart 1969; 
Schrire 2005).

Until recently, the genus Muellera was 
composed of the two aforementioned species. 
However, after the phylogenetic studies of 
Lonchocarpus and its allies (e.g., Dahlstedtia 
Malme, Deguelia Aubl., Derris Lour., Phylenoptera 
Fenzl), based on morphological and molecular data, 
Silva (2010) verified its paraphyletism by adding 
Dahlstedtia, Bergeronia Micheli, Margaritolobium 
Harms and Muellera to its circumscription. 
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Silva et al. (2012) also clearly verified that the 
phylogeny of Lonchocarpus encompasses three 
morphological clades, one of which was informally 
designated by the author as “Laxiflori clade”. 
According to Silva et al. (2012), the “Laxiflori 
clade” has a robust bootstrap support (95–100%) 
and includes the species of Lonchocarpus sect. 
Laxiflori (Benth.) Taub., Bergeronia sericea 
Micheli, and Margaritolobium luteum (Johnston) 
Harms. After solving nomenclatural questions 
and based on morphological peculiarities and 
geographic distribution of “Laxiflori clade” 
Silva et al. (2012) transferred the species of the 
latter to the genus Muellera, thereby enlarging 
the circumscription of the latter. Silva (2010) 
also is reviewing the taxonomy of Muellera 
and recognized 26 species distributed mainly in 
South America, with exception of M. monilis (L.) 
M.J. Silva & A.M.G. Azevedo and M. fendleri 
(Benth.) M.J. Silva & A.M.G. Azevedo, since both 
reach Central America. Silva (2010) mentioned 
that Muellera differs from Lonchocarpus by 
its pseudoracemes with flowers geminate, but 
not Y-shaped, distributed along the rachis, 
membranaceous floral parts with staminal tube, 
filaments, and anthers usually indumented, 
bracteoles situated along the upper half of 
the pedicel, fruits indehiscent and usually not 
thickened along the upper margin.

During the examination of some Muellera 
collections from the Neotropics, as part of the 
revision of the genus, executed by the first author 
of this article, several specimens were found that 
could not be assigned to any known species in this 
genus. One of these species is herein described and 
illustrated. This species, as well as some others 
occurring in Venezuela, are contrasted with a 
dichotomous key. It is worth to emphasizing that 
the species contrasted in the dichotomous key have 
been treated in the genus Lonchocarpus in previous 
studies of the Venezuelan flora (Pittier 1917, 1944; 
Poppendieck 1992), but they were transferred 
recently (Silva et al. 2012) to the genus Muellera. 

After the addition of the species described 
here, the genus Muellera is going to be represented 
by eight species in Venezuela.

Material and Methods
The morphological  descript ion and 

illustration of the new species are based on 
traditional taxonomic methods. The morphological 
terminology adopted in the description follows 
Silva (2010). The conservation status of the new 

species was determined based on the analysis 
of herborized collections studied applying the 
IUCN red list criteria (IUCN 2016). The map 
with the potential geographical distribution of 
the new species was generated using the software 
Quantum GIS Development Team (QGIS) version 
2.8.1. Finally, the key to identify all Muellera taxa 
occur in Venezuela resulted from the analysis of 
approximately 350 collections from herbaria (BM, 
C, G, GH, F, GUYN, IAN, INPA, K, M, MICH, 
MO, NY, P, PEUFR, RB, UEC, US, VEN), whose 
acronyms follow Thiers (continuously updated).

Results and Discussion
Taxonomic treatment

Muellera fragiliflora M.J. Silva & A.M.G. 
Azevedo, sp.  nov .  Type: VENEZUELA. 
COJEDES: Distrito Girardot al Sur de El Baul, 
8o10’N, 68o18’W, 70 m, IV.1986, fl., M. Ramia & 
R. Ortiz 8513 (Holotype: VEN!; Isotype: VEN!).  
 Fig. 1

Species M. sanctaemarthae affinis, sed 
fructis velutino-ferrugineis, laciniis calycinis 
saltem tres auctis, bracteis eglandulatis, floribus 
subsessilibus vel breviter pedicellatis, pedicellis 
apicem versus bracteolis oppositis apicis instructis 
recedit.

Shrubs or small trees 6–7 m tall; bark 
greyish to brownish; young branches cylindrical 
to angulate, yellowish-pubescent, the same 
indumentum on the pulvinus, petiole, petiolule, 
rachis and midrib on lower surface; mature 
branches glabrous, lenticelate; stipules caducous. 
Leaves 7–9-foliolate; pulvinus 2.5–3 mm long, 
transversally rugose; petiole 1.2–1.8 cm long, 
rachis 4–4.8 cm long, both subquadrangular, 
strongly canaliculate above; petiolule 1.9–2 mm 
long, leaflets 1.9–2.6 × 1.1–1.3 cm, opposite, 
elliptic to ovate-elliptic, subrounded to cuneate 
base, rarely oblique (1st pair), emarginate to 
retuse or more rarely acute apex, papyraceous to 
chartaceous, bright green on the upper surface, 
pubescent along the midrib, pubescent to tomentose 
on the lower surface, brownish to yellowish or 
hyaline trichomes; distance between each pair 
of the leaflets 1–1.4 cm long; brochidodromous 
venation, secondary veins impressed on both 
surface, each forming an angle of 35–45o with the 
midvein, reticulate tertiary veins. Pseudoracemes 
axillary, sometimes in the endings of leafless 
branches, erect, flowers laxly distributed in an 
alternate-spiral arrangement along the rachis; 
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Figure 1 – Muellera fragiliflora – a. flowering branch; b. leaflet; c. floral bud; d. bracteoles; e. calyx opened out; 
f. standard; g. wings; h. keel petals; i. staminal tube; j. open staminal tube; k. anthers (dorsal and ventral views); l. 
gynoecium; m. fruit; o. seed. (a-l. M. Ramia & R. Ortiz 9513; m,n. Wilmer Diaz; o. Acosta & J. Perez 6409).
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peduncle 0.6–1.3 cm long, rachis 4.3–5.3 cm long, 
both cylindrical to angulate, slender; primary bract 
(at the base of inflorescence), secondary bracts 
(situated below the insertion of the pedicels) 
0.7–0.8 × 0.7 mm long, broadly ovate, tertiary 

bracts (at base of each pedicel) 1.2–1.3 × 0.3–0.4 
mm, ovate; bracteoles (situated on apex of 
pedicel) 1.7–1.8 mm long, lanceolate, acute apex, 
opposite, bracts and bracteoles, caducous, external 
ferrugineous-tomentose and without glandular 
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pellucid dots. Flowers whitish, calyx and corolla 
without dots; pedicel 5–6 mm long, slender, 
ferrugineous-tomentose; calyx 2–2.1 × 3.8–3.9 
mm, campanulate, short ferrugineous-tomentose 
externally, cuneate basally; vexillary lobe triangular 
bifid, the 3 carenal ones, triangular, acuminate; 
standard 8.9–9 × 8.2–8.3 mm, broadly ovate to 
orbiculate, apex emarginate, broadly attenuate 
base and bicallose basally, linear callous, internally 
glabrous and short sericeous on the central-apical 
region of the dorsal surface, claw 3.9–4.1 mm 
long; wings 7.4–7.5 × 3–3.1 mm, falcate, apex 
obtuse, base subtruncate on the vexillar margin, 
sericeous on the central-apical region of the dorsal 
surface, claw 4.2–4.3 mm long.; keels petals 7.9–8 
× 2.9–3 mm, falcate, umbonate, apex obtuse, base 
obtuse on the vexillar margin, claw 4.2–4.4 mm 
long; staminal tube 5.2–5.3 × 1.8–1.9 mm, sub-
membranaceous, glabrous, slightly bicallose 
basally; anthers 0.7–0.8 mm, ovoid, pubescent; 
ovary 5.9–6 mm long, linear, curved on carenal 
margin, densely sericeous, styles 5–5.2 mm 
long, conspicuously curved, sericeous, subcapite 
stigma, stipe 8.9–9 mm; ovules 7, reniform; 
hypanthium c. 8 mm long, asymmetric. Fruit 
2.5–4.2 × 0.7–0.8 cm, 1–2 seeded, indehiscent, 
oblong to falcate without constrictions between 
the seeds, cuneate at base, obtuse to acuminate 
at apex, chartaceous, vexillary margin nerviform, 
ferrugineous-velutinous, persistent style. Seeds 
8.7–8.8 × 5–5.1 mm, irregularly reniform, broadly 
elliptical in cross section, dark brown, smooth 
hilum, broadly elliptic to suborbicular. 
Additional specimen examined (Paratypes): 
VENEZUELA. Estado de Bolívar: Município del 
Caroní, origin Criollo, between San Felix and Cerro de 
Hacha or long of the Orinoco River, 8o27’N, 62o31’W, 
10–20 m, 20.VII.2003, fr., W. Diaz, O. Acosta & J. 
Perez 6409 (GUYN, VEN).

Distribution and habitat: Muellera fragiliflora 
is known so far from states of Bolivar, municipality 
of Caroni, and Cojedes, District of Giradort, to South 
of El Baul, Venezuela (Fig. 2), growing in seasonal 
dry forest along of the banks of Orinoco River.

Relationships and characterization: Muellera 
fragiliflora forms, with M. denudata (Benth.) M. 
Sousa, M. fendleri (Benth.) M.J. Silva & A.M.G. 
Azevedo, M. monilis (L.) M.J. Silva & A.M.G. 
Azevedo, M. sanctaemarthae (Pittier) M.J. Silva 
& A.M.G. Azevedo and M. tubicalyx (Pittier ex 
Poppend.) M.J. Silva & A.M.G. Azevedo a set 
of species very similar morphologically to those 
that are often misidentified in herbaria material. 

These species occur specially in the northern 
portion of South America (Brazil, Colombia, 
Guyana, and Venezuela), being Muellera fendleri, 
M. fragiliflora, M. sanctaemarthae, and M. 
tubicalyx mainly Venezuelan, while M. denudata, 
M. tozziana M.J. Silva, and M. monilis are spread 
principally in Brazil, although the latter also 
reaches Mexico.

Among these species, M. fragiliflora is more 
related to M. sanctaemarthae and M. tubicalyx, 
which share similarities in floral morphology and, 
in some cases, in leaflets. However, M. fragiliflora 
differs consistently from its closest relatives due to 
its flowers, bracts, and bracteoles without glandular 
pellucid dots, flowers with pedicel 2.3–2.5 mm 
long, calyx 3.8–3.9 mm wide, not subtruncate, 
bracteoles opposite on the upper third part of the 
pedicel, as well as turgide fruits, oblong to falcate, 
subglobose in cross section, thickened on the upper 
margin, and densely ferrugineous-velutinous. 
Muellera sanctaemarthae has calyx 5.5–6 mm 
wide, subtruncated and with glandular pellucid dots, 
pedicels 7–8 mm long, and lanceolate to oblong-
orbicular or orbicular fruits, glabrous to glabrescent, 
yellowish, and with nerviform upper margin. 
Muellera tubicalyx has subsessile flowers (pedicel 
circa 1.5 mm long), persistent bracts and bracteoles 
with glandular pellucid dots, opposite bracteoles 
situated at the base of the calyx, calyx 2–3 mm wide, 
cuneate, and oblong to oblong-falcated fruits.

Conservation Status: Muellera fragiliflora 
is known in only two places in Venezuela. Due 
to the absence of detailed information on the 
distribution of this species and accurate data about 

Figure 2 – Distribution map of Muellera fragiliflora.
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its populations, we suggest to include it in the 
category Data Deficient (DD) according to IUCN 
Red List criteria (IUCN 2016).

Common names: known as “majomo 
menudito” in Venezuela.

Etymology: the specific “fragiliflora” refers 
to the fragile flowers of the new species.

Due to the species of Muellera present in 
the Venezuela are frequent and occur usually in 
seasonal dry forests, near or not, to river banks, 
and considering that them still are found in 
American and European herbaria under the name 
Lonchocarpus, we present here an identification 
key to identify it. 

Key to species of Muellera from Venezuela

1. Fruits moniliform; leaves usually 5-foliolate, rare 3 or 7-foliolate..............................Muellera monilis
1’. Fruits samaroid; leaves usually 7–9-foliolate ....................................................................................... 2

2. Petals yellow; fruits papyraceous and spotted ................................................................................  
 ............................................................Muellera lutescens (Pittier) M.J. Silva & A.M.G. Azevedo

2’. Petals purple; fruits chartaceous to woody and not spotted .......................................................... 3
3.	 Leaf	rachis,	petiole	and	lower	surface	of	the	leaflets	densely	yellowish-velutinous	or	silvery,	

rare	 strigulose;	 upper	 surface	of	 the	 leaflets	often	bulate;	 fruits	 ferruginous	 to	brownish-
velutinous with seminal region surrounded by a dark brown blotch ..........Muellera fendleri

3’.	 Leaf	rachis,	petiole	and	lower	surface	of	the	leaflets	glabrous	to	rarely	glabrescent;	upper	
surface	of	the	leaflets	usually	plane;	fruits	glabrous	to	glabrescent	with	seminal	region	not	
surrounded by a blotch .......................................................................................................... 4
4. Pedicel 7–8 mm long, fruits glabrous to glabrescent, yellowish and plane to linear in 

cross section ...........................................................................Muellera sanctaemarthae 
4’. Pedicel less than 4 mm long; fruits strigulose to velutinous, brownish to ferrugineous, 

lanceolate to subglobose in cross section ...................................................................... 5
5. Flowers with pedicel up to 1.5 mm long; calyx 2–3 mm wide; bracts and bracteoles 

persistent....................................................................................Muellera tubicalyx
5’. Flowers with pedicel 2.3–4 mm long; calyx 3.8–5 mm wide, bracts and bracteoles 

caducous ................................................................................................................ 6
6. Leaves always 5-foliolate; androecium diadelphous ......................................  

 ..............................Muellera lutea (Johnston) M.J. Silva & A.M.G. Azevedo
6’. Leaves 7–9-foliolate; androecium pseudomonadelphous ............................. 7

7. Bracts, bracteoles and calyx with dots; bracteoles alternate or subopposite 
situated	on	the	upper	third	of	pedicel,	persistent;	 inflorescence	robust,	
glabrescent to densely tomentose with conspicuous glandular pellucid 
dots along the rachis ................................................. Muellera denudata 

7’. Bracts, bracteoles and calyx without dots; bracteoles opposite, situated 
on	apex	of	pedicel,	caducous;	inflorescence	delicate,	glabrescent,	without	
glandular pellucid dots ...........................................Muellera fragiliflora
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Resumen 
Se estudia el cariotipo de tres especies de Aloe con bandeo cromosómico C-Giemsa, CMA (Cromomicina 
A

3
) y DAPI (4’–6-diamino-2.fenildol), con la finalidad de realizar aportes en su cariomorfometría, ubicación, 

tamaño de bandas, y discutir evidencias citogenéticas sobre el origen híbrido reportado en A. x spinossisima. 
Las entidades estudiadas presentan un 2n = 2x = 14 con dos pares de NORs (regiones organizadoras del 
nucléolo) con satélites asociados y heterocromatina constitutiva CMA + DAPI- (zonas ricas en G-C). La 
cantidad de heterocromatina, expresada en % de la longitud total del cariotipo (LTC), varía entre las especies: 
1,92% en A. arborescens, 1,69% en A. humilis y 1,41% en A. x spinossisima. Se observan bandas en los 
brazos largos de L

2
 y L

4
 de A. arborescens, en L

3
 y L

4
 de A. humilis y en A. x spinosissima en el par L

4
 y en 

uno de los complementos de L
2
 y uno de L

3
. A. x spinossisima presenta valores de la LTC haploide y cantidad 

de heterocromatina constitutiva, intermedios entre las especies señaladas como progenitoras. Estos resultados 
y la notoria heteromorfía entre los diferentes pares cromosómicos, refuerzan la hipótesis del origen de A. x 
spinosissima, como especie híbrida proveniente del cruce natural de A. arborescens x A. humilis.
Palabras clave: A. arborescens, A. humilis, A. spinosissima, especies simpátricas, heteromorfía cromosómica, 
híbrido natural.

Abstract 
The karyotype of three species of Aloe was studied with C-Giemsa, CMA (Chromomycin A

3
) and DAPI 

(4’–6-diamino-2.fenildol) chromosome banding in order to make contributions in their cariomorfometría, 
location, size studied bands, and discuss cytogenetic evidence of hybrid origin reported in A. x spinossisima. 
The entities studied have a 2n = 2x = 14 with two pairs of NORs (nucleolar organizer regions) with associated 
satellites and constitutive heterochromatin CMA + DAPI- (G-C rich regions). The amount of heterochromatin, 
expressed in % of the total length of the karyotype (LTC), varies between species: 1.92% by A. arborescens, 
1.69% in A. humilis and 1.41% in A. x spinossisima. The bands are observed in the long arms of L

2
 and L

4
 

of A. arborescens, in L
3
 and L

4
 of A. humilis and A. x spinosissima in the pair L

4
 and one of the supplements 

L
2
 and L

3
 one. A. x spinossisima presents values   of LTC haploid and amount of constitutive heterochromatin 

intermediate between species designated as progenitor. These results and the notorious heteromorphy between 
different chromosome pairs, supports the hypothesis of the origin of A. x spinosissima, as a hybrid species 
from the natural crossing of A. arborescens x A. humilis.
Key words: A. arborescens, A. humilis, A. spinosissima, sympatric species, chromosomal heteromorphy, 
natural hybrid.
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Introducción
El género Aloe L., circunscrito en la familia 

Asphodelaceae Juss. (APG IV 2016), está 
conformado por 11 secciones (Jacobsen 1954) y 558 
especies aceptadas (The Plant List 2013), formadas 
por hierbas en roseta con tallos conspicuos o 
inconspicuos, hojas suculentas, flores tubulares, 
con un x = 7. Debido a que muchas de sus especies 
[cf. Aloe vera (L.) Burm.f., Aloe arborescens 
Mill., A. ferox Mill.] presentan propiedades 
medicinales, cosmetológicas, ornamentales y en 
muchos casos mágico-religiosas (Holland 1978), 
son explotadas ampliamente a nivel mundial y por 
tanto la mayoría, incluyendo las especies de esta 
investigación, se encuentran en el apéndice II del 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas 
de Flora y Fauna Silvestres (CITES 2015), excepto 
A. x sponisissima.

Aloe x spinosissima Jahand. está conformada 
por plantas de hasta 1 m de altura, originarias de 
Sur África, con categoría taxonómica no resuelta 
(The Plant List 2013), con tallos inconspicuos, 
hojas que se estrechan hacia los extremos, en 
espiral, formando rosetas, haz cóncavo y envés 
convexo; láminas con dientes de hasta 8mm en 
el margen; inflorescencias no ramificadas, flores 
de color naranja a rojizo (Jacobsen 1954). Su 
porte es semejante al de A. arborescens, con porte 
robusto como se ha reportado en otros híbridos que 
comparten a esta especie como parental (Lee et 
al. 2016). Esta especie - A. x spinosissima Jahand. 
- junto a A. arborescens Mill. y A. humilis (L.) 
Mill. son especies simpátricas en el Sur de África. 
Considerando su comportamiento poblacional, 
se reporta a Aloe x spinosissima como un híbrido 
natural surgido de la simpatría entre A. humilis X 
A. arborescens (Riley & Majumdar 1979). 

No se han publicado evidencias morfológicas 
o citogenéticas que refuercen la hipótesis sobre 
el origen híbrido de esta especie y pese a que 
hay publicaciones sobre el cariotipo en las tres 
especies (cf. Resende 1937; Snoad 1951; Sharma 
& Mallick 1965; Vij et al. 1980; Brandham 1971; 
Imery & Caldera 2002), no hay reportes sobre 
la cariomorfometría de Aloe x spinosissima, ni 
de bandeo cromosómico en ninguna de las tres 
entidades. Siendo en Aloe pocos los reportes de 
bandeo cromosómico de fluorescencia (Shamimul 
& Khanam 2005; Sánchez 2009; Baran & 
Yamamoto 2012), bandeo C (Sánchez 2009; Imery 
2007) y bandeo argéntico (Matos 1998; Imery 
2007; Sánchez et al. 2007; Sánchez 2009).

Los estudios citogenéticos como número 
cromosómico, tamaño de los cromosomas, 
figuras meióticas, posición del centrómero 
y diferentes tipos de bandeo, pueden aportar 
datos significativos a la hora de hacer estudios 
sistemáticos. Poggio et al. (1999) han señalado 
que los sistemáticos están familiarizados con el 
hecho que los cromosomas son parte de un sistema 
dinámico que está moldeando el proceso de la 
evolución. Así la citogenética ha sido empleada 
con fines sistemáticos y evolutivos dentro de la 
gran diversidad de angiospermas: en Bromeliaceae 
(Pires et al. 2000); en el grupo Cymbidioide 
de las orquídeas de Brasil (Pessoa & Guerra 
2000); Araceae (Sultana et al. 2006), en especies 
brasileñas de Xyris, Xyridaceae (Benko 2002); en 
algunas especies de Alismataceae de Brasil (Costa 
& Forni-Martins 2003); en Leguminosas (Seijo 
& Fernández 2003; Biondo et al. 2005; Fahmy 
2006), Leucocoryne, Amaryllidaceae (Souza 
2015), entre otros; así como para llevar a cabo 
la identificación de procesos de hibridización en 
Lilium (Lim et al. 2001); en algunas especies e 
híbridos interespecíficos de Pennisetum, Poaceae 
(Techio et al. 2002), entre otros. 

La uniformidad mantenido en el cariotipo 
de Aloe en cuanto a número cromosómico, 
tipo de cromosomas y bimodalidad (Brandham 
1971) podrían complicar la identificación de 
cromosomas homeólogos en especies híbridos, 
por tanto el uso del bandeo cromosómico podría 
aportar información crítica importante para su 
identificación. 

El objetivo del presente trabajo consistió 
en estudiar los cromosomas de A. x spinosissima,  
A. arborescens y A. humilis a partir de bandeo 
cromosómico (C, CMA y DAPI), con la finalidad 
de realizar comparaciones en cuanto a su 
cariomorfometría, ubicación y tamaño de bandas 
C, CMA y DAPI; discutir evidencias sobre el 
origen híbrido de A. x spinossisima y sus posibles 
progenitores, además de aportar datos a futuros 
estudios biosistemáticos y de fitomejoramiento.

Materiales y Métodos
El material vegetal de Aloe examinado se 

obtuvo de “Mesa Gardens” (A. humilis, MG3540), 
“Le Jardin Nature” Francia (A. x spinosissima) y de 
viveros comerciales de Venezuela (A. arborescens). 
La identificación de cada especie fue corroborada 
empleando las principales descripciones y claves 
publicadas para el género (Jacobsen 1954; 
Reynolds 1966; Smith & Newton 2001). El estudio 
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se realizó empleando cinco individuos de cada una de 
las especies seleccionadas. Las plantas se cultivaron 
bajo condiciones de invernadero en el Departamento 
de Biología de la Universidad de Oriente, Cumaná, 
Venezuela y en el Laboratorio de Biosistemática y 
Citogenética Vegetal del IBE-UCV. El estudio cuenta 
con el permiso certificado de CITES número 1479.

Se colectaron ápices radicales provenientes de 
plantas adultas, que fueron pretratados con colchicina 
(0,05%) por 2,5 h y posteriormente fijados en 3:1, 
etanol:ácido acético glacial por 48 h a 4oC (Sánchez 
et al. 2007). Las preparaciones cromosómicas se 
realizaron por aplastamiento previa maceración con 
solución enzimática (Schwarzacher et al. 1980). 
Se aplicó la tinción triple con los fluorocromos 
cromomicina A3, distamicina A y 4’–6-diamidino-
2-fenilindol (CMA/DA/DAPI), según Schweizer 
(1980), con las modificaciones necesarias. A los 
preparados seleccionados se les agregó una gota 
del antibiótico Cromomicina A3 (0,5 mg/ml. 3), 
se incubó en una cámara húmeda a temperatura 
ambiente por 90 min en la oscuridad. Las láminas 
fueron lavadas con abundante agua destilada hasta 
eliminar el cubreobjeto y el exceso de colorante. 
Seguidamente, se agregó una gota del antibiótico 
Distamicina (0,1 mg/ml) y se incubó por 60 min. 
Nuevamente, se realizaron lavados con H2Od y se 
agregó una gota de diamidino-fenil-indol (2 µg/
ml) con incubación por 45 min. El montaje de las 
preparaciones se realizó con un medio de glicerol y 
tampón McIlvaine’s. Las láminas se colocaron en 
la estufa a 37oC durante 4 días. Posteriomente, se 
guardaron a 4oC hasta su estudio. En el bandeo C 
se realizó una combinación entre los protocolos de 
Schwarzacher et al. (1980) y Moscone et al. (1993). 
Los preparados se incubaron en ácido acético al 45% 

por min a 60oC. La reacción se detuvo con H2Od a 
temperatura ambiente, se sumergieron las láminas 
en Ba(OH)2 saturado por 10 min. Los preparados se 
incubaron en SSC 2X a 60oC por 90 min, se eliminó 
el exceso con agua destilada y se colocó una gota de 
DAPI (2 µg/ml) a los preparados de A. arborescens, 
se incubó por 60 min y se realizó el montaje en un 
medio de glicerol y tampón McIlvaine’s.  En el caso 
de A. x spinosissima y A. humilis se agregó una gota 
de Giemsa (2%) preparada con buffer fosfato (pH 
6,8), se incubó por 24 h en una cámara húmeda a 
37oC. Se empleó Entellan como medio de montaje 
para las láminas de C-Giemsa. 

Los cromosomas se observaron y fotografiaron 
empleando un microscopio de epifluorescencia 
Leica DMLB equipado con una cámara digital 
Leica DC 250 y el analizador de imágenes Leica 
IM 1000. Se efectuaron mediciones cromosómicas 
en quince (15) placas metafásicas de cada especie 
estudiada. Para la descripción y ordenamiento de los 
cromosomas se empleó la nomenclatura de Levan 
et al. (1964) y Brandham (1971). Se calcularon los 
índices de asimetría de Stebbins (1971), Romero 
Zarco (1986) y Paszko (2006).

Resultados
Los resultados obtenidos en cuanto a la 

fórmula cariotípica, longitud total del complemento, 
pares de cromosomas con NORs, cantidad de 
heterocromatina, máximo número de bandas por 
complemento haploide, índice radial, índices de 
asimetría y centroméricos; se detallan en las Tablas 
1 y 2. Las ilustraciones referentes a los núcleos 
interfásicos y metafases somáticas se encuentran 
referidas como Figuras 1 y 2. Los idiogramas de 
cada una de las especies estudiadas se presentan en 

Especie Fórmula 
cariotípica (n)

Pares 
con 

NORs

X LTCH 
(µm) (de)

Bandeo
C (%)

Cantidad 
de

CMA+ (%)

Índices de asimetría

Pazsko Stebbins
Romero-Zarco

A1 A2
A. arborescens 4 L (st) + 1 S (m) 

+ 2 S (sm) L2, L4
93,70
(4,39) 1,30* 1,92 15,428 3B 0,635 0,532

A. x spinosissima 3 L (st) + 1 L (t) 
+ 3 S (sm)

L2,  L3, 
L4

72,60
(4,76) 0,87 1,41 18,978 4B 0,688 0,537

A. humilis 2 L (st) + 2 L (t) 
+ 3 S (sm) L3, L4

66,18
(2,90) 1,26 1,69 24,191 3B 0,698 0,529

Tabla 1 – Caracteres cariotípicos de tres especies de Aloe.
Table 1 – Karyotypic characters of three species of Aloe.

* = C-DAPI en A. arborescens se reveló solamente en el par L
4
; n = cariotipo haploide; X = promedio; de = desviación estándar.
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Tabla 2 – Detalles de los valores cariotípicos de las tres especies de Aloe estudiadas.
Table 2 – Details karyotype values   of the three species of Aloe studied.

Par 
cromosómico

Longitud r (q/p)

Tipo

Longitud de la banda
Tipo de 
banda

Absoluta (µm) Relativa
(% de 
LTC)

X (de)
Absoluta (µm) Relativa

*(% de 
LTCH)X (de) X (de)

Aloe arborescens

L1 19,57 (1,39) 20,89 3,09 (0,36) st

L2 20,11 (1,99) 21,46 4,33 (0,51) st q - sat 0,92 (0,18) 0,95 CMA+/DAPI-

L3 19,19 (0,79) 20,49 3,74 (0,65) st

L4 17,35 (1,23) 18,52 4,88 (0,51) st q - sat 0,87 (0,15) 0,95 CMA+/DAPI-

S1 5,91 (0,43) 6,31 1,64 (0,10) m

S2 5,96 (0,48) 6,36 2,09 (0,34) sm

S3 5,60 (0,62) 5,98 2,45 (0,27) sm

Aloe humilis

L1 14,21 (1,18) 21,47 3,22 (0,33) st

L2 13,37 (0,54) 20,21 6,20 (0,87) st

L3 13,62 (0,43) 20,59 7,62 (0,64) t - sat q 0,54 (0,18) 3,98 CMA/DA+

L4 12,57 (0,69) 19,00 9,10 (0,77) t - sat q 0,58 (0,20) 4,58 CMA/DA+

S1 4,37 (0,29) 6,61 1,88 (0,34) sm

S2 4,17 (0,27) 6,30 2,32 (0,28) sm

S3 3,82 (0,24) 5,78 2,51 (0,43) sm

Aloe x spinosissima

L1 15,58 (2,11) 10,92 2,93 (0,58) st

L1’ 14,72 (2,36) 10,31 3,20 (0,70) st

L2 13,84 (1,61) 9,69 4,57 (0,57) st q - sat 0,47 (0,26) 3,42 CMA/DA+

L2’ 14,24 (1,54) 9,98 4,42 (0,91) st

L3 14,24 (1,30) 9,98 5,10 (1,81) st q - sat 0,52 (0,22) 3,65 CMA/DA+

L3’ 15,02 (2,05) 10,52 6,25 (2,02) st

L4 13,87 (2,25) 9,72 6,72 (2,28) st q - sat 0,52 (0,26) 3,78 CMA/DA+

L4’ 15,34 (1,98) 10,74 9,29 (1,72) t q - sat 0,61 (0,32) 4,00 CMA/DA+

S1 4,64 (0,69) 3,25 1,96 (0,31) sm

S1’ 4,35 (0,26) 3,04 2,06 (0,33) sm

S2 4,76 (0,40) 3,34 2,49 (0,30) sm

S2’ 4,01 (0,23) 2,81 2,10 (0,25) sm

S3 4,27 (0,38) 2,99 2,49 (0,18) sm

S3’ 4,20 (0,49) 2,94 2,72 (0,39) sm

X = promedio; de = desviación estándar; LTC = longitud total del complemento (haploide en A. arborescens y A. humilis y diploide en A. x spinosissima); r = radio.
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la Figura 3 y el cariograma de A. spinosissima en la 
Figura 4. No se incluyen las imágenes de bandeo 
C-giemsa. Con estos datos se reporta por primera 
vez la cariomorfometría de A. X spinosissima y el 
bandeo cromosómico de fluorescencia CMA-DAPI 
y bandeo C en las tres especies.

Las especies estudiadas presentan un número 
cromosómico diploide de 2n = 14 conformado por 
cuatro pares cromosomas grandes (L1-L4) y tres 
pares de cromosomas pequeños (S1-S3). La fórmula 
del cariotipo varía entre las especies, al igual que la 
longitud total del complemento haploide (Tabla 1). 
A. humilis presenta el cariotipo de menor longitud 
(66,18 µm; de 2,90), A. arborescens exhibe el 
de mayor longitud (93,70 µm; de 4,39) y A. X 
spinosissima presenta un tamaño intermedio de 
72,60 µm (de 4,76). 

Las tres entidades estudiadas presentan 
dos pares de NORs subterminales; uno en el par 
L4 y el otro varía entre las especies: en el par L2 
en A. arborescens, en L3 en A. humilis, y en dos  
juegos cromosómicos en A. x sipnosissima (en un 
complemento de L2 y en uno de L3). 

Los patrones de bandeo de fluorescencia 
obtenidos por combinación triple (CMA/DA/
DAPI) y doble (CMA/DAPI) son generalmente 
patrones reversos de DA/DAPI o DAPI/AMD. La 
cantidad de heterocromatina constitutiva revelada 
con bandas CMA+, ricas o con moderada cantidad 
de G-C (expresada en porcentaje de la longitud 
cariotípica), además de escasa varía poco entre 
las especies estudiadas (1,41–1,92) y se encuentra 
asociada a las NORs y a las bandas C (Tabs. 1; 2 
y Figs. 1; 3). 

En relación al índice asimetría (AI) de 
Pazsko (2006), A. humilis exhibe un cariotipo 
marcadamente asimétrico (AI = 24,191), 
coincidente con el A1 de Romero-Zarco; mientras 
que A. arborescens presenta el cariotipo menos 
asimétrico (15,428) y A. X spinosissima un valor 
intermedio de 18,978 (Fig. 3)

En las metafases evaluadas de A. humilis, 
las bandas heterocromáticas fluorescentes se 
muestran únicamente como CMA+/DAPI-, 
ubicadas en los satélites y en los brazos largos en 
las zonas adyacentes a la constricción secundaria 

a

d

b

e

c

f
Figura 1 – Metafases somáticas, con tinción doble CMA/DAPI – a,b. A. humilis; d,e. A. arborescens; c,f. A. x spinosissima. 
Las flechas indican bandas CMA+ (a,d,c) y las líneas blancas muestran zonas DAPI- (b,e,f). Barra = 10 µm.
Figure 1 – Somatic metaphases, with double staining CMA/DAPI – a,b. A. humilis; d,e. A. arborescens; c,f. A. x spinosissima. Arrows 
indicate bands CMA+ (a,d,c  ) and white lines show areas DAPI- (b,e,f). Bar = 10 µm.
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(Fig. 1a,b). El número de cromocentros teñidos 
con fluorocromos coincide perfectamente con el 
número de bandas observadas en los cromosomas 
metafásicos (Figs. 1a; 2a).

Se observan bandas C-Giemsa en las 
zonas subteloméricas de los pares L3 y L4, 
coincidente con las bandas CMA+/DAPI- 
reveladas (Fig. 1a). Con respecto a la cantidad de 
heterocromatina cuantificada, ésta es de 1,26%, 
siendo un porcentaje bastante cercano al 1,69% de 
heterocromatina constitutiva rica en G-C revelada 
con bandeo de fluorescencia (Tab. 1).

A. arborescens presenta mayor cantidad 
de heterocromatina constitutiva, con respecto 
a las otras especies estudiadas (1,92%), rica en 
G-C y localizada sobre los satélites de los brazos 
largos de los cromosomas L2 y L4, observándose 
en algunos casos en la zona del satélite, un gran 
“gap” con tinción DAPI (Fig. 1e). En algunas 
metafases se revela una banda DAPI+ como dos 
puntos en el centrómero de un cromosoma S y 
una banda CMA+ en el brazo corto de uno de los 
cromosomas pequeños. Las bandas C reveladas 
son ricas en G-C y pobres en A-T (Fig. 1d,e).  El 
número de cromocentros C-DAPI determinados en 
los núcleos interfásicos corresponde a la cantidad 
de bandas observadas en las placas metafásicas.

A. x spinosissima exhibe un cariotipo de 
ocho cromosomas grandes (seis subtelocéntricos 
y dos telocéntricos) y seis cromosomas pequeños 
submetacéntricos. La presencia de un par 
telocéntrico es compartido con uno de sus 
posibles parentales, A. humilis, carácter poco 
frecuente en el género Aloe (Fig. 3). La especie 

presenta constricciones secundarias en uno de los 
complementos de L2 y L3, y en el par L4, con 1,41% 
de heterocromatina constitutiva rica en G-C (Tab. 
1) revelada por la presencia de bandas CMA+/
DAPI- (Fig. 1c,f), coincidentes con la presencia 
de bandas C-giemsa. El número de cromocentros 
CMA+ es de cuatro.

Discusión 
En A. humilis, Sharma & Mallick (1965) 

reportan un rango del tamaño del complemento 
haploide entre 4,1–14,8 µm, Vij et al. (1980) 
reportan la existencia de dos tipos citológicos de 
la especie, 2n = 14 y 2n = 21, con una longitud 
del complemento haploide entre 3,04–11,10 
µm para el primer citotipo; valores cercanos a 
los reportados en la tabla 2 (3,82–14,21 µm). 
Posteriormente, Brandham (1971) realiza el 
recuento cromosómico esporofítico con tinción 
convencional y reporta 2n = 14, sin señalar 
mayores cambios o diferencias en el cariotipo. 

En A. arborescens, su cariotipo fue publicado 
por primera vez por Taylor (1925), quién reporta n 
= 7 (cuatro cromosomas grandes y tres pequeños) 
con constricción secundaria y satélite en un 
cromosoma grande. A partir de la observación de 
la metafase publicada por este autor y de acuerdo 
al tamaño del brazo corto de los cromosomas 
grandes, se estima que el cromosoma que exhibe 
la constricción secundaria es el L4. Posteriormente, 
Snoad (1951) confirma el nivel de ploidía y el 
número cromosómico n = 7.

Sharma & Mallick (1965) trabajaron con dos 
variedades - A. arborescens var. natalensis Berger 

Figura 2 – Núcleos interfásicos con doble tinción CMA/DAPI – a. humilis; b. A. arborescens; c. A. x spinosissima. Los 
cromocentros CMA+ están señalados con flechas blancas. Barra = 10 µm.
Figure 2 – Interphase nuclei with double staining CMA/DAPI – a. A. humilis; b. A. arborescens; c. A. x spinosissima. The CMA+ chromocenters 
are marked with white arrows. Bar = 10 µm.

a b c
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y A. arborescens var. milleri Berger - reconocidas 
como sinónimos de A. arborescens (The Plant 
List 2013). Reportan los siguientes cariotipos: 
2n = 14 = 4,5–17,4 µm con variaciones de 2n 
= 13 en A. arborescens var. milleri y 2n = 14 = 
4,6–20 µm en A. arborescens var. natalensis. Los 
datos publicados por estos autores coinciden con 
los obtenidos en la presente investigación en el 
número cromosómico, presencia de constricción 
secundaria en el brazo largo de L y rangos de 
tamaños cromosómicos (5,60–19,57 µm) (Tab. 
2; Fig. 3).

Imery & Caldera (2002) señalan un 
cariotipo conformado por un cromosoma 
grande sm, tres subtelocéntricos y tres pequeños 
submetacéntricos, cariotipo 3B y satélites en 
los pares L2 y L4, caracteres coincidentes con 
lo indicado en el presente trabajo (Tabs. 2; 3 y 
Fig. 3). Asimismo, es importante resaltar que las 
bandas C-DAPI detectadas en los brazos largos 
L4 coinciden con las bandas CMA+/DAPI- y con 
la zona 45S del ADNr (Fig. 1d,e; Adams et al. 
2000; Lee et al. 2016).

Figura 3 – Figuras ideogramáticas de los cariotipos de las tres especies estudiadas. Se presentan los patrones de bandeo 
heterocromático con fluorocromos. Los bloques negros indican bandas CMA+/DAPI-. (m = metacéntrico; sm = 
submetacéntrico; st = subtelocéntrico; t = telocéntrico; L = cromosomas grandes; S = cromosomas pequeños). Barra = 20 µm.
Figure 3 – Ideograms of the karyotypes of the three species. Heterochromatic banding patterns with fluorocrhomes are presented. Black 
blocks indicate bands CMA+/DAPI-. (m = metacentric; sm = submetacentric; st = subtelocentric; t = telocentric; L = large chromosomes;  S 
= small chromosomes. Bar = 20 µm.

Heteromorfías
Se evidencia la uniformidad mantenida en el 

cariotipo de Aloe, como se ha reportado en estudios 
previos (Brandham 1971). A. arborescens y A. 
humilis presentan cariotipos bimodales con ocho 
cromosomas grandes y seis pequeños. Incluso 
el proceso de ortoselección mencionado para el 
género (Brandham & Johnson 1977) se refuerza 
con la presencia de bandas heterocromáticas 
asociadas a las zonas de organización del nucléolo 
en los brazos largo de los cromosomas grandes de 
la tres especies estudiadas (Figs. 1; 3).

Las heteromorfías observadas en esta 
investigación se limitan a A. x spinosissima, 
especie en la cual los cromosomas son claramente 
heteromorfos, como se observa en las Figuras 
1c y 3c. Las diferencias de mayor importancia 
se registran en los brazos largos de todos los 
cromosomas, siendo más marcadas en los pares 
L2-L4. Uno de los complementos de L2 y uno de 
L3 presentan bandas CMA+/DAPI- (Figs. 1c; 
3c) confirmadas con bandeo C-Giemsa (Fig. 
2f). El par L4, aunque presentan una notoria 

a b

c
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diferencia entre el tamaño de los cromosomas, 
muestra bandas CMA+/DAPI- en ambos pares. 
Estas zonas heterocromáticas ricas en G-C y 
pobres en A-T, asociadas a zonas de organización 
del nucleolo son frecuentes en el género y se 
han reportado previamente en otras especies de 
Aloe (Shamimul & Khanam 2005; Sánchez et 
al. 2009). Estas características heteromórficas 
entre homeólogos también se observan en los 
cromosomas pequeños aunque no porten bandas o 
constricciones secundarias que pudieran funcionar 
como marcadores de dichos cromosomas (Fig. 1c). 

Se han reportado cambios cromosómicos 
estructurales dispersos en las poblaciones de una 
misma especie de Aloe, tales como movimientos 
Robertsonianos, inversiones paracéntricas 
y pericéntricas, translocaciones rescíprocas, 
deleciones, entre otros (Brandham 1969; Sapre 
1978; Vij et al. 1980); observados por la formación 
de puentes tipo E, puentes dicéntricos, fragmentos 
acéntricos, bucles, entre otras aberraciones meióticas 
(Brandham 1969; Brandham 1977; Brandham & 
Johnson 1977). Sin embargo, estas variaciones no 
son comunes dentro y entre especies, por acción de la 
selección positiva hacia la uniformidad del cariotipo 
- ortoselección - (Brandham & Doherty 1998). Las 
variaciones mantenidas en el grupo corresponden 
principalmente a la presencia de heteromorfías en 
constricciones secundarias no compartidas entre 
homólogos (Sharma & Mallick 1965; Imery & 
Caldera 2002; Sánchez 2007). La presencia de 
cromosomas heteromorfos y la formación de figuras 
meióticas anormales, principalmente de puentes tipo 
E, han sido señalados como delatores de procesos 
recientes de hibridación (Brandhan 1969, 1977; 
Brandham & Johnson 1977).

Origen híbrido de A. x spinosissima 
La poliploidía y la hibridación interespecífica 

son los fenómenos de mayor predominio en la 
evolución de las plantas (Friesen et al. 1997). En el 
género Aloe se atribuye a los procesos hibridación 
la principal influencia en su evolución (Reynolds 
1966). A. x spinosissima es un ejemplo de ello y 
sus posibles progenitores son A. arborescens y A. 
humilis (Riley & Majumdar 1979; Royal Botanic 
Gardens, Kew 2016), especies simpátricas en el 
sur de África, región señalada como sitio de origen 
de la especie estudiada (Riley & Majumdar 1979). 

Las especies señaladas como posibles 
parentales (Riley & Majumdar 1979), son 
notoriamente diferentes en cuanto a su morfología 
y fueron separadas en dos grupos distantes (A. 
humilis fue circunscrita al grupo 6 y A. arborescens 
al grupo 16) debido a que A humilis es de porte 
herbáceo con tallos inconspicuos, mientras que 
A. arborescens es de porte arbustivo con más 
de 1 m de altura y tallos conspicuos (Smith & 
Newton 2001). Estas especies también presentan 
diferencias notorias a nivel citogenético (Tabs. 1; 
2), los cromosomas de A. arborescens son de mayor 
tamaño (5,60–19,57 µm) con respecto a los de A. 
humilis (3,82–14,21 µm), haciendo una LTCH 
distante (93,70 a 63,18). A. arborescens muestra 
un cariotipo menos asimétrico (15,428) que A. 
humilis (24,191). Con respecto a la ubicación 
de las bandas, sólo coinciden en el par L4 (Fig. 
4). Asimismo, estas especies se resuelven en un 
clado en los árboles propuestos por Treutlein et 
al. (2003) a partir de análisis cladísticos inferidos 
de secuencias del ADN cloroplástico (rbcL y 
matk) y la ubicación de microsatélites en el ADN 
nuclear, y en el grupo A propuesto por Lee et al. 
(2016) a partir de análisis filogenéticos basados 
en las secuencias nucleotídicas de psbk-psbI en 
40 especies de Aloe. La coincidencia geográfica 
y la distancia genética son factores que influyen 
en el rompimiento de barreras reproductivas entre 
estas especies.

A. x spinosissima presenta características 
citogenéticas que refuerzan las hipótesis sobre su 
origen híbrido (Tabs. 1; 2 y Fig. 3), tales como: un 
cariotipo diploide heteromorfo con los pares de 
cromosomas grandes claramente diferentes (Figs. 
3; 4), con constricciones secundarias en uno de 
los complementos de L2 y uno de L3, (heredados 
posiblemente, L2 de A. arborescens y L3 de A. 
humilis), valor de longitud total del complemento 
(72,60 µm) e índices de asimetría (por ejemplo de 

Figura 4 – Cariograma de Aloe spinosissima. La tinción 
se realizó con CMA. Las bandas CMA+ se observan 
como puntos pequeños en los subtelómeros de los 
cromosomas. Se observan claramente las heteromorfías 
entre pares homeólogos. Barra = 10 µm.
Figure 4 – Karyotype of Aloe spinosissima with CMA staining. The 
CMA-positive bands are observed on chromosomes subtelomerics 
regions like small spots. The heteromorphy between homeologous 
pairs are observed. Bar = 10 µm.
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Pazsko 18,978) intermedios entre sus dos parentales 
A. arborescens (15,428) y A. humilis (24,191). 

Los resultados cariológicos y de bandeo 
de fluorescencia fueron corroborados con la 
aplicación de bandeo C. Se reveló la presencia de 
bandas C-Giemsa en uno de los complementos 
de L2 y L3, y en el par L4, detectadas como zonas 
ricas en G-C con bandeo de fluorescencia (Fig. 
1c,f). Las diferencias entre pares cromosómicos 
podrían deberse a su origen alodiploide reciente 
y mantenimiento de estas características por su 
tipo de reproducción asexual exclusiva. Lee et al. 
(2016) reporta resultados similares en un híbrido 
interespecífico entre de A. arborescens X A. vera, 
señalado como heterocariotipo con herencia con un 
juego cromosómico proveniente de cada uno de sus 
parentales, identificados por hibridación genómica 
in situ (GISH) y por hibridación fluorescente in situ 
(FISH, ADNr 5S y 45S).  

Las heteromorfías observadas a partir 
de la aplicación de bandeo C, CMA/DAPI y 
cariomorfometría; demuestran una herencia 
biparental del cariotipo de A. x spinosissima 
y refuerzan la importancia que han tenido los 
procesos de hibridación en la evolución del género.

Agradecimientos
Las autoras agradecen al Dr. José Imery del 

Laboratorio de Genética Vegetal de la Universidad 
de Oriente (UDO) por suministrar algunos de sus 
individuos como parte de las muestras empleadas 
en esta investigación. 

Referencias 
Adams S, Leitch L, Bennett M, Chase M & Leitch AR 

(2000) Ribosomal DNA evolution and phylogeny in 
Aloe (Asphodelaceae). American Journal of Botany 
87: 1578-1583.

APG IV - The Angiosperm Phylogeny Group (2016) 
An update of the Angiosperm Phylogeny Group 
classification for the orders and families of flowering 
plants. Botanical Journal of the Linnean Society 181: 
1095-8339. Disponible en <http://dx.doi.org/10.1111/
boj.12385>. Acceso en 15 Agosto 2016.

Baran T & Yamamoto M (2012) Application of EMA, 
fluorescent staining and FISH of rDNA in analysis 
of Aloe vera (l.) Burm. F. chromosome. Bulletin 
Faculty Agronomy Kagoshima University 62: 
83-89.

Benko A & Wanderley M (2002) Cytogenetic studies 
on Brazilian Xyris species (Xyridaceae). Botanical 
Journal of the Linnean Sciety 138: 245-252. 

Biondo E, Miotto STS & Schifino-Wittmann MT (2005) 
Números cromossômicos e implicações sistemáticas 

em espécies da subfamília Caesalpinioideae 
(Leguminosae) ocorrentes na região sul do Brasil. 
Revista Brasileira de Botânica 28: 797-808. 

Brandham P (1977) The meiotic behavior of inversions in 
polyploid Aloineae. Chromosoma (Berl.) 62: 69-84.

Brandham PE (1969) Inversion heterozygosity and sub-
chromatid exchange in Agave stricta. Chromosoma 
(Berl.) 26: 270-286. 

Brandham PE (1971) The chromosome of the Liliaceae: 
III* New cases of interchange hybridity in the 
Aloineae. Kew Bulletin 28: 341-349. 

Brandham P & Doherty M (1998) Genome size variation 
in the Aloaceae, an angiosperm family displaying 
karyotypic orthoselection. Annals of Botany 82 
(Suppl. A): 67-73. 

Brandham P & Johnson M (1977) Population cytology 
of structural and numerical chromosoma variants 
in the Aloïneae (Liliaceae). Plant Systematics and 
Evolution 128: 105-122. 

Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Flora y Fauna Silvestres (CITES) (2015) Apéndices 
I, II y III. Disponible en <www.cites.org/esp/index.
shtml>. Acceso en diciembre 2015.  

Costa JY & Forni-Martins ER (2003) Karyology of some 
Brazilian species of Alismataceae. Botanical Journal 
of the Linnean Sciety 143: 159-164.

Fahmy S (2006) Karyotype Analysis and Chromosome 
Evolution in species of Lathyrus (Fabaceae). 
Cytología 71: 447-455. 

Friesen N, Borisjuk N, Mes T, Klaas M & Hanelt P 
(1997) Allotetraploid origin of Allium altyncolicum 
(Alliaceae, Allium sect. Schoenoprasum) as 
investigated by karyological and molecular markers. 
PIant Systematics and Evolution 206: 317-335.

Holland PG (1978) An evolutionary biogeography of 
the genus Aloe. Journal Biogeography 5: 213-226. 

Imery J (2007) Caracterización genética de parentales 
e híbridos diploides [VS] y triploides [VVS] entre 
Aloe vera L. Burm. F. [2V, 4V] y A. saponaria 
Haw. [2S] (Aloaceae). Tesis Doctoral. Facultad 
de Ciencias, Universidad Central de Venezuela, 
Caracas. 188p. 

Imery J & Caldera T (2002) Estudio cromosómico 
comparativo de cinco especies de Aloe (Aloaceae). 
Acta Botánica de Venezuela 25: 47-66.

Lee YS, Park HM, Kim N, Waminal NE, Kim YJ, 
Lim K-B, Baek JH, Kim HH & Yang T-J (2016) 
Phylogenetic relationship of 40 species of genus 
Aloe L. and the origin of an allodiploid species 
revealed by nucleotide sequence variation in 
chloroplast intergenic space and cytogenetic in situ 
hybridization. Genetic Resource and Crop Evolution 
63: 235-242.

Levan A, Fredga K & Sandberg A (1964) Nomenclatura 
for centromeric position on Chromosomes. 
Hereditas 52: 201-220. 

Lim K, Wennekes J, Jong H, Jacobsen E & Van Tuyl J 
(2001) Karyotype analysis of Lilium longiflorum 



1272 Ysbelia SG & María-B R

Rodriguésia 68(4): 1263-1272. 2017

and Lilium rubellum by chromosome banding and 
fluorescence in situ hybridization. Genome 44: 
911-918.

Matos A, Molina J & Acosta D (1998) Localización de 
NORs en cromosomas de Aloe vera L. (Aloaceae). 
Acta Botánica Venezuélica 21: 1-9.

Moscone E, Lambrou M, Hunziquer A & Ehrendorfer F 
(1993) Giemsa C-banded karyotypes in Capsicum 
(Solanaceae). Plant Sysematics and Evolution 186: 
213-229. 

Paszko B (2006) A critical review and a new proposal 
of karyotype asymmetry indices. Plant Systematics 
and Evolution  258: 39-48.

Pessoa L. & Guerra M (2000) Cytogenetics and 
cytotaxonomy of some Brazilian species of 
Cymbidioid orchids. Genetics and Molecular 
Biology 23: 957-978.

Pires A, Aquino J, Cortiza M, Souza J & Silva M (2000) 
Chromosome numbers in Bromeliaceae. Genetics 
and Molecular Biology 23: 173-177. 

Poggio L, Confalonieri V, Comas C, Gonzalez G & 
Naranjo CA (1999) Genomic affinities of Zea 
luxurians, Z. diploperennis and Z.  perennis: meiotic 
behaviour of their F1 hybrids and genomic "in situ" 
hybridization (GISH). Genome 42: 993-1000.

Resende F (1937) Ueber die Ubiquität der SAT-
Choromosomen bei den Blütenpflanzen. Planta 
26: 757-807. 

Reynolds GW (1966) The Aloes of tropical África and 
Madagascar. The trustees the Aloe Book Fund, 
Mbabane. 351p.

Reynolds T (2004) Aloes: The genus Aloe. Medicinal 
and aromatic plants - industrial profiles. CRC Press, 
Washington D.C. 356p.

Riley HP & Majumdar SK (1979) The Aloineae; a 
biosystematic survey. University Press, Kentucky. 
73p.

Romero-Zarco C (1986) A new method for estimating 
karyotype asymmetry. Taxon 35: 526-530. 

Royal Botanic Gardens, Kew (2016) Electronic plant 
information centre. Disponible en <http://epic.kew.
org/epic/>. Acceso en 16 Agosto 2016.

Sánchez Y (2009) Contribución al conocimiento 
citotaxonómico en el género Aloe L. (Aloaceae) 
basado en patrones de bandeo cromosómico C, 
AgNOR, DAPI Y CMA.  Tesis Doctoral. Facultad 
de Ciencias, Universidad Central de Venezuela, 
Caracas. 243p.

Sánchez Y, Imery J & Raymúndez MB (2007) 
Estandarización del protocolo AgNORs en Aloe 
petricola Pole Evans (Aloaceae). Revista de la 
Facultad de Agronomía (LUZ) 24 (Supl. 1): 1-6.

Schwarzacher T, Ambros P & Schweizer D (1980) 
Application of Giemsa banding to orchid karyotype 
analysis. Plant Systematics and Evolution 134: 293-
297. 

Schweizer D (1980) Simultaneous fluorescent staining of 
R bands and specific heterochromatic regions (DA - 
DAPI) in human chromosomes. Cytogenetics and Cell 
Genetics 27: 190-193. 

Seijo J & Fernández A (2006) Karyotype analysis and 
chromosome evolution in South American species of 
Lathyrus (Leguminosae). American Journal of Botany 
90: 980-987.

Shamimul S & Khanam N (2005) Fluorescent karyotype 
analysis of four Aloe species. Bangladesh Journal of 
Botany 34: 17-20.

Sharma AK & Mallick R (1965) Interrelationships and 
evolution of the tribe Aloineae as reflected in its 
cytology. Journal of Genetics 59: 110-137.

Smith GF & Newton LE (2001) Aloaceae. In: Eggli 
U (ed.) Illustrated handbook of succulents plants: 
Monocotyledons. Springler, Berlin. I-XXXII 
illustrations [102-186]. 57p.

Snoad B (1951) Chromosome numbers of succulent plants. 
Heredity 5: 279-287. 

Souza G, Crosa O & Guerra M (2015) Karyological, 
morphological, and phylogenetic diversification in 
Leucocoryne Lindl (Allioideae, Amaryllidaceae). 
Plant Systematics and Evolution 301: 2013. Disponible 
en <doi:10.1007/s00606-015-1216-z>. Acceso en 
Julio 2016.

Stebbins GL (1971) Chromosomal evolution in higher 
plants. Edward Arnold, London. 199p.

Sultana S, Bin R & Shamimul S (2006) Karyotype analysis 
in three morphological forms of Lasia spinosa (L.) 
Thwaites (Araceae). Cytología 71: 359-364.

Taylor WR (1925) Cytological studies on Gasteria II. A 
comparison of the chromosomes of Gasteria, Aloe and 
Haworthia. American Journal of Botany 12: 219-223.

Techio V, Davide L, Pereira A & Bearzoti E (2002) 
Cytotaxonomy of some species and of interespecific 
hybrids of Pennisetum (Poaceae, Poales). Genetics and 
Molecular Biologogy 25: 203-209.

The Plant List (2013) Version 1.1. Disponible en <http://
www.theplantlist.org>. Acceso en 18 Agosto 2016.

Treutlein J, Smith G, Van Wyk B & Wink M (2003) 
Phylogenetic relationships in Asphodelaceae 
(subfamily Alooideae) inferred from chloroplast 
DNA sequences (rbcL, matK) and from genomic 
fingerprinting (ISSR). Taxon 52: 193-207. 

Vij SP, Sharma M & Toor IS (1980) Cytogenetical 
investigation into some garden ornamentals II. The 
genus Aloe L. Cytologia 45: 515-532.

Editor de área: Dr. Gabriel Bernardello
Artigo recebido em 05/09/2016. Aceito para publicação em 08/12/2016.



Resumo 
Com o intuito de contribuir com o conhecimento das Leguminosae presentes na região Centro-Oeste do Brasil, 
onde trabalhos sobre a mesma são escassos, foi elaborado o levantamento taxonômico dos gêneros Apuleia, 
Bauhinia, Copaifera, Dimorphandra, Hymenaea, Peltogyne, Schnella e Tachigali no Parque Estadual da Serra 
Dourada (PESD). Foram reconhecidas 15 espécies. Bauhinia foi o gênero mais numeroso com seis espécies, 
seguido por Hymenaea e Tachigali com duas espécies cada. Apuleia, Copaifera, Dimorphandra, Schnella e 
Peltogyne mostraram-se monoespecíficos. É apresentada uma chave para identificação dos táxons, descrições 
com comentários sobre suas distribuições geográficas e ilustrações. 
Palavras-chave: diversidade, endemismo, Fabaceae, flora do Cerrado.

Abstract 
A taxonomic survey of the genera Apuleia, Bauhinia, Copaifera, Dimorphandra, Hymenaea, Peltogyne, 
Schnella and Tachigali in the Serra Dourada State Park (SDSP) was carried out in order to contribute to the 
knowledge of the Leguminosae present in the Central West region of Brazil, where studies on the family are 
scarce. Fifteen species were found. Bauhinia was the most numerous genus with six species, followed by 
Hymenaea and Tachigali with two species each. Apuleia, Copaifera, Dimorphandra, Schnella and Peltogyne 
were represented by only one species each. An identifcation key, illustration to the taxa, and comments on 
their geographical distribution are provided. 
Key words: diversity, endemism, Fabacae, flora of the Cerrado.

Os gêneros Apuleia, Dimorphandra, Tachigali (Caesalpinioideae), Bauhinia, 
Schnella (Cercidoideae), Copaifera, Hymenaea e Peltogyne (Detarioideae) 
(Leguminosae) no Parque Estadual da Serra Dourada, Goiás, Brasil
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Introdução
Leguminosae ou Fabaceae possui distribuição 

Pantropical, circunscreve 727 gêneros e cerca de 
19.325 espécies (LPWG 2017), dos quais 222 e 
2.835, respectivamente, ocorrem no Brasil, onde 
a família figura como a de maior riqueza entre as 
Angiospermas (BFG 2015). Tradicionalmente, esta 
família compreendia as subfamílias Caesalpinioideae 
DC., Mimosoideae DC. e Papilionoideae L. (LPWG 
2013), no entanto, sua circunscrição foi reformulada 
a partir dos estudos do LPWG (2017) e passou a 
incluir seis subfamílias: Caesalpinioideae, incluindo 
Mimosoideae (148 espécies e 4.400 gêneros), 
Cercidoideae (12 e 335); Detarioideae (84 e 760), 
Dialioideae (17 e 85); Duparquetioideae com apenas 

um gênero e uma espécie (Duparquetia orchidacea 
Baill.) e Papilionoideae (503 e 14.000), sendo 
as quatro primeiras e a última com distribuição 
Pantropical, e a quinta exclusiva da África. 

Embora Leguminosae seja reconhecida 
pelos frutos predominantemente do tipo legume, 
gineceu monômero, folhas alternas, compostas por 
1 a muitos folíolos e flores 5-meras, bissexuais com 
androceu diplostêmones, possui uma extraordinária 
diversidade de hábitos e aspectos de crescimentos, 
padrões de simetria ou assimetria florais, diversidade 
de compostos químicos e capacidade de colonizar 
distintos, incluindo hostis ambientes, dado a sua 
eficiente capacidade de associação com bactérias 
fixadoras de nitrogênio ou fungos micorrízicos, 
fatores que em conjunto possibilitou sua excelente 
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irradiação adaptativa e lhe confere o status de terceira 
maior família de Angiospermas (Lewis et al. 2005; 
LPWG 2013, 2017). 

O conhecimento taxonômico de Leguminosae 
como um todo no Brasil, ainda carece de incrementos, 
sobretudo, se considerarmos sua diversidade no país, 
onde a maioria das informações sobre a família ainda 
se encontra na obra Flora brasiliensis elaborada por 
Bentham (1860). 

O estado de Goiás, se destaca por sua flora rica 
e com inúmeras espécies endêmicas (BFG 2015) e 
por possuir unidades de conservações que merecem 
ter sua flora melhor estudada. Uma dessas unidades 
é o Parque Estadual da Serra Dourada situado 
na região oeste de Goiás. O parque já foi alvo de 
alguns estudos florísticos, dos quais podemos citar 
para a família Asteraceae (Moreira & Teles 2014; 
Guida & Teles 2015), Euphorbiaceae (Júnior et al. 
2013; Sodré et al. 2014) e Leguminosae (Dantas 
& Silva 2013a; e Dantas & Silva 2013b), estes 
dois últimos abordando dois gêneros, entre os mais 
numerosos de Leguminosae-Caesalpinioideae, 
que são Chamaecrista Moench. e Senna Mill., 
respectivamente. 

A partir do exposto e visando contribuir com 
conhecimento da flora de Goiás objetivou-se realizar 
o tratamento taxonômico dos gêneros Apuleia Mart., 
Bauhinia L., Copaifera L., Dimorphandra Schott., 
Hymenaea L., Peltogyne Vogel, Schnella Raddi e 
Tachigali Aubl. (Leguminosae) no Parque Estadual 
da Serra Dourada.

 
Material e Métodos
O Parque Estadual da Serra Dourada (PESD) 

corresponde a Serra Dourada e possui superfície de 
30.000,00 ha abrangendo os municípios de Buriti 
de Goiás, Goiás e Mossâmedes (Figura 1) entre 
16°00ʼ–16°04ʼS e 50°30ʼW (Rizzo 1970).  Abrange 
as formações de Floresta Estacional, Mata de Galeria, 
Cerrado sensu stricto (s.s.), Cerrado Rupestre, Campos 
limpos e solos variados com afloramentos rochosos. 
Possui clima Aw, com chuvas desde outubro a abril, 
temperatura média anual de 23,6°C, e altitude entre 
800–1080 m (Cochrane et al. 1985; Koppen 1948). 
Foram realizadas excursões mensais entre outubro 
de 2010 e maio de 2012 para coleta de material 
botânico seguindo o método de caminhamento 
livre (Filgueiras et al. 1994) e o material coletado 
foi processado conforme a metodologia usual em 
Taxonomia Vegetal. O material foi e incorporado 
ao acervo do Herbário da Universidade Federal de 
Goiás (UFG). A identificação dos táxons se baseou, 
principalmente, em Costa (2007), Lewis et al. 

(2005), Queiroz (2009), Silva (1986), Vaz (2003) 
e também em coleções herborizadas (UB, IBGE, 
CEN, UFG; acrônimos segundo Thiers 2016). As 
descrições dos táxons estudados seguem baseadas 
nas literaturas previamente citadas, as quais serviram 
para identificá-los, e contemplaram as variações 
morfológicas dos indivíduos registrados para cada 
um deles. A terminologias para designação dos tipos 
de frutos seguiram Barroso et al. (1999). 

Figura 1 – a. mapa mostrando a localização do 
Parque Estadual da Serra Dourada (GO) em preto; 
b. área do PESD em amarelo, limites dos municípios 
em linhas finas.
Figure 1 – a. map showing the locality of Serra Dourada 
State Park (GO) in black; b. area of SDSP in yellow, limits of 
municipalities in thin lines.

b

a

Resultados e Discussão
Na área estudada foram encontradas 15 

espécies, seis delas para o gênero Bauhinia (B. 
brevipes Vogel, B. curvula Benth., B. gardneri 
Benth., B. mollis D. Dietr., B. rufa (Bong.) Steudel e 
B. ungulata var. cuiabensis Vaz), duas para Tachigali 
(T. aurea Tul.e T. vulgaris L.F. Gomes da Silva & 
H.C. Lima), duas para Hymenaea (H. courbaril L. 
e H. stignocarpa var. pubescens Benth.), além de 
Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F. Macbr, Copaifera 
langsdorffii Desf., Dimorphandra mollis Benth., 
Schnella outimouta (Aublet) Wunderlin e Peltogyne 
confertiflora (Mart. ex Hayne) Benth.
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Chave dos gêneros estudados 

1. Folhas com pontuações translúcidas .................................................................subfamília Detarioideae
2. Folhas com mais de um par de folíolos; flores monoclamídeas .................................3. Copaifera 
2’. Folhas com um par de folíolos; flores diclamídeas. 

3. Legumes planos, deiscentes, monospérmicos ..................................................... 6. Peltogyne 
3’. Legumes nucoides cilíndricos, indeiscentes e com mais de uma semente .............................  

 ............................................................................................................................4. Hymenaea
1’. Folhas sem pontuações translúcidas.

4. Folhas unifolioladas, bilobadas, raro bifolioladas, com venação palmatinérvia; hipanto presente, 
cálice gamossépalo ................................................................................... subfamília Cercidoideae
5. Lianas com gavinhas; hipanto campanulado......................................................... 7. Schnella
5’. Subarbusto a arvoretas sem gavinhas; hipanto cilíndrico .................................... 2. Bauhinia

4’. Folhas bifolioladas ou multifolioladas, com venação peninérvia, cálice dialissépalo; hipanto 
ausente  ......................................................subfamília Caesalpinioideae (exceto clado Mimosoid)
6. Folhas bipinadas .......................................................................................... 4. Dimorphandra
6’. Folhas apenas pinadas.

7. Folhas imparipinadas; folíolos alternos; flores 3-meras ..................................1. Apuleia
7’. Folhas paripinadas; folíolos opostos; flores 5-meras ................................... 8. Tachigali

1. Apuleia Mart.
Gênero sulamericano com duas ou três 

espécies (Queiroz 2009), facilmente reconhecido 
pelo caule com ritidoma amarelado, folhas 
imparipinadas com folíolos alternos e legumes 
samaróides e alados na margem superior. Neste 
estudo está representado por Apuleia leiocarpa.

1.1. Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F. Macbr; Contr. 
Gray Herb. 59: 23. 1919. Fig. 2a

Árvore 7–8 m alt. Ramos glabrescentes, 
lenticelas evidentes. Estípulas 2–4 mm compr., 
ovais a oval-lanceoladas. Folhas imparipinadas, 
7–9 folioladas, folíolos alternos, sem pontuações 
translúcidas; pecíolo 9–15 mm compr.; raque 
4–7,5 cm compr.; folíolos 2,8–6 × 1,8–2,8 cm, 
alternos, elípticos a ovais, base obtusa, ápice 
acuminado, agudo ou obtuso, face adaxial esparso 
pubescente, face abaxial serícea. Dicásios 2–3 
cm compr., congestos. Flores menores que 1 
cm compr., 3-meras; pedicelo 5–7 mm compr., 
hipanto 1–1,5 mm compr., campanulado; sépalas 
3–4 × 1,2–2,5 mm, oblongas a oblongo-obovais, 
reflexas, externamente tomentosas; pétalas 3–5 
× 1,5–2 mm, oblongo-elípticas a espatuladas, 
brancas; estames 3(–4), 3–5 mm compr., anteras 
basifixas, deiscência poricida apical; ovário 2–3 
mm compr., seríceo, curtamente estipitado, 1–4 
ovulado, estilete espessado, estigma oblíquo. 
Legumes samaróides 4,8–6,2 × 2,4–2,8 cm, 
elípticos a obovais, alados na face superior, estipe 
1–2 cm compr., seríceo-ferrugíneos. 

Material examinado: Mossâmedes, PESD, Lado 
direito do Córrego do Piçarrão, 28.X.2011, fr., M.M. 
Dantas 26 (UFG).

Única dentre as demais espécies estudadas 
a possuir folhas imparipinadas, flores 3-meras 
e legumes samaróides,  caracteres estes, 
diagnósticos para o seu reconhecimento. Ocorre 
do leste do Brasil até a Argentina e Paraguai 
(Queiroz 2009). Foi encontrada crescendo na 
borda de Floresta Estacional do Córrego do 
Piçarrão.

2. Bauhinia L.
Subarbustos  a  árvores ,  inermes ou 

aculeados, glabros a indumentados. Estípulas 
aculeiformes ou não. Folhas inteiras a bilobadas 
ou bifolioladas, pecioladas, sem pontuações 
translúcidas, venação palmada. Pseudorracemos 
terminais ou flores geminadas supra-axilares; 
botões tomentoso-ferrugíneos ou tomentoso-
oliváceos; brácteas e bractéolas, caducas ou 
persistentes, foliáceas, nectaríferas. Flores 
5-meras, zigomorfas, diclamídeas, pétalas 
brancas ou cremes, lineares a linear-lanceoladas, 
glabras a indumentadas; hipanto cilíndrico; 
cálice com lacínios, ondulados a retorcidos; 
estames 10, isomorfos, livres ou basalmente 
unidos, anteras rimosas; ovário linear, estipitado, 
pluriovulado, estigma claviforme ou bilobado. 
Legumes elasticamente deiscentes, valvas 
coriáceas a lenhosas. Sementes numerosas de 
forma variadas, castanho-claro a escuros.
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Bauhinia ocorre nos trópicos e reúne cerca de 160 
espécies (Lewis et al. 2005), 60 delas referidas para o 
Brasil (BFG 2015). Compartilha com o gênero Schnella 
as folhas bilobadas com venação palmatinérvia, porém 
difere deste último pelo hábito subarbustivo a arbóreo 

(vs. lianas em Schnella) nunca com gavinhas (vs. 
com gavinhas), inflorescência pseudorracemosa (vs. 
racemo) e cálice cilíndrico-tubuloso (vs. campanulado). 
No PESD está representado por seis espécies, conforme 
a chave abaixo:

Chave de identificação das espécies de Bauhinia ocorrentes no PESD

1. Folhas bifolioladas ............................................................................................... 2.2. Bauhinia curvula
1’. Folhas unifolioladas.

2. Ramos aculeados; inflorescências supra-axilares ...........................................2.4. Bauhinia mollis
2’. Ramos inermes; inflorescências terminais.

3. Pecíolo 3–7 mm compr.; flores 3,5–4,5 cm compr. ............................. 2.1. Bauhinia brevipes
3’. Pecíolo 10–45 mm compr.; flores 5,5–10,5 cm compr.

4. Subarbustos glabros; hipanto seríceo internamente ....................2.3. Bauhinia gardneri
4’. Arbustos a arvoretas indumentados; hipanto glabro internamente.

5. Folhas com face abaxial esparsamente tomentosa, nervuras terciárias impressas ..  
 ................................................................... 2.6. Bauhinia ungulata var. cuiabensis

5’. Folhas com face abaxial tomentoso-ferrugínea, nervuras terciárias proeminentes .  
 ....................................................................................................2.5. Bauhinia rufa

2.1. Bauhinia brevipes Vogel, Linnaea 13: 307. 
1839. Fig. 2b,c

Arbusto 1,6–3 m alt. Ramos viloso-
ferrugíneos, inermes. Folhas 3,5–7,5 × 1,8–3,2 
cm, unifolioladas, curtamente bilobadas, cartáceas 
a subcoriáceas, oval-oblongas raro elípticas ou 
lanceoladas, base cordada a subtruncada, face 
adaxial tomentosa, face abaxial viloso-ferrugínea, 
glandulosa; lobos agudos a obtusos, concrescidos 
em mais de 2/3 de seu comprimento; pecíolo 
3–7 mm compr.; estípulas 5–8 mm compr., 
linear-lanceoladas. Pseudorracemos 15–45 cm 
compr. terminais; brácteas 3–6 mm compr., 
oblongas, persistentes; botões 3,5–5 cm compr., 
subclavados, lisos a estriados. Flores 3,5–4,5 
cm compr.; bractéolas 3–5 mm compr., linear-
lanceoladas, persistentes; hipanto 8–13 × 5–7 mm 
compr., internamente glabro; cálice 2–3 fendido, 
lobos 2–3,5 cm compr.; pétalas 2–2,8 × 0,2–0,4 
cm, linear-lanceoladas; filetes 2–2,7 cm compr., 
coluna estaminal 1–2 mm compr., internamente 
indumentada; ovário 1–1,5 cm compr., tomentoso 
a viloso, estipe 2–2,5 cm compr., glabro. Legumes 
11,5–15,5 × 1–1,2 cm, lineares, tomentosos. 
Material examinado: Mossâmedes, PESD, entre o 
Córrego do Piçarrão e a sede do Parque, 1.VII.2011, 
fl., M.J. Silva 3691, 3696 (UFG); 30.IX.2011, fl. e fr., 
M.M. Dantas 14 (UFG); trilha que leva à base do morro 
da Asa Delta, 3.III.2012, fr., M.M. Dantas 122 (UFG).

Espécie reconhecida e distinta das demais 
congêneres pelo aspecto esguio e folhas curto-

pecioladas (pecíolo até 7 mm compr.) com limbo 
curto bilobado. É citada para a Bolívia e Brasil 
(Centro-Oeste GO, MT e MS, Nordeste BA, PI, 
Norte TO e RO, e Sudeste SP), (Vaz & Tozzi 2003). 
Coletada na Floresta Estacional do Córrego do 
Piçarrão e do morro da Asa Delta.

2.2. Bauhinia curvula Benth., Fl. bras. 15(2): 194. 
1870. Fig. 2d

Subarbusto a arbusto 0,8–2 m alt. Caule e 
ramos tomentosos, inermes. Folhas bifolioladas, 
folíolos 1,8–5,8 × 0,7–1,5 cm, oblongo-falcados, 
arredondados a obtusos, cartáceos, glabros na face 
adaxial e tomentoso-glandular na face abaxial; 
pecíolo 0,5–1,1 cm compr.; estípulas vestigiais; 
nectários extraflorais subulados. Pseudorracemos 
6–18 cm compr., terminais; brácteas e bractéolas 
escamiformes, as primeiras nectaríferas; botões 
2,5–3,5 cm compr., lineares, lisos. Flores 3,5–4,5 
cm compr.; cálice 3–5-lobado, lobos 2,5–3,5 
cm compr.; pétalas 20–25 × 1–2 mm, lineares; 
ovário 1–1,7 cm compr., glanduloso, estipe 
1,6–2,1 cm compr., glanduloso; hipanto 8–10 
× 6–8 mm, cilíndrico, internamente esparso 
tomentoso na região distal; filetes 2–3,2 cm compr., 
coluna estaminal 3–5 mm compr., tomentosa 
internamente. Legumes 7,5–12 × 7–9 cm, lineares, 
glabros, esparsamente glanduloso. 
Material examinado: Mossâmedes, PESD, próximo 
à cancela de acesso à sede do Parque, 25.III.2011, fl., 
M.J. Silva 3499 (UFG); 29.IV.2011, fl., M.J. Silva 3597 
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Figura 2 – a. Apuleia leiocarpa. b-c. Bauhinia brevipes – b. folha; c. detalhe da face abaxial da folha mostrando 
o indumento. d. B. curvula – folha. e-f. B. gardneri – e. folha; f. detalhe do indumento interno do hipanto. g-h. B. 
mollis – g. ramos fértil; h. acúleos. i-j. B. rufa – i. folha, j. detalhe da face abaxial da folha mostrando o indumento. 
k. B. ungulata – folha.
Figure 2 – a. Apuleia leiocarpa. b-c. Bauhinia brevipes – b. leaf; c. detail of the abaxial surface of the leaf showing the indumentum. d. 
B. curvula – leave. e-f. B. gardneri – e. leaf; f. detail of internal indumentum of hypanthium. g-h. B. mollis – g. fertile branch; h. hooklets. 
i-j. B. rufa – i. leaf, j. detail of the abaxial surface of the leaf showing the indumentum. k. B. ungulata – leaf.
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(UFG); imediações da porteira que dá acesso ao Areal, 
27.V.2011, fl. e fr., M.J. Silva 3646 (UFG); próximo a 
afloramento rochoso antes da cancela que dá acesso 
ao Parque, 2.VII.2011, fr., M.J. Silva 3734 (UFG);  
26.VIII.2011, fr., M.M. Dantas 9 (UFG).

Espécie reconhecida entre as demais pelas 
folhas bifolioladas. É endêmica do Brasil (DF, 
GO, MG, MT e PA), (Vaz & Tozzi 2003). Neste 
estudo foi encontrada em Cerrado s.s. em distintas 
localidades.

2.3. Bauhinia gardneri Benth., Fl. bras.15(2): 186. 
1870. Fig. 2e,f

Subarbusto a arbusto 0,7–1,2 m alt.; ramos 
glabros. Folhas 8,5–14,5 × 11–18 cm, unifolioladas, 
bilobadas, obovais, ovais ou suborbiculares, 
base profundamente cordada a lobadas, glabras, 
nervuras proeminentes na face abaxial, coriáceas 
a subcoriáceas; lóbulos concrescidos em 3/4 ou 
em 2/3 de seu comprimento, ápice arredondado 
a obtuso; pecíolo 1–3 cm compr.; estípulas 2–2,5 
mm compr., oval-lanceoladas, caducas; nectários 
extraflorais não vistos. Pseudorracemos 30–45 
cm compr. brácteas 1–2 mm compr., terminais; 
botões 6–9 cm compr., lineares, lisos ou estriados. 
Flores 8–10,5 cm compr.; hipanto 10–15 × 5–7 
mm, cilíndrico, internamente seríceo; bractéolas 
diminutas; cálice 2–4-lobado, lobos 6,5–7,5 
cm compr.; pétalas 25–35 × 1–1,5 mm, linear-
lanceoladas; filetes 4,5–6,5 cm compr., coluna 
estaminal 6–10 mm compr., externamente glabra, 
internamente serícea; ovário 15–20 mm compr., 
glanduloso, estipe 3,5–4,5 cm compr., glabro. 
Legumes 16–18 × 1,1–1,5 cm, lineares, glabros. 
Material examinado: Mossâmedes, PESD, após o areal, 
27.IX.2010, fl., A.M. Teles et. al 1032 (UFG); próximo 
a cancela de acesso a sede do Parque, 25.III.2011, fl., 
M.J. Silva 3494 (UFG).

Pelos ramos glabros, folhas com lobos 
suborbiculares e base profundamente cordada esta 
espécie diferencia-se das demais estudadas. Ocorre 
na Bolívia e no Brasil onde até então era citada 
apenas para o estado do Tocantins (Vaz 2003), 
sendo, portanto, primeiramente referida para Goiás 
neste estudo. Foi coletada em Cerrado s.s.

2.4. Bauhinia mollis (Bong.) D. Dietr., Syn. Pl. 2: 
1475. 1840. Fig. 2g,h

Subarbusto a arbusto 1,2–2 m alt. Ramos 
tomentoso-oliváceos, aculeados. Folhas 3,7–6,2 × 
4,3–7,2 cm, unifolioladas, bilobadas, orbiculares 
a ovais-elípticos, base cordada a levemente 
truncada, face adaxial glabra, face abaxial vilosa, 
cartáceas; lóbulos concrescidos acima  de 2/3 de 

seu comprimento a quase unidos, ápice obtuso a 
arredondado; pecíolo 1–2 cm compr.; estípulas 
5–8 mm compr., lineares, tardiamente caducas; 
nectários extraflorais ausentes. Inflorescência 
2-flora, geminada, supra-axilar; brácteas 5–7 
mm compr., linear-lanceoladas; botões 4–5,5 cm 
compr., clavados, lisos; bractéolas 5–7 mm compr., 
linear-lanceoladas. Flores 6–7,5 cm compr.; hipanto 
10–13 × 5–7 mm, tubuloso-ovoide, internamente 
glabro; cálice 2–3-lobados, lobos 3,5–4,5 cm 
compr., unidos no ápice até quase espatulado; 
pétalas 5,5–6 × 0,3–0,5 mm, linear-oblongas; 
filetes 4–5 cm compr.; coluna estaminal 5–7 mm 
compr., internamente glabra; ovário 1,5–2 cm 
compr., tomentoso, estipe 2,5–3,5 cm, glabrescente. 
Legumes 14–20 × 1,2–1,7 cm, linear-oblongos, 
tomentosos. 
Material examinado: Mossâmedes, PESD, próximos 
aos Córregos Canfudó e Piçarrão, 14.XII.1994, fl. e 
fr., J.A. Rizzo et al. 12196 (UFG); na base para a sede 
do Parque, 12.X.1996, fl., A.S.F. Vaz 1060 (UFG);  
7.XI.2010, fl., M.J. Silva 3217 (UFG); próximo a cancela 
que dá acesso ao Córrego do Piçarrão, 2.III.2012, fl. e 
fr., M.M. Dantas 102 (UFG).

Dentre as espécies estudadas B. mollis 
é a única que possui acúleos, inflorescências 
supra-axilares com flores geminadas e cálice 
subespatáceo. Distribui-se na Bolívia, Brasil (GO, 
MG, MT, MS, TO) e Paraguai (Vaz & Tozzi 2003). 
Coletada na borda da Floresta Estacional.

2.5. Bauhinia rufa (Bong.) Steudel, nom. Bot. 
ed.2, 1:192. 1840. Fig. 2i,j

Arbustos a arvoretas 1–5 m alt. Ramos inermes, 
tomentoso-ferrugíneos. Folhas unifolioladas 6–11 
× 5–11 cm, bilobadas, ovais a elípticas, base 
cordada a subtruncada, face adaxial glabra, face 
abaxial tomentoso-ferrugínea, nervuras terciárias 
proeminentes na face abaxial, coriáceos; lóbulos 
concrescidos em 2/3 a 3/4 de seu comprimento, 
ápice agudo a obtuso ou arredondado; pecíolo 
1,5–4,5 cm compr.; estípulas 5–7 cm compr., linear-
lanceoladas, persistentes; nectários extraflorais 2–3 
mm compr., subulados. Pseudorracemos 10–25 
cm compr., terminais; brácteas 3–6 mm compr., 
lanceoladas a triangulares; botões 6–9 cm compr., 
clavados, estriados; bractéolas 3–5 mm compr., 
linear-lanceoladas. Flores 7–10 cm compr., hipanto 
1,8–2,5 × 0,8–1 cm compr., cilíndrico, internamente 
glabro; cálice 4–5-lobado, lobos 5,5–7 cm compr.; 
pétalas 4–5,5 × 0,1–0,25 cm, lineares; filetes 3,5–
5,5 cm compr., coluna estaminal 1–2 mm compr., 
glabra; ovário 1,6–2,1 cm compr., tomentoso, estipe 
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3–4 cm compr., tomentoso. Legumes 12–17 × 1,5–2 
cm, oblongos, curto-tomentosos. 
Material examinado: Mossâmedes, PESD, a 3 km do 
trevo da cidade de Mossâmedes para Goiás, 17.III.1994, 
fl., J.A. Rizzo et al. 11063 (UFG); imediações da cancela 
que dá acesso a sede do parque, 28.I.2011, fl., M.J. 
Silva 3329 (UFG); próximo a cancela que dá acesso ao 
areal, 27.V.2011, fl. e fr., M.J. Silva 3645, 3647 (UFG); 
estrada para o mirante, 25.III.2011, fl. e fr., M.J. Silva 
3480 (UFG); imediações do areal, 29.X.2011, fr., M.M. 
Dantas 30 (UFG). 

Pode ser reconhecida pelos ramos, pecíolo, 
raque da inflorescência e face abaxial das folhas 
tomentoso-ferrugíneos, folhas curtamente 
bilobadas e coriáceas com nervuras secundárias e 
terciárias proeminentes na face abaxial. Endêmica 
do Brasil (DF, GO e MG) onde cresce em Campos 
Rupestre, Cerrado s.s. e Florestas Estacionais 
(Vaz & Tozzi 2003), ambiente em que também a 
coletamos no PESD. 

2.6. Bauhinia ungulata var. cuiabensis Vaz, 
Rodriguésia 54: 125. 2003. Fig. 2k

Arbusto a arvoreta 2,3–4 m alt. Ramos 
inermes curto-tomentoso. Folhas unifolioladas 
4–7 × 3,5–6 cm, bilobadas, ovais ou oblongas, 
base subcordada a truncada, face adaxial glabra, 
face abaxial esparsamente curto-tomentosa, 
cartáceos a subcoriáceos; nervuras secundárias 
pouco proeminentes e terciarias impressas; lóbulos 
concrescidos em 2/3 de seu comprimento, ápice 
agudo a obtuso ou raro arredondado; pecíolo 
1–3,5 cm compr.; estípulas 7–15 × 3–5 mm, oval-
lanceoladas ou obovais, persistentes; nectários 
extra-florais não vistos. Pseudorracemos 15–25 
cm compr., terminais, brácteas 5–10 cm compr., 
ovais a oblongo-ovais, persistentes; botões 
4–5,5 cm compr., subclavados, estriados. Flores 
5,5–8,5 cm compr., bractéolas 4–8 mm compr., 
oval-lanceoladas; hipanto 10–15 × 5–7 mm, 
internamente glabro; cálice 3–5-lobado, lobos 
3,2–3,7 cm compr.; pétalas 3–3,4 × 0,1–0,3 cm, 
linear-lanceoladas; filetes 3,5–4 cm compr.; coluna 
estaminal 1–3 mm compr., glabra; ovário 1,5–2,2 
cm compr., tomentoso, estipe 3–3,5 cm compr., 
glabro. Legumes 12–18 × 0,9–1,1 cm, linear-
oblongos, tomentosos. 
Material examinado: Borda da represa que abastece a 
cidade de Mossâmendes, 12.X.1996, fr., A.S.F. Vaz 1059 
(UFG); estrada entre o Córrego do Piçarrão e a sede, 
1.VII.2011, fl. e fr., M.J. Silva 3704, 3708, 3709 (UFG); 
próximo a última cancela que dá acesso ao Córrego do 
Piçarrão, 2.III.2012, fl. e fr., M.M. Dantas 101 (UFG).

Espécie que juntamente com o hábito de 
arbustivo a arbóreo torna-se distinta das demais 
pelas folhas com nervuras terciarias impressas na 
face abaxial e brácteas persistentes na inflorescência. 
Ocorre no Paraguai e Brasil (BA, DF, GO, MT, MS, 
MG, RJ, SP e TO) crescendo em Cerrado s. lat. 
(Vaz & Tozzi 2003). Coletada na Mata de Galeria 
do Córrego do Piçarrão.

3. Copaifera L. 
Gênero pantropical com 38 espécies, 33 das 

quais americanas. No Brasil é representado por 
26 espécies, 22 delas endêmicas (Costa 2007). 
Caracteriza-se pelas folhas paripinadas com 
pontuações translúcidas, flores monoclamídeas e 
sementes ariladas.

3.1. Copaifera langsdorffii Desf. Mem. Mus. Hist. 
Nat. 7: 377. 1821. Fig. 3a-d

Árvores 3–12 m alt., inermes. Folhas 
paripinadas, 8–10-folioladas, folíolos opostos a 
alternos com pontuações translúcidas; estípulas 
decíduas; pecíolo 5–10 mm compr., raque 3,5–5 
cm compr., ambos vilosos; nectários ausentes; 
folíolos 1,5–3,8 × 0,9–1,5 cm, oblongos a elípticos, 
base assimétrica ou arredondada, ápice obtuso a 
retuso, seríceos em ambas as faces, margem ciliada, 
venação reticulada. Panículas 5–9 cm compr., 
axilares; brácteas caducas. Flores tetrâmeras, 
monoclamídeas, actinomorfas; sépalas 4–5 × 
2–3 mm, oblongas a ovais, agudas, seríceas; 
estames 10, livres, glabros, anteras dorsifixas, 
rimosas; ovário 1,8–2 × 1,5–1,8 mm, suborbicular, 
margem hirsuta, 2-ovulado, estilete curvo, estigma 
lobado. Legume 1,5–3 × 1,5–2,3 cm, suborbicular, 
deiscente, valvas lenhosas á coriáceas, glabras, 
marrons a avermelhadas, estípite 2–3 mm compr. 
Semente 1, 10–15 × 6–10 mm, elipsoide, negras, 
arilo alaranjado.       
Material examinado: Mossâmedes, PESD, divisa dos 
municípios de Mossâmedes ao sul e Goiás ao norte, 
1.VI.1969, fr., J.A. Rizzo 4282 (UFG); 6.XII.1969, fl., 
J.A. Rizzo 4579 (UFG); região após ao Areal, 27.V.2011, 
fl. e fr., M.J. Silva 3673 (UFG).

Diferencia-se facilmente dos demais táxons 
estudados pelas folhas com 3–4(–6) pares de 
folíolos com pontuações translúcidas e flores 
monoclamídeas. Distribui-se das Guianas até o 
Paraguai, sendo no Brasil, registrada para a Bahia, 
Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e São 
Paulo associada a Florestas Decíduas e cerradão 
(Costa 2007), ambiente em que aqui também foi 
coletada.
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4. Dimorphandra Schott.
Gênero sulamericano (Bolívia, Brasil, 

Colômbia, Guianas, Paraguai, Peru e Venezuela) 
(Lewis et al., 2005) reconhecido pelas folhas 
bicompostas e androceu com 5 estames epipétalos 
alternados a 5 estaminódios. No Brasil está 
representado por 26 espécies (Silva 1986), uma 
das quais, Dimorphandra mollis encontrada 
neste estudo.

4.1. Dimorphandra mollis Benth., J. Bot. (Hooker) 
2(10): 102. 1840. Fig. 3e-g

Árvores 2,5–10 m alt., ramos tomentoso-
ferrugíneos; estípulas caducas. Folhas bipinadas, 
pinas 9–11 pares, opostas a subopostas; pecíolo 
4–7 cm compr., tomentoso-ferrugíneo, nectário 
ausente; raque 19,5–33,5 cm compr., raque da pina 
10–17,5 cm compr., ambas tomentosas; folíolos 
0,7–1,7 × 0,4–0,8 cm, (13–)17–24 pares por pina, 
alternos a subopostos, oblongos, raro elípticos, base 
obtusa a truncada, ápice obtuso, tomentosos em 
ambas as faces, margem revoluta, sem pontuações 
translúcidas, venação broquidódroma. Panículas 
de espigas até 15 cm compr., terminais; brácteas 
e bractéolas caducas. Flores actinomorfas, cálice 
5-laciniado, sépalas esparso-seríceas; pétalas 2–3 
× 1,5–2 cm, obovoides, reflexas; estames 2,8–3,5 
cm compr., 5 epipétalos alternos a 5 estaminódios, 
anteras rimosas, dorsifixas, isomórficas; ovário 2–3 
mm compr., glabro, curto-estipitado, multiovulado, 
estigma inconspícuo. Legumes nucóides 6–10 × 2,5–
3,2 cm, oblongos, curto-estipitados, compressos, 
glabros, indeiscentes. Sementes não vistas.
Material examinado: Mossâmedes, PESD, a 3 km do 
trevo de Mossâmedes para a cidade de Goiás, à esquerda 
da rodovia, 17.XI.1994, fl., J.A. Rizzo et al. 11987 (UFG); 
próximo à estrada que segue para o Areal, 27.X.1997, 
fl., V.L. Gomes-Klein et al. 3363 (UFG); próximo à 
Mata Seca em Cerradão, 28.X.2011, fl., M.M. Dantas 

25 (UFG); trilha para a base do morro da Asa Delta, 
3.III.2012, fr., M.M. Dantas 124 (UFG).

Espécie reconhecida por ser a única entre 
as estudadas a apresentar folhas bicompostas e 
inflorescência do tipo panícula-espiciforme. Ocorre 
no Brasil (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, 
Minas Gerais e São Paulo), na Bolívia e no Paraguai 
(Silva 1986). Na área estudada foi coletada em 
Cerrado s.s.

5. Hymenaea L.
Árvores ou arbustos, resinosos. Folhas 

bifolioladas com pontuações translúcidas, estípulas 
caducas. Panículas curtas corimbiformes; botões 
ovoides ou claviformes. Flores actinomorfas, curto 
pediceladas, hipanto campanulado; brácteas e 
bractéolas caducas; sépalas 4, carnosas, fortemente 
imbricadas; pétalas 5, subdesiguais, brancas 
ou cremes; estames 10, filetes longos, anteras 
rimosas; ovário compresso, estipitado, glabro, 
multiovulado. Frutos legumes nucóides oblongos, 
cilíndricos, rugosos ou lisos. Sementes envolvidas 
pelo endocarpo.

Gênero anfi-atlântico com 14 espécies, 
13 delas neotropicais, e uma africana (Lee & 
Langenheim 1975). As folhas bifolioladas com base 
assimétrica e limbo com pontuações translúcidas, 
associados aos legumes nucóidess cilíndricos 
identificam Hymenaea. Assemelha-se ao gênero 
Peltogyne com o qual compartilha as folhas 
bifolioladas com base assimétrica e limbo com 
pontuações translúcidas, o tipo de inflorescência 
e as flores. Mas, difere principalmente pela 
forma e consistência dos legumess os quais em 
Hymenaea são oblongos (vs. subtriangulares ou 
suborbiculares em Peltogyne), cilíndricos (vs. 
compresso), indeiscentes (vs. deiscente) e com mais 
de uma semente (vs. uniseminados). No PESD está 
representado por duas espécies.

Chave de identificação das espécies de Hymenaea ocorrentes no PESD

1. Folíolos oblongo-elípticos ou elíptico-falcados, ápice agudo ou acuminado, glabros em ambas as faces 
 ........................................................................................................................ 5.1. Hymenaea courbaril

1’. Folíolos oblongos-obovais ou oblongo-elípticos, ligeiramente falcados, ápice obtuso a arredondado, 
tomentosos na face abaxial .............................................. 5.2. Hymenaea stigonocarpa var. pubescens 

5.1. Hymenaea courbaril L. Sp. Pl. 2: 1192. 1753.  
 Fig. 3h,i

Árvores 8–25 m alt., ramos glabros; pecíolo 
1–2 cm compr., glabro; folíolos 5–10,5 × 1,7–3,7 
cm, oblongo-elípticos ou elíptico-falcados, ápice 

agudo ou acuminado, base assimétrica com um dos 
lados arredondado ou cordado, glabros em ambas 
as faces, nervura principal excêntrica, venação 
broquidódroma. Panículas 5–8 cm compr., terminais; 
botões florais 1–2,5 × 0,5–1,1 cm, clavados; hipanto 
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Figura 3 – a-d. Copaifera langsdorfii – a. ramo fértil; b. detalhe do folíolo mostrando as pontuações translúcidas; c. 
flor; d. semente. e-g. Dimorphandra mollis – e. folha; f. folíolo; g. flor. h,i. Hymenea courbaril – h. folha; i. detalhe 
do folíolo mostrando as pontuações translúcidas. j,k. H. stignocarpa – j. folha; k. detalhe do folíolo mostrando as 
pontuações translúcidas. 
Figure 3 – a-d. Copaifera langsdorfii – a. fertile branch; b. detail of the leaflet showing the translucent punctuations; c. flower; d. seed. 
e-g. Dimorphandra mollis – e. leaf; f. leaflet; g. flower. h,i. Hymenea courbaril – h. leaf; i. detail of leaflet showing the translucent 
punctuations. j,k. H. stignocarpa – j. leaf; k. detail of leaflet showing Translucent Punctuations.
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4–6 mm compr.; sépalas 1,5–2 × 1,3–2 cm, oval-
oblongas, seríceas ou tomentosas, verruculosas 
externamente; pétalas 1,4–2,3 × 0,8–1,5 cm, 
elíptico-oblongas; estames 1,4–2 cm compr.; 
ovário 6–8 mm compr., estipe 3–5 mm compr. 
Legumes nucóides 9–16 × 4–6 cm.  Sementes 
não vistas.
Material selecionado examinado: Mossâmedes, 
PESD, estrada de acesso a sede acima do Córrego do 
Piçarrão, 26.VIII.2011, fr., M.J. Silva 3756 (UFG).

Os folíolos glabros, cartáceos, lanceolados 
a oblongo-falcados com ápice agudo a acuminado 
são caracteres que a diferencia de H. stigonocarpa 
var. pubescens cujos folíolos são indumentados, 
coriáceos e oblongos com ápices arredondados. 
Distribuída desde o sul do México, incluindo 
Antilhas, até o sudeste do Brasil (Lee & 
Langenheim 1975). Coletada próximo a Floresta 
Estacional acima do Córrego do Piçarrão.

5.2. Hymenaea stigonocarpa var. pubescens 
Benth., Fl. bras. 15(2): 236. 1870. Fig. 3j,k

Árvores 2,5–6 m alt., ramos glabros 
a esparsamente tomentosos; pecíolo 1,8–4 
cm compr., tomentoso; folíolos 9–15 × 5–8 
cm, oblongos-obovais ou oblongo-elípticos, 
ligeiramente falcados, ápice obtuso a arredondado, 
base assimétrica com um dos lados arredondado 
ou cordado, face adaxial glabrescente a tomentosa, 
face abaxial tomentosa, principalmente sobre as 
nervuras, venação broquidódroma. Panículas 
7–15 cm compr., terminais; botões 2–3 × 1,2–1,5 
cm, globosos; sépalas 1,4–2,2 × 1,4–2 cm, oval-
oblongas, seríceas a tomentosas; pétalas 1,7–2,3 
× 0,8–1,5 cm, elípticas; estames 1,5–2,5 cm 
compr.; ovário 5–8 mm compr., estipe 3–5 mm 
compr. Legumes nucóides 8,5–11 × 2,3–4 cm. 
Sementes não vistas.
Material examinado: Mossâmedes, PESD, divisa dos 
municípios de Mossâmedes ao Sul e Goiás ao Norte, 
4.V.1969, fl. e fr., J.A. Rizzo 4221 (UFG); 1.II.1970, 
fl., J.A. Rizzo 4705 (UFG); nas proximidades dos 
Córregos Cafundó e Piçarrão, 17.II.1994, fl., J.A. 
Rizzo et al. 10964, 10995 (UFG); Floresta Estacional 
na base do morro da Asa Delta, 16o3’17,8”S, 
50o10’35,9”W, 775 m n.s.m., 3.III.2012, fl., M.M. 
Dantas 134 (UFG).

As relações morfológicas com H. courbaril 
foram discutidas nos comentários desta última. 
Hymenaea stigonocarpa var. pubescens é muito 
frequente no Cerrado s.l. das regiões Centro-
Oeste (DF, GO e MT), Nordeste (BA, CE e MA), 
Norte (PA) e Sudeste (MG e SP) do Brasil. No 
PESD cresce em Cerrado s.s.

6. Peltogyne Vogel.
Gênero  com cerca  de  25  espéc ies 

distribuídas desde o México até o sudeste do 
Brasil (Lewis et al. 2005). Caracteriza-se pelas 
folhas bifolioladas com pontuações translúcidas, 
flores diclamídeas e legumes com uma única 
semente. As semelhanças morfológicas com 
Hymenaea foram abordadas nos comentários 
deste último.

6.1. Peltogyne confertiflora (Mart. ex Hayne) 
Benth. Fl. bras. 15(2): 232. 1870. Fig. 4a-c

Árvore 2–6 m alt., ramos glabros; estípulas 
caducas; pecíolo de 1,8–2,6 cm compr. Folhas 
bifolioladas; folíolos 6,5–13,5 × 3,5–6,6 cm, 
oblongos a oblongo-elípticos, base assimétrica, 
ápice agudo ou arredondado, margem inteira, 
cartáceos, com pontuações translúcidas, venação 
broquidódroma, pontuações translúcidas por todo 
o limbo. Panículas 7–10 cm compr., terminais, 
congestas; brácteas caducas; bractéolas 5–6 × 
3–30 mm, ovais ou orbiculares, externamente 
tomentosas, côncavas, ciliadas; botões 9–17 × 
5–7 mm, subclaviformes, tomentosos; hipanto 
13–16 × 4–6 mm, campanulado, tomentoso; 
sépalas 4, 9–13 × 6–9 mm, oblongo-elípticas a 
orbiculares, imbricadas, tomentosas em ambas 
as faces; pétalas 5, 7–12 × 3,5–5 mm, obovais, 
glabras; estames 10, 2–2,5 cm compr., glabros; 
anteras oblongas, rimosas, dorsifixas; ovário 3–5 
× 2,5–3,5 mm, oboval, glabro; estípite 3–6 mm 
compr., viloso; estilete 1,5–2,5 cm compr., glabro, 
estigma capitado. Legume 4–5,5 × 2,3–4,3 cm, 
subtriangular ou suborbicular, lenhoso, plano, 
deiscente, castanho-avermelhado. Semente 1, 
1,8–2 × 1–1,3 mm, oboval a oblongo-orbicular, 
castanho-escura.
Material Examinado: Mossâmedes, PESD, cabeceira 
do Rio Índio Grande, 13.I.1994, fl., J.A. Rizzo et al. 
10913 (UFG); 17.II.1994, fl. e fr., J.A. Rizzo et al. 
11006 (UFG); 13.V.1994, fr., J.A. Rizzo et al. 11336 
(UFG); a 3 km do trevo para Mossâmedes, 12.V.1994, 
fr., J.A. Rizzo et al. 11311 (UFG).

Pode ser reconhecida pelos caracteres 
genéricos citados acima. Ocorre em todas as 
regiões do Brasil, exceto a região Sul. Foi 
coletada em Floresta Estacional.

7. Schnella Raddi.
Táxon neotropical com cerca de 47 espécies 

(Trethowan et al. 2015). As espécies são lianas 
com gavinhas com inflorescências racemosas e 
flores com hipanto campanulado. As relações 
morfológicas com Bauhinia são discutidas nos 
comentários desta última.
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7.1. Schnella outimouta (Aublet) Wunderlin, 
Phytoneuron 49: 4. 2010. Fig. 4d-f

Lianas. Gavinhas circinadas, persistentes. 
Ramos jovens, pecíolo, face abaxial das folhas, 
pedúnculo, raque, face externa das brácteas e 
bractéolas tomentoso- ferrugíneos; estípulas 
5–10 × 3–7 mm, reniformes; pecíolo 1,5–3,5 cm 
compr. Folhas 4–9,5 × 3,5–8,5 cm, bilobadas, 
ovais, cartáceas, sem pontuações translúcidas, 
venação palmatinérvia, lobos concrescidos até a 
metade da lâmina foliar 2,2–5,5 cm, acuminados, 
divergentes, face adaxial glabra. Racemos 6–11 
cm compr., axilares ou terminais, congestos; 
brácteas 6–7 × 3–4 mm, elípticas; bractéolas 
6–6,5 × 2–2,5 mm, oblanceoladas; botões 7–8 × 
3–3,5 mm, ovoides, costados; hipanto 6–9 × 5–7 
mm, campanulado, lacínios 3,5–5 × 1,5–2,5 mm, 
oblongas; pétalas 5, 9–14 × 4–7 mm, obovais, 
brancas; estames 10, férteis; ovário 4–5 × 1,5–2 
mm, séssil, viloso-ferrugineo, 4–5-ovulado. 
Legumes 6–8 × 1,8–2,3 cm compr., oblongos, 
marrons, elasticamente deiscentes. Sementes 
não vistas.
Material examinado: Mossâmedes, PESD, 12.X.1996, 
fl. e fr., A.S.F. Vaz 1054 (UFG). 

Material examinado adicional: BRASIL. GOIÁS: 
Estrada Itaberaí-Itaporanga, município de Goiás Velho, 
13.X.1996, fr., A.S.F. Vaz 1065 (UFG).

Espécie reconhecida e diferenciada das 
demais estudadas por ser a única com hábito 
lianescente e com gavinhas. Possui distribuição 
neotropical, sendo no Brasil encontrada nas 
regiões Sudeste, Centro-Oeste e Norte (Trethowan 
et al. 2015).

8. Tachigali Aubl.
Árvores. Folhas paripinadas, alternas e com 

folíolos opostos; sem pontuações translúcidas, 
multifolioladas, estípulas decíduas ou não. 
Panícula terminal. Flores 5-meras, actinomorfas, 
sésseis a pediceladas; cálice dialissépalo sépalas 
imbricadas; pétalas amarelas; estames 10, 
filetes espessados na base, anteras rimosas; 
ovário estipitado, 3–10 ovulado; hipanto curto.  
Criptossâmara plana. Semente 1, plana.

Gênero neotropical com cerca de 70 espécies 
principalmente amazônicas (Lewis et al. 2005). 
Inclui árvores com folhas paripinadas e sem 
nectários, flores actinomorfas com anteras rimosas 
e criptossâmaras. 

Chave de identificação das espécies de Tachigali ocorrentes no PESD

1. Folíolos com ápice agudo ou curto acuminado; pétalas oblongas a elípticas .........8.1. Tachigali aurea 
1’. Folíolos com ápice aristado; pétalas linear-oblanceoladas .................................8.2. Tachigali vulgaris

8.1. Tachigali aurea Tul., Arch. Mus. Hist. Nat. 
4: 169. 1844. Fig. 4g-i

Árvores 4–10 m alt. Ramos, pecíolo, raque, 
pedicelo, face externa das sépalas e eixos da 
inflorescência tomentosos; pecíolo 4–5,5 cm 
compr.; estípulas caducas; raque 6–23 cm compr. 
Folíolos 4–12 × 2,5–6 cm, ovais, oval-lanceolados, 
raro lanceolados, base oblíqua, ápice agudo ou 
curto acuminado, tomentelos em ambas as faces, 
ciliados; venação broquidódroma. Panículas 20–
35 cm compr., terminais; brácteas 2–3 × 0,2–0,4 
mm, lanceoladas, persistentes; botões 1,8–2,5 × 
1,6–2,5 mm, globosos, tomentelo; pedicelo 1,5–2 
mm; hipanto 1,5–2 mm compr., cupuliforme; 
sépalas 2,5–3,2 × 2–2,7 mm, orbiculares; pétalas 
4–5 × 2–2,5 mm, oblongas a elípticas; filetes 5–7 
mm compr., hirsuto-ferrugíneo na base; ovário 
2–2,5 mm compr., estipe 1–1,5 mm compr., ambos 
hirsuto-ferrugíneos. Criptossâmaras 4–5,5 × 2–2,7 
cm, oblongo-elípticos ou elípticos. Sementes 
3–3,5 × 1,4–1,7 cm, oblongas a oblongo-elípticas. 

Material examinado: Mossâmedes, PESD, próximo 
aos Córregos Cafundó e Piçarrão, 14.XII.1994, fl., J.A. 
Rizzo et al. 12201 (UFG).

Diferencia-se de T. vulgaris pelos folíolos 
com ápice agudo (vs. folíolos com ápice aristado) 
e pelas flores com pétalas oblongas a elípticas 
(vs. pétalas linear-oblanceoladas). Distribuí-se 
nos estados da Bahia, Distrito Federal, Goiás, 
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, 
Tocantins e São Paulo. Foi coletada próximo 
aos Córregos Cafundó e Piçarrão em Floresta 
Estacional.

8.2. Tachigali vulgaris L.F. Gomes da Silva & H.C. 
Lima, Rodriguésia 58(2): 400. 2007.
 Fig. 4j-l

Árvores 8–20 m alt. Ramos, pecíolo e 
raque vilosos; pecíolo 3–6,5 cm compr.; estípulas 
caducas; raque 7–21,5 cm compr. Folíolos 
6,5–12,5 × 2,3–5,5 cm, oblongos, oblongo-ovais 
ou raro lanceolados, base oblíqua, ápice aristado, 
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Figura 4 – a-c. Peltogyne confertiflora – a. folha; b. detalhe do folíolo mostrando as pontuações translúcidas; c. 
legume. d-f. Schnella outimouta – d. ramo fértil; e. cálice; f. pétalas. g-i. Tachigali aurea – g. folíolo; h. flor; i. pétala. 
j-l. T. vulgaris – j. folíolo; k. flor; l. pétala.
Figure 4 – a-c. Peltogyne confertiflora – a. leaf; b. detail of the leaflet showing the translucent punctuations; c. fruit. d-f. Schnella outimouta 
– d. fertile branch; e. calyx; f. petals. g-i. Tachigali aurea – g. leaflets; h. flower; i. petal. j-l. T. vulgaris – j. leaflet; k. flower; l. petal.
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face adaxial serícea a pilosa, face abaxial vilosa, 
discolores, margem inteira, ciliada, venação 
broquidódroma. Panículas 14–38 cm compr., 
axilares; brácteas caducas; botões florais 3–4 × 
2,5–3,5 mm, globosos, seríceos; pedicelo 1,5–2 
mm, tomentoso; hipanto 1,2–2 mm compr., 
cupuliforme; sépalas 2,5–3 × 2,2–2,5 mm, 
ovais, elípticas ou orbiculares, externamente 
tomentosas; pétalas 3–4,5 × 0,15–0,25 mm, 
linear-oblanceoladas; filetes 4–6 mm compr., 
base hirsuto-ferrugínea; ovário 2–3 mm compr., 
hirsuto-ferrugíneo, estipe 0,8–1,4 mm compr., 
hirsuto ferrugíneo.  Frutos não vistos. Sementes 
não vistas.
Material examinado selecionado: Mossâmedes, 
PESD, proximidades dos Córregos Cafundó e 
Piçarrão, 19.XII.1994, fl., J.A. Rizzo et al. 11561 
(UFG).

As semelhanças morfológicas com T. aurea 
são discutidas nos comentários desta última. 
Espécie brasileira, com registro para a região 
amazônica, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, 
Piauí, São Paulo e Tocantins (BFG 2015). 
Foi coletada nas proximidades dos Córregos 
Cafundó e Piçarrão em Floresta Estacional.
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Resumo 
O presente estudo fornece o tratamento taxonômico das espécies de Microlicieae para o município de Mucugê, 
Chapada Diamantina, Bahia, Brasil. Foram catalogadas 27 espécies distribuídas nos gêneros Microlicia (24 
espécies), Lavoisiera (L. harleyi e L. nervulosa) e Trembleya (T. parviflora). Com exceção de M. fasciculata, M. 
viminalis e T. parviflora, as demais espécies encontradas em Mucugê são endêmicas da Chapada Diamantina. 
Entre as espécies de Microlicia, quatro foram recentemente descritas e outras quatro ainda necessitam de 
estudos complementares para sua identificação. Anteras poliesporangiadas foram descritas pela primeira vez 
para 11 espécies de Microlicia. As espécies de Microlicieae ocupam áreas de campo rupestre em altitudes 
entre 900–1.500 m, em solos arenosos ou pedregosos, às vezes associadas a cursos d’água.
Palavras-chave: campos rupestres, endemismos, flora da Bahia, Lavoisiera, Microlicia, Trembleya.

Abstract 
This study provides a taxonomic survey of Microlicieae tribe in the Mucugê municipality, Chapada 
Diamantina, Bahia, Brazil. We identified 27 species belonging to three genera: Lavoisiera (L. harleyi and L. 
nervulosa), Microlicia (24 species) and Trembleya parviflora. Except for Microlicia fasciculata, M. viminalis 
and Trembleya parviflora, the others species found in Mucugê are endemic to Chapada Diamantina, Bahia. 
Among the species of Microlicia, four were recently described, and four others still require further studies 
for its identification. Polysporangiate anthers were described for the first time for 11 species of Microlicia. 
The species of Microlicieae are found mainly in rocky field vegetation, between 900–1.500 m altitude, in 
sandy or rocky soils, sometimes associated to water streams.
Key words: rocky fields, endemism, flora of Bahia, Lavoisiera, Microlicia, Trembleya.

Microlicieae (Melastomataceae) no município de Mucugê,
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Introdução
A Cadeia do Espinhaço apresenta-se como 

uma formação montanhosa do Brasil Central, 
estendendo-se por 1.100 km, desde o estado 
de Minas Gerais (correspondente à Serra do 
Espinhaço) até a Bahia, onde é denominada de 
Chapada Diamantina. Esta cadeia de montanhas 
data do Pré-Cambriano, quando diversas classes 
de solo se formaram, dentre eles os Neossolos, 
onde se desenvolvem os campos rupestres (Nolasco 
et al. 2008). Esta fitofisionomia caracteriza-se 
pela presença de espécies tipicamente herbáceas 

e arbustivas, normalmente encontradas em 
altitudes superiores a 800 m e estendendo-se 
sobre afloramentos rochosos (Harley 1995). Esta 
tipologia abriga grande diversidade de espécies 
de Asteraceae, Bromeliaceae, Eriocaulaceae, 
Melastomataceae, Orchidaceae e Velloziaceae, 
entre outras (Rapini et al. 2008).

A família Melastomataceae é um grupo 
monofilético, constituído por 150–166 gêneros e ca. 
de 4.750 espécies com distribuição pantropical, das 
quais ca. de 3.000 são encontradas nos neotrópicos 
(Clausing & Renner 2001). Microlicieae é 



1288 Pataro L et al.

Rodriguésia 68(4): 1287-1311. 2017

monofilética (Fritsch et al. 2004), tratando-se 
de uma das principais tribos da família nas 
formações campestres brasileiras (Almeda & 
Martins 2001), com ca. de 203 espécies, das quais 
aproximadamente 90% são endêmicas do bioma 
Cerrado (BFG 2015). Grande parte das espécies 
está distribuída nos campos rupestres dos estados 
de Minas Gerais e Bahia (Fritsch et al. 2004). 
Representantes da tribo são reconhecidos pelo 
hábito arbustivo, folhas geralmente imbricadas, 
com indumento variado, estames na maioria das 
vezes dimorfos, geralmente com o conectivo 
prolongado, com apêndice ventral, ovário glabro, 
frutos capsulares, com numerosas sementes, 
reniformes, de superfície foveolada (Almeda & 
Martins 2001; Fritsch et al. 2004). As espécies 
têm distribuição centrada na América do Sul, 
com exceção de duas espécies de Rhynchanthera 
DC. que ocorrem na América Central (Renner 
1990; Fritsch et al. 2004). Chaetostoma DC., 
Lavoisiera DC., Stenodon Naudin e Trembleya 
DC. são gêneros endêmicos do Brasil, enquanto 
que Microlicia D.Don, com 126 espécies (BFG 
2015), apresenta apenas três espécies que não 
ocorrem no Brasil, e Poteranthera Bong., com 
duas espécies que ocorrem na Venezuela (Kribel 
2012) e Bolívia (Rocha et al. 2016).

Considerando a diversidade da tribo no 
Brasil, o presente estudo tem como objetivo 
fornecer o tratamento taxonômico da tribo 
Microlicieae (Melastomataceae) no município 
de Mucugê, Chapada Diamantina, Bahia, 
apresentando chave de identificação para as 
espécies, ilustrações, comentários taxonômicos e 
de distribuição geográfica.

Material e Métodos
O município de Mucugê, com área total 

de 2.455 km2, faz parte do Parque Nacional da 
Chapada Diamantina (Fig. 1), localizado aos 
13o0’5’’S, 41o22’19’’W (Harley & Simons 1986). 
Apresenta um mosaico de tipos vegetacionais, com 
manchas de cerrado, caatinga, florestas estacionais 
e, principalmente, áreas campestres, dentre elas os 
campos rupestres, fitofisionomia predominante 
em Mucugê. A precipitação média anual varia 
de 800–1.100 mm, concentradas nos meses de 
novembro a janeiro, enquanto que a temperatura 
média anual é de 19,5oC (Harley & Simons 1986).

Entre maio de 2010 a junho de 2011 foram 
realizadas coletas bimestrais de espécimes 
botânicos, percorrendo diferentes áreas do 
município de Mucugê, a fim de abranger 

fitofisionomias distintas. Houve um maior 
esforço de coleta nos campos rupestres devido à 
sua predominância no município. Também foram 
analisadas coleções depositadas nos herbários 
ALCB, CEPEC, HRB, HUEFS, HUFU, NY, R, 
RB, SP, SPF, UEC e US. A identificação dos 
espécimes foi feita com base em Cogniaux (1883), 
Renner (1990), Martins (1997), Romero (2003), 
Woodgyer (2005) e Koschnitzke & Martins 
(2006), bem como em análises da coleção-tipo 
e de imagens dos tipos. A circunscrição da tribo 
segue Fritsch et al. (2004). Foi utilizado o material 
da área de estudo para a circunscrição do gênero e 
das espécies. A descrição da morfologia das folhas 
baseou-se em Radford et al. (1986). Para o pecíolo 
foram adotadas as seguintes terminologias: folha 
séssil (pecíolo ausente); folha subséssil (pecíolo 
= 0,1–0,5 mm compr.); folha peciolada (pecíolo 
≥ 0,6 mm compr.). Estudos recentes (Romero & 
Castro 2014; Romero et al. 2015a; Romero et al. 
2015b) revelaram que as glândulas sésseis que 

Figura 1 – Mapa da localização do município de 
Mucugê no Parque Nacional da Chapada Diamantina, 
Bahia, Brasil.
Figure 1 – Map showing the location of the municipality 
of Mucugê, in the Chapada Diamantina National Park, 
Bahia, Brazil.
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compõem o indumento da maioria das espécies de 
Microlicia apresentam um pedúnculo curto, o qual 
é visível apenas por meio de cortes anatômicos. 
No presente trabalho optou-se por descrevê-las 
como glândulas esféricas.

Resultados e Discussão
A tribo Microlicieae está representada no 

município de Mucugê por 27 espécies distribuídas 
em três gêneros: Microlicia (24 spp.), Lavoisiera 
(2 spp.) e Trembleya (1 sp.). Representantes da 
tribo ocupam geralmente áreas de campo rupestre, 
algumas vezes associadas a cursos d’água. 
Microlicia é o gênero com maior diversidade, no 
qual quatro espécies foram descritas recentemente 
(Pataro et al. 2013). Quatro espécimes de 
Microlicia ainda não foram determinados a 
nível específico e necessitam de estudos mais 
detalhados para uma correta identificação.

Dentre as espécies de Microlicieae 
catalogadas para Mucugê, 24 são endêmicas 
da Chapada Diamantina. Destas, L. nervulosa 
Naudin, M. intercalycina Pataro & R.Romero, 
M .  macropetala  Pataro & R.Romero, M . 
pulchra Pataro & R.Romero, Microlicia sp. 1, 
Microlicia sp. 2, Microlicia sp. 3 e Microlicia 
sp. 4 apresentam registros somente para Mucugê, 
sendo provavelmente endêmicas desse município. 
Microlicia noblickii (Wurdack) A.B.Martins 
& Almeda, até então conhecida apenas do 
município de Palmeiras, teve sua distribuição 
ampliada para Mucugê.

Baumgratz et al. (1996) descreveram pela 
primeira vez as anteras poliesporangiadas em 
Melastomataceae para 16 espécies de Microlicia. 
Posteriormente, este tipo de antera foi relatado 
para mais 20 espécies do gênero (Rodrigues 

2005; Woodgyer 2005; Woodgyer & Zappi 
2009; Almeda & Martins 2012; Pataro et al. 
2013; Romero & Woodgyer 2014). No presente 
estudo, este caráter foi descrito pela primeira 
vez para mais oito espécies: M. baccharoides, 
M. comparilis, M. leucopetala, M. lutea, M. 
longisepala, M. neglecta, M. pinheiroi e M. 
torrendii, além de Microlicia sp. 1, Microlicia sp. 
3 e Microlicia sp. 4.

Vale destacar que M. pulchra é a única 
espécie deste gênero que apresenta columela 
persistente no fruto (Pataro et al. 2013), caráter 
reportado anteriormente apenas para espécies de 
Lavoisiera (Almeda & Martins 2001).

Microlicieae Naudin, Ann. Sci. Nat., Bot., sér. 3, 
12: 203. 1849.

Arbustos, subarbustos ou arvoretas. Ramos 
quadrangulares ou cilíndricos, glabros ou pilosos. 
Folhas sésseis, subsésseis ou pecioladas, glabras 
ou pilosas, uninérveas ou com 1–5 pares de 
nervuras acródromas basais. Flores em dicásios 
axilares ou solitárias, terminais ou axilares. 
Flores 5–6-meras; sésseis ou pediceladas. Hipanto 
10-estriado, 10-costado ou liso, glabro ou piloso. 
Cálice com tubo ca. 0,2 mm. Pétalas alvas, creme, 
amarelas, lilases, róseas ou magenta. Estames 10–
16 iso a dimorfos; filetes glabros; anteras oblongas 
ou ovais, poliesporangiadas ou tetraesporangiadas; 
conectivo prolongado abaixo das tecas, apêndice 
ventral presente. Ovário súpero ou semi-ínfero, 
oval, oboval, piriforme ou cilíndrico, 3–6 locular; 
estilete filiforme, curvo ou ereto, glabro; estigma 
punctiforme. Cápsula loculicida, globosa, elíptica 
ou oval, comumente envolta pelo hipanto, 
columela persistente ou decídua. Sementes 
numerosas, reniformes, superfície foveolada.

Chave de identificação das espécies de Microlicieae do município de Mucugê

1. Flores 6-meras; cápsula com deiscência da base em direção ao ápice.
2. Lâmina foliar 40–43 × 20–22 mm; pétalas magentas .................................1.1. Lavoisiera harleyi
2’. Lâmina foliar 23–25 × 8–9 mm; pétalas amarelas ................................. 1.2. Lavoisiera nervulosa

1’. Flores 5-meras; cápsula com deiscência do ápice em direção à base.
3. Flores em dicásios, axilares ................................................................... 3.1. Trembleya parviflora
3’. Flores solitárias, terminais.

4. Pétalas amarelas ou creme.
5. Folha com 1 par de nervuras acródromas; flores com pedicelo 1–1,5 mm compr.; estilete 

10–11 mm compr. ..........................................................................2.21. Microlicia sp. 1
5’. Folha uninérvea; flores sésseis ou com pedicelo ca. 0,5 mm compr.; estilete 5,5–8 mm 

compr.
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6. Margem foliar setoso-ciliada; cálice recoberto por glândulas esféricas, douradas, com 1(–2) tricoma 
simples entre as sépalas; sépalas 2–2,5 mm compr. .......................... 2.6. Microlicia intercalycina

6’. Margem foliar glabra; cálice recoberto apenas por glândulas esféricas, douradas, sem tricoma 
intercalado entre as sépalas; sépalas ca. 1 mm compr.
7. Margem foliar levemente revoluta; estames dimorfos ........................... 2.9. Microlicia lutea
7’. Margem foliar plana; estames iso a subisomorfos ...........................2.15. Microlicia parvula

4’. Pétalas alvas, lilales, rosas ou magentas.
8. Pétalas alvas.

9. Folhas sésseis ou subsésseis, com pecíolo ca. 0,5 mm compr.
10. Ramos, folhas, hipanto e sépalas densamente recobertos por tricomas setosos e por 

glândulas esféricas, douradas; pétalas 6,5–7,5 × 5–6 mm; estilete 5–5,5 mm compr., 
rosado ................................................................................... 2.3. Microlicia fasciculata

10’. Ramos jovens, folhas, hipanto e sépalas recobertos apenas por glândulas esféricas, 
douradas; pétalas ca. 12 × 7 mm; estilete ca. 11 mm compr., amarelo ...........................
 .......................................................................................................2.23. Microlicia sp. 3

9’. Folhas com pecíolo 2–5 mm compr.
11. Ramos e folhas recobertos por tricomas setosos, ca. 0,5 mm compr.; sépalas 1,5–2 mm 

compr.; estames antessépalos com conectivo prolongado 8–8,5 mm compr.; estilete 
12–13,5 mm compr. ...........................................................2.1. Microlicia baccharoides

11’. Ramos e folhas recobertos por tricomas setosos, 1–2 mm compr.; sépalas 4–6,5 mm 
compr.; estames antessépalos com conectivo prolongado 4–5 mm compr.; estilete 6–8 
mm compr.
12. Ramos e folhas recobertos por tricomas setosos, avermelhados e glândulas esféricas, 

douradas; lâmina foliar 2,5–6(–10) × 1–4(–7) mm; estames amarelos passando a 
avermelhados; ovário 3-locular ................................... 2.7. Microlicia leucopetala

12’. Ramos e folhas recobertos por tricomas setosos, glandulares pedunculados e 
glândulas esféricas, todos dourados; lâmina foliar 16–18,5 × 8,5–9,5 mm; estames 
sempre amarelos; ovário 5-locular ......................................... 2.5. Microlicia hirta

8’. Pétalas lilases, rosas ou magentas.
13. Folhas sésseis ou subsésseis, com pecíolo ca. 0,3 ou 0,5 mm compr.

14. Estames isomorfos.
15. Ramos, folhas, hipanto e sépalas recobertos por tricomas setosos (ca. 0,5 mm compr.) 

e glândulas esféricas, douradas; lâmina foliar 3–4 mm compr., margem revoluta .  
 .......................................................................................2.2. Microlicia comparilis

15’. Ramos, folhas, hipanto e sépalas recobertos apenas por glândulas esféricas, douradas; 
lâmina foliar ca. 1,5 mm compr., margem plana .............. 2.11. Microlicia minima

14’. Estames dimorfos.
16. Margem foliar serreada, ciliado-glandulosa, tricomas glandulares pedunculados, 

ca. 1 mm compr.; sépalas recobertas por tricomas glandulares pedunculados, ca. 1 
mm compr.
17. Pedicelo floral ca. 1,5 mm compr.; pétalas com a face abaxial apresentando uma 

faixa avermelhada em um dos lados, ápice glabro; anteras tetraesporangiadas; 
columela decídua ..................................................2.4. Microlicia giuliettiana

17’. Pedicelo floral 2,5–3 mm compr.; pétalas com a face abaxial inteiramente magenta, 
ápice com um tricoma glandular pedunculado; anteras poliesporangiadas; 
columela persistente .................................................2.17. Microlicia pulchra

16’. Margem foliar inteira ou crenada, glabra, raro ou comumente com tricomas 
glandulares pedunculados, ca. 0,2 mm compr.; sépalas recobertas por glândulas 
esféricas e/ou por tricomas glandulares pedunculados, ca. 0,2 mm compr.
18. Folha com 3–4 pares de nervuras sub-paralelódromas, margem foliar calosa, 

com tricomas glandulares pedunculados, ca. 0,2 mm compr.  ........................  
 ............................................................................... 2.19. Microlicia viminalis
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18’. Folha uninérvea ou com 1–2 pares de nervuras acródromas, margem foliar não calosa, glabra.
19. Lâmina foliar de base cordada; ovário 5-locular.

20. Lâmina foliar 6,5–8 × 4–6 mm, ápice arredondado; sépalas ca. 4 mm compr.; anteras 
tetraesporangiadas; conectivo dos estames antessépalos prolongado ca. 5 mm compr. .  
 ........................................................................................... 2.12. Microlicia mucugensis

20’. Lâmina foliar 14–16 × 9–12,5 mm, ápice mucronado; sépalas 8–8,5 mm compr.; anteras 
poliesporangiadas; conectivo dos estames antessépalos prolongado 7–8 mm ................  
 ................................................................................................ 2.14. Microlicia noblickii

19’. Lâmina foliar de base cuneada ou truncada; ovário 3-locular.
21. Lâmina foliar 12,5–15 × 3–4 mm; sépalas 6–8 mm compr., oblongas ...........................  

 .......................................................................................................2.24. Microlicia sp. 4
21’. Lâmina foliar 6–7,5 × 4,5–5,5 mm; sépalas ca. 3 mm compr., triangulares ...................  

 ................................................................................................2.18. Microlicia torrendii
13’. Folhas com pecíolo 0,5–1 mm compr.

22. Hipanto recoberto por glândulas esféricas ou por tricomas glandulares pedunculados.
23. Hipanto recoberto apenas por glândulas esféricas

24. Lâmina foliar 10–12 × 4–6 mm, margem plana, serreada, ciliado-setosa; sépalas ca. 6 
mm compr. ........................................................................... 2.8. Microlicia longisepala

24’. Lâmina foliar 5,5–7 × 1,5–2 mm, margem levemente revoluta, inteira; sépalas 3,5–4 
mm compr. ............................................................................. 2.16. Microlicia pinheiroi

23. Hipanto recoberto por tricomas glandulares pedunculados
25. Lâmina foliar 14–15,5 × 5–5,5 mm; flores com pedicelo 0,5–1 mm compr.; conectivo 

dos estames antessépalos prolongado 8–9,5 mm; anteras poliesporangiadas; ovário 
3-locular ................................................................................. 2.13. Microlicia neglecta

25’. Lâmina foliar 7–9 × 3–5 mm; flores sésseis; conectivo dos estames antessépalos 
prolongado ca. 5 mm; anteras tetraesporangiadas; ovário 4-locular ...............................
 .......................................................................................................2.22. Microlicia sp. 2

22’. Hipanto recoberto por glândulas esféricas e/ por tricomas setosos
26. Lâmina foliar 9–10 × 6–7 mm; pétalas 20–22,5 × 14–15,5 mm; estilete 11–12,5 mm compr. 

 ..................................................................................................2.10. Microlicia macropetala
26’. Lâmina foliar 5–7 × 3–4,5 mm; pétalas 7–7,5 × 5,5–6 mm; estilete 6–7 mm compr. ............  

 ................................................................................................. 2.20. Microlicia wurdackiana

1. Lavoisiera DC., Prodr. 3: 102. 1828.
Arbustos ou arvoretas, ramificados, eretos. 

Ramos quadrangulares, glabros a pilosos, folhas 
geralmente concentradas no ápice dos ramos. 
Folhas verdes, sésseis, imbricadas, lâmina 
foliar com margem inteira, serreada, glabra ou 
ciliado-glandulosa, ambas as faces glabras ou 
apresentando tricomas esparsos; 1–3 pares de 
nervuras acródromas basais. Flores solitárias, 
terminais, 6-meras, terminais, sésseis ou curtamente 
pediceladas. Hipanto urceolado, constricto no 
ápice, glabro ou recoberto por tricomas glandulares 
pedunculados. Cálice formando um tubo ca. 0,2 
mm compr. Sépalas oblongas ou triangulares, ápice 
agudo, algumas vezes aristado, margem inteira. 
Pétalas magentas ou amarelas, ápice agudo ou 
arredondado, margem inteira, glabras. Estames 

12, dimorfos; filetes glabros, anteras oblongas, 
tetraesporangiadas; conectivo prolongado abaixo 
das tecas, apêndice ventral. Ovário livre ou 
parcialmente adnato ao hipanto, glabro, 6-locular; 
estilete glabro, estigma punctiforme. Cápsula 
loculicida, oval, 6-valvar, revestida pelo hipanto, 
deiscente da base em direção ao ápice, columela 
persistente. Sementes numerosas, reniformes, 
foveoladas.

Lavoisiera é um gênero endêmico do Brasil, 
com 41 espécies, a maioria delas ocorrendo no 
Cerrado, principalmente nos campos rupestres dos 
estados de Minas Gerais, Bahia e Goiás (Almeda 
& Martins 2001; Fritsch et al. 2004; BFG 2015). 
Espécies de Lavoisiera diferenciam-se pelas flores 
6-meras e cápsula deiscente da base em direção ao 
ápice (Almeda & Martins 2001).
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1.1. Lavoisiera harleyi Wurdack, Phytologia 
149(2): 147. 1981.

Arbusto ou arvoreta 1,5–2 m alt.; ramos 
jovens glabros, afilos na base. Folhas sésseis, 
ascendentes, concolores; lâmina 40–43 × 20–22 
mm, oboval, ápice agudo, margem inteira, base 
truncada, ambas as faces recobertas por tricomas 
setosos, esparsos, e por glândulas esféricas, 
douradas, 1 par de nervuras acródromas basais. 
Flores 6-meras, solitárias, terminais, sésseis. 
Hipanto ca. 11 × 5 mm, urceolado, glabro. Cálice 
com sépalas ca. 5 mm compr., oblongas, glabras, 
ápice agudo, aristado, arista ca. 1 mm compr. 
Pétalas 35–40 × 20–25 mm, magentas, obovais, 
ápice truncado ou emarginado. Estames 12, 
dimorfos, amarelos, os antessépalos com filete 12–
13 mm compr., antera 3–3,5 mm compr., oblonga, 
tetraesporangiada, rostro ca. 0,5 mm compr., 
conectivo prolongado ca. 7 mm compr., apêndice 
ca. 2 mm compr., ápice truncado ou agudo, os 
antepétalos com filete ca. 11 mm compr., antera 
ca. 3 mm compr., oblonga, tetraesporangiada, 
rostro ca. 0,5 mm compr., conectivo prolongado 
2–2,5 mm compr., magenta, apêndice ca. 1,5 mm 
compr., ápice truncado. Ovário ca. 6 × 3,5 mm, 
oval, 6-locular; estilete ca. 10 mm compr., magenta. 
Cápsula 12–13 × 8–9 mm. (Fig. 2c).
Material selecionado: Chapadinha, 13o13’13’’S, 
41o9’9’’W, 6.II.2005, fl., R. Funch 650 (HUEFS).
Material adicional: Rio de Contas, Pico das Almas, a 
18 km a SW de Rio de Contas, 13o33’S, 41o57’W, 1600–
1850 m, 22.VII.1979, fr., S.A. Mori et al. 12455 (US).

Lavoisiera harleyi é endêmica da Chapada 
Diamantina, ocorrendo nos campos rupestres dos 
municípios de Abaíra, Mucugê, Palmeiras e Rio 
de Contas (Santos & Silva 2005). Coletada com 
flores de outubro a abril e com frutos em outubro. 
Diferencia-se de Lavoisiera nervulosa Naudin 
principalmente pelas folhas ascendentes (vs. 
horizontais), lâmina foliar maior (40–43 × 20–22 
mm vs. 23–25 × 8–9 mm) e pétalas magentas (vs. 
amarelas).

1.2. Lavoisiera nervulosa Naudin, Ann. Sci. Nat., 
Bot., sér. 3, 2: 149. 1844.

Arbusto ou arvoreta, 2–4 m alt.; ramos 
recobertos por glândulas esféricas, afilos na base. 
Folhas sésseis, horizontais, concolores, levemente 
aromáticas; lâmina 23–25 × 8–9 mm, elíptica ou 
oval, ápice agudo, margem levemente revoluta, 
inteira, base truncada, ambas as faces recobertas 
por glândulas esféricas, douradas, folhas próximas 
às flores também com tricomas glandulares 
pedunculados, 2–3 pares de nervuras acródromas 

basais. Flores 6-meras, solitárias, terminais; 
pedicelo 0,5–1 mm compr. Hipanto 7–8 × 3–4,5 
mm, urceolado, densamente recoberto na base 
por tricomas glandulares pedunculados, ca. 2 mm 
compr. Cálice com sépalas 2–3 mm, triangulares, 
ápice agudo, terminado em um tricoma glandular 
pedunculado, ca. 2 mm compr. Pétalas 20–
22 × 12–13 mm, amarelas, oblongas, ápice 
arredondado. Estames 12, dimorfos, amarelos, os 
antessépalos com filete ca. 12 mm compr., antera 
ca. 6 mm compr., oblonga, tetraesporangiada, 
rostro ca. 1 mm compr., conectivo prolongado 
7–8 mm compr., apêndice ca. 2,5 mm compr., 
ápice bilobado, os antepétalos com filete 8–9 
mm compr., antera ca. 6 mm compr., oblonga, 
tetraesporangiada, rostro ca. 1 mm compr., 
conectivo prolongado ca. 3 mm compr., apêndice 
ca. 2 mm compr., ápice bilobado. Ovário ca. 4 × 
2 mm, oval, 6-locular; estilete ca. 6 mm compr., 
amarelo. Cápsula 9–10 × 5–7 mm. (Fig. 3a,b).
Material selecionado: Subida para Serra do Gobira, 
Gobira de Baixo, 13o2’95’’S, 41o21’75’’W, 14.III.2007, 
fr., K.F. Rodrigues 290 (UEC); Trilha para Torre do Capa 
Bode, próx. ao Hotel Alpina, 12o9’50’’S, 41o3’20’’W, 
1165 m, 20.VII.2010, fl., N. Roque 2863 (ALCB).

Lavois iera nervulosa  é  conhecida , 
até o momento, somente de Mucugê, onde 
provavelmente é endêmica. Encontrada em 
diferentes localidades do município, em cerrados 
de altitude e, principalmente, em campos rupestres. 
Coletada com flores entre os meses de março 
a outubro e com frutos de setembro a março. 
Facilmente reconhecida pelas flores amarelas e 
6-meras. Para mais comentários ver L. harleyi.

2. Microlicia D.Don, Mem. Wern. Nat. His. Soc. 
4(2): 301. 1823

Subarbustos ou arbustos,  eretos ou 
cespitosos, ramificados ou muito ramificados; 
ramos quadrangulares a cilíndricos, recobertos 
por tricomas dourados ou avermelhados, simples, 
glandulares sésseis ou pedicelados, ou glabros. 
Folhas verdes, sésseis, subsésseis ou pecioladas; 
lâminas geralmente pequenas, ovadas, elípticas 
ou oblongas; uninérveas ou 1–2 pares de nervuras 
acródromas basais, raro subparalelas. Flores 
5-meras, sésseis ou curto-pediceladas, solitárias, 
terminais. Hipanto campanulado ou cilíndrico, 
10-estriado, 10-costado ou liso, glabro ou recoberto 
por glândulas esféricas, douradas, tricomas 
glandulares pedunculados, e/ou tricomas setosos. 
Cálice formando um tubo ca. 0,2 mm compr. 
Sépalas oblongas, lanceoladas, triangulares, 
lineares ou estreito-triangulares. Pétalas magentas, 
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lilases, rosas, alvas, ou amarelas, obovadas ou 
oblongas, ápice acuminado, agudo, arredondado 
ou assimétrico. Estames 10, isomorfos a dimorfos; 
filetes glabros; anteras oblongas ou ovadas, 
polisporangiadas ou tetraesporangiadas; conectivo 
prolongado abaixo da teca, apêndice ventral. 
Ovário 3–5-locular, oval, oboval ou piriforme, 
livre ao hipanto, glabro; estilete filiforme, curvo 
ou ereto; estigma punctiforme, glabro. Cápsula 
loculicida, globosa, elíptica ou oval, glabra, 
3–5-valvar, deiscente do ápice em direção à 
base, comumente envolta pelo hipanto, columela 
persistente ou decídua. Sementes numerosas, 
reniformes, foveoladas.

Microlicia é o maior gênero da tribo 
Microlicieae, com aproximadamente 130 espécies 
(Romero 2013) concentradas nos campos rupestres 
do Brasil Central, principalmente nos estados da 
Bahia, Goiás e Minas Gerais (Almeda & Martins 
2001; Romero 2003; BFG 2015). Suas espécies 
são reconhecidas pelas flores 5-meras, ovário 3–5 
locular e cápsula deiscente do ápice em direção à 
base (Almeda & Martins 2001).

2.1. Microlicia baccharoides Mart. ex Naudin, 
Ann. Sci. Nat., Bot., sér. 3, 3: 174. 1845.

Arbusto 1,5–2 m alt.; ramos e folhas 
densamente recobertos por glândulas esféricas, 
douradas, e tricomas setosos com ca. 0,5 mm 
compr.; ramos jovens quadrangulares, os 
mais velhos cilíndricos, folhosos ao longo do 
comprimento. Folhas pecioladas, ascendentes, 
concolores; pecíolo 2–5 mm compr.; lâmina 12–15 
× 9–11 mm, elíptica ou oval, ápice agudo, aristado, 
arista ca. 0,5 mm compr., margem crenada, base 
atenuada, 1 par de nervuras acródromas basais. 
Flores solitárias, terminais; pedicelo 0,5–1 mm 
compr. Hipanto ca. 5 × 3 mm, campanulado, liso, 
recoberto por glândulas esféricas. Cálice com 
sépalas 1,5–2 mm compr., triangulares, ápice 
agudo, apiculado, apículo ca. 0,5 mm compr., 
recobertas por glândulas esféricas. Pétalas 11,5–12 
× 4–5 mm, alvas, obovais, ápice assimetricamente 
acuminado. Estames 10, dimorfos, amarelos, 
passando a avermelhados, os antessépalos com 
filete ca. 5 mm compr., antera ca. 3,5 mm compr., 
oblonga, poliesporangiada, rostro ca. 1 mm compr., 
conectivo prolongado 8–8,5 mm compr., apêndice 
2–2,5 mm compr., ápice trilobado, os antepétalos 
com filete ca. 5 mm compr., antera ca. 3 mm 
compr., oblonga, poliesporangiada, rostro ca. 1 mm 
compr., conectivo prolongado ca. 2 mm compr., 
apêndice ca. 1 mm compr., ápice truncado. Ovário 

2,5–3 × ca. 2 mm, oval, 3-locular; estilete 12–13,5 
mm compr., creme. Cápsula ca. 4 × 3 mm, elíptica, 
3-valvar, columela decídua. (Fig. 3a,b).
Material selecionado: Reserva do Projeto Sempre-Viva, 
Margem do Rio Piabinha, 12o59’44’’S, 41o20’51’’W, 970 
m, 21.I.2001, fl., R.M. Harley & A.M. Giulietti 54066 
(ALCB, HUEFS); Próximo ao Rio Piaba, 12o57’2’’S, 
41o16’41’’W, 848 m, 15.VII.2010, fl. e fr., M.L. Guedes 
et al. 17152 (ALCB).

Microlicia baccharoides é endêmica dos 
campos rupestres da Chapada Diamantina, 
ocorrendo nos municípios de Andaraí e Mucugê, 
onde é amplamente distribuída. Coletada com 
flores em julho e de novembro a maio e com frutos 
de julho a dezembro. Prontamente reconhecida 
pelos ramos e folhas recobertos por indumento 
denso de glândulas esféricas, douradas, e de 
tricomas setosos, flores com pétalas alvas e 
estames amarelos, tornando-se avermelhados 
com a maturidade. Microlicia baccharoides se 
assemelha a M. hirta Pataro & R.Romero, da qual 
difere, principalmente, pelas sépalas menores 
(1,5–2 mm vs. 6–6,5 mm) e prolongamento do 
conectivo dos estames antessépalos maiores (8–8,5 
mm vs. 5–5,5 mm). Além disso, M. hirta apresenta 
estames sempre amarelos. Microlicia leucopetala 
Wurdack também apresenta pétalas alvas e estames 
passando de amarelo a avermelhados, mas difere de 
M. baccharoides pelo prolongamento do conectivo 
dos estames antessépalos menores (ca. 4,5 mm vs. 
8–8,5 mm), sépalas maiores (4–5 mm vs. 1,5–2 
mm) e estilete menor (6–7 mm vs. 12–13,5 mm).

2.2. Microlicia comparilis Wurdack, Phytologia 
55(3): 136-137. 1984.

Arbusto ca. 1 m alt., cespitoso; ramos, 
folhas, hipanto e sépalas densamente recobertos 
por glândulas esféricas e tricomas setosos, com ca. 
0,5 mm compr.; ramos jovens quadrangulares, os 
mais velhos cilíndricos, glabros, folhosos ao longo 
do comprimento. Folhas sésseis, ascendentes, 
concolores; lâmina 3–4 × 1–1,5 mm, lanceolada, 
ápice agudo, margem revoluta, inteira, glabra, base 
truncada, uninérvea. Flores solitárias, terminais; 
pedicelo ca. 0,5 mm compr. Hipanto 3–3,5 × 
2–2,5 mm, campanulado, liso. Cálice com sépalas 
2–2,5 mm compr., verdes, triangulares, ápice 
agudo. Pétalas 5–5,5 × 2,5–3 mm, magentas, 
obovais ou oblongas, ápice assimetricamente 
acuminado. Estames 10, isomorfos, amarelos; 
filete ca. 3 mm compr., antera 2–2,5 mm compr., 
oval, poliesporangiada, rostro ca. 0,2 mm compr., 
conectivo prolongado ca. 1 mm compr., apêndice 
ca. 0,2 mm compr., ápice bilobado. Ovário ca. 1,5 
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Figura 2 – a,b. Lavoisiera nervulosa – a. ramo florífero; b. flor. c. Lavoisiera harleyi – flor. d. Microlicia noblickii – 
flor. e. Microlicia pinheiroi – ápice do ramo estéril. f. Microlicia sp. 3 – ramo florífero. g. Trembleya parviflora – ramo 
florífero. (a,b. N. Roque 2863; c. R. Funch 650; d. H.A. Ogasawara & M. Alves 175; e. L. Pataro et al. 123;  f. L. Pataro 
et al. 120; g. L. Pataro et al. 54).
Figure 2 – a,b. Lavoisiera nervulosa – a. flowering branch; b. flower. c. Lavoisiera harleyi – flower. d. Microlicia noblickii – flower. e. 
Microlicia pinheiroi – sterile branch apex. f. Microlicia sp. 3 – flowering branch. g. Trembleya parviflora – flowering branch. (a,b. N. Roque 
2863; c. R. Funch 650; d. H.A. Ogasawara & M. Alves 175; e. Pataro et al. 123; f. Pataro et al. 120; g. Pataro et al. 54).
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× 1 mm, oboval ou cilíndrico, 3-locular; estilete 
ca. 6 mm compr., amarelo. Cápsula 2–2,5 × ca. 2 
mm, elíptica, 3-valvar, columela decídua. (Fig. 4e).
Material selecionado: Parque Municipal de Mucugê, 
próximo ao restaurante, 12o18’S, 40o29’W, 8.I.2005, fl. 
e fr., J. Costa & CA.B.N Costa 829 (HUEFS).

Microlicia comparilis é endêmica da 
Chapada Diamantina (Santos & Silva 2005), 
com registro para os municípios de Mucugê, Rio 
de Contas e Lençóis, ocorrendo geralmente em 
campos rupestres, em altitudes entre 1.000–1.500 
m. Coletada com flores e frutos de janeiro a 
março. Segundo Wurdack (1984), M. comparilis 
se assemelha a M. minima Markgr., também 
encontrada em Mucugê, por ambas apresentarem 
flores magentas e estames amarelos. Contudo, 
M. comparilis apresenta ramos, folhas e hipanto 
densamente recobertos por tricomas setosos, 
lâminas foliares que medem 3–4 × 1–1,5 mm e 
flores pediceladas. Já em M. minima, os ramos, as 
folhas e o hipanto apresentam somente glândulas 
esféricas, as lâminas medem ca. 1,5 × 0,5 mm e as 
flores são sésseis.

2.3. Microlicia fasciculata Mart. ex Naudin, Ann. 
Sci. Nat., Bot. sér. 3, 3: 180. 1845.

Arbusto 0,5–1 m alt., cespitoso; ramos, 
folhas, hipanto e sépalas densamente recobertos 
por tricomas setosos, ca. 1 mm compr., e glândulas 
esféricas, douradas; ramos jovens quadrangulares, 
os mais velhos cilíndricos, afilos na base. Folhas 
subsésseis, ascendentes, imbricadas, discolores; 
pecíolo ca. 0,5 mm compr.; lâmina 5–6,5 × 2–3,5 
mm, elíptica a oval, ápice agudo, aristado, arista 
ca. 1 mm compr., margem crenada, glabra, base 
truncada, uninérvea. Flores solitárias, terminais; 
pedicelo ca. 1 mm compr. Hipanto 2–4 × 2–2,5 
mm, campanulado ou cilíndrico, 10-costado. 
Cálice com sépalas 1,5–2 mm compr., deltoides, 
ápice agudo, aristado, arista 0,5–1 mm compr. 
Pétalas 6,5–7,5 × 5–6 mm, alvas, obovais ou 
raramente oblongas, ápice agudo ou arredondado, 
geralmente terminado em uma seta, ca. 0,5 mm 
compr. Estames 10, dimorfos, os antessépalos com 
filete 3,5–5 mm compr., róseo, antera ca. 2,5 mm 
compr., amarela, oblonga, poliesporangiada, rostro 
ca. 0,5 mm compr., conectivo prolongado 3–4,5 
mm compr., apêndice 1–2,5 mm compr., rosado, 
ápice agudo, os antepétalos com filete 3,5–4 mm 
compr., róseo, antera ca. 2 mm compr., amarela, 
oblonga, poliesporangiada, rostro ca. 1 mm compr., 
conectivo prolongado 1,5–2 mm compr., apêndice 
ca. 0,5 mm compr., amarelo, ápice truncado. Ovário 

2–2,5 × ca. 1,5 mm, oval a oblongo, 3-locular; 
estilete 5–5,5 mm compr., rosado. Cápsula 4–5 
× 2,5–3 mm, oval ou globosa, 3-valvar, columela 
decídua. (Fig. 3i,j).
Material selecionado: Trilha para o Capa Bode, próximo 
ao Hotel Alpina, 12o9’50’’S, 41o3’20’’W, 1165 m, 
20.VII.2010, fl. e fr., N. Roque 2871 (ALCB).

Microlicia fasciculata ocorre nos estados da 
Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, 
São Paulo e no Distrito Federal. Em Mucugê ocorre 
em campo sujo e campo rupestre. Coletada com 
flores e com frutos de julho a outubro.

Diferencia-se das demais espécies de flores 
alvas que ocorrem em Mucugê por apresentar 
ramos, folhas, hipanto e sépalas densamente 
recobertos por tricomas setosos, folhas subsésseis 
e ápice das pétalas geralmente terminado em uma 
seta com ca. 0,5 mm compr.

2.4. Microlicia giuliettiana A.B.Martins & 
Almeda, Novon 11: 3. 2001.

Arbusto ca. 1,8 m alt.; ramos jovens 
quadrangulares, glabros, mais velhos cilíndricos, 
afilos na base. Folhas sésseis ou subsésseis, 
ascendentes, imbricadas, concolores; pecíolo 
ausente ou ca. 0,5 mm compr.; lâmina 6–9 
× 5–6 mm, oboval ou largamente elíptica, 
ápice mucronado, terminado em um tricoma 
glandular pedunculado, ca. 1 mm compr., margem 
serreada, ciliado-glandulosa, tricomas glandulares 
pedunculados, ca. 1 mm compr., base cuneada, 
ambas as faces recobertas por glândulas esféricas, 1 
par de nervuras acródromas basais. Flores solitárias, 
terminais; pedicelo ca. 1,5 mm compr. Hipanto ca. 
2,5 × 2,5 mm, campanulado, 10-costado, glabro. 
Cálice com sépalas ca. 4 mm compr., triangulares, 
ápice agudo, terminado em um tricoma glandular 
pedunculado, ca. 1 mm compr., recobertas por 
tricomas glandulares pedunculados, ca. 1 mm 
compr. Pétalas 10–12 × 6,5–8 mm, magentas, 
obovais, face abaxial com uma faixa vermelha 
em um dos lados, ápice agudo ou arredondado, 
glabro. Estames 10, dimorfos, os antessépalos com 
filete 4,5–5 mm compr., magenta, antera 3–3,5 
mm compr., magenta, oblonga, tetraesporangiada, 
rostro ca. 0,5 mm compr., conectivo prolongado ca. 
4 mm compr., apêndice ca. 2 mm compr., amarelo, 
ápice truncado, os antepétalos com filete 4–4,5 
mm compr., magenta, antera ca. 2,5 mm compr., 
amarela, oblonga, tetraesporangiada, rostro ca. 
0,3 mm compr., conectivo prolongado 2–2,5 mm 
compr., magenta, apêndice 0,5–1 mm compr., 
amarelo, ápice truncado. Ovário ca. 2,5 × 1,5 mm, 
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Figura 3 – a,b. Microlicia baccharoides – a. ramo estéril; b. detalhe dos tricomas da face adaxial da folha. c,d. Microlicia 
leucopetala – c. folha, face adaxial; d. ramo estéril. e-h. Microlicia hirta – e. detalhe dos tricomas setosos dos ramos; 
f. ramo florífero; g. detalhe dos tricomas setosos das folhas; h. folha, face abaxial. i,j. Microlicia fasciculata – i. par de 
folhas; j. ramo fértil. (a,b. M.L. Guedes 17152; c,d. A.K.A. Santos et al. 4; e-h. L. Pataro et al. 62; i,j. N. Roque 2871). 
Figure 3 – a,b. Microlicia baccharoides – a. sterile branch; b. detail of trichomes of leaf adaxial surface. c,d. Microlicia leucopetala – c. leaf, 
adaxial surface; d. sterile branch. e-h. Microlicia hirta – e. detail of branch pale trichomes; f. flowering branch; g. detail of leaf abaxial pale 
trichomes; h. leaf abaxial surface. i,j. Microlicia fasciculata – i. pair of leaves; j. fertile branch. (a,b. M.L. Guedes 17152; c,d. A.K.A. Santos 
et al. 4; e-h. Pataro et al. 62; i,j. N. Roque 2871).
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piriforme, 3-locular; estilete ca. 7 mm compr., 
magenta. Cápsula ca. 4 × 2 mm, oval, 3-valvar, 
columela decídua. (Fig. 5g).
Material selecionado: Trilha para o Córrego de Pedra, 
12o59’57’’S, 41o23’51’’W, 974 m, 22.V.2011, fl. e fr, L. 
Pataro & F.S.E. Santo 36 (HUEFS).

Microlicia giuliettiana é endêmica da 
Chapada Diamantina, nos municípios de Abaíra, 
Érico Cardoso, Lençóis, Mucugê, Palmeiras, Piatã 
e Rio de Contas, onde ocorre em campos rupestres, 
em altitudes superiores a 900 m e inferiores a 1.900 
m (Almeda & Martins 2001). Encontrada com 
flores de janeiro a agosto e com frutos de maio a 
novembro. 

Segundo Almeda & Martins (2001), um 
bom caráter diagnóstico para esta espécie é a 
presença de uma faixa vermelha em um dos 
lados da face abaxial de cada pétala, dando uma 
coloração vermelho-escuro aos botões florais. 
Outros caracteres diagnósticos são as folhas 
obovais a largamente elípticas de margem serreada, 
ciliado-glandulosa e com tricomas glandulares 
pedunculados. Microlicia giuliettiana é similar a M. 
pulchra pelas folhas de margem ciliado-glandulosa 
e sépalas recobertas por tricomas glandulares 
pedunculados com ca. 1 mm compr. Contudo, M. 
pulchra apresenta lâminas foliares glabras, maiores 
(10,5–12 × 4–5 mm vs. 6–9 × 5–6 mm), pétalas com 
um tricoma glandular pedunculado no ápice (vs. 
glabro), estilete maior (14–16 mm vs. ca. 7 mm) e 
columela persistente (vs. decídua).

2.5. Microlicia hirta Pataro & R.Romero, Kew 
Bulletin 68(2): 285-286. 2013.

Arbusto ca. 1,5 m alt., cespitoso; ramos, folhas 
e sépalas recobertos por tricomas setosos, 1–2 mm 
compr., tricomas glandulares pedunculados ca. 0,2 
mm compr. e por glândulas esféricas, dourados; 
ramos folhosos ao longo do comprimento. Folhas 
pecioladas, ascendentes, concolores; pecíolo ca. 2 
mm compr.; lâmina 16–18,5 × 8,5–9,5 mm, elíptica 
a levemente oboval, ápice agudo, terminado em 
uma seta, ca. 1 mm compr., margem crenada, 
ciliada, base levemente atenuada, 1(–2) par de 
nervuras acródromas basais. Flores solitárias, 
terminais; pedicelo ca. 0,5 mm compr. Hipanto 
3–4 × 3–4 mm, campanulado, liso, tricomas 
glandulares pedunculados, ca. 0,2 mm compr., e 
tricomas setosos esparsos, ca. 1 mm compr. Cálice 
com sépalas 6–6,5 mm compr., lineares, ápice 
acuminado, terminado em uma seta, 0,5–1 mm 
compr., margem glandulosa, tricomas glandulares 
pedunculados, ca. 0,2 mm compr. Pétalas 11–12,5 × 

5,5–7 mm, obovais, alvas, ápice assimetricamente 
agudo ou acuminado. Estames 10, dimorfos, 
amarelos, os antessépalos com filete 4,5–5 mm 
compr., antera 2,5–3,5 mm compr., oval a oblonga, 
poliesporangiada, rostro ca. 0,5 mm compr., 
conectivo prolongado 4–5 mm compr., apêndice 
1,5–2 mm compr., ápice truncado, os antepétalos 
com filete 4–4,5 mm compr., antera 2–3 mm 
compr., oval a oblonga, poliesporangiada, rostro ca. 
0,2 mm compr., conectivo prolongado 1,5–2 mm 
compr., apêndice ca. 1 mm compr., ápice truncado. 
Ovário 2,5–3 × 1,5–2 mm, oval, 5-locular; estilete 
7–8 mm compr., amarelo. Cápsula 6–6,5 × ca. 6 
mm compr., globosa, 5-valvar, columela decídua. 
(Fig. 3e-h).
Material selecionado: Serra da Cascalheira, ca. 10 km 
ao N de Mucugê, na estrada para Andaraí, 12o56’23’’S, 
41o19’37’’W, 1.084 m, 10.X.2010, fl. e fr., L. Pataro et 
al. 62 (ALCB, HUEFS, HUFU, US).

Microlicia hirta é conhecida até o momento 
nos municípios de Lençóis e Mucugê, na Chapada 
Diamantina (Pataro et al. 2013). Ocorre em solo 
arenoso-pedregoso dos campos rupestres, formando 
pequenas populações aglomeradas, em altitudes 
que variam de 1.000–1.400 m. Coletada com 
flores e frutos em março e de junho a novembro. 
Facilmente reconhecida pelos ramos, folhas e 
hipanto densamente recobertos por tricomas setosos 
e glandulares pedunculados, folhas pecioladas, com 
um par de nervuras acródromas basais, raro dois, 
flores alvas e estames sempre amarelos. Além 
disso, M. hirta apresenta sépalas desenvolvidas 
(6–6,5 mm compr.) e ovário 5-locular. Para mais 
comentários ver M. baccharoides.

2.6. Microlicia intercalycina Pataro & R.Romero, 
Kew Bulletin 68(2): 286-288. 2013.

Arbusto 0,3–0,5 m alt., cespitoso; ramos, 
folhas, hipanto, cálice e sépalas densamente 
recobertos por glândulas esféricas, douradas; ramos 
jovens quadrangulares, os mais velhos cilíndricos, 
afilos na base. Folhas sésseis ou subsésseis, 
ascendentes, concolores; pecíolo ausente ou ca. 
0,5 mm compr.; lâmina 5,5–7 × 1,5–2,5 mm, 
oval ou elíptica, ápice agudo, terminado em uma 
seta, ca. 0,3 mm compr., margem crenada, setoso-
ciliada, base truncada, uninérvea. Flores solitárias, 
terminais, sésseis ou com pedicelo até 0,5 mm 
compr. Hipanto 3–4 × 2,5–3,5 mm, cilíndrico ou 
campanulado, liso. Cálice com sépalas 2–2,5 mm 
compr., triangulares, ápice agudo, terminado em 
uma seta, 1–1,5 mm compr., avermelhada, com 
um tricoma simples, às vezes dois, intercalado 
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Figura 4 – a. Microlicia mucugensis – detalhe do ramo estéril. b. Microlicia minima – folha, face abaxial. c,d. Microlicia wurdackiana 
– c. folha, face adaxial; d. detalhe dos tricomas da folha. e. Microlicia comparilis – folha, face abaxial. f,g. Microlicia torrendii – f. 
detalhe do ramo; g. gineceu. h-k. Microlicia macropetala – h. gineceu; i. ramo florífero; j. flor; k. botão floral. (a. N. Roque 1553; b. 
V.S. Ferreira et al. 77; c,d. E.L. Borba 1842; e. J. Costa & C.A.B.N Costa 829; f,g. R.M. Harley et al. 15904; h-k. L. Pataro et al. 49).
Figure 4 – a. Microlicia mucugensis – detail of sterile branch. b. Microlicia minima – leaf, abaxial surface. c,d. Microlicia wurdackiana – c. leaf, 
adaxial surface; d. detail of leaf trichomes. e. Microlicia comparilis – leaf, abaxial surface. f,g. Microlicia torrendii – f. detail of branch; g. gyneceum. 
h-k. Microlicia macropetala – h. gyneceum; i. flowering branch; j. flower; k. flower bud. (a. N. Roque 1553; b. V.S. Ferreira et al. 77; c,d. E.L. Borba 
1842; e. J. Costa & C.A.B.N Costa 829; f,g. R.M. Harley et al. 15904; h-k. L. Pataro et al. 49).
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com as sépalas. Pétalas 8–8,5 × ca. 5 mm, 
amarelas, obovais, ápice assimetricamente agudo 
ou acuminado. Estames 10, dimorfos, amarelos, 
exceto pelas anteras, os antessépalos com filete 
3–3,5 mm compr., antera 3–3,5 mm compr., amarela 
ou alaranjada, oval ou oblonga, poliesporangiada, 
rostro ca. 0,5 mm compr., conectivo prolongado 
2–2,5 mm compr., apêndice 0,5–1 mm compr., 
ápice bilobado ou trilobado, os antepétalos com 
filete 2,5–3 mm compr., antera ca. 2,5 mm compr., 
amarela ou alaranjada, oblonga, poliesporangiada, 
rostro ca. 0,3 mm compr., conectivo prolongado 
1–1,5 mm compr., apêndice ca. 0,5 mm compr., 
ápice trilobado. Ovário 2–2,5 × 1–1,5 mm, oval, 
3-locular; estilete 7,5–8 mm compr., amarelo. 
Cápsula 4–5 × 3–4 mm, oval ou elíptica, 3-valvar, 
columela decídua. (Fig. 6e-h).
Material selecionado: Antes do Beco do Paty, 
12º46’10’’S, 41º31’58’’W, 1024 m, 12.I.2011, fl. e 
fr., L. Pataro & H.A. Ogasawara 48 (ALCB, HUEFS; 
HUFU, US).

Microlicia intercalycina é conhecida até o 
momento apenas para o entorno do povoado de 
Guiné, antes do acesso à Serra do Esbarrancado, em 
cerrado, a 1.100 m de altitude. Coletada com flores 
e frutos nos meses de janeiro, março, abril e agosto. 
Microlicia intercalycina diferencia-se das demais 
espécies de Microlicia de flores amarelas por 
apresentar o seguinte conjunto de caracteres: folhas 
sésseis ou subsésseis, lâmina foliar de margem 
crenada, setoso-ciliada e uninérvea e cálice com 
tricoma simples entre as sépalas. Esta espécie tem 
flores similares às de Microlicia sp. 1, mas difere 
principalmente pelas folhas com margem crenada 
e setoso-ciliada (vs. inteira ou levemente crenada), 
uninérveas (vs. 1 par de nervuras acródromas 
basais) e tricoma simples intercalado com as 
sépalas (vs. desprovido de tricomas). Microlicia 
intercalycina se assemelha vegetativamente a 
M. longisepala Wurdack, contudo, esta última 
apresenta ramos e folhas recobertos por tricomas 
setosos e hipanto, cálice e sépalas densamente 
recobertos por tricomas setosos, além de flores 
róseas ou magentas.

2.7. Microlicia leucopetala Wurdack, Phytologia 
53(2): 127-128. 1983.

Arbusto 1,5–2 m alt.; ramos, folhas, hipanto, 
cálice e sépalas densamente recobertos por 
tricomas setosos, avermelhados, ca. 1mm compr., 
e por glândulas esféricas, douradas; ramos jovens 
quadrangulares, os mais velhos cilíndricos, glabros, 
afilos na base. Folhas pecioladas, ascendentes, 

concolores; pecíolo 2–3(–5) mm compr.; lâmina 
2,5–6(–10) × 1–4(–7) mm, elíptica, estreito-elíptica 
ou oblanceolada, ápice obtuso ou arredondado, 
margem inteira, glabra, base atenuada, 1 par de 
nervuras acródromas basais. Flores solitárias, 
terminais; pedicelo ca. 2 mm compr. Hipanto 
3,5–4 × 2–2,5 mm, campanulado, 10-estriado. 
Cálice com sépalas 4–5 mm compr., lineares, ápice 
agudo. Pétalas 8,5–9 × 4–5 mm, alvas, obovais, 
às vezes oblongas, ápice arredondado, obtuso 
ou acuminado. Estames 10, dimorfos, amarelos 
passando a avermelhados, os antessépalos com 
filete ca. 5,5 mm compr., antera 2–2,5 mm compr., 
oval, poliesporangiada, rostro ca. 0,2 mm compr., 
conectivo prolongado ca. 4,5 mm compr., apêndice 
ca. 2 mm compr., ápice bilobado, os antepétalos 
com filete 4–5 mm compr., antera ca. 2 mm compr., 
oblonga, poliesporangiada, rostro ca. 0,2 mm 
compr., conectivo prolongado 1,5–2 mm compr., 
apêndice 0,5–1 mm compr., ápice truncado. Ovário 
1,5–2 × ca. 1,5 mm, oboval, 3-locular; estilete 
6–7 mm compr., amarelo. Cápsula ca. 3 × 3 mm, 
globosa, 3-valvar, columela decídua. (Fig. 3c,d).
Material selecionado: Área em frente ao Cemitério 
Bizantino, 13o0’23’’S, 41o22’33’’W, 1.020 m, 
26.VIII.2001, fl. e fr., A.K.A. Santos et al. 4 (HUEFS).

Microlicia leucopetala é endêmica da 
Chapada Diamantina, com distribuição restrita 
aos municípios de Andaraí e Mucugê. Ocorre em 
campos rupestres, em solos arenosos e afloramentos 
rochosos, em altitudes entre 1.000–1.500 m. 
Coletada com flores nos meses de setembro a 
maio e frutos de maio a agosto. Reconhecida pelas 
flores alvas e tricomas avermelhados distribuídos 
por toda a planta. Para mais comentários ver M. 
baccharoides.

2.8. Microlicia longisepala Wurdack, Phytologia 
53(2): 129-130. 1983.

Arbusto 0,3–0,5 m alt., cespitoso; ramos e 
folhas recobertos por glândulas esféricas, douradas, 
e por tricomas setosos, ca. 0,5 mm compr.; ramos 
jovens quadrangulares, os mais velhos cilíndricos, 
glabros, afilos na base. Folhas pecioladas, 
ascendentes, discolores; pecíolo ca. 1 mm compr.; 
lâmina 10–12 × 4–6 mm, oval ou lanceolada, ápice 
agudo, terminado em uma seta, ca. 0,5 mm compr., 
margem serreada, ciliado-setosa, base atenuada, 
1(–2) par de nervuras acródromas basais. Flores 
solitárias, terminais; pedicelo 1–1,5 mm compr. 
Hipanto, cálice e sépalas densamente recoberto 
por tricomas setosos, avermelhados, ca. 1,5 mm 
compr. Hipanto 3–4 × 2,5–4 mm, campanulado, 



1300 Pataro L et al.

Rodriguésia 68(4): 1287-1311. 2017

Figura 5 – a-c. Microlicia pulchra – a. ramo florífero; b. fruto mostrando columela persistente; c. tricoma glandular pedunculado 
no ápice da pétala. d. Microlicia longisepala – hipanto e cálice. e. Microlicia viminalis – folha, face abaxial. f. Microlicia 
neglecta – folha, face abaxial. g. Microlicia giuliettiana – folha, face adaxial. h,i. Microlicia sp. 2 – h. detalhe dos tricomas 
dos ramos; i. flor. j. Microlicia sp. 4 – hipanto e cálice. (a-c. L. Pataro et al. 43; d. A.A. Conceição & D. Cardoso 1343; e. G. 
Hatschbach 48312; f. R. Funch 501; g. L. Pataro & F.S.E. Santo 36; h,i. A.A. Conceição 858; j. L. Pataro et al. 128).
Figure 5 – a-c. Microlicia pulchra – a. flowering branch; b. fruit showing the persistent columella; c. petal showing pedunculate glandular trichome. 
d. Microlicia longisepala – hypanthium and calyx. e. Microlicia viminalis – leaf, abaxial surface. f. Microlicia neglecta – leaf, abaxial surface. g. 
Microlicia giuliettiana – leaf, adaxial surface. h,i. Microlicia sp. 2 – h. detail of branch trichomes; i. flower. j. Microlicia sp. 4 – hypanthium and 
calyx. (a-c. L. Pataro et al. 43; d. A.A. Conceição & D. Cardoso 1343; e. G. Hatschbach 48312; f. R. Funch 501; g. L. Pataro & F.S.E. Santo 36; 
h,i. A.A. Conceição 858; j. L. Pataro et al. 128).
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verde passando a avermelhado, 10-estriado. Cálice 
com sépalas ca. 6 mm compr., estreito-triangulares, 
ápice agudo, terminado em uma seta, ca. 1,5 mm 
compr. Pétalas ca. 15 × 9 mm, róseas, obovais, 
raro oblongas, ápice agudo ou assimetricamente 
acuminado. Estames 10, dimorfos, os antessépalos 
com filete ca. 6 mm compr., róseo, antera 4–4,5 mm 
compr., rósea, oval ou oblonga, poliesporangiada, 
rostro ca. 0,5 mm compr., conectivo prolongado ca. 
7 mm compr., róseo, apêndice ca. 1,5 mm compr., 
amarelo, ápice trilobado, os antepétalos com filete 
ca. 5,5 mm compr., róseo, antera ca. 3 mm compr., 
rósea, oval ou oblonga, poliesporangiada, rostro 
ca. 0,3 mm compr., conectivo prolongado ca. 2,5 
mm compr., róseo, apêndice ca. 1 mm compr., 
amarelo, ápice truncado. Ovário 2,5–3 × 1,5–2 
mm, globoso, 3-locular; estilete ca. 11 mm compr., 
róseo. Cápsula ca. 4 × 3,5 mm, globosa, 3-valvar, 
columela decídua. (Fig. 5d).
Material selecionado: Base da Serra do Esbarrancado, 
12o45’S, 41o30’W, 1.200 m, 16.IV.2005, fl. e fr., A.A. 
Conceição & D. Cardoso 1343 (HUEFS).

Microlicia longisepala é endêmica da 
Chapada Diamantina, ocorrendo em campo 
rupestre e cerrado dos municípios de Mucugê e 
Delfino, em altitudes que variam de 1.000–1.300 
m. Coletada com flores de janeiro a agosto e com 
frutos de fevereiro a setembro. Reconhecida pelos 
tricomas setosos distribuídos nos ramos e folhas, 
hipanto densamente recoberto por tricomas setosos, 
pétalas róseas e sépalas longas, que atingem o 
dobro do comprimento do hipanto, terminadas 
em uma seta com aproximadamente 1,5 mm de 
comprimento.

2.9. Microlicia lutea Markgr., Notizbl. Bot. Gart. 
Berlin-Dahlem 10: 46. 1927.

Arbusto 0,3–1 m alt., cespitoso; ramos, 
folhas, hipanto, cálice e sépalas densamente 
recobertos por glândulas esféricas, douradas; 
ramos jovens quadrangulares, os mais velhos 
subcilíndricos, glabros, afilos na base. Folhas 
sésseis ou subsésseis, ascendentes, concolores; 
pecíolo ausente ou ca. 0,5 mm compr.; lâmina 
2,5–4,5 × 1,5–2,5 mm, elíptica a oval, ápice agudo, 
geralmente aristado, arista, ca. 0,5 mm compr., 
margem levemente revoluta, inteira, glabra, base 
cuneada, uninérvea. Flores solitárias, terminais, 
sésseis ou com pedicelo até 0,5 mm compr. Hipanto 
2,5–4 × ca. 2 mm, campanulado, 10-estriado. Cálice 
com sépalas ca. 1 mm compr., triangulares, ápice 
agudo. Pétalas 4,5–5,5 × 3–3,5 mm, amarelas, 
obovais, ápice obtuso ou arredondado. Estames 

10, dimorfos, amarelos, os antessépalos com filete 
2,5–3 mm compr., antera 2–2,5 mm compr., oval 
a oblonga, poliesporangiada, rostro ca. 0,2 mm 
compr., conectivo prolongado 1,5–2 mm compr., 
apêndice 0,5–1 mm compr., ápice obtuso, os 
antepétalos com filete 2,5–3 mm compr., antera 
ca. 2 mm compr., oblonga, poliesporangiada, 
rostro 0,1–0,2 mm compr., conectivo prolongado 
1–1,5 mm compr., apêndice 0,2–0,5 mm compr., 
ápice truncado. Ovário 1–2,5 × 1–1,5 mm, oval, 
3-locular; estilete 7,5–8 mm compr., amarelo. 
Cápsula 3–4 × ca. 3 mm, elíptica, 3-valvar, 
columela decídua. (Fig. 6i,j).
Material selecionado: Trilha para a Cachoeira do 
Córrego de Pedra, 13o0’1’’S, 41o23’29’’W, 941 m, 
22.V.2010, fl. e fr., L. Pataro & F.S.E. Santo 40 (HUFES).

Microlicia lutea é endêmica da Chapada 
Diamantina, nos municípios de Abaíra, Mucugê, 
Piatã, Rio de Contas e Seabra. Ocorre em 
campos rupestres, afloramentos rochosos ou 
solos arenosos associados a áreas alagadas, em 
altitudes que variam de 1.000–1.800 m. Coletada 
com flores de dezembro a junho e com frutos de 
junho a dezembro. Em Mucugê, além de M. lutea, 
encontramos espécimes que se enquadram na 
circunscrição de M. parvula (Markgr.) Koschnitzke 
& A.B.Martins. Ambas são muito próximas por 
apresentarem folhas ovais ou elípticas, sésseis 
a subsésseis, recobertas em ambas as faces por 
glândulas esféricas, douradas, uninérveas e flores 
sésseis ou com pedicelo curto, pétalas e estames 
amarelos. Contudo, as folhas de M. lutea são bem 
características por apresentarem margem foliar 
levemente revoluta e ápice aristado, o que não é 
observado em M. parvula.

2.10. Microlicia macropetala Pataro & R.Romero, 
Kew Bulletin 68(2): 288-290. 2013.

Arbusto ca. 1,5 m alt., cespitoso; ramos, 
folhas, hipanto e sépalas recobertos por glândulas 
esféricas, douradas, e tricomas setosos, ca. 0,5 
mm compr., apenas entorno das cicatrizes foliares; 
ramos jovens quadrangulares, os mais velhos 
cilíndricos, folhosos ao longo do comprimento. 
Folhas pecioladas, ascendentes, discolores; pecíolo 
0,6–1 mm compr.; lâmina 9–10 × 6–7 mm, oval 
ou largo-elíptica, ápice agudo, margem inteira ou 
crenada, glabra, base cuneada, 1 par de nervuras 
acródromas basais. Flores solitárias, terminais; 
pedicelo 0,5–1 mm compr. Hipanto 4,5–6 × 2,5–3 
mm, cilíndrico, 10-costado. Cálice com sépalas 
4,5–5 mm compr., triangulares, ápice agudo. 
Pétalas 20–22,5 × 14–15,5 mm, róseas, obovais, 
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Figura 6 – a-d. Microlicia parvula – a. ramo florífero; b. estames isomorfos; c. detalhe do ramo; d. folha, face adaxial. e-h. Microlicia 
intercalycina – e. folha, face abaxial; f. detalhe do ramo; g. estames antessépalos (direita) e antepétalos (esquerda); h. detalhe do 
hipanto e cálice. i,j. Microlicia lutea – i. folha; j. detalhe do ramo. k,l. Microlicia sp. 1 – k. ramo estéril; l. folha, face abaxial. (a-d. 
A.A. Conceição & D. Cardoso 1342; e-h. L. Pataro 48; i,j. L. Pataro & F.S.E. Santo 40; k,l. L. Pataro & H.A. Ogasawara 109).
Figure 6 – a-d. Microlicia parvula – a. flowering branch; b. isomorphic stamens; c. detail of branch; d. leaf, adaxial surface. e-h. Microlicia intercalycina 
– e. leaf, abaxial surface; f. detail of branch; g. large (right) and small (left) stamen; h. detail of hypanthium and calyx. i,j. Microlicia lutea – i. folha; 
j. detail of branch. k,l. Microlicia sp. 1 – k. sterile branch; l. leaf, abaxial surface.  (a-d. A.A. Conceição & D. Cardoso 1342; e-h. L. Pataro 48; i,j. L. 
Pataro & F.S.E. Santo 40; k,l. L. Pataro & H.A. Ogasawara 109).
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ápice assimetricamente acuminado ou apiculado. 
Estames 10, dimorfos, os antessépalos com filete 
6,5–7 mm compr., róseo, antera 4,5–5 mm compr., 
rósea, oval, poliesporangiada, rostro ca. 0,5 mm 
compr., conectivo prolongado 6–7 mm compr., 
róseo, apêndice 2–2,5 mm compr., amarelo, ápice 
trilobado, os antepétalos com filetes 5–6 mm 
compr., róseo, antera 3,5–4 mm compr., amarela, 
oval ou oblonga, poliesporangiada, rostro ca. 1 mm 
compr., conectivo prolongado 2–2,5 mm compr., 
amarelo, apêndice 1–2 mm compr., amarelo, ápice 
truncado, raro bilobado. Ovário 3–4 × 2–3 mm, 
oboval, 3-locular; estilete 11–12,5 mm compr., 
róseo. Cápsula ca. 3 × 2,5 mm, oval, 3-valvar, 
columela decídua. (Fig. 4h-k).
Material selecionado: Serra do Esbarrancado, 
12o46’11”S, 41o29’34”W, 1.335 m, 17.VIII.2010, fl. e 
fr., L. Pataro et al. 49 (ALCB, HUEFS).

Microlicia macropetala é conhecida até o 
momento apenas dos campos rupestres da Serra 
do Esbarrancado, em Mucugê, em altitudes entre 
1.200–1.400 m. Coletada com flores e frutos nos 
meses de fevereiro, junho e agosto. Reconhecida 
pelas folhas pecioladas, recobertas somente por 
glândulas esféricas, douradas, hipanto cilíndrico, 
10-costado, sépalas triangulares, com 4–4,5 mm de 
comprimento, flores róseas e, principalmente, pelas 
pétalas grandes (20–22,5 × 14–15,5 mm). Ademais, 
apresenta tricomas setosos, com ca. 0,5 mm de 
comprimento, somente entorno das cicatrizes 
foliares. Assemelha-se a M. torrendii Brade pelas 
glândulas esféricas, douradas, distribuídas por toda 
a planta, folhas elípticas a ovais e flores róseas. No 
entanto, M. macropetala apresenta tricomas setosos 
entorno das cicatrizes foliares (vs. glabros), lâminas 
foliares maiores (9–10 × 6–7 mm vs. 6–7 × 4,5–5,5 
mm), pétalas maiores (20–22,5 × 14–15,5 vs. ca. 12 
× 7 mm) e estilete maiores (11–12,5 vs. 7–8 mm).

2.11. Microlicia minima Markgr., Notizbl. Bot. 
Gart. Berlin-Dahlem 10: 46. 1927.

Arbusto ca. 50 cm alt., cespitoso; ramos, 
folhas, hipanto, cálice e sépalas recobertos por 
glândulas esféricas, douradas; ramos jovens 
quadrangulares, os mais velhos cilíndricos e 
glabros, afilos na base. Folhas sésseis, ascendentes, 
concolores; lâmina ca. 1,5 × 1 mm, oval ou elíptica, 
ápice agudo, margem plana, inteira, glabra, base 
truncada, uninérvea. Flores solitárias, terminais, 
sésseis. Hipanto ca. 3 × 2,5 mm, campanulado, 
liso. Cálice com sépalas 1–1,5 mm compr., 
estreito-triangulares, ápice agudo, terminado em 
uma seta, ca. 0,3 mm compr. Pétalas 4–4,5 × ca. 

2,5 mm, magentas, obovais ou oblongas, ápice 
acuminado. Estames 10, isomorfos, amarelos; 
filete 2–2,5 mm compr., antera ca. 2 mm compr., 
oval, poliesporangiada, rostro ca. 0,1 mm compr., 
conectivo prolongado ca. 1,5 mm compr., apêndice 
ca. 0,5 mm compr., ápice bilobado. Ovário ca. 1 × 
1 mm, globoso, 3-locular; estilete ca. 5 mm compr., 
amarelo. Cápsula 1,5–2 × ca. 1 mm, elíptica, 
3-valvar, columela decídua. (Fig. 4b).
Material selecionado: 13o0’S, 41o23’’W, 16.XII.2005, 
fl., V.S. Ferreira et al. 77 (HUEFS).
Material adicional: Rio de Contas, estrada para 
Cachoeira do Fraga, ca. 100 m das margens da cachoeira, 
13o13’57’’S, 41o49’37’’W, 930 m, 1.IV.2004, fl. e fr., J.R. 
Pirani et al. 5378 (SPF).

Microlicia minima é endêmica dos campos 
rupestres da Chapada Diamantina, ocorrendo nos 
municípios de Rio de Contas e Mucugê, em atitudes 
entre 900–1.200 m. Facilmente reconhecida 
pelas lâminas foliares diminutas, com ca. 1,5 × 1 
mm, flores sésseis e pétalas magentas. Para mais 
comentários ver M. comparilis.

2.12. Microlicia mucugensis (Wurdack) Almeda 
& A.B.Martins, Novon 11: 4. 2001.

Arbusto 1,4–2 m alt., cespitoso; ramos 
densamente recobertos por tricomas glandulares 
pedunculados, ca. 0,2 mm compr.; ramos jovens 
cilíndricos, os mais velhos quadrangulares, 
glabros, afilos na base. Folhas sésseis, ascendentes, 
concolores; lâmina 6,5–8 × 4–6 mm, orbicular ou 
elíptica, ápice arredondado, margem inteira, não 
calosa, glabra, base cordada, 2 pares de nervuras 
acródromas basais, ambas as faces recobertas 
por tricomas glandulares curto-pedunculados, 
ca. 0,2 mm compr. Flores solitárias, terminais; 
pedicelo 1–1,5 mm compr. Hipanto, cálice 
e sépalas recobertos por glândulas esféricas, 
douradas; hipanto 4–5,5 × 2,5–4 mm, campanulado, 
10-estriado. Cálice com sépalas ca. 4 mm compr., 
estreito-triangulares, ápice aristado, arista, ca. 0,2 
mm compr. Pétalas 10–12 × 7–8 mm, magentas, 
obovais, ápice agudo ou arredondado. Estames 
10, dimorfos, amarelos, os antessépalos com 
filete 5–5,5 mm compr., antera 4–4,5 mm compr., 
oblonga, tetraesporangiada, rostro ca. 0,5 mm 
compr., conectivo prolongado ca. 5 mm compr., 
apêndice 2–2,5 mm compr., ápice obtuso, os 
antepétalos com filete 4–5 mm compr., antera ca. 3 
mm compr., oblonga, tetraesporangiada, rostro ca. 
0,3 mm compr., conectivo prolongado 2–2,5 mm 
compr., apêndice ca. 1 mm compr., ápice truncado. 
Ovário 2,5–3 × 1,5–2 mm, globoso, 5-locular; 
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estilete ca. 9 mm compr., amarelo. Cápsula ca. 4 
× 3,5 mm, globosa, 5-valvar, columela decídua. 
(Fig. 4a).
Material selecionado: Parque Municipal de Mucugê, 
trilha para a Cachoeira das Andorinhas, 13o1’S, 41o20’W, 
19.V.2007, fl. e fr., N. Roque 1553 (ALCB).

Microlicia mucugensis é endêmica da 
Chapada Diamantina, ocorrendo nos campos 
rupestres dos municípios de Andaraí, Mucugê e 
Jussiape, entre 900–1.200 m de altitude (Almeda 
& Martins 2001). Coletada com flores em janeiro, 
maio e de julho a setembro e com frutos de 
maio a setembro. Inicialmente, Wurdack (1988) 
descreveu esta espécie no gênero Lavoisiera, pela 
presença do ovário 5-locular. Contudo, Almeda 
& Martins (2001) a transferiram para Microlicia, 
devido aos frutos com deiscência apical, ovário 
súpero e columela decídua, caracteres utilizados 
na circunscrição deste gênero. Assemelha-se a 
M. noblickii (Wurdack) A.B.Martins & Almeda 
pelos ramos recobertos por tricomas glandulares 
pedunculados, folhas sésseis, flores magentas, 
estames amarelos e ovário 5-locular. No entanto, 
M. mucugensis apresenta lâminas foliares menores 
(6,5–8 × 4–6 mm vs. 14–16 × 9–12,5 mm), sépalas 
menores (ca. 4 mm vs. 8–8,5 mm), prolongamento 
do conectivo dos estames antessépalos menores (ca. 
5,5 mm vs. 7–8 mm) e anteras tetraesporangiadas 
(vs. poliesporangiadas).

2.13. Microlicia neglecta Cogn. in  Mart., Eichler 
& Urban, Fl. bras. 14(3): 118. 1883.

Arbusto 0,5–1,5 m alt.; ramos, folhas, 
hipanto, cálice e sépalas densamente recobertos 
por tricomas glandulares pedunculados, ca. 
0,5 mm compr., caducos ou não; ramos jovens 
quadrangulares, os mais velhos cilíndricos, glabros, 
afilos na base. Folhas pecioladas, ascendentes, 
concolores; pecíolo ca. 1 mm compr.; lâmina 
14–15,5 × 5–5,5 mm, oblonga ou elíptica, ápice 
arredondado, agudo ou apiculado, margem 
crenada, glabra, base atenuada, 1 par de nervuras 
acródromas basais. Flores solitárias, terminais; 
pedicelo 0,5–1 mm compr. Hipanto ca. 5 × 2,5–3 
mm, campanulado, 10-estriado. Cálice com sépalas 
3,5–4 mm compr., lineares, ápice arredondado. 
Pétalas 14–15 × 8,5–10 mm, magentas, obovais, 
ápice assimetricamente apiculado ou acuminado. 
Estames 10, dimorfos, amarelos, os antessépalos 
com filete ca. 4,5–6 mm compr., antera ca. 5 mm 
compr., oblonga, poliesporangiada, rostro ca. 1 mm 
compr., conectivo prolongado 8–9,5 mm compr., 
apêndice 2–2,5 mm compr., ápice trilobado, os 

antepétalos com filete 4–4,5 mm compr., antera 
ca. 4 mm compr., oblonga, poliesporangiada, rostro 
ca. 5 mm compr., conectivo prolongado 2–2,5 mm 
compr., apêndice 1–1,5 mm compr., ápice truncado. 
Ovário 3–3,5 × 2–2,5 mm, elíptico, 3-locular; 
estilete 13–14 mm compr., amarelo. Cápsula 7–9 
× 5–6 mm, elíptica, 3-valvar, columela decídua. 
(Fig. 5f).
Material selecionado: Capão do Correio, 13o7’8’’S, 
41o23’13’’W, 13.I.2005, fl., R. Funch 501 (HUEFS, SPF).
Material adicional: Barra da Estiva, Face norte da Serra 
do Ouro, 7 km ao sul de Barra da Estiva, na estrada para 
Ituaçu, 13o40’S, 41o20’W, 1.150 m, 30.I.1974, fl. e fr., 
R.M. Harley et al. 15699 (CEPEC, NY, UEC, US).

Microlicia neglecta é conhecida, até o 
momento, nos municípios de Barra da Estiva, 
Ibicoara e Mucugê, na Chapada Diamantina, onde 
ocorre em campos rupestres. Coletada com flores e 
frutos nos meses de janeiro e setembro. Reconhecida 
pelos tricomas glandulares pedunculados, com ca. 
0,5 mm de comprimento, distribuídos pelos ramos, 
folhas, hipanto e sépalas, flores de pétalas magentas 
e estames amarelos. Microlicia neglecta é similar 
a Microlicia sp. 2 pelos ramos com tricomas 
glandulares pedunculados, flores magentas e 
estames amarelos. Contudo, Microlicia sp. 2 
apresenta lâminas foliares menores (7–9 × 3–5 
mm vs. 14–15,5 × 5–5,5 mm), prolongamento do 
conectivo dos estames antessépalos menores (ca. 
5 mm vs. 8–9,5 mm), anteras tetraesporangiadas 
(vs. poliesporangiadas) e ovário 4-locular (vs. 
3-locular).

2.14. Microlicia noblickii (Wurdack) A.B.Martins 
& Almeda, Novon 11(1): 4. 2001.

Arbusto ca. 1,5 m alt., cespitoso; ramos 
densamente recobertos por tricomas glandulares 
pedunculados, ca. 0,5 mm compr.; ramos jovens 
quadrangulares, os mais velhos cilíndricos, glabros, 
folhosos ao longo do comprimento. Folhas sésseis, 
ascendentes, concolores; lâmina 14–16 × 9–12,5 
mm, elíptica, ápice mucronado, margem inteira, não 
calosa, glabra, base levemente cordada, ambas as 
faces recobertas por glândulas esféricas, douradas, 
1 par de nervuras acródromas basais. Flores 
solitárias, terminais; pedicelo ca. 1,5 mm compr. 
Hipanto, cálice e sépalas recobertos por glândulas 
esféricas, douradas; hipanto campanulado, 4–5 
× 3–3,5 mm, liso. Cálice com sépalas 8–8,5 mm 
compr., triangulares, ápice agudo. Pétalas ca. 19 × 
12 mm, magentas, obovais, ápice assimetricamente 
agudo, apiculado ou mucronado. Estames 10, 
dimorfos, amarelos, os antessépalos com filete 
ca. 8 mm compr., antera ca. 5 mm compr., oval, 
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poliesporangiada, rostro ca. 1 mm compr., 
conectivo prolongado 7–8 mm compr., apêndice 
ca. 3 mm compr., ápice trilobado, os antepétalos 
com filete 6–7 mm compr., antera ca. 3,5 mm 
compr., oblonga, poliesporangiada, rostro ca. 0,5 
mm compr., conectivo prolongado ca. 3 mm compr., 
apêndice ca. 2 mm compr., ápice truncado. Ovário 
ca. 3,5 × 2,5 mm, elíptico, 5-locular; estilete 7–8 
mm compr., amarelo. Cápsula 7–9 × 5–6 mm, 
elíptica, 5-valvar, columela decídua. (Fig. 2d).
Material selecionado: Gerais do Rio Preto, Trilha 
Esbarrancado-Mirante, 8.I.2012, fl., H.A. Ogasawara 
& M. Alves 175 (ALCB).
Material adicional: Palmeiras, Pai Inácio, 12o27’3’’S, 
41o28’17’’W, 21.XI.1994, fl. e fr., Melo et al. 1197 
(ALCB).

Microlicia noblickii era conhecida apenas 
das redondezas do Morro do Pai Inácio, entre 
os municípios de Lençóis e Palmeiras (Almeda 
& Martins 2001), mas coletas recentes feitas em 
Mucugê apontam sua ocorrência nesse município. 
Coletada com flores de outubro a janeiro e com 
frutos em junho. Reconhecida pelas folhas sésseis, 
de base levemente cordada, pétalas magentas de 
ápice agudo, apiculado ou mucronado, anteras 
poliesporangiadas e ovário 5-locular. Para mais 
comentários ver M. mucugensis.

2.15. Microlicia parvula (Markgr.) Koschnitzke & 
A.B.Martins, Novon 17(4): 474. 2007.

Arbusto 0,3–1,5 m alt., cespitoso; ramos, 
folhas, hipanto, cálice e sépalas densamente 
recobertos por glândulas esféricas, douradas; ramos 
jovens quadrangulares, os mais velhos cilíndricos, 
glabros, afilos na base. Folhas sésseis ou subsésseis, 
ascendentes, concolores; pecíolo ausente ou ca. 0,2 
mm lâmina 2,5–3 × 1–1,5 mm, oval ou elíptica, 
ápice agudo, margem plana, crenada, glabra, base 
cuneada, uninérvea. Flores solitárias, terminais, 
sésseis ou subsésseis, pedicelo até 0,5 mm 
compr. Hipanto 3–3,5 × 1,5–2 mm, campanulado, 
10-estriado. Cálice com sépalas triangulares, ca. 
1 mm compr. Pétalas ca. 5 × 2–3 mm, amarelas, 
obovais, ápice arredondado ou assimetricamente 
acuminado. Estames 10, iso a subisofomorfos, 
amarelos; filete ca. 2 mm compr., antera 1,5–2 mm 
compr., oval ou oblonga, poliesporangiada, rostro 
ca. 0,2 mm compr., conectivo prolongado 1,5–2 
mm compr., apêndice pouco desenvolvido, ca. 0,2 
mm compr., ápice bilobado. Ovário 1,5–2 × ca. 1 
mm, oboval, 3-locular; estilete 5,5–6 mm compr., 
amarelo. Cápsula ca. 2 × 1,5 mm, elíptica, 3-valvar, 
columela decídua. (Fig. 6a-d).

Material selecionado: Base da Serra do Esbarrancado, 
12o45’S, 41o30’W, 1.200 m, 16.IV.2005, fl. e fr., A.A. 
Conceição & D. Cardoso 1342 (HUEFS).

Microlicia parvula é endêmica da Chapada 
Diamantina, ocorrendo nos campos rupestres dos 
municípios de Abaíra, Água Quente, Mucugê, Rio 
de Contas, Lençóis, Piatã e Seabra, em altitudes 
que variam de 900–1.400 m. Coletada com flores 
e frutos praticamente em todos meses do ano. 
Conforme mencionado anteriormente, esta espécie 
é próxima de M. lutea, conforme discutido nos 
comentários desta espécie.

2.16. Microlicia pinheiroi Wurdack, Phytologia 
53(2): 121-122. 1983.

Arbusto ca. 1,5 m alt., cespitoso; ramos, 
folhas, hipanto, cálice e sépalas densamente 
recobertos por glândulas esféricas, douradas; ramos 
jovens quadrangulares, também com tricomas 
setosos esparsos, os mais velhos cilíndricos, 
glabros, afilos na base. Folhas pecioladas, 
ascendentes, concolores; pecíolo 0,6–1 mm 
compr.; lâmina 5,5–7 × 1,5–2 mm, lanceolado-
oblonga ou elíptico-oblonga, ápice agudo, margem 
levemente revoluta, inteira, glabra, base cuneada, 
uninérvea. Flores solitárias, terminais; pedicelo 
ca. 0,5 mm compr. Hipanto ca. 3 × 2,5 mm, 
campanulado, 10-estriado. Cálice com sépalas 
3,5–4 mm compr., triangulares, ápice agudo. 
Pétalas 8,5–9 × 5–5,5 mm, lilases, obovais, ápice 
assimetricamente acuminado ou obtuso. Estames 
10, dimorfos, amarelos passando a avermelhados, 
os antessépalos com filete ca. 4 mm compr., 
antera ca. 3 mm compr., oval, poliesporangiada, 
rostro ca. 0,5 mm compr., conectivo prolongado 
ca. 4 mm compr., apêndice 1–1,5 mm compr., 
ápice bilobado, os antepétalos com filete ca. 3,5 
mm compr., antera ca. 2,5 mm compr., oblonga, 
poliesporangiada, rostro ca. 0,3 mm compr., 
conectivo prolongado 1–1,5 mm compr., apêndice 
ca. 0,5 mm compr., ápice bilobado. Ovário ca. 2,5 
× 1–1,5 mm, oboval, 3-locular; estilete 7,5–8 mm 
compr., amarelo, passando a avermelhado. Cápsula 
ca. 3 × 2,5 mm, oval, 3-valvar, columela decídua 
(Fig. 2e).
Material selecionado: Serra do Sincorá, 10 km ao norte 
de Mucugê, na rodovia para Andaraí, 12o56’S, 41o20’W, 
1.050 m, 8.II.1974, fl., R.M. Harley et al. 16120 
(CEPEC; US); Serra do Esbarrancado, 12o45’29’’S, 
41o30’21’’W, 1.355 m, 24.VI.2011, fr., L. Pataro et al. 
123 (HUEFS).

Microlicia pinheiroi é endêmica da Chapada 
Diamantina, ocorrendo nos campos rupestres dos 
municípios de Andaraí, Mucugê e Palmeiras. 
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Coletada com flores e com frutos nos meses de 
fevereiro a junho. Reconhecida pelas folhas com 
margem foliar levemente revoluta, flores lilases 
e estames amarelos passando a avermelhados 
com a maturidade. Vegetativamente se assemelha 
a Microlicia sp. 3, que apresenta folhas sésseis 
(vs. pecioladas), flores alvas de ápice rosado 
(vs. lilases), ápice arredondado ou agudo (vs. 
assimetricamente acuminado ou obtuso) e estilete 
maior (ca. 11 mm vs. 7,5–8 mm).

2.17. Microlicia pulchra Pataro & R.Romero, Kew 
Bulletin 68(2): 290-293. 2013.

Arbusto ca. 1,5 m alt., cespitoso; ramos 
cilíndricos, tricomas glandulares pedunculados, 
ca. 0,2 mm compr., na axila das folhas, cicatrizes 
foliares evidentes, afilos na base. Folhas sésseis 
ou subsésseis, acentuadamente imbricadas, 
concolores; pecíolo ausente ou ca. 0,5 mm 
compr.; lâmina 10,5–12 × 4–5 mm, elíptica ou 
oblanceolada, ápice agudo, terminado em um 
tricoma glandular pedunculado, ca. 1 mm compr., 
margem serreada, ciliado-glandulosa, tricomas 
glandulares pedunculados, ca. 1 mm compr., base 
cuneada, ambas as faces glabras, 1 par de nervuras 
acródromas basais, ambas as faces glabras. 
Flores solitárias, terminais; pedicelo 2,5–3 mm 
compr. Hipanto 2,5–3 × 2,5–3 mm, campanulado, 
10-costado, glabro. Cálice com sépalas 3,5–5 mm 
compr., triangulares, ápice agudo, terminado em 
uma seta com ca. 1 mm compr., recobertas por 
tricomas glandulares pedunculados, ca. 1 mm 
compr. Pétalas 15–16,5 × 7–8 mm, magentas, 
oblongas, ápice agudo ou arredondado, terminado 
em um tricoma glandular pedunculado, ca. 1 mm 
compr. Estames 10, dimorfos, os antessépalos com 
filete 6–7 mm compr., magenta, antera 4,5–5 mm 
compr., enegrecida, oblonga, poliesporangiada, 
rostro ca. 0,5 mm compr., conectivo prolongado 
4,5–6 mm compr., magenta, apêndice 1–2 mm 
compr., ápice trilobado, amarelo, os antepétalos 
com filete 6–6,5 mm compr., magenta, antera 3,5–4 
mm compr., vinácea, oblonga, poliesporangiada, 
rostro ca. 0,3 mm compr., amarelo, conectivo 
prolongado 2–2,5 mm compr., amarelo, apêndice 
0,5–1 mm compr., amarelo, ápice truncado, às 
vezes bilobado. Ovário ca. 3 × 2–2,5 mm, oval ou 
cilíndrico, 3-locular; estilete 14–16 mm compr., 
magenta. Cápsula 4–5 × 3–4 mm, oval ou elíptica, 
3-valvar, columela persistente. (Fig. 5a-c).
Material selecionado: Serra do Esbarrancado, 
12o45’48”S, 41o30’4”W, 1.325 m, 17.VIII.2010, fl. e 
fr., L. Pataro et al. 53 (ALCB, HUEFS, HUFU).

Microlicia pulchra é conhecida, até o 
momento, apenas na Serra do Esbarrancado, 
ocorrendo em campos rupestres próximos a 
cursos d’água (Pataro et al. 2013). Coletada 
com flores e frutos de agosto a novembro. Esta 
espécie é reconhecida pelas folhas acentuadamente 
imbricadas, de margem serreada, ciliado-
glandulosa, hipanto glabro, sépalas recobertas 
por tricomas glandulares pedunculados, pétalas 
magentas, com ápice terminado em um tricoma 
glandular pedunculado, além da columela 
persistente. Segundo Almeda & Martins (2001), o 
gênero Microlicia é caracterizado por apresentar 
flores 5-meras, ovário súpero, fruto deiscente do 
ápice em direção à base e columela decídua. Apesar 
da columela persistente, M. pulchra apresenta 
flores 5-meras, ovário livre no interior do hipanto 
e deiscência da cápsula do ápice em direção à base.

Microlicia pulchra se assemelha a M. 
giuliettiana pelas folhas de margem serreada, 
ciliado-glandulosa, hipanto glabro, sépalas 
recobertas por tricomas glandulares pedunculados 
e flores magenta. Contudo, difere, principalmente, 
pelo ápice das pétalas com um tricoma glandular 
pedunculado e columela persistente. Para mais 
comentários ver M. giuliettiana.

2.18. Microlicia torrendii Brade, Arq. Bot. estado 
de São Paulo 3: 252. 1962.

Arbusto 1–2 m alt., cespitoso; ramos, folhas, 
hipanto, cálice e sépalas densamente recobertos 
por glândulas esféricas, douradas; ramos jovens 
quadrangulares, os mais velhos cilíndricos, 
glabros, folhosos ao longo do comprimento. Folhas 
sésseis ou subsésseis, ascendentes, discolores; 
pecíolo ausente ou ca. 0,3 mm compr.; lâmina 
6–7,5 × 4,5–5,5 mm, oval, elíptica ou oboval, 
ápice obtuso ou arredondado, margem inteira, não 
calosa, glabra, base cuneada, 1 par de nervuras 
acródromas basais. Flores solitárias, terminais; 
pedicelo ca. 0,5 mm compr. Hipanto ca. 4 × 
3 mm, campanulado, 10-costado. Cálice com 
sépalas ca. 3 mm, triangulares, ápice agudo a 
curto-aristado, arista ca. 0,2 mm compr. Pétalas 
ca. 12 × 7 mm, lilases ou róseas, obovais, ápice 
arredondado ou assimetricamente acuminado. 
Estames 10, dimorfos, os antessépalos com filete 
ca. 6 mm compr., róseo, antera ca. 4 mm compr., 
amarela, oval ou oblonga, poliesporangiada, rostro 
ca. 0,5 mm compr., conectivo prolongado 5–5,5 
mm compr., róseo, apêndice ca. 2 mm compr., 
amarelo, ápice trilobado, os antepétalos com 
filete 4–5 mm compr., róseo, antera 2,5–3 mm 
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compr., amarela, oblonga, poliesporangiada, rostro 
0,5–1 mm compr., conectivo prolongado 1,5–2 
mm compr., róseo, apêndice ca. 1 mm compr., 
róseo, ápice truncado. Ovário 1–2,5 × 1–1,5 mm, 
oval, 3-locular; estilete 7–8 mm compr., róseo. 
Cápsula ca. 6,5 × 4 mm, elíptica, 3-valvar, columela 
decídua. (Fig. 4f,g).
Material selecionado: Rio Cumbuca, ca. 3 km ou sul de 
Mucugê, rodovia para Cascavel, 13o1’S, 41o21’W, 850 
m, 4.II.1974, fl. R.M. Harley et al. 15904 (CEPEC, NY, 
US); 3 km ao sul de Mucugê, na estrada para Jussiape, 
13o0’S, 41o24’W, 26.VII.1979, fr., S.A. Mori et al. 12588 
(CEPEC).

Microlicia torrendii é endêmica dos campos 
rupestres da Chapada Diamantina, ocorrendo nos 
municípios de Andaraí, Mucugê, Palmeiras, Rio 
de Contas e Lençóis. Coletada com flores entre 
setembro e maio, com pico de floração entre 
os meses de outubro a janeiro e com frutos de 
maio a julho. Assemelha-se a M. macropetala 
pelos ramos recobertos por tricomas glandulares 
pedunculados, folhas elípticas, com um par de 
nervuras acródromas basais, hipanto 10-costado 
e flores róseas. Para mais comentários ver M. 
macropetala.

2.19. Microlicia viminalis (DC.) Triana, Trans. 
Linn. Soc. Bot. 28: 28. 1873.

Subarbusto 0,3–1 m alt.; ramos quadrangulares, 
glabros ou com tricomas glandulares pedunculados, 
afilos na base. Folhas sésseis, ascendentes, rígidas, 
imbricadas, discolores; lâmina 5,5–7 × 1,5–2,5 
mm, elíptica ou estreitamente oval, ápice agudo, 
com uma seta terminal, margem inteira, calosa, 
com tricomas glandulares pedunculados, ca. 
0,2 mm compr., base atenuada, ambas as faces 
glabrescentes, as mais jovens com tricomas 
glandulares pedunculados, 3 ou 4 pares de nervuras 
sub-paralelódromas, evidentes em ambas as faces. 
Flores solitárias, terminais; pedicelo ca. 1 mm 
compr. Hipanto 4–5 × 2–3 mm, campanulado, 
10-estriado, recoberto por tricomas glandulares 
pedunculados. Cálice com sépalas ca. 5 × 1,5 mm, 
triangulares, ápice com uma seta ca. 0,5 mm compr., 
tricomas glandulares pedunculados, ca. 0,2 mm 
compr. Pétalas ca. 12 × 7 mm, magentas, obovais, 
ápice agudo. Estames 10, dimorfos, os antessépalos 
com filete ca. 6 mm compr., róseo, antera ca. 5 
mm compr., amarela, oblonga, tetraesporangiada, 
rostro ca. 1 mm compr., conectivo prolongado 
5–6 mm compr., róseo, apêndice ca. 1,5 mm 
compr., amarelo, ápice truncado, os antepétalos 
com filete ca. 5 mm compr., róseo, antera ca. 4 

mm compr., amarela, oblonga, tetraesporangiada, 
rostro ca. 1 mm compr., conectivo prolongado ca. 
1 mm compr., róseo, apêndice ca. 0,5 mm compr., 
amarelo, ápice obtuso. Ovário 1–2,5 × 1–1,5 
mm, oval, 3-locular; estilete ca. 9 mm compr., 
róseo. Cápsula 5–6 × 3–4 mm, globosa, 3-valvar, 
columela decídua (Fig. 5e).
Material selecionado: Dois Córregos, ao longo do rio, 
16.IX.1984, fl., G. Hatschbach 48312 (CEPEC, HRB, 
SPF); Estrada Palmeiras-Guiné, ca. 20 km de Guiné, 
12o36’51’’S, 41o34’28’’W, 1.200 m, 14.V.1999, fr., R. 
Romero et al. 5769 (UEC).

Microlicia viminalis distribui-se nos estados 
da Bahia, Goiás, Minas Gerais e no Distrito Federal 
(Romero 2003). Coletada com flores de junho a 
setembro e com frutos em maio. Esta é a única 
espécie de Microlicia com ocorrência em Mucugê, 
cujas folhas são sésseis, fortemente imbricadas, 
rígidas, de ápice agudo, apiculado, com 3–4 
pares de nervuras subparalelódromas, e as anteras 
tetraesporangiadas.

2.20. Microlicia wurdackiana Almeda & 
A.B.Martins, Kew Bulletin 67: 467. 2012.

Arbusto ca. 1,5 m alt.; ramos, folhas, hipanto, 
cálice e sépalas recobertos por glândulas esféricas, 
douradas e tricomas setosos, ca. 0,5 mm compr.; 
ramos jovens quadrangulares, os mais velhos 
cilíndricos, afilos na base. Folhas pecioladas, 
ascendentes, imbricadas, concolores; pecíolo 0,5–1 
mm compr.; lâmina 5–7 × 3–4,5 mm, oboval ou 
largo-elíptica, ápice arredondado, margem crenada, 
glabra, base cuneada, 1 par de nervuras acródromas 
basais. Flores solitárias, terminais; pedicelo 
ca. 0,5 mm compr. Hipanto 3–3,5 × 2,5–3 mm, 
campanulado, liso. Cálice com sépalas lanceoladas, 
1,5–2 mm compr., ápice curto-aristado, arista ca. 
0,5 mm compr. Pétalas 7–7,5 × 5,5–6 mm, róseas, 
obovais, ápice arredondado ou assimetricamente 
acuminado. Estames 10, dimorfos, amarelos 
passando a avermelhados, os antessépalos com 
filete 4,5–5 mm compr., antera ca. 3 mm compr., 
oval, poliesporangiada, rostro ca. 0,5 mm compr., 
conectivo prolongado 4,5–5 mm compr., apêndice 
ca. 1,5 mm compr., ápice trilobado, os antepétalos 
com filete 4–4,5 mm compr., antera 2–2,5 mm 
compr., oval ou oblonga, poliesporangiada, rostro 
0,3–5 mm compr., conectivo prolongado ca. 2 mm 
compr., apêndice ca. 1 mm compr., ápice trilobado. 
Ovário ca. 2,5 × 1,5 mm, oval, 3-locular; estilete 
6–7 mm compr., amarelo, passando a avermelhado. 
Cápsula ca. 4 × 3 mm, oval, 3-valvar, columela 
decídua. (Fig. 4c-d).
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Material selecionado: Serra do Gobira, 13o4’38’’S, 
41o23’31’’W, 4.VIII.2004, fl. e fr., E.L. Borba et al. 
1842 (HUEFS).

Microlicia wurdackiana tem sido coletada 
nos municípios de Mucugê e Palmeiras, em 
campos rupestres, entre 1.000–1.400 m de altitude, 
onde provavelmente é endêmica. Coletada com 
flores nos meses de maio e outubro e com frutos 
de dezembro a maio. Reconhecida pelo seguinte 
conjunto de caracteres: ramos, folhas, hipanto, 
cálice e sépalas recobertos por glândulas esféricas, 
douradas, e por tricomas setosos, com ca. 0,5 
mm compr., folhas obovais ou largo-elípticas, 
pétalas róseas e estames amarelos passando a 
avermelhados com a maturidade.

2.21. Microlicia sp. 1
Arbusto 1–1,5 m alt.; ramos, folhas, hipanto 

e cálice recobertos por glândulas esféricas, 
douradas; ramos jovens quadrangulares, 
recobertos por tricomas estrigosos, esparsos, os 
mais velhos cilíndricos, glabros, afilos na base. 
Folhas subsésseis, ascendentes, imbricadas, 
concolores; pecíolo ausente ou ca. 0,5 mm 
compr.; lâmina 7,5–8,5 × 3,5–4 mm, elíptica, 
ápice agudo ou arredondado, margem inteira 
ou crenulada, glabra, base cuneada, 1 par de 
nervuras acródromas basais. Flores solitárias, 
terminais; pedicelo 1–1,5 mm compr. Hipanto 
ca. 4 × 2,5 mm, campanulado, 10-costado. Cálice 
com sépalas ca. 2 mm compr., triangulares, ápice 
agudo, aristado, arista ca. 0,2 mm compr. Pétalas 
ca. 8 × 5 mm, amarelas, obovais, ápice acuminado. 
Estames 10, dimorfos, amarelos, os antessépalos 
com filete 4–4,5 mm compr., antera ca. 3 mm 
compr., oval, poliesporangiada, rostro 0,5–1 mm 
compr., conectivo prolongado 2–2,5 mm compr., 
apêndice 1,5–2 mm compr., ápice truncado, os 
antepétalos com filete 3,5–4 mm compr., antera 
2,5–3 mm compr. oblonga, poliesporangiada, 
rostro ca. 0,5 mm compr., conectivo prolongado 
ca. 1 mm compr., apêndice ca. 1 mm compr., ápice 
truncado. Ovário 2–2,5 × ca. 1,5 mm, oboval, 
3-locular; estilete 10–11 mm compr., amarelo. 
Cápsula ca. 4 × 2 mm, elíptica, 3-valvar, columela 
decídua. (Fig. 6k,l).
Material selecionado: Córrego de Pedra, 12o59’57”S, 
41o23’51”W, 980 m, 20.V.2011, fl. e fr, L. Pataro & 
H.A. Ogasawara 109 (HUEFS).

Microlicia sp. 1 é conhecida por uma 
única coleta, às margens do Rio Preto. Coletada 
com flores e com frutos em maio. O conjunto 
de caracteres encontrados neste espécime não 

permite seu posicionamento taxonômico em 
nenhuma espécie conhecida do gênero. Microlicia 
sp. 1 diferencia-se das demais espécies de pétalas 
amarelas pelas folhas subsésseis, com pecíolo 
medindo ca. 0,5 mm de comprimento, lâmina 
foliar com 7,5–8,5 × 3,5–4 mm, de margem inteira 
ou crenulada e pedicelo floral com 1–1,5 mm de 
comprimento. Espécie afim de M. intercalycina, 
conforme abordado nos comentários desta espécie.

2.22. Microlicia sp. 2
Arbusto 0,5–1,5 m alt.; ramos, folhas, 

hipanto, cálice e sépalas densamente recobertos 
por tricomas glandulares pedunculados, ca. 0,2 
mm compr.; ramos jovens quadrangulares, os 
mais velhos cilíndricos, afilos na base. Folhas 
pecioladas, ascendentes, imbricadas, concolores; 
pecíolo 0,6–1 mm compr.; lâmina 7–9 × 3–5 mm, 
elíptica, ápice agudo ou arredondado, aristado, 
arista ca. 0,5 mm compr., margem inteira ou 
crenulada, glabra, base cuneada, 1 par de nervuras 
acródromas basais. Flores solitárias, terminais, 
sésseis. Hipanto 4–5 × 3–3,5 mm, campanulado, 
liso. Cálice com sépalas 5–7 mm, triangulares, 
ápice agudo. Pétalas 17–19 × 10,5–13 mm, 
magentas, geralmente com a base creme, obovais, 
ápice arredondado ou agudo. Estames 10, 
dimorfos, amarelos, os antessépalos com filete 
5–6 mm compr., antera 3,5–4 mm compr., oval 
ou oblonga, tetraesporangiada, rostro ca. 0,5 mm 
compr., conectivo prolongado ca. 5 mm compr., 
apêndice ca. 2 mm compr., ápice truncado, 
raramente agudo, os antepétalos com filete 4–5 
mm compr., antera 3,5–4 mm compr., oval ou 
oblonga, tetraesporangiada, rostro ca. 0,5 mm 
compr., conectivo prolongado 1,5–2 mm compr., 
apêndice ca. 1 mm compr., ápice truncado. Ovário 
3–4 × 2,5–3 mm, globoso ou oval, 4-locular; 
estilete ca. 10 mm compr., amarelo. Cápsula 4,5–5 
× 3–3,5 mm, elíptica ou oval, 4-valvar, columela 
decídua. (Fig. 5h,i).
Material selecionado: Serra do Riachão, 29.XII.2004, 
fl., A.A. Conceição et al. 858 (HUEFS); Trilha para 
Cachoeira da Fumacinha, 13o16’43’’S, 41o19’37’’W, 
21.V.2011, fr., L. Pataro & H.A. Ogasawara 114 
(HUEFS).

Exemplares aqui indicados como Microlicia 
sp. 2 foram encontrados em campos rupestres 
de Mucugê, em altitudes entre 1.000–1.400 
m. Coletada com flores de maio a dezembro e 
com frutos em junho. Os caracteres presentes 
nos exemplares coletados não permitem o 
posicionamento taxonômico em nenhuma espécie 
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já descrita do gênero. Microlicia sp. 2 diferencia-
se das demais espécies de Microlicia de Mucugê 
por apresentar tricomas glandulares pedunculados, 
com ca. 0,2 mm comprimento, distribuídos 
por toda a planta, folhas com pecíolo medindo 
0,5–1 mm de comprimento, flores sésseis, pétalas 
magentas com a base creme, estames amarelos, 
anteras tetraesporangiadas e ovário 4-locular. 
Espécie afim de M. neglecta, conforme abordado 
nos comentários desta espécie.

2.23. Microlicia sp. 3 
Arbusto 0,5–1 m alt.; ramos jovens, folhas, 

hipanto, cálice e sépalas recobertos por glândulas 
esféricas, douradas; ramos jovens quadrangulares, 
os mais velhos cilíndricos, glabrescentes, afilos 
na base. Folhas sésseis, ascendentes, concolores; 
lâmina 5,5–7 × 2–3,5 mm, oval ou elíptica, ápice 
agudo, margem crenada, glabra, base truncada, 
uninérvea. Flores solitárias, terminais; pedicelo 
ca. 0,5 mm compr. Hipanto 4–5 × 2,5–3 mm, 
campanulado ou cilíndrico, 10-estriado. Cálice 
com sépalas ca. 3 mm compr., triangulares, 
ápice agudo, às vezes terminado em um tricoma 
glandular pedunculado, ca. 1 mm compr. Pétalas 
ca. 12 × 7 mm, alvas de ápice rosado, obovais, 
ápice arredondado ou agudo. Estames 10, 
dimorfos, amarelos, os antessépalos com filete ca. 
5 mm compr., antera ca. 5 mm compr., oblonga, 
poliesporangiada, rostro ca. 0,5 mm compr., 
conectivo prolongado 3,5–4 mm compr., apêndice 
1,5–2 mm compr., ápice agudo, os antepétalos com 
filete ca. 4 mm compr., antera ca. 4,5 mm compr., 
oblonga, poliesporangiada, rostro ca. 0,3 mm 
compr., conectivo prolongado ca. 1,5 mm compr., 
apêndice ca. 1 mm compr., ápice truncado. Ovário 
3–3,5 × 2–2,5 mm, oboval, 3-locular; estilete ca. 
11 mm compr., amarelo. Cápsula ca. 5 × 3,5 mm, 
elíptica, 3-valvar, columela decídua (Fig. 2f).
Material selecionado: Beco do Paty, 12o45’24”S, 
41o30’43’’W, 1.205 m, 24.VI.2011, fl. e fr., L. Pataro 
et al. 120 (HUEFS).

Assim como Microlicia sp.1, Microlicia 
sp. 3 também é conhecida por uma única coleta 
feita em Mucugê, na subida do Beco do Paty, 
em campo rupestre. Coletada com flores e 
com frutos no mês de junho. A combinação de 
caracteres encontrados nessa coleta não permite 
seu posicionamento taxonômico em nenhuma 
espécie já descrita no gênero. Possivelmente, 
trata-se de uma espécie nova e estudos estão sendo 
conduzidos para o posicionamento da identidade 
correta deste espécime. Dentre as espécies de 

pétalas alvas que ocorrem em Mucugê, Microlicia 
sp. 3 é a única que apresenta ramos jovens, 
folhas, hipanto e sépalas recobertos somente por 
glândulas esféricas, douradas, folhas sésseis, ápice 
das sépalas apresentando um tricoma glandular 
pedunculado, ápice das pétalas rosado e estames 
amarelos.

2.24. Microlicia sp. 4
Arbusto 1–1,5 m alt.; ramos, folhas, hipanto, 

cálice e sépalas recobertos por glândulas esféricas, 
douradas; ramos jovens quadrangulares, os mais 
velhos cilíndricos, glabros, folhosos ao longo 
do comprimento. Folhas sésseis ou subsésseis, 
ascendentes, concolores; pecíolo ausente ou 
ca. 0,3 mm compr.; lâmina 12,5–15 × 3–4 
mm, estreito-elíptica ou oblanceolada, ápice 
agudo, margem inteira, não calosa, glabra, base 
truncada, 1 par de nervuras acródromas basais. 
Flores solitárias, terminais; pedicelo 0,5–1 mm 
compr. Hipanto 4,5–5 × 2,5–3 mm, cilíndrico, 
10-estriado. Cálice com sépalas ca. 6–8 mm, 
foliáceas, oblongas, com um tricoma rígido, 
1,5–2,5 mm compr., alternissépalo. Pétalas 16–19 
× 9–12 mm, róseas, obovais, ápice agudo ou 
apiculado. Estames 10, dimorfos, amarelos exceto 
pelas anteras róseas, os antessépalos com filete 
6–6,5 mm compr., antera 4–5 mm compr., oval 
ou oblonga, poliesporangiada, rostro 0,5–1 mm 
compr., conectivo prolongado 6–7 mm compr., 
apêndice 2–2,5 mm compr., ápice bilobado, os 
antepétalos com filete 5–5,5 mm compr., antera 
3,5–4 mm compr., oblonga, poliesporangiada, 
rostro ca. 0,5 mm compr., conectivo prolongado 
ca. 2 mm compr., apêndice 1–1,5 mm compr., 
ápice truncado. Ovário 3,5–5 × 2,5–3 mm, oboval, 
3-locular; estilete ca. 11 mm compr., rosado. Fruto 
não observado. (Fig. 5j).
Material selecionado: Beco do Paty, 12o45’24’’S, 
41o30’43’’W, 1.205 m, 24.VI.2011, fl., L. Pataro et al. 
128 (HUEFS).

Provável espécie nova para o município de 
Mucugê, Microlicia sp. 4 também é conhecida 
por uma única coleta feita no Beco do Paty, 
em campo rupestre, a ca. 1.200 m de altitude. 
Coletada somente com flores em agosto. Quando 
em flor, Microlicia sp. 4 é facilmente reconhecida 
pelas sépalas foliáceas, longas, com 6–8 mm de 
comprimento, e os tricomas rígidos intercalados 
entre as sépalas, característica que a distingue 
das demais espécies de Microlicia em Mucugê. 
Esforços estão sendo feitos para coletar novos 
espécimes, a fim de complementar a descrição.



1310 Pataro L et al.

Rodriguésia 68(4): 1287-1311. 2017

3.1. Trembleya parviflora (D.Don) Cogn. in Mart., 
Urban & Eichler, Fl. bras. 14(3): 127. 1883.

Arbusto ou arvoreta 1,5 a 3 m alt.; ramos 
jovens quadrangulares, recobertos por tricomas 
glandulares pedunculados e tricomas setosos, 
os mais velhos cilíndricos, glabrescentes, 
folhosos ao longo do comprimento. Folhas 
pecioladas, verdes, discolores; pecíolo 5–6 
mm compr.; lâmina 53–60 × 15–20 mm, 
elíptica, ápice agudo ou arredondado, margem 
levemente revoluta, base atenuada, ambas 
as faces recobertas por glândulas esféricas, 
douradas, tricomas glandulares pedunculados e 
tricomas setosos adensados sobre as nervuras, 
1 par de nervuras acródromas basais. Dicásios 
axilares; brácteas 10–11 × 2–3 mm, ovais; 
bractéolas ca. 6 × 3 mm. Flores 5-meras; pedicelo 
1,5–2 mm compr. Hipanto 2–2,5 × ca. 2 mm, 
campanulado, liso, e, como as sépalas, recoberto 
por glândulas esféricas, douradas; sépalas ca. 1 
mm, triangulares, ápice terminado em uma seta 
curta, ca. 0,2 mm compr. Pétalas 5–6 × 3–4 mm, 
alvas, algumas vezes de base rósea, obovais, ápice 
agudo ou arredondado. Estames 10, dimorfos, os 
antessépalos com filete ca. 3,5 mm compr., róseo, 
antera ca. 1,5 mm compr. (incluindo rostro), 
vinácea, oblonga, tetraesporangiada, rostro ca. 
0,5 mm compr., conectivo prolongado ca. 2,5 
mm compr., róseo, apêndice ventral 1–1,2 mm 
compr., amarelo, ápice bilobado, os antepétalos 
com filete 2–2,5 mm compr., róseo, antera ca. 
1,5 mm compr. (incluindo rostro), amarela, oval, 
tetraesporangiada, rostro ca. 0,3 mm compr., 
conectivo prolongado ca. 0,5 mm compr., róseo, 
apêndice ventral ca. 0,1 mm compr., róseo, 
ápice truncado. Ovário ca. 2 × 1,5 mm, globoso, 
3-locular; estilete ca. 2,5 mm compr., alvo. 
Cápsula ca. 3 × 2,5 mm, oval, deiscente do ápice 
para a base, 3-valvar (Fig. 2g).
Material selecionado: Beco do Paty, 12o45’24’’S, 
41o30’43’’W, 1.205 m, fl. e fr., L. Pataro et al. 54 
(HUEFS).

Trembleya é um gênero endêmico do Brasil, 
com 12 espécies distribuídas principalmente 
nos campos rupestres dos estados de Minas 
Gerais, Goiás, Bahia e São Paulo (BFG 2015). 
As espécies diferenciam-se por apresentar flores 
5-meras formando dicásios, ovário 3–5 locular, 
intrusões placentárias subpeltadas e frutos 
deiscentes do ápice em direção à base (Almeda 
& Martins 2001; Fritsch et al. 2004).

Trembleya parviflora distribui-se nos 
estados da Bahia, Espírito Santo, Goiás, Minas 

Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo, em 
campo rupestre, cerrado e também em bordas de 
fragmentos de Mata Atlântica (Almeda & Martins 
2001). Coletada com flores e frutos de maio a 
outubro. Dentre as espécies da tribo Microlicieae 
que ocorrem em Mucugê, é a única que apresenta 
inflorescências em dicásios axilares, com brácteas 
e bractéolas.
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Resumo 
O estudo consistiu no levantamento florístico de Bixaceae no estado do Ceará, como parte do projeto “Flora 
do Ceará”. Baseou-se na análise dos caracteres morfológicos de espécimes depositados nos herbários ALCB, 
ASE, EAC, HUEFS, HUVA, MOSS, TEPB e UFRN, bibliografias especializadas, fotos de materiais-tipo, 
além de coletas e observações de campo. Foram registradas três espécies em dois gêneros: Bixa (B. orellana) 
e Cochlospermum (C. regium e C. vitifolium). No estado, as espécies estão associadas a ambientes úmidos e 
secos: floresta ombrófila densa, floresta estacional semidecidual de terras baixas, savana estépica e floresta 
estacional decidual, inclusive em Unidades de Conservação cearenses.
Palavras-chave: Bixa, Cochlospermum, diversidade, neotrópicos, Nordeste do Brasil.

Abstract 
This study consists in the floristic survey of Bixaceae in the state of Ceará, as part of the “Flora of Ceará” 
project. It was based on the morphological analysis of specimens deposited in herbaria ALCB, ASE, EAC, 
HUEFS, HUVA, MOSS, TEPB and UFRN, specialized bibliographies, images of type materials, as well as 
field collections and observations. Three species were recorded belonging to two genera: Bixa (B. orellana) 
and Cochlospermum (C. regium and C. vitifolium). In the state, the species are associated with wet and dry 
environments: dense ombrophyllous forest, semi-deciduous forest lowland, savanna and deciduous forest, 
including Conservation Units of Ceará.
Key words: Bixa, Cochlospermum, diversity, neotropics, Northeast of Brazil.
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Introdução
Bixaceae Kunth, pertencente à ordem 

Malvales, é constituída por quatro gêneros e 21 
espécies com distribuição pantropical, sendo mais 
diversificada nos neotrópicos (Heald 2004; APG 
IV 2016). Suas espécies podem ser encontradas 
em diferentes ambientes; desde zonas costeiras até 
regiões montanhosas andinas (Kerrigan & Dixon 
2011; APG IV 2016). 

Os representantes dessa família possuem 
hábito variável: reúne árvores, arvoretas ou 
arbustos com indumento formado por tricomas 
simples, peltados ou ausentes; folhas simples, 
alternas, lobadas ou inteiras, com ou sem estípulas. 

A inflorescência do tipo racemo ou panícula, 
geralmente terminal reúne flores actinomorfas 
ou zigomorfas, bissexuais; o cálice apresenta 
quatro ou cinco sépalas livres e caducas; corola 
variando entre quatro a sete pétalas, geralmente 
cinco, livres, brancas a róseas ou amarelas. 
Apresenta o androceu polistêmone, anteras com 
deiscência rimosa ou poricida. Além disso, um 
disco nectarífero pode estar presente entre os 
estames e o ovário (ou ainda pode ser ausente). O 
gineceu é formado por dois a cinco carpelos com 
ovário súpero, unilocular. O fruto do tipo cápsula 
loculicida contém numerosas sementes glabras ou 
tricomatosas (Poppendieck 1980, 1981; Kirizawa 
& Abreu 2002; Kerrigan & Dixon 2011).
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A sistemática da família, bem como suas 
afinidades é controversa. Bentham (1862) foi o 
primeiro a associar os gêneros Amourexia Moç. 
& Sessé e Cochlospermum Kunth com Bixaceae 
s.l., e em Bixaceae s.s. por Warburg (1895), que 
incluiu Bixa L., Maximilianea Mart. ex Schrank 
(=Cochlospermum), Amoreuxia, e Sphaerosepalum 
Baker (=Rhopalocarpus Bojer), um gênero 
endêmico de Madagascar. Posteriormente, Engler 
& Prantl (1897) propuseram a retirada de Bixa de 
Bixaceae s.s., e Van Tieghem (1900), com base em 
estudos anatômicos, considerou Sphaerosepalum 
na família Sphaerosepalaceae.

A atual circunscrição da família inclui 
Bixa, Diegodendron e os membros da antiga 
Cochlospermaceae (Heald 2004; APG IV 2016). 
Tal arranjo foi proposto inicialmente, por Cronquist 
(1968), Corner (1976) e Dahlgren (1977), 
baseados em características anatômicas dos órgãos 
vegetativos e das sementes. Por meio de estudos 
filogenéticos recentes, utilizando sequências 
de rbcL (Alverson et al. 1998; Fay et al. 1998; 
APGIII 2009; APGIV 2016), foi possível verificar 
a existência de um clado bixaleano composto 
por Bixaceae s.l., (Bixa, Cochlospermaceae e 
Diegodendron), inserido dentro da ordem Malvales. 
Sendo este o conceito usado no presente estudo. Os 
membros do clado bixaleano possuem inúmeras 
características morfológicas, reconhecidas por 
autores como Corner (1976) e Dahlgren (1977), 
geralmente associadas aos representantes de 
Malvales, como células e canais de mucilagem, 
floema estratificado, sementes exotégmicas com 
camada paliçádica, esta última característica 
presente apenas em Bixa e Cochlospermum. 

Trabalhos taxonômicos com representantes 
de Bixaceae são escassos no Brasil, limitando-se 
ao estudo de Kirizawa & Abreu (2002) para o 
estado de São Paulo. Em território brasileiro foram 
registradas, até o momento, dois gêneros e seis 
espécies de Bixaceae nos domínios fitogeográficos 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica e 
Pantanal (BFG 2015). 

Como parte do projeto “Flora do Ceará, 
Brasil”, o presente estudo apresenta o levantamento 
florístico de Bixaceae, e contribui para um maior 
conhecimento e atualização da distribuição 
geográfica dos representantes dessa família.

Material e Métodos
O estudo baseou-se na análise comparativa 

de amostras obtidas em campo e em espécimes 
depositados nos herbários ALCB, ASE, EAC, 

HUEFS, HUVA, MOSS, TEPB e UFRN, cujas 
siglas estão de acordo com Thiers (continuamente 
atualizado). As identificações foram realizadas 
com o auxílio de bibliografia especializada 
(Poppendieck 1980, 1981, 2003) e análise de 
imagens de coleções-tipo disponíveis no sítio dos 
herbários BM, K e MA. Os nomes dos autores 
foram baseados no sítio do IPNI (2016). 

A terminologia para a descrição dos caracteres 
morfológicos seguiu Radford et al. (1974) e 
Stearn (2004). Já os dados referentes à forma de 
crescimento (hábito), hábitat, período de floração 
e frutificação e nomes populares foram obtidos 
dos rótulos das exsicatas e/ou das observações 
em campo. 

Os mapas de distribuição das espécies foram 
gerados através do programa DIVA-GIS, versão 
7.4 (Hijmans et al. 2005). Quando as coordenadas 
geográficas associadas à localidade das coletas 
estavam ausentes nas etiquetas das exsicatas, 
utilizou-se as coordenadas do município obtidas 
a partir da ferramenta geoLoc (CRIA 2016). A 
classificação da vegetação foi feita utilizando-
se os nomes locais e buscaram-se os termos 
correspondentes no Manual Técnico da Vegetação 
Brasileira (IBGE 2012): Savana (cerrado), Savana 
Estépica (caatinga/carrasco), Floresta Estacional 
Decidual (mata seca), Floresta Ombrófila Densa 
(mata úmida) e Floresta Estacional Semidecidual 
de Terras Baixas (tabuleiros costeiros).

Resultados e Discussão
Foram registradas três espécies de Bixaceae 

em dois gêneros: Bixa orellana L., Cochlospermum 
regium (Schrank) Pilg. e Cochlospermum vitifolium 
(Willd.) Spreng. 

Além dos caracteres utilizados na chave 
de identificação, as espécies de Bixaceae de 
Cochlospermum ocorrentes no Ceará podem ainda 
ser reconhecidas pelo conjunto de características 
apresentadas na Tabela 1.

No Ceará, as espécies de Bixaceae estão 
bem registradas em ambientes úmidos (floresta 
ombrófila densa) e secos, como nos tabuleiros 
litorâneos (floresta estacional semidecidual de 
terras baixas), caatinga arbustiva densa e aberta 
(savana estépica), mata seca (floresta estacional 
decidual). Cochlospermum vitifolium possui 
ampla ocorrência no estado, tendo sido registrada 
em todas as regiões. Já os representantes de Bixa 
orellana e C. regium concentram-se principalmente 
nas regiões norte e sul do estado, e ambas possuem 
distribuição mais restrita. 
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Tratamento taxonômico
Bixaceae Kunth., Malvaceae, Buttneriaceae, 
Tiliaceae 17: 694. 1822, nom. cons.

Á r v o r e s ,  a r v o r e t a s  o u  a r b u s t o s , 
eretos, monóicos. Caule cilíndrico, glabro a 
pubescente. Folhas alternas, simples, inteiras 
a 3–5-palmatilobadas, margem inteira ou 
serreada, actinódroma, pecioladas, estípulas 
presentes ou não. Inflorescências em panículas ou 
racemos, terminais. Flores bissexuais, hipóginas, 
actinomorfas, pentâmeras. Cálice com 5 sépalas, 
livres, caducas ou persistentes; corola com 5 

pétalas, livres, brancas, róseas ou amarelas com 
listras vermelhas delgadas; androceu polistêmone, 
estames numerosos, livres, exsertos, anteras 
bitecas, deiscentes por fendas apicais transversais 
ou poros; gineceu sincárpico, 2,5-carpelar; ovário 
súpero, 1,5-locular, pluriovulado, placentação 
axial ou parietal, glabro ou estrigoso; estilete e 
estigma com estiletes unífidos. Frutos cápsula 
loculicida com 2,5-valvar, marrom-avermelhados, 
exocarpo equinado ou não, endocarpo lanuginoso 
(Cochlospermum). Sementes numerosas, glabras 
ou pilosas.

Chave de identificação das espécies

1. Árvores ou arbustos; caule recoberto por tricomas peltados marrom-avermelhados; folhas inteiras; 
nectários extraflorais na base do cálice; fruto cápsula loculicida 2-valvar, equinado ............................
 ..................................................................................................................................... 1.1.Bixa orellana

1’. Árvores, arvoretas ou arbustos; ramos glabros ou com tricomas simples; folhas lobadas, ausência de 
nectários extraflorais; fruto cápsula loculicida 5-valvar, glabro.
2. Arbustos, em geral; folhas 3(–5)-lobadas, lobos elíptico-ovados com ápice agudo a obtuso, margem 

serreada; estípulas ausentes .................................................................2.1.Cochlospermum regium 
2’. Árvores, em geral; folhas 5-lobadas, lobos elípticos ou obovados com ápice obtuso a obtuso-

acuminado, margem inteira a serreada; estípulas presentes na base do pecíolo .............................
 .........................................................................................................2.2.Cochlospermum vitifolium 

Tabela 1 – Comparação dos caracteres morfológicos das espécies de Cochlospermum registradas no Ceará.
Table 1 – Morphological comparison of the species of Cochlospermum registered in Ceará state.

Característica Cochlospermum regium Cochlospermum vitifolium
Hábito arbóreo ou arbustivo arbóreo ou arbustivo
Tamanho das folhas (cm) 4–11 × 2–16,6 6–16,2 × 9,5–23
No de lobos das folhas 3–5 5
Forma dos lobos elíptico-ovados obovados ou elípticos
Ápice dos lobos agudo a obtuso obtuso a obtuso-acuminado
Margem dos lobos serreada inteira a serreada
Pecíolo (cm) 3,7–12 3,5–17,5
Estípulas ausentes 1 par na base do pecíolo
Inflorescência racemo panícula

1. Bixa L. Sp. Pl. 1: 512. 1753.
1.1. Bixa orellana L., Sp. Pl. 1: 512. 1753. 
 Figs. 1a-d; 2a-e; 3

Árvores ou arbustos, eretos. Caule cilíndrico, 
estriado, recoberto por tricomas peltados marrom 
ou amarelo-avermelhados. Folhas 6,6–19,5 × 4,2–
13,3 cm, simples, alternas, inteiras, espiraladas, 
cartáceas, indumento glabro, margem inteira, 
lâmina ovada, ovada-triangular a oblongo-ovada, 

ápice acuminado a obtuso-acuminado, obtuso ou 
rostrado, base truncada a truncada-subcordada; 
venação actinódroma, 5-palminérvea; pecíolo 
2,3–10,1 cm; estípulas ovadas com 3–5 mm 
presentes na base do pecíolo. Inflorescências 
em panículas, terminais com (6–)14–20 botões 
florais. Flores bissexuais, hipóginas, actinomorfas, 
pentâmeras; pedicelo 0,8–3,5 cm, estrigoso; 
nectários extraflorais 5, com 1 mm diâm. na 



1316 Ribeiro RTM & Loiola MIB

Rodriguésia 68(4): 1313-1322. 2017

Figura 1 – a-d. Bixa orellana – a. hábito; b. folha; c. flor; d. fruto aberto e sementes. e-h. Cochlospermum regium – e. 
hábito; f. folha; g. flor; h. fruto imaturo. i-l. Cochlospermum vitifolium – i. hábito; j. folha; k. flor; l. fruto maduro. 
Fotos: a-e. R.T.M. Ribeiro; f,i,j,l. M.I.B. Loiola; g,h. R.T. Queiroz; k. A.I.C. Coutinho.
Figure 1 – a-d. Bixa orellana – a. habit; b. leaf; c. flower; d. open fruit and seeds. e-h. Cochlospermum regium – e. habit; f. leaf; g. 
flower; h. immature fruit. i-l. Cochlospermum vitifolium – i. habit; j. leaf; k. flower; l. mature fruit. Fotos: a-e. R.T.M. Ribeiro; f,i,j,l. 
M.I.B. Loiola; g-h. R.T. Queiroz; k. A.I.C. Coutinho.
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base do cálice; sépalas 5, circulares, cuculadas, 
glabras, livres, imbricadas, margem inteira; 
pétalas 5, circulares, glabras, livres, imbricadas, 
alternadas com as sépalas, branca a rósea; estames 
livres, exsertos, filetes 1–1,2 cm, filiformes; 
anteras 1 × 0,5 mm, em forma de ferradura, 
bitecas, basifixas, deiscência poricida; gineceu 
sincárpico, 2-carpelar, ovário 0,5 × 0,5 mm, 
súpero, unilocular, pluriovulado, globoso a 
piramidal, placentação parietal. Fruto 2,9–5,9 
× 1,3–5,4 cm, cápsula loculicida, 2-valvar, 
oblongo-ovado, ápice agudo, equinado, marrom-
avermelhado. Sementes obovóides, sarcotesta 
vermelha, glabras, numerosas.
Material examinado: Aquiraz, Sítio dos Barreiras, 
18.VII.2007, fr., J.M. Ferreira (EAC 40410). Baturité, 
Boa Vista, Candeia de Cima, 9.III.2010, fl., A.M.M. 
Carvalho (EAC 46854). Caucaia, Lagoa dos Tapebas, 
24.IV.2000, fr., M.C.A. Angela (EAC 30079). Crato, 
Encosta da Chapada do Araripe, 10.III.1987, fr., 
A. Fernandes (EAC 15031). Fortaleza, Campus do 
Pici, 10.X.1984, fl., F.S. Cavalcanti (EAC 12810). 
Guaramiranga, Sítio Mucunã Ceará, 24.IX.1981, fr., 
F.S. Cavalcanti (EAC 10833). Maranguape, Serra de 
Aratanha, Sítio São José, 9.V.1941, fl., P. Bezerra 193 
(EAC 254). Ubajara, 3.IV.1989, A. Paula (EAC 16481).
Material adicional: BRASIL. SERGIPE: São Cristóvão, 
Campus Universitário, 19.V.1987, fl. e fr., G. Viana 1712 
(ASE, EAC).

Caracteriza-se por apresentar ramos 
recobertos com tricomas peltados marrom-
avermelhados, folhas inteiras, 5 nectários 
extraflorais na base do cálice, fruto cápsula 
loculicida 2-valvar, equinado, marrom-avemelhado 
quando maduro e sementes com sarcotesta 
vermelha. Segundo Castro et al. (2009) e Costa 
et al. (2013), Bixa orellana é uma espécie nativa 
do Brasil, crescendo também em outras regiões 
da América do Sul (Equador, Peru) e Central 
(México), sendo ainda cultivada em outras áreas 
tropicais como Indonésia, Índia, Quênia e leste da 
África (Elias et al. 2002). No Ceará, foi registrada 
em oito municípios em mata úmida (floresta 
ombrófila densa) e tabuleiro costeiro (floresta 
estacional semidecidual de terras baixas) (Fig. 
2). Aparentemente produz flores e frutos durante 
todo o ano. Conhecida popularmente como 
“urucum”, “urucu”, “urucuzeiro”, “açafrão” e 
“falso-açafrão”. Cabe destacar que B. orellana é 
largamente utilizada na alimentação e medicina 
popular cearense, como condimento e no tratamento 
da asma, colesterol alto, proteção contra insetos e 
queimaduras por exposição ao sol (Morais et al. 
2005; Oliveira et al. 2007). 

2. Cochlospermum Kunth, Nov. Gen. Sp. (ed. 4) 
5: 297. 1822, nom. cons.

Árvores ou arbustos, eretos. Caule cilíndrico, 
glabro a pubescente. Folhas simples, alternas, 
espiraladas, cartáceas, pecioladas; lâmina 
3–5-palmatilobada, com lobos, assimétricos; 
margem inteira a serreada, glabros ou seríceos, 
com tricomas simples nas margens e nervura 
principal dos lobos; nervação actinódroma; 
estípulas por vezes caducas, sendo encontradas na 
base do pecíolo. Inflorescências em racemos ou 
panículas, terminais. Flores bissexuais, hipóginas, 
actinomorfas. Cálice com 5 sépalas dispostas em 
dois verticilos, 2 externas e 3 internas, livres, 
imbricadas, persistentes, circulares, margem 
serreada, rugosa, pubescente; corola com 5 pétalas, 
glabras, livres, imbricadas, amarelas com listras 
vermelhas delgadas; estames livres, exsertos, 
filetes filiformes, anteras amarelas, introrsas, 
basifixas, bitecas, com 1 poro apical; gineceu 
sincárpico, 5-carpelar, ovário súpero, pentalocular, 
pluriovulado, placentação axial, tomentoso. 
Cápsula loculicida com cinco valvas, endocarpo 
lanuginoso, amarronzada quando madura. Sementes 
reniformes, numerosas.

2.1. Cochlospermum regium (Schrank) Pilg., 
Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 8: 127. 1924. 
 Figs. 1e-h; 2f-h; 4a

Árvores ou arbustos. Folhas 4–11 × 2–16,6 
cm, simples, alternas, espiraladas, cartáceas; 
lâmina 3–5-palmatilobada; lobos elíptico-ovados, 
assimétricos, ápice agudo a obtuso, base cordada, 
margem serreada; lobo central geralmente maior 
que os demais, pecíolo 3,7–12,5 cm. Inflorescências 
em racemos, terminais. Flores 6,5–7,5 cm, 
bissexuais, hipóginas, actinomorfas. Cálice com 5 
sépalas, elípticas a oval-elípticas, dispostas em dois 
verticilos, o mais externo formado por 2 sépalas de 
0,5–0,7 cm e um mais interno com três (1,5–1,9 
× 0,6–1 cm), livres, imbricadas, persistentes, 
circulares, margem serreada, superfície rugosa, 
pubescente; corola com 5 pétalas, ovais a ovais-
subquadrada, glabras, livres, imbricadas, amarelas 
com listras vermelhas, delgadas; estames livres, 
filetes 2,3–4 cm, anteras 1–4 mm compr. com 1 poro 
apical; ovário súpero, ca. 0,7 × 0,5 cm, tomentoso. 
Cápsula loculicida 3,1–4,9 × 1,7–2,9 cm. Sementes 
não observadas.
Material examinado: Aiuaba, Lagoa do Rosio, 
21.VI.1991, fl., M.A. Figueiredo 195 (EAC, MOSS, 
TEPB). Crato, Sítio Fundão, 9.VIII.1993, fl., M.A. 
Figueiredo (EAC 20068). Fortaleza, Cidade dos 
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Figura 2 – a-e. Bixa orellana – a. folha; b. botão floral com nectários extraflorais na base do cálice; c. flor; d. gineceu; e. 
fruto aberto. f-h. Cochlospermum regium – f. folha; g. flor; h. gineceu. i-m. Cochlospermum vitifolium – i. folha; j. detalhe 
do par de estípulas na base do pecíolo; k. flor; l. gineceu; m. fruto. (a,b. P. Bezerra 193; c,d. A.M.M. Carvalho s.n.; e. J.M. 
Ferreira s.n.; f. I.M.B. Sá s.n.; g,h. M.I.B. Loiola s.n.; i,j. J.R. Lemos s.n.; k,l. A.S.F. Castro s.n.; m. W. Batista s.n.).
Figure 2 – a-e. Bixa orellana – a. leaf; b. flower bud with extrafloral nectaries at the base of the calyx; c. flower; d. gynoecium; e. open fruit. 
f-h. Cochlospermum regium – f. leaf; g. flower; h. gynoecium. i-m. Cochlospermum vitifolium – i. leaf; j. detail of pair of stipules at the base 
of petiole; k. flower; l. gynoecium; m. fruit. (a,b. P. Bezerra 193; c,d. A.M.M. Carvalho s.n.; e. J.M. Ferreira s.n.; f. I.M.B. Sá s.n.; g,h. M.I.B. 
Loiola s.n.; i,j. J.R. Lemos s.n.; k,l. A.S.F. Castro s.n.; m. W. Batista s.n.).
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Funcionários, 27.VIII.1993, fl., I.M.B. Sá (EAC 20822). 
Granja, 26.IV.2012, fl., E.B. Souza (HUVA 54684).
Guaraciaba do Norte, 18.XII.1979, fl. e fr., P. Martins 
(EAC 7838). Maranguape, 26.VIII.1988, veg., M.A. 
Figueiredo (EAC 17211). Pacatuba, Serra de Aratanha, 
Sítio Pitaguari, 5.X.1979, fr., P. Martins (EAC 7077, 
UFRN 221). Quixadá, subida da Serra do Estevão, 
14.VIII.2014, fl., M.L. Guedes 22246 (ALCB, HUEFS).
Redenção, Itapaí, 7.IX.1990, fl., F.S. Cavalcanti (EAC 
17010). Uruburetama, Cruzeiro, 8.IX.2013, fl. e fr., M.I.B. 
Loiola (EAC 57788).

Cochlospermum regium é morfologicamente 
semelhante à C. vitifolium, mas distingue-se 
desta (Tab. 1) por apresentar hábito arbustivo (vs. 
arbóreo), limbo com 3–5 lobos (vs. 5), elíptico-ovada 
com ápice agudo a obtuso (vs. obtuso a obtuso-
acuminado), limbo com margem serreada (vs. 
inteira a serreada), ausência de estípulas (vs. 1 par 
de estípulas na base do pecíolo) e inflorescências em 
racemos (vs. panículas). Estas espécies também têm 
distribuição geográfica distinta. Cochlospermum 
regium tem distribuição neotropical, ocorrendo na 
América Central, porção norte da América do Sul, 
Bolívia, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste do Brasil 
(Poppendieck 1980, 1981; Kirizawa & Abreu 2002). 
No Ceará (Fig. 3), foi registrada em vegetação de 
savana estépica (caatinga arbustiva densa e aberta), 
floresta estacional decidual (mata seca), floresta 
ombrófila densa (mata úmida) e floresta estacional 
semidecidual de terras baixas (tabuleiro costeiro). 
Coletada com flores em agosto a dezembro e frutos 
em setembro. Conhecida popularmente como 
“algodão-do-campo”, “algodoeiro-do-campo” e 
“algodão-bravo”.

2.2. Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng. 
Syst. Veg. (ed. 16) 2: 596. 1825.  
 Figs. 1i-l; 2i-m; 4b

Árvores ou arbustos. Folhas 6–16,2 × 9,5–23 
cm; lâmina 5-palmatilobada; lobos elípticos 
a obovados, assimétricos, ápice acuminado a 
obtuso-acuminado, base cordada, margem inteira 
a serreada, glabros ou seríceos com tricomas 
simples nas margens e nervura principal dos 
lobos; lobo central geralmente maior que os 
demais; pecíolo 3,5–17,5 cm; estípulas ca. 0,5 × 
0,5 cm, 2 na base do pecíolo. Inflorescências em 
panículas, terminais. Flores 4–4,5 cm, bissexuais, 
hipóginas, actinomorfas. Cálice com 5 sépalas, 
ovada a obovadas, dispostas em dois verticilos, 
o mais externo formado por 2 sépalas de 3,2–1,5 
cm e um mais interno com três (3–3,6 × 1,5 
cm), livres, imbricadas, persistentes, circulares, 
margem serreada, superfície rugosa, indumento 
pubescente; corola com 5 pétalas, ovais a ovais-
subquadrangulares, glabras, livres, imbricadas, 
amarelas com listras vermelhas, delgadas; estames 
livres, filetes 0,8–2,9 cm compr., anteras 3–5 mm 
compr. com 1 poro apical;  ovário súpero ca. 0,5 
× 0,5 cm, liso a tomentoso. Cápsula loculicida 
3,5–14,3 × 2,8–5,1 cm. Sementes 4–6 × 4–5 cm, 
reniformes.
Material examinado: Aiuaba, Estação Ecológica de 
Aiuaba, 1.VII.2004, veg., J.R. Lemos (EAC 38250). 
Baturité, Antônio Diogo, 9.IV.2002, veg., O.D.L.P. & 
Cavalcante (EAC 31419). Capistrano, Sa. Baturité, 
Faz. Araçanga, 9.III.1994, veg., J.B.L.P. Medeiros (EAC 
21517). Crateús, RPPN - Serra das Almas, 21.VIII.2001, 
fl., M.S. Sobrinho (EAC 33474). Eusébio, 23.X.1998, 

Figura 3 – Distribuição de Bixa orellana no estado do Ceará, Brasil.
Figure 3 – Distribution of Bixa orellana in Ceará state, Brazil.
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fl., G.N. Maia (EAC 27049). Farias Brito, 10.VIII.2000, 
fl., F.S. Cavalcanti (EAC 29868). Fortaleza, Cambeba, 
30.VII.2008, veg., fl. e fr., M.F. Moro 605 (EAC 43958). 
General Sampaio, RPPN Fancy Nunes, 26.V.2007, 
veg., M.F. Moro 191 (EAC 43264). Granja, Ch. 
Ibiapaba, 30.XI.1990, fr., A. Fernandes (EAC 16803). 
Guaramiranga, Sítio Salva-Vidas, 6.I.2004, fl., V. Gomes 
21092 (EAC 49139). Itapiúna, 18.II.2014, fr., W. Batista 
(EAC 56261). Jaguaribe, Faz. Mulungu, 30.IX.2008, fl. 
e fr., R.G. Ferreira (EAC 44672). Maranguape, Jaçanaú, 
6.X.1996, fl., A. Maria (EAC 24386). Paraipaba, 
Lagoinha, 7.IX.2003, fl., D.V. Azevedo (EAC 32893).
Quixadá, Faz. Olho d’Água, 15.VI.1993, veg., I.M. 
Andrade (EAC 21879). Quixeré, Fazenda Mato Alto, 
16.IX.1996, fl., L.W. Lima-Verde (EAC 43848). São 
Gonçalo do Amarante, Pecém, 4.IX.2011, fl., A.S.F. 
Castro (EAC 49798). Tauá, 5.II.2015, fr., R.C. Gomes 
(EAC 57782).

Cochlospermum vitifolium possui como 
caracteres diagnósticos, o hábito arbóreo, limbo 
com 5 lobos, elípticos ou obovados, ápice 
acuminado a obtuso-acuminado, margem inteira a 
serreada, estípulas e inflorescências em panículas 
(Tab. 1). Segundo Poppendieck (1981), C. vitifolium 
apresenta as características mais primitivas dentro 

do gênero e a presença de caracteres intermediários 
observados entre C. vitifolium e C. regium, como 
folhas 3-lobadas e margens inteira ou serreada, 
representam uma troca gênica parcial entre estas 
espécies. A espécie possui distribuição pantropical, 
ocorrendo na América Central, norte da América 
do Sul, Bolívia e Nordeste do Brasil em regiões 
de ocorrência circunvizinha à C. regium na região 
(Poppendieck 1980, 1981; Kirizawa & Abreu 
2002). 

Cochlospermum vitifolium é uma espécie 
arbórea pioneira frequentemente encontrada 
em estágios sucessionais em florestas tropicais 
secas (Bawa & Frankie 1983). No Ceará é a 
espécie que apresenta a mais ampla distribuição 
(Fig. 4). Foi registrada em vegetação de caatinga 
arbustiva densa e aberta (savana estépica), mata 
seca (floresta estacional decidual), mata úmida 
(floresta ombrófila densa) e tabuleiro costeiro 
(floresta estacional semidecidual de terras baixas). 
Coletada com flores de julho a janeiro e frutos entre 
novembro e março. Popularmente conhecida como 
“botão-de-ouro” ou “ranúnculo”.

Figura 4 – Distribuição de Cochlospermum no estado do Ceará, Brasil – a. Cochlospermum regium; b. Cochlospermum vitifolium.
Figure 4 – Distribution of Cochlospermum in Ceará state, Brazil – a. Cochlospermum regium; b. Cochlospermum vitifolium.
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Resumo
As espécies de Psidium de Macaé de Cima, Rio de Janeiro, Brasil foram revisitadas após pouco mais de 20 anos da 
publicação do estudo de Myrtaceae para este trecho de Floresta Atlântica, a qual atualmente se constitui em uma Área 
de Proteção Ambiental. A identificação das espécies foi realizada com base em análise de coleções depositadas em 
herbário e observação dos indivíduos a campo. Os resultados incluem o tratamento taxonômico, chave de identificação, 
comentários e registro fotográfico das espécies. O número de espécies de Psidium na área de estudo foi ampliado de 
três para seis espécies, uma das quais P. ovale representando uma nova ocorrência para o estado do Rio de Janeiro. 
Os resultados revelaram a necessidade de estudos continuados de flora, especialmente em áreas de alta diversidade, e 
a sua importância para conservação das espécies e gestão de áreas protegidas.
Palavras-chave: conservação, flora do Brasil, Floresta Atlântica, riqueza de espécies, taxonomia.

Abstract 
Psidium species of Macaé de Cima, Rio de Janeiro, Brazil were revisited after just over 20 years since the publication 
of the Myrtaceae study for this area of Atlantic forest, which currently constitutes an Environmental Protection Area. 
The species identification was based on analysis of herbarium collections, and observation of individuals in the field. 
The results include the taxonomic treatment, identification key, comments and photographic record of the species. The 
number of species of Psidium in the study area was expanded to three for six species, one of which P. ovale represents 
a new record for the state of Rio de Janeiro. The results showed the need for continued studies of flora, especially in 
high-diversity areas, and its importance for conservation of species and protected areas management.
Key words: conservation, Brazilian flora, Atlantic Forest, species richness, taxonomy.
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Introdução 
A Floresta Atlântica é um complexo de 

ecossistemas que abriga 15.001 espécies de 
Angiospermas, das quais 7.432 (49,5%) são 
endêmicas desse domínio fitogeográfico (BFG 
2015). É considerada uma área prioritária para 
conservação, dado que apresenta apenas 11,7 % 
de sua extensão original, sendo apenas 1,62% 
legalmente protegidos (Ribeiro et al. 2009). Os 
altos níveis de riqueza e endemismo, associados à 
destruição sofrida no passado, incluíram a Floresta 
Atlântica definitivamente no cenário mundial 
como um dos 34 hotspots de biodiversidade 
(Mittermeier et al. 2004).

Essa imensa riqueza de espécies e a 
diversidade de paisagens instiga naturalistas 
e botânicos desde o século XIX a estudar os 
diversos grupos presentes na Mata Atlântica, 
bem como seus ambientes de ocorrência. Dentre 
as inúmeras iniciativas para estudos de trechos 
da Floresta Atlântica ressalta-se aqui estudos 
multidisciplinares realizados por equipes do 
Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de 
Janeiro (JBRJ), na então Reserva Ecológica de 
Macaé de Cima (REMC), iniciados em 1988. A 
REMC hoje integra a Área de Proteção Ambiental 
(APA) Estadual de Macaé de Cima, cuja área física 
foi ampliada para salvaguardar outros trechos 
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igualmente importantes da Floresta Atlântica (Sá 
Rego 2009).

Durante dez anos, mais intensamente 
no período de 1989 a 1993, equipes do JBRJ 
realizaram coletas de dados e de materiais em 
diversas áreas da REMC para estudos em diferentes 
linhas de pesquisas (Lima & Guedes-Bruni 1997). 
Para o estudo fitossociológico foram realizadas 
coletas em duas áreas definidas nas quais foram 
coletadas amostras de todos os espécimes lenhosos 
com DAP (diâmetro a altura do peito) igual ou 
superior a 2,5 cm, assim como materiais férteis 
em caminhadas livres. O acervo de espécimes 
coletados encontra-se depositado no herbário do 
Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de 
Janeiro (RB), com duplicatas distribuídas a outras 
instituições do Brasil e do exterior. As pesquisas 
realizadas integravam-se a um programa amplo do 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq), implementado em 1987 
- Linhas de Ação em Botânica, que tinha entre 
os seus objetivos promover o levantamento em 
áreas detectadas como prioritárias cuja vegetação 
encontrava-se ameaçada. Nessas áreas, havia a 
necessidade de estudos botânicos, com vistas 
ao seu aproveitamento racional, propiciando o 
melhoramento socioeconômico e a conservação, 
bem como estimular a formação de recursos 
humanos (Nogueira 1987). Parte dos estudos 
realizados são apresentados em três livros: Reserva 
Ecológica de Macaé de Cima, Nova Friburgo, RJ: 
Aspectos Florísticos das espécies vasculares (vol 1. 
Lima & Guedes-Bruni 1994; vol 2. Lima & Guedes-
Bruni 1996) e Serra de Macaé de Cima: Diversidade 
Florística e Conservação em Mata Atlântica (Lima 
& Guedes-Bruni 1997). 

Os inventários florísticos e fitossociológicos 
realizados na REMC resultaram na identificação 
de 883 angiospermas, das quais 17 eram novas 
para a ciência (Lima & Guedes-Bruni 1997). 
As observações realizadas em campo e os 
espécimes depositados em coleções permitiram 
o desenvolvimento de monografias para diversas 
famílias de plantas vasculares (26 famílias 
no vol. 1; 32 famílias no vol. 2) publicadas 
predominantemente em Lima & Guedes-Bruni 
(1994 e 1996), mas também em revistas científicas 
(Baumgratz & Souza 2011; Quinet & Andreata 
2002, entre outros).  

Informações sobre riqueza, abundância 
e distribuição geográfica das espécies são 
particularmente críticas para a conservação dos 
ecossistemas, constituindo a base para a delimitação 

de áreas prioritárias para a conservação (Bini et al. 
2006; Joly et al. 2014, Luber et al. 2016). Aliados 
a estudos de monitoramento da flora, representam 
uma estratégia adequada no entendimento de como 
as florestas tropicais mantem sua alta diversidade, 
e como elas são afetadas por padrões climáticos 
globais (Picard et al. 2010). 

A família Myrtaceae foi monografada no 
primeiro volume da Flora da REMC (Barroso & 
Peron 1994). Este estudo representou um avanço 
no conhecimento não só sobre as Myrtaceae do Rio 
de Janeiro, mas para as Myrtaceae do Brasil, pois 
muitas espécies apresentadas na Flora Brasiliensis 
(Berg 1857-1859) eram conhecidas apenas pela 
coleta tipo, consideradas raras ou até mesmo extintas 
como Eugenia ellipsoidea Kiaersk. e Myrcia 
coelosepala Kiaersk. (Barroso & Peron 1994). 
A família destacou-se entre as mais importantes 
com 47 espécies, distribuídas entre 11 gêneros, 
sendo Myrcia e Eugenia os mais representativos. 
No estudo fitossociológico destacou-se como a 
família de maior riqueza e valor de importância (VI) 
(Guedes-Bruni & Pessoa 1997; Pessoa et al. 1997). 
O gênero Psidium foi representado por 3 espécies: 
Psidium guineense Sw., Psidium robustum O.Berg 
e Psidium spathulatum Mattos. 

As coleções de Macaé de Cima ainda 
eram pouco representativas nos herbários, e as 
identificações eram baseadas, a maior parte das 
vezes, na descrição original da espécie e na análise 
de fotografias de tipos impressas em papel, enviadas 
de herbários do exterior, com pouca riqueza de 
detalhes. Após duas décadas, as possibilidades 
de se visualizar coleções tipos em fotografias 
digitais, com alta resolução, aliado a maior 
riqueza das coleções em exemplares oriundos da 
APA Estadual de Macaé de Cima, é apresentada 
uma nova abordagem para o gênero Psidium. São 
assinaladas seis espécies para a APA de Macaé 
de Cima, representando 46% do total de espécies 
do gênero presentes no estado do Rio de Janeiro, 
sendo uma delas nova ocorrência para o estado. 
Das espécies citadas por Barroso & Peron (1994) P. 
guineense foi confirmada, e as duas outras tiveram 
a identificação taxonômica atualizada. O estudo 
demonstra a importância de revisitar trechos de 
florestas com alta riqueza e diversidade, ainda que 
anteriormente explorados cientificamente, coletar 
espécimes buscando complementar informações, 
permitindo maior conhecimento dos ambientes 
onde ocorrem de modo a fornecer maiores 
subsídios à conservação de espécies e gestão de 
áreas protegidas.  
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Material e Métodos
A APA Estadual de Macaé de Cima está 

situada nas encostas da Serra do Mar, com área 
na porção sul do município de Nova Friburgo e 
na porção norte de Casimiro de Abreu (22º17’52’’ 
e 22º27’08’’S; 42º34’43’’ e 42º12’16’’W; Inea 
2014; Fig. 1). A Reserva Ecológica de Macaé de 
Cima foi instituída por um decreto municipal (nº 
156, de 3 de janeiro de 1990), por sua importância 
biológica e social demonstrada em diferentes 
estudos até então realizados. Englobava uma área 
de 7.000 hectares de florestas bem conservadas e 
com baixa densidade populacional (Sá Rego 2009). 
Atualmente a área é preservada como Área de 
Proteção Ambiental Estadual (Decreto Estadual nº 
29.213, de 14 de setembro de 2001), abrange 35.037 
hectares e engloba as nascentes dos rios Macaé 
de Cima, Rio Bonito, Rio das Flores, Rio Santo 
Antônio e seus afluentes (Inea 2014). Descrição da 
vegetação local, bem como dos estudos realizados 
pelo Programa Mata Atlântica do JBRJ encontra-se 
em Lima e Guedes-Bruni (1997).

Foram analisados os espécimes citados 
na Flora da Reserva Ecológica de Macaé de 
Cima, além de coletas posteriores feitas na área 
e depositadas nos herbários RB, R, UB, SPF e 
VIES. Expedições a campo na APA Estadual 
de Macaé de Cima foram realizadas nos meses 
de julho e setembro de 2015 para coleta de 
novas amostras, observação e fotografia dos 
espécimes em campo. As técnicas de coleta e 
preparo do material seguiram Peixoto & Maia 
(2013) e o material foi depositado no herbário 
RB. Material adicional de outras localidades foi 
citado quando não se tinha material completo para 
descrição. A terminologia morfológica utilizada 
seguiu Hickey & King (2000) e Radford et al. 
(1974). A APA Estadual de Macaé de Cima, em 
exemplares herborizados, encontra-se citado de 
diferentes maneiras: Alto Macaé, Alto Macaé 
de Nova Friburgo, Reserva Ecológica de Macaé 
de Cima e APA de Macaé de Cima. No material 
examinado optou-se por utilizar a denominação 
Macaé de Cima.

Figura 1 – Localização da Área de Proteção Ambiental Estadual de Macaé de Cima no Estado do Rio de Janeiro.
Figure 1 – Localization of Macaé de Cima Environmental Protection Area in the state of Rio de Janeiro. 
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Resultados
1. Psidium L., Sp. Pl. 1: 470. 1753.

Árvores ou arbustos, ramos glabros ou 
pilosos, cilíndricos ou quadrangulares. Folhas 
pecioladas, com pontoações translúcidas, glabras a 
pilosas, margem inteira; nervação broquidródroma. 
Inflorescência axilar ou terminal, auxotélica, em 
dicásio, racemo, ou flores solitárias. Botão floral 
piriforme ou com constrição acima do ovário, cálice 
com lobos inteiramente fusionados ou parcialmente 

fusionados; quando fusionados o ápice pode ser 
arredondado ou apiculado, rasgando-se na antese 
em 4–5 lobos calicinos irregulares; corola 4(–5)-
mera, alva; filetes livres, anteras rimosas, dorsifixas; 
estigma capitado ou punctiforme, ovário 2–5 locular, 
óvulos 2–90 por lóculo. Fruto globoso, elíptico, 
piriforme ou oblongo com cálice persistente; 
sementes 4–325, testa óssea com várias camadas de 
células sobrepostas, embrião com hipocótilo longo 
e cotilédones pequenos a rudimentares.

Chave de identificação das espécies de Psidium ocorrentes na APA Estadual de Macaé de Cima 

1. Plantas com indumento ferrugíneo  .....................................................................................................  2
2.	 Botão	floral	constrito	acima	do	ovário,	cálice	com	lobos	inteiramente	fusionados	 .......................  

 ....................................................................................................................1.2. Psidium guineense 
2’.	 Botão	floral	não	constrito	acima	do	ovário,	cálice	parcialmente	fusionado	 ... 1.6. Psidium rufum 

1’. Plantas glabras ou glabrescentes, indumento não ferrugíneo  .............................................................  3
3. Folhas glabras, nervuras laterais inconspícuas  ...........................................................................  4
3’. Folhas glabrescentes, nervuras laterais evidentes em ambas as faces  ........................................  5

4. Arbórea ou arbustiva 1–3 m alt., pecíolo 5–8 mm compr.  ............. 1.1. Psidium cattleianum 
4’. Arbórea 6–14m alt., pecíolo 10–30 mm compr. .......................1.3. Psidium longipetiolatum

5. Arbórea ca. 8 m alt., pecíolos 3  –8 mm compr., frutos 9–13 × 6–12 mm  .......................  
 .................................................................................................... 1.4. Psidium myrtoides 

5’. Arbustiva ca. 3 m alt., pecíolos 1–2mm compr., frutos 4–5 × 4,5–5mm  .......................  
 ........................................................................................................... 1.5. Psidium ovale 

1.1. Psidium cattleianum Sabine, Trans. Hort. Soc. 
London 4: 317, 1821.

Ilustração em Landrum & Kawasaki 1997.
Árvores ou arbustos 1–3 m alt.; ramos 

glabros ou glabrescentes, cilíndricos, 0,5–6 mm 
diâm. Pecíolos 5–8 × 0,5–2,5 mm, canaliculados. 
Folhas obovadas, 3,2–6,5 × 1,3–4 cm, ápice obtuso 
ou apiculado, base cuneada, margem levemente 
revoluta, cartáceas ou coriáceas, glabras em ambas 
as faces; pontoações inconspícuas em ambas as 
faces; nervura central sulcada na face adaxial, 
saliente na face abaxial, nervuras laterais 6–12 
pares, inconspícuas na face adaxial, salientes na 
face abaxial, nervuras intramarginais afastadas 
da margem 1–3 mm. Flores solitárias, brácteas 
ovadas, 1–5 × 1–2,5 mm, pedicelos 3–18 × 0,5–2 
mm, bractéolas ovadas ou deltóides, 2 × 0,8–1 
mm, persistentes. Botões florais 5–12 × 3,5–6 mm, 
cálice com lobos parcialmente fusionados, 4(–5)-
mero, lobos 2–8 × 2–10 mm; corola 5–mera, pétalas 
5–8 × 4–5 mm; filetes 5–10 mm compr., anteras 
0,5–1 × 0,5–1 mm; ovário 4–locular, óvulos (12–
)13 por lóculo, estiletes 5–8 mm compr., estigma 
captado. Frutos globosos, 15–40 × 9–25 mm, 
glabros, sementes 38–45, angulosas, 5–6 × 3–5 mm.

Espécie comum em vegetação de restinga 
ocorrendo em quase todos os estados litorâneos 
brasileiros (BFG 2015). O binômio Psidium 
cattleianum não foi utilizado por Barroso & 
Peron (1994) na Flora de Macaé de Cima. O 
espécime C.M.Vieira 456 foi identificado como P. 
spathulatum, hoje sinônimo de P. ovale (Soares-
Silva & Proença 2006). De fato, as duas espécies 
se assemelham quanto ao formato das folhas, o que 
provavelmente levou a identificação equivocada, 
sendo diferenciadas pela dimensão das folhas e 
frutos, maiores em P. cattleianum. Em Macaé de 
Cima foi encontrada no sub-bosque da Floresta. 
Flores coletadas em dezembro e frutos em março. 
Material examinado: Nova Friburgo, Macáe de Cima, 
12.II.1872, fl., A. Glaziou 6887 (P); Nova Friburgo, 
Reserva Ecológica Municipal de Macaé de Cima, 
estrada para a fazenda Ouro Verde, 22º33’/22º28’S, 
42o30’/42o34’W, fl., C.M.Vieira 456 (RB); Reserva 
Ecológica Municipal de Macaé de Cima, margens do 
Rio Macaé, próximo ao H.F.S Joao, 22º33’/22º28’S, 
42o30’/42o34’W, 12.IX.1993, fr., F.C.P. Garcia 750 (RB, 
UB, K); Rio Bonito de Lumiar, Pousada dos Cristais 
1.III.2004, fr., E.J.Lucas et al. 220 (RB, K); Sítio dos 
Lírios Brancos, 17.II.2001, fr., A.Quinet 1973 (RB, 
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RFA); estrada para Macaé de Cima, Km 8, 6.III.1986, 
fr, H.C. Lima et al. 2673 (RB). 

1.2. Psidium guineense Sw. Prodr. Veg. Ind. Occ.: 
77 (1788).  Fig. 2a

Ilustração em Landrum & Kawasaki 1997.
Arbustos 1 m alt.; ramos jovens com 

indumento ferrugíneo, quadrangulares 1–3 mm 
diâm. Pecíolos 3–10 × 0,5–2 mm, canaliculados. 
Folhas elípticas ou ovadas, 5–12 × 2–6 cm, ápice 
agudo ou obtuso, base aguda ou obtusa, margem 
levemente revoluta, cartáceas a coriáceas, pilosas 
na face abaxial, pubérulas na face adaxial; 
pontoações evidentes em ambas as faces; nervura 
central sulcada na face adaxial, saliente na face 
abaxial, nervuras laterais 7–9 pares, sulcadas na 
face adaxial, salientes na face abaxial, nervuras 
intramarginais afastadas da margem 0,5–2mm. 
Flores em dicásio trifloro ou solitárias, brácteas 
ovadas ou lineares, 1–3 × 0,5–1 mm, pedicelos 
2–17 × 0,3–2 mm, bractéolas ovadas ou lineares, 
1,5–3 × 0,4–1 mm. Botões florais piriformes, 6–14 
× 4–6 mm, constritos imediatamente acima do 
ovário, cálice com lobos inteiramente fusionados 
rasgando-se na antese em lobos irregulares, 
4(–5)-mero, lobos calicinos, 4–8 × 2–8 mm; corola 
5-mera, pétalas 7–13 × 4–11 mm, filetes 7–12 mm 
compr., anteras rimosas, 1–2 × 0,3–0,8 mm; ovários 
4–5 locular, óvulos (70–)77 por lóculo, estilete 5–8 
mm compr., estigma capitado. Frutos globosos, 
10–25 × 8–22 mm, pilosos ou glabrescentes, 
sementes 223–240, angulosas 2–2,5 × 1,5–2 mm.

A espécie ocorre desde a América Central 
até o Sul do Brasil (Brandão et al. 2002). No 
Brasil tem ocorrência assinalada em quase todos 
os estados nos domínios da Floresta Amazônica, 
Caatinga, Cerrado e Floresta Atlântica (BFG 2015). 
Em Macaé de Cima foi encontrada nas bordas da 
mata ou em áreas antropizadas. Flores coletadas 
em outubro e frutos em março.
Material examinado: Nova Friburgo, Macaé de Cima, 
Fazenda Ouro Verde, trilha para a bacia, 15.VIII.1993, 
C.M.Vieira & L.C.Gurken 347 (RB); Reserva Ecológica 
Municipal de Macaé de Cima. estrada para a fazenda 
Ouro Verde, 27.VIII.1993, fr, C.M.Vieira et al. 387 (RB); 
Área de Proteção Ambiental Macaé de Cima, 17.X.2009, 
fl, R.Brum-Castro et al. 06 (RFFP, RB).

1.3. Psidium longipetiolatum D.Legrand Sellowia, 
13: 341, 1961.  Fig. 2b

Ilustração em Legrand & Klein 1977.
Árvores 6–14 m alt.; ramos glabros ou 

glabrescentes, cilíndricos, 1,5–6 mm diâm. 
Pecíolos 10–30 × 1–1,5 mm, canaliculados. 

Folhas obovadas, raro elípticas, 6–12 × 2,3–5,5 
cm, ápice acuminado, agudo ou obtuso, base 
cuneada ou obtusa, margem revoluta, cartáceas, 
glabras; pontoações inconspícuas em ambas as 
faces; nervura central sulcada na face adaxial, 
saliente na face abaxial, nervuras laterais 8–10 
pares, inconspícuas na face adaxial, evidentes na 
face abaxial, nervuras intramarginais afastadas da 
margem 1–3 mm. Flores solitárias ou racemos, 
2–4 flores, brácteas ovadas, 2–2,5 × 2,5–3 mm, 
pedicelos 7–30 × 0,7–1 mm, bractéolas ovadas 
ou deltoides, 0,2–0,3 × 0,4–0,5 mm. Botões 
florais piriformes, 13–15 mm; cálice com lobos 
inteiramente fusionados rasgando-se na antese em 
lobos irregulares,  5–mero, lobos calicinos 2–3 × 
3–5 mm; flores não vistas; ovário 4(–5)-locular, 
óvulos 8–10 por lóculo. Frutos globosos, 13–20 
× 10–17mm, glabros, sementes 11–14, angulosas, 
4–6 × 4–5 mm.

Espécie restrita a Floresta Atlântica nos 
estados do Sudeste e Sul do Brasil (BFG 2015). 
O binômio Psidium longipetiolatum não foi 
utilizado por Barroso & Péron (1994). O espécime 
C.M.Vieira 460 foi identificado por estes autores 
como Psidium robustum. De fato, as espécies 
se assemelham quanto ao hábito arbóreo e 
formato obovado das folhas, mas se diferenciam 
principalmente pelo longo comprimento do pecíolo 
(10–30 mm), caractere diagnóstico de Psidium 
longipetiolatum. Flores coletadas em novembro e 
frutos em janeiro.
Material examinado: Nova Friburgo, Macaé de Cima, 
1994, fl., C.M.Vieira 460 et al. (RB); Macaé de Cima, 
Sítio do Cedro. Área de Proteção Ambiental de Macaé de 
Cima, 22º21’1’’S, 42º 26’25’’W, Elev. 865 m, 3.XI.2013, 
fl., P. Pietro (RB 595055); Macaé de Cima, Sítio do 
Cedro. APA de Macaé de Cima, 22º21’1’’S, 42º26’25’’W, 
Elev. 865 m, 26.I.2014, fr., P. Pietro (RB 595299).

1.4. Psidium myrtoides O.Berg, Fl. bras.14 (1): 
384, 1857. Fig. 2c

Árvores 8 m alt.; ramos jovens glabros 
ou glabrescentes, cilíndricos, 1,5–2 mm diâm. 
Pecíolos 3–8 × 0,5–1,5 mm, sulcados. Folhas 
obovadas, elípticas ou ovadas 5–13 × 2–4,5 cm, 
ápice acuminado, agudo ou obtuso, base cuneada 
ou aguda, margem levemente revoluta, cartáceas 
a coriáceas, discolores, esparsamente pubescentes 
ao longo das nervuras e bordo foliar; pontoações 
evidentes em ambas as faces; nervura central 
sulcada na face adaxial, saliente na face abaxial, 
nervuras laterais 10–17 pares, evidentes em ambas 
as faces, nervuras intramarginais afastadas da 
margem 1–2 mm. Inflorescência em racemos ou 
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Figura 2 – a. Psidium guineense – detalhe do fruto; b. P. longipetiolatum – hábito arbóreo; c. P. longipetiolatum – detalhe da 
antese; d. P. rufum – ramo com flores e detalhe do botão floral com cálice parcialmente fusionado. Barras de escala = 5 mm. 
Fotos: a,b,d. Amélia Tuler; c. Pablo Pietro Viany.
Figure 2 – a. Psidium guineense – detail of the immature fruit; b. P. longipetiolatum – arboreal habit; c. P. longipetiolatum – floral buds in anthesis; d. 
P. rufum – branch with flowers and detail of floral bud with calyx partially fused. Scale bars = 5 mm. Fotos: a,b,d. Amélia Tuler; c. Pablo Pietro Viany.

a b

c d
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inflorescência auxotélica, 2–8 flores, brácteas 
ovadas ou deltóides, 2–3 × 1,5–2 mm, pedicelos 
5–12 × 0,2–1 mm, bractéolas ovadas ou lineares, 
0,5–1 × 0,2–1 mm. Botões florais piriformes, 
2–5 × 2–3,5 mm; cálice com lobos parcialmente 
fusionados na antese, 5-mero, lobos calicinos 1,5–3 
× 1,5–2 mm, arredondados; corola 5-mera, pétalas 
4–5 × 3–5 mm, alvas; filetes 3–5 mm compr., 
anteras, 0,5–1 × 0,5–1 mm; ovário 4-locular, óvulos 
4(–6) por lóculo, estilete 5 mm compr., estigma 
punctiforme. Frutos piriformes ou globosos, 9–13 
× 6–12 mm, glabros; sementes 5–8, angulosas, 
4–5 × 2–3 mm.

Espécie de ampla distribuição, ocorrendo nos 
estados de TO, BA, CE, MA, DF, GO, ES, MG, RJ, 
SP, PR e RS nos domínios da Caatinga, Cerrado 
e Floresta Atlântica (BFG 2015). Em Macaé de 
Cima, a espécie foi encontrada próxima à margem 
do rio Macaé, em altitude de ca. de 750 m. Frutos 
coletados em março.
Material examinado: Nova Friburgo, Macaé de Cima, 
1.III.2004, fr., E.J.Lucas et al. 224 (RB, K). 
Material adicional: BRASIL. RIO DE JANEIRO: São 
José do Vale do Rio Preto, 13.IX.2000, fl., F.M.B Pereira 
48 (RFA, RB).

1.5. Psidium ovale (Spreng.) Burret, Notizbl. Bot. 
Gart. Berlin-Dahlem 15: 485,1941.

Ilustração em Soares-Silva & Proença 2006.
Arbustos 3 m alt.; ramos glabrescentes, 

ramos achatados quando jovens, 0,5–3 mm diâm. 
Pecíolos 1–2 × 0,5–1 mm, canaliculados. Folhas 
ovadas raro elípticas 1–3,5 × 0,5–2 cm, ápice 
obtuso ou arredondado, base aguda ou curtamente 
atenuada, margem revoluta, ciliada quando jovem, 
cartáceas; pontoações salientes em ambas as faces; 
nervura central sulcada ou plana na face adaxial, 
salientes na face abaxial, nervuras laterais 6–10 
pares, evidentes em ambas as faces, nervuras 
intramarginais afastadas da margem 0,5–1 mm. 
Flores solitárias, em racemos ou em inflorescências 
auxotélicas, 2–4 flores, brácteas deltóides, ovadas 
ou estreito–ovadas 0,5–1,5 × 0,3–1 mm, ciliadas, 
pedicelos 2–6 mm compr.; bractéolas deltóides, 
ovadas ou lineares 0,4–1 × 0,2–0,5 mm, tricomas 
ao longo do bordo; botões florais piriformes, 
cálice com lobos parcialmente fusionados, 1,5–3 
× 1–2 mm, 5-mero, lobos calicinos 0,2–1 × 1–1,5 
mm, arredondados, bordo ciliado; corola 4–mera, 
pétalas 2,5–3 × 1,5–2 mm,  filetes 1,5–2 mm 
compr., anteras rimosas 0,3–0,5 × 0,2–0,5 mm; 
ovário 2–3 locular, óvulos (2–)4 por lóculo, 
estilete 2 mm compr., estigma punctiforme. Frutos 

globosos 4–5 × 4,5–5 mm, glabros; sementes 4, 
arredondadas, 4–5 × 2,5–3 mm.

Espécie restrita a Floresta Atlântica, com 
ocorrência assinalada nos estados do PR e SC, 
na Região Sul e nos estados do ES, MG e SP na 
Região Sudeste (BFG 2015), sendo sua ocorrência 
aqui estendida ao estado do Rio de Janeiro. Soares-
Silva e Proença (2006) afirmam que a combinação 
Psidium ovale (Spreng.) Burret baseada em uma 
das primeiras espécies brasileiras de Psidium, 
descrita como Myrtus ovalis Spreng, foi ignorada 
nas identificações de herbários e floras, sendo 
a espécie descrita sob diferentes sinônimos 
(Myrcianthes brunnea var. grandifolia O.Berg, P. 
spathulatum Mattos, P. hatschbachii D.Legrand, P. 
imaruinense Mattos, P. hagelundianum Mattos). De 
fato, nas coleções por nós estudadas encontramos 
a espécie identificada sob diferentes nomes. Além 
de Nova Friburgo, foram identificados espécimes 
nos municípios de Santa Maria Madalena, na 
Pedra Dubois, Itatiaia, Parque Nacional do 
Itatiaia e Teresópolis, na Serra dos Órgãos, em 
altitudes de 1000–1500 m. Em Macaé de Cima 
foi coletada próximo às margens do Rio Macaé. 
Flores coletadas em fevereiro e frutos coletados 
em setembro. 
Material examinado: Nova Friburgo, Macaé de Cima, 
10.IX.1994, C.M.Vieira & L.C.Gurken 640 (RB).
Material adicional: BRASIL. RIO DE JANEIRO: 
Itatiaia, Parque Nacional do Itatiaia 22o15’–22o28’S, 
44o34’–44o45’W, Visconde de Mauá, Cruz, antiga 
Fazenda da Cruz, margem do Rio Cruz, Alt. 1.350 m.s.m, 
6.X.1994, fr., S.J. Silva Neto 515 (RB). Santa Maria 
Madalena, Pedra Dubois, 22.II.1983, fl., H.C.Lima & 
T. Plowman 1869 (RB). 

1.6. Psidium rufum Mart. ex DC., Prodr. 3: 234, 
1828. Fig. 2d

Ilustração em Kawasaki 1989.
Árvores 2–3 m alt.; ramos com indumento 

ferrugíneo, cilíndricos, com nós bem marcados, 1–3 
mm diâm. Pecíolos 4–5 × 0,8–1 mm, canaliculados. 
Folhas elípticas a estreitamente elípticas, 5–10 × 
2–3 cm, ápice obtuso ou acuminado, base cuneada 
a obtusa, margem levemente revoluta, pubérulas a 
glabras na face adaxial, pubescentes a pubérulas 
na face abaxial, cartáceas a coriáceas; pontoações 
evidentes em ambas as faces; nervura central 
sulcada na face adaxial, saliente na face abaxial, 
nervuras laterais 8–12 pares, sulcadas na face 
adaxial, muito evidentes na face abaxial, dando 
aspecto bulado ao limbo; nervuras intramarginais 
afastadas da margem 1–1,5 mm. Flores solitárias 
ou racemos, 2–8 flores; brácteas deltóides, ovadas 
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ou estreito ovadas 1,5–2 × 1–2 mm, tricomas 
ferrugíneos ao longo do bordo, pedicelos 3–5 
mm compr., bractéolas não vistas. Botões florais 
piriformes, 5–8 × 1–2 mm; cálice com lobos 
parcialmente fusionados, 5-mero, lobos calicinos 
1–2 × 1,5–2 mm; corola 5-mera, pétalas 4–5 × 2–3 
mm, alvas; filetes 1,5–2 mm compr., anteras 0,8–1 
× 0,5–1 mm; ovário 2–3 locular, óvulos (2–)5 por 
lóculo, estilete 3–5 mm compr., estigma captado. 
Frutos globosos, 2–4 × 2–3 mm, pubérulos a 
glabros; sementes 8–10, angulosas, 3–4 × 2–3mm.

Espécie de ampla distribuição, ocorrendo nos 
estados de BA, CE, DF, GO, ES, MG, RJ, SP e PR 
nos domínios do Cerrado e da Mata Atlântica (BFG 
2015) Em Macaé de Cima, indivíduos da espécie 
foram encontrada em áreas de encosta de morros, 
no interior de florestas, em bordas ou próximos 
à áreas antropizadas, como estradas e pastagens. 
Flores coletadas de setembro a janeiro e frutos 
coletados em novembro.
Material examinado: Nova Friburgo, Macaé de Cima, 
5.XI.1881, fl., A. Glaziou 13446 (P); 27.XI.1888, fl., A. 
Glaziou 17683 (P); Distrito de Lumiar, sítio do Cedro, 
15.XII.2011, fl., R.Borges et al. 1198 (RB); proximidades 
do Sítio do Cedro, Macaé de Cima, 19.IX.2015, fl., 
A.C.Tuler et al. 536 (RB); proximidades do Sítio do 
Cedro, Macaé de Cima, 19.IX.2015, fl., A.C.Tuler et 
al. 538 (RB).
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Resumo
As áreas inundadas continentais e a região costeira do estado do Ceará apresentam comunidades vegetais aquáticas 
constituídas por Angiospermas. Espécies pertencentes às famílias  Hydrocharitaceae, Cymodoceaceae e Ruppiaceae 
são comumente encontrados nestes ambientes, constituindo relvados marinhos ou de água doce, submersos ou 
emersos. Este trabalho apresenta o estudo florístico destas famílias, descrevendo representantes dos gêneros 
Apalanthe, Egeria, Najas, Limnobium, Halophila, Halodule e Ruppia, estes três últimos também reconhecidos 
pela denominação de “fanerógamas marinhas”. Um total de nove táxons pertencentes à Hydrocharitaceae foram 
registrados para o Ceará: Apalanthe granatensis, Egeria densa, E. najas, Limnobium laevigatum, Najas arguta var. 
arguta, Najas arguta var. podostemon, N. conferta, N. marina e Halophila decipiens. Além destas, a ocorrência 
de Halodule wrightii (Cymodoceaceae ) foi registrada em toda a extensão litorânea, enquanto Ruppia maritima 
(Ruppiaceae) em áreas estuarinas. A maioria das espécies continentais registradas foi encontrada na região central 
semiárida do Estado do Ceará. Neste trabalho são apresentadas descrições, comentários taxonômicos, chaves de 
identificação, ilustrações e dados de distribuição geográfica das espécies. 
Palavras-chaves: macrófitas aquáticas, ervas marinhas, áreas inundadas, comunidades vegetais interdidais.

Abstract
The continental wetlands and the coast of Ceará State included submerged and emmersed aquatic plant communities 
composed of Angiosperms. Species belonging to the Hydrocharitaceae, Cymodoceaceae and Ruppiaceae families 
are found in these environments, comprising vegetation of intertidal zones and  freshwater marshes, submerged 
or emersed. This work presents a floristic study of these families in Ceará and descriptions of representatives 
of the genera Apalanthe, Egeria, Najas, Halophila, Halodule and Ruppia. The last three are known as “marine 
phanerogams or seagrasses”. Nine taxa of Hydrocharitaceae were recorded: Apalanthe granatensis, Egeria densa, 
E. najas, Limnobium laevigatum, Najas arguta var. arguta, Najas arguta var. podostemon, N. conferta, N. marina 
and Halophila decipiens. In addition to these, Halodule wrightii (Cymodoceaceae) populations were found 
throughout the coast of the State while Ruppia maritima (Ruppiaceae) had occurrence reported only in estuaries. 
The majority of continental species were reported in a semi-arid central region of Ceará State. Full descriptions, 
taxonomic observations, identification keys, illustrations and data on geographic distribution are presented. 
Key words: aquatic macrophytes, seagrass, wetlands, intertidal zone communities.
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Introdução
Os representantes de Hydrocharitaceae 

Juss., Ruppiaceae Horan. e Cymodoceaeae Vines 
ocorrem em ambientes aquáticos continentais 
e marinhos. No estado do Ceará, as espécies 
compõem formações vegetais herbáceas muito 
evidentes durante o período chuvoso ou, no caso 

das espécies marinhas, perceptíveis com o recuo 
diário das marés. 

Estas famílias pertencem às Alismatales 
R.Br. ex Bercht. & J.Presl (APG IV 2016), 
porém com posicionamentos filogenéticos 
distintos. Hydrocharitaceae, Alismataceae Vent. 
e Butomaceae (Mirb.) constituem um grupo 
monofilético reconhecido como “clado petaloide” 
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por apresentarem perianto provido de cálice e 
corola. Por outro lado, as Cymodoceaeae e as 
Ruppiaceae formam um grupo monofilético 
com as demais Alismatales (Aponogetonaceae  
Planch., Juncaginaceae Rich., Maundiaceae 
Nakai, Potamogetonaceae Berch. & J.Presl., 
Scheuchzeriaceae F.Rudolphi, Zosteraceae 
Dumort.)  evidenciadas pelo perianto tepaloide 
(Ross et al. 2016). Apesar da filogenia de 
Alismatales possuir uma segunda configuração na 
qual evidenciou um parentesco com as Acoraceae 
Martinov., as Hydrocharitaceae permaneceram 
posicionadas como grupo monofilético e irmão 
de Butomaceae, constituindo o “clado petaloide” 
(Petersen et al. 2016). Neste mesmo estudo, as 
Cymodoceaceae e as Ruppiaceae posicionaram-se 
distante filogeneticamente de Hydrocharitaceae, 
porém mantendo um “clado tepaloide”.  

Hydrocharitaceae Juss. está representada 
por 18 gêneros e aproximadamente 116 espécies 
(Stevens 2001), amplamente distribuídas em 
ambientes de água doce e marinhos tropicais 
e subtropicais. A origem oriental dos seus 
representantes foi inferida por Chen et al. (2012) 
ao considerar o sudoeste da Ásia como o centro de 
diversidade genética da família e ao fato de que, no 
Cretáceo, a região apresentou condições climáticas 
de elevada umidade e temperatura associadas à 
formações de planícies inundadas (Vu Khu 2000; 
Okada 2001).  

Considerando a variação morfológica dos 
seus representantes, Hydrocharitaceae  foi dividida 
nas seguintes subfamílias (Stevens 2001 em 
diante): Anacharidoideae Thomé, representada 
pelos gêneros Apalanthe Planch., Appertiella 
C.D.K.Cook & Triest, Blyxa Noronha ex Thouars, 
Egeria Planch., Elodea Michx., Nechamandra 
Planch. e Ottelia Pers. com ocorrência em 
regiões temperadas e tropicais, especialmente 
na América; Hydrocharitoideae Eaton, por 
Hydrocharis e Limnobium, dispersos nas regiões 
temperada e subtropical; Hydrilloideae Luersson, 
por Enhalus Rich., Halophila Thouars, Hydrilla 
Rich., Najas L., Thalassia Banks ex C.Koenig e 
Vallisneria L. com ocorrência nas regiões tropical 
e subtropical, especialmente África e Ásia, sendo 
Najas subcosmopolita; e Stratiotoideae Luersson, 
por Stratiotes, restrito à Eurasia. Na América 
do Sul existe o predomínio de gêneros de água 
doce, enquanto que na Ásia e Oceania, os gêneros 
marinhos Enhalus, Halophila e Thalassia são 
mais representativos (Stevens 2001).  No Brasil, 
Apalanthe, Egeria, Limnobium, Najas e Ottelia 

são indicados para áreas alagadas continentais e 
Halophila para as regiões litorâneas (BFG 2015), 
em profundidades que podem ultrapassar os 50 m 
(Oliveira et al. 1983).

Duas espécies do gênero Halophila, H. 
bailloni Aschers. e H. decipiens Ostenf., fazem parte 
do conhecido grupo das fanerógamas marinhas. Este 
grupo é formado por representantes de 12 gêneros 
das famílias Cymodoceaceae, Hydrocharitaceae, 
Posidoniaceae e Zoosteraceae, todas inseridas na 
ordem Alismatales. Evolutivamente, estas plantas 
representam diferentes linhagens que evidenciam 
uma possível ocupação secundária do ambiente 
aquático marinho, sendo estes eventos considerados 
singulares entre as Angiospermas, as quais 
tiveram sua história evolutiva predominantemente 
envolvida em ecossistemas terrestres (Les et 
al. 1997). As fanerógamas marinhas ocorrem 
nas regiões tropicais e temperadas (Green & 
Short 2003), podendo constituir uma vegetação 
dominante em extensas áreas da zona litorânea 
brasileira (Oliveira et al. 1983). 

O presente trabalho teve como objetivo 
o estudo florístico de Hydrocharitaceae e de 
fanerógamas marinhas, Cymodoceaceae e 
Ruppiaceae do estado do Ceará, contribuindo 
para o conhecimento da diversidade da flora local 
e atualização das informações de distribuição 
geográfica e de padrões de ocupação dos ambientes. 

Material e Métodos 
As amostras estudadas foram obtidas 

através de coletas realizadas nos anos de 2011 
a 2015, assim como espécimes herborizados 
localizados nos herbários (ALCB, ASE, EAC, 
HCDAL, HVASF, UFRN, as siglas seguem Thiers, 
continuamente atualizado). A identificação das 
espécies foi realizada através de bibliografia 
especializada (Cook 1985, 1996, 1998; Cook 
& Urmi-König 1983, 1984; den Hartog 2006; 
Lowden 1986, 1992; Haynes 1977; Haynes & 
Holm-Nielsen 2001; Oliveira et al. 1983). As 
abreviações dos nomes dos autores estão de 
acordo com IPNI (2015). O material coletado 
foi herborizado seguindo a metodologia de 
Ceska (1986) e Haynes (1984) e depositado 
no herbário EAC. As formas de crescimento 
seguem Cook (1996). As descrições das famílias 
e gêneros estão baseadas em Cook (1985, 1998), 
Cook & Urmi-König (1983, 1984), den Hartog 
(2006), Kubitzki (1998), Lowden (1986, 1992) e 
Oliveira et al. (1983). O sistema de quadriculas 
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georreferenciadas com grade de 0,5º foi utilizado 
para a distribuição geográfica das espécies (Fig. 
1), o qual vem sendo tradicionalmente utilizado 
para a Flora do Ceará (Matias & Souza 2011). A 
ocorrência das populações foi determinada através 

das coordenadas obtidas por GPS (em campo) ou 
com base nos dados de registro de Herbários. 

Resultados 
Tratamento taxonômico

Chave de identificação de famílias

1. Plantas submersas de ambiente marinho  .............................................................................................  2
1’. Plantas submersas ou emersas de ambientes aquáticos continentais  ..................................................  2

2. Folhas oblongas-obovadas, ovário ínfero  .........................................................  Hydrocharitaceae
2’. Folhas lanceoladas, ovário súpero  ..............................................................................................  3

3.	 Ápice	foliar	bicúspide	à	tricúspide,	flores	díclinas	 .....................................  Cymodoceaceae 
3’.	 Ápice	foliar	agudo	serrilhado,	flores	monóclinas	 ..............................................  Ruppiaceae

Figura 1 – Mapa do estado do Ceará (CE), Brasil, evidenciando o sistema de quadrículas georreferenciadas.
Figure 1 – Map of Ceará state (CE), Brazil, showing the system of georeferenced squeres grid.
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1. Limnobium Rich.
1.1. Limnobium laevigatum (Humb. & Bonpl. ex 
Willd.) Heine, Adansonia 8 (3): 315. 1968. 
 Fig. 2a-c

Plantas monoicas, herbáceas de água 
doce, emersas, livres flutuantes ou enraizadas. 
Raizes adventícias basais.  Caule monomórfico, 
estolonífero incumbente flutuante, 2–3 mm 
diâm, entrenós 7–8 cm compr. Filotaxia alterna 
polística com entrenós curtos apicais compondo 
rosetas. Folha peciolada, pecíolo ereto 3,5–10 
mm compr.; elíptica ou orbiculada, 4–7,5 × 
2–3,4 mm, ápice obtuso a agudo, base atenuada 
a aguda, acródoma, 7-nervada, margem lisa; 
bainha 1–1,5 cm compr.; estípulas presentes; 
escamas intravaginais lanceoladas, 1,2–2,3 
mm compr. Inflorescências cimosas, pedúnculo 
4,5–5 cm compr.; espata 1,7–2,5 mm compr., 
emersas. Flores díclinas, diclamídeas, trímeras, 
emersas, estaminadas e pistiladas desenvolvendo 
em ramos distintos do mesmo indivíduo, 
pediceladas; pedicelo 2,5–3 cm compr.; sépala 
ovada a lanceolada, 2–2,3 × 3 mm, verde; pétala 
lanceolada, 1–1,8 × 1–1,3 mm, brancas. Flor 
estaminada com 9 estames, 1,4–2,3 mm compr. 
Flor pistilada 8–10 mmm compr., ovário ínfero, 

tricarpelar, unilocular, pluriovulado, estilete 
parcialmente diviso a 1/3 da porção distal, 5–6 
mm compr., estígmas 6, bífidos,  Fruto cápsula 
non vidi. 
Material examinado: Vársea Alegre, Lagoa Azul, 
10.VI.2015, L.Q. Matias 741 (EAC);  Cedro, Sítio Mocó-
Lages, 13.V.2015, L.Q. Matias 732 (EAC). 

As populações de L. laevigatum possuem 
distribuição da América Central ao Norte 
da Argentina (Lowden 1992), ocorrendo em 
diferentes ambientes alagados, lênticos ou lóticos, 
naturais ou não (Cook & Urmi-König1983). A 
distribuição geográfica de L. laevigatum no 
Brasil é bastante ampla, ocorrendo em todas as 
regiões e, para a Região Nordeste, os registros 
indicavam populações para Piauí, Pernambuco e 
Maranhão (BFG 2015). No Ceará, a espécie foi 
coletada pela primeira vez em 2015, na região 
do Inhamuns (Fig. 1: I5), sendo este o único 
registro para o estado,  representando uma nova 
ocorrência para espécie. As populações formam 
aglomerados densos em lagoas temporárias e 
pequenos açudes na região semiárida. A espécie 
pode ser facilmente reconhecida pelas folhas 
emersas orbiculares dispostas em rosetas apicais 
e inflorescências eretas com pétalas alvas.

Chave de identificação dos gêneros de Hydrocharitaeae do Ceará

1. Plantas marinhas, folhas oblonga-obovadas  ..................................................................... 5. Halophila
1’. Plantas aquáticas continentais; folhas lanceoladas a lineares ou pecioladas elípticas a orbiculadas.

2.	 Caule	incumbente	emerso;	filotaxia	polística	com	entrenós	curtos	formando	rosetas	apicais,	estípulas	
presentes, pecíolo ereto  ........................................................................................... 1. Limnobium

2’.	 Caule	flexível	submerso;	filotaxia	alterna,	oposta	ou	verticilada;	folhas	dispostas	por	todo	caule,	
estípulas e pecíolo ausentes.
3.	 Folhas	com	bainha;	flores	aclamídeas	 ...................................................................... 3. Najas
3’.	 Folhas	sem	bainha;	flores	monoclamídeas	ou	diclamídeas.

4.	 Plantas	monoicas;	folha	linear	triangular	com	estrias	fibrosas	marginais	 ... 4. Apalanthe
4’.	 Plantas	dioicas;	folha	lanceoladas	sem	estrias	fibrosas	marginais	 .................  2. Egeria

Hydrocharitaceae Juss., Genera Plantarum: 67 
(1789).

Plantas monoicas ou dioicas, herbáceas 
aquáticas,  submersas ou emersas,  l ivres 
flutuantes ou enraizadas. Raízes adventícias 
na região nodal caulinar. Caule monomórfico 
ou dimórfico, rizomatoso, horizontal com 
folhas escamiformes, clorofilado longo, ereto 
ou prostrado; entrenós curtos distais a longos 
proximais ou regulares. Filotaxia alterna, oposta 
ou verticilada. Folhas simples, uninérveas 

ou paralinérveas, geralmente com margem 
serreada, bainha aberta; lígula ausente; estípulas 
comumente ausentes; escamas intravaginais 
inconspícuas ou escamiformes. Inflorescência 
cimosa ou reduzida a uma flor solitária axilar. 
Flores díclinas ou monóclinas, monoclamídeas 
ou diclamídeas, trímeras, pétalas e sépalas 
livres; estames 3–numerosos, livres ou unidos 
entre si, anteras rimosas; gineceu gamocarpelar, 
3–6 carpelar, ovário ínfero, unilocular, uni-
pluriovulado. Fruto baga ou cápsula.
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Figura 2 – a-c. Limnobium laevigatum – a. habito; b. flor pistilada; c. estame. d-g. Egeria densa – d. hábito; e. folha; 
f. detalhe do nó; g. filete clavado. h. E. najas – filete atenuado. [a-c. L.Q. Matias 741, 732 (EAC); d-f. C.A. Amorim 
10650 (EAC); g. A.J. Rangel s.n. (EAC); h. (S.R. Lacerda s.n. 039527 (EAC)]. 
Figure 2 – a-c. Limnobium laevigatum – a. habit; b. pistillate flower; c. stamen. d-g. Egeria densa – d. habit; e. leaf; f. detail of node; 
g. clavate filament; h. E. najas – attenuate filament. [a-c. L.Q. Matias 741, 732 (EAC); d-f. C.A. Amorim 10650 (EAC); g. A.J. Rangel 
s.n. (EAC); h. (S.R. Lacerda s.n. 039527 (EAC)].
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2. Egeria Planch., Ann. Sci. Nat. Bot. ser. 3, 11: 
79. 1849.

Plantas dioicas, herbáceas de águas doces, 
submersas enraizadas. Raízes adventícias basais e 
na região nodal caulinar. Caule monomórfico, ereto, 
irregularmente ramificado e de fácil fragmentação, 
liso ou aculeado, entrenós inconspícuos curtos 
distais a alongados proximais. Filotaxia oposta ou 
verticilada, aglomeradas e sobrepostas nos ramos 
apicais. Folha séssil, linear-lanceolada, ápice agudo 
aculeado, base arredondada pela expansão da 
bainha, nervura paralelódroma, margem serreada 
não contornada por estrias fibrosas, acúleos 
inconspícuos unucelulares; bainha arredondada 

ou auriculada, serreada a denticulada, geralmente 
amplexicaule; estípulas ausentes; escamas 
intravaginais aos pares, triangulares a orbiculares, 
hialinas. Inflorescência cimosa escorpioide axilar 
com uma flor terminal, envolvida por espata séssil, 
estreita, ovóide, formada por 2 brácteas laterais 
conduplicadas. Flor díclina, diclamídea, emersa; 
sépala ovada, cimbiforme, verde; pétala ampla 
elíptica a orbicular, branca. Flor estaminada com 
9 estames. Flor pistilada com 3 estaminódios, 
ovário ínfero, tricarpelar, unilocular, uniovular, 3 
estiletes e estigmas distintos. Fruto cápsula hialina, 
irregularmente deiscente. Semente elíptica, testa 
lisa ou levemente ornamentada.

Chave de identificação das espécies de Egeria do Ceará

1.	 Caule	com	predomínio	de	4	folhas	por	nó;	filete	clavado	e	com	papilas	na	porção	apicaL ...................  
 .....................................................................................................................................2.1. Egeria densa

1’.	 Caule	com	predomínio	de	5	folhas	por	nó;	filete	alongado	e	sem	papilas	na	porção	apical...................  
 ......................................................................................................................................2.2. Egeria najas

2.1 Egeria densa Planch., Ann. Sci. Nat. Bot. ser. 
3, 11: 79. 1849. Fig. 2d-g

Caule 0,3–1 mm diâm., entrenós 1,3–4,8 
mm. Filotaxia verticilada, 4 folhas por nó. Folha 
lanceolada, 0,75–1,45 × 2–4 mm, minuciosamente 
serreada, espinhos multicelulares, margens sem 
fibras celulares. Flor estaminada axilar, sépalas 
3, 2,4–4 × 1,2–2 mm; pétalas 3, 5–9 × 3–6 mm; 
estames 9, filete 2–3 mm × 0,3–0,45 mm, clavado 
na região apical, com papilas; nectários ca. 0,9 mm 
diâm, 0,5 mm altura, lobos iguais. Flor carpelada 
e fruto non vidi.
Material examinado: Caucaia, Lagamar do Cauípe, 
27.IV.2013, D.L.S. Farias 48 (EAC). Crato, Açude 
Thomaz Ostene de Alencar, 18.IV.2012, A.J. Rangel 
(EAC 54030); Açude Thomaz Ostene de Alencar, 
19.XII.2013, C.A. Amorim 10650 (EAC, HCDAL). 
Icapuí, lagoa Olho d’água, RPPN Fazenda Belém, 
26.VI.2015, A.C. Albuquerque 93 (EAC). Iguatu, 
Santarém, 5.IX.2009, L.Q. Matias 594 (EAC). Juazeiro 
do Norte, 17.VII.2014, Açude Manoel Balbino, I.C. 
Lucena 10739 (EAC, HCDAL).
Mater ia l  ad ic iona l  examinado :  BRASIL. 
PERNAMBUCO: Jatobá, Sítio Trindade Povoado 
Amburanas, 6.V.2003, L.Q. Matias 387 (EAC).

Egeria densa é considerada nativa nos 
estados da costa leste do Brasil e na Região 
Centro-oeste (Goiás) (BFG 2015). A sua área de 
ocorrência atinge as regiões de influência das 
bacias do rios Paraná e Uruguai, assim como as 

áreas inundadas do Uruguai e Argentina (Cook 
1984). No Ceará, E. densa ocorre em lagoas 
temporárias ou podem formar densas populações 
nas margens dos reservatórios na região semiárida 
(Fig. 1: H5, J5). No litoral, as populações 
são comuns em lagamares e lagoas costeiras 
interdunares. A espécie é caracterizada por 
apresentar todos os estames com filetes clavados 
e papilosos na sua região anterior. Difere de E. 
heterostemon S. Koehler & C.P. Bove (Holótipo 
RB!) que apresenta apenas três estames centrais 
com esta característica (Koehler  & Bove 2001).

  
2.2. Egeria najas Planch., Ann. Sci. Nat. Bot. ser. 
3, 11: 80. 1849. Fig. 2h

Caule 1,5 mm diâm., entrenós 0,5–3 mm. 
Filotaxia verticilada, 5 folhas por nó. Folha 
lanceolada, 1,1–1,45 cm compr., 3–3,5 mm larg., 
minuciosamente serreada, espinhos multicelulares, 
margens sem fibras celulares. Flor estaminada 
axilar, sépalas 3, 2–3mm compr., 1–1,5 mm de 
larg.; pétalas 3, 3,5–4,2 mm de compr., 2,5–2,9 mm 
de larg.; estames 9, filetes 1,5–1,9 mm compr., 0,2–
0,4 mm de larg., atenuado e sem papilas na região 
anterior; nectário 0,5–0,7 mm diâm., 0,3–0,5 mm 
alt., lobos levemente diferenciados. Flor carpelada 
e fruto non vidi.
Material examinado: Crato, Açude Thomas Ostente de 
Alencar, 20.VI.2006, S.R. Lacerda (EAC 39527).
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Mater ia l  ad ic iona l  examinado :  BRASIL. 
PERNAMBUCO: Cabrobó, Reservatório Tucutu, 
2.VII.2008, N.B. Cavalcante 22 (HVASF, EAC). 
Salgueiro, Lagoa Norte, 1-Umãs, Lote 2, Serra do 
Livramento, 10.VII.2009, J.A. Siqueira-Filho 2249 (EAC, 
HVASF). RIO GRANDE DO NORTE, Parnamirim, 
Riacho Água Quente, Oliveira, 13.VIII.2008, A.C.P. 
Oliveira 13 (UFRN).

Na América do Sul, Egeria najas ocorre em 
simpatria com E. densa nas áreas inundadas das 
bacias dos rios Paraná e Uruguai (Cook 1984). 
A espécie é considerada nativa em oito estados 
brasileiros, nas regiões Sul (Paraná), Sudeste, 
Nordeste e Centro-Oeste (BFG 2015). No Ceará, 
a espécie é encontrada em lagoas temporárias nas 
regiões de clima semiárido (Fig. 1: J5). Egeria najas 
se diferencia de E. densa por apresentar todos os 
filetes não-clavados e desprovidos de  papilas na sua 
região anterior. Por outro lado, E. najas se diferencia 
de E. heterostemon S. Koehler & C.P. Bove por 
apresentar estames com filetes iguais, enquanto que 
E. heterostemon apresenta duas diferentes formas de 
filetes: clavados e papilosos nos estames periféricos 
e, nos estames centrais, os filetes são atenuados e  
glabros (Koehler  & Bove 2001).

3. Najas L., Sp. Pl. 1015. 1753.
Plantas monoicas ou dioicas, herbáceas 

de águas doces, submersas enraizadas. Raízes 
adventícias basais e na região nodal caulinar. 
Caule monomórfico, ereto, irregularmente 
ramificado e de fácil fragmentação, liso ou 
aculeado, entrenós inconspícuos curtos distais a 
alongados proximais. Filotaxia alterna podendo 
assemelhar à oposta ou verticilada devido aos 
entrenós curtos. Folha séssil, linear-lanceolada, 
ápice agudo aculeado, base arredondada pela 
expansão da bainha, nervuras paralelódromas, 
margem serreada com espinhos multicelulares, 
geralmente contornada por estrias fibrosas; 
bainha arredondada ou auriculada, serreada ou 
ciliada; estípulas ausentes; escamas intravaginais 
inconspícuas. Flores díclinas, sésseis, aclamídeas, 
inconspícuas, solitárias, submersas, axilares em 
ramos apicais. Flor estaminada com um estame 
envolvido por bráctea hialina. Flor pistilada com 
ovário súpero, unicarpelar, unilocular, uniovular, 
3 estiletes e estigmas distintos. Fruto aquênio 
envolvido por envoltório membranoso. Semente 
elíptica, ovada ou fusiforme, testa ornamentada.

Chave de identificação das espécies de Najas L. do Ceará

1. Plantas dioicas, caule aculeado, folhas com acúleos na venação central  .................  3.1. Najas marina
1’. Plantas monoicas, caule liso, folhas sem acúleos na venação central 

2. Sementes não recurvadas, testa reticulado-areolada  .........................................  3.2. Najas arguta
2’. Sementes recurvadas, testa reticulado-estriada  ..............................................  3.3. Najas conferta

3.1. Najas marina L., Sp. Pl., 2: 1015. 1753. 
 Fig. 3a-d 

Plantas dioicas. Caule 0,6–1 mm diâm., 
entrenós apicais curtos formando adensamento 
de folhas, ca. 1 mm, revestido por espinhos. 
Folha lanceolada, 1,9–2,6 × 1–2 mm, margem 
evidentemente serreada, estrias fibrosas marginais 
não aparentes, acúleos sobre a venação central; 
bainha levemente arredondada, tênue serreada, 
3–5 espinhos. Flor estaminada non vidi. Flor 
pistilada 3,2 mm compr. Fruto 1,9–2,4 × 0,3–0,5 
mm. Semente elíptica, 1,8–2,1 × 0,3–0,4 mm larg., 
não recurvada; testa reticulado-areolada, aréolas 
poligonais com limites tão longos quantos largos, 
dispostas em colunas irregularmente alinhadas.
Material examinado: Beberibe, lagoa permanente da 
Praia do Canto Verde, 25.VII.1999, L.Q. Matias 175 
(EAC). Camocim, lagoa da Tatajuba, 27.IV.1998, L.Q. 
Matias 127 (EAC). Fortim, Nova esperança, 11.X.2011, 
H.H.S. Gonzalez 32 (EAC).

As populações de N. marina ocorrem do 
sul da Flórida à América do Sul (Lowden 1986). 
A distribuição geográfica de N. marina no Brasil 
é bastante esparsa, com registros no Nordeste 
apenas para Ceará, Piauí, Paraíba, Pernambuco 
e na Região Sudeste para o Rio de Janeiro e São 
Paulo (BFG 2015). No Ceará, a espécie está 
restrita a áreas alagadas da zona costeira (Fig. 1: 
A2, D7, D8), formando aglomerados densos em 
lagoas permanentes circundadas por carnaubais. 
Najas marina é a única espécie do gênero dióica e 
que apresenta acúleos no caule, tornando-se fácil 
diferenciá-la.

3.2. Najas arguta H.B.K., Nov. Gen. et Sp. PL., 1: 
371. 1815. Fig. 3e-j 

Plantas monoica. Caule 0,6–0,8 mm diâm., 
entrenós apicais curtos formando adensamento 
de folhas, ca. 1 mm, acúleos ausentes. Folha 
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Figura 3 – a-d. Najas marina – a. hábito; b. folha; c. gineceu; d. semente envolvida por arilo. e-i. Najas arguta var. 
arguta – e. hábito; f. folha; g. detalhe da borda foliar; h. flor pistilada; i. semente. j.  N. arguta var. podostemon – j. 
semente. k-l. Najas conferta – k. hábito; l. semente. m-p. Apalanthe granatensis – m. hábito; n. folha; o. detalhe da 
borda foliar; p. flor. [a-d. H.H.S. Gonzalez 23 (EAC); e-i. H.H.S. Gonzalez 20 (EAC); j. M.A. Figueiredo 119 (EAC); 
k-l. A.S. Dias (EAC 54027); m-p. H.H.S. Gonzalez 23 (EAC)].
Figure  3 – a-d. Najas marina – a. habit; b. leaf; c. gynoecium; d. seed surronded by aril. e-i. Najas arguta var. arguta – e. habit; f. leaf; 
g. detail of leaf margin; h. pistilate flower; i. seed. j. N. arguta var. podostemon – j. seed. k-l. Najas conferta – k. habit; l. seed. m-p. 
Apalanthe granatensis – m. habit; n. leaf; o. detail of leaf margin; p. flower. [a-d. H.H.S. Gonzalez 23 (EAC); e-i. H.H.S. Gonzalez 20 
(EAC); j. M.A. Figueiredo 119 (EAC); k-l. A.S. Dias (EAC 54027); m-p. H.H.S. Gonzalez 23 (EAC)].
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lanceolada, 10–30 mm × 0,6–1,2 mm, margem 
evidentemente serreada, estrias fibrosas marginais 
aparentes, acúleos sobre a venação central ausentes; 
bainha oblonga, completamente serreada, 6–12 
acúleos. Flores estaminadas non vidi. Flores 
pistiladas 1–1,5 mm compr. Fruto 1,8–2,3 × 0,4–0,5 
mm. Semente oblongo-fusiforme, 1,5–1,6 × 0,4–0,6 
mm, não-recurvada; testa reticulada-areolada, 
aréolas conspícuas mais longas do que largas, 
dispostas em colunas regularmente alinhadas, 
compondo 14–36 colunas de aréolas.
Material examinado: Aiuaba, Estação Ecológica, 
12.IV.1991, A. Figueiredo 119 (EAC); Mulungu, 
Estação Ecológica, 20.III.1991, A. Figueiredo 31 (EAC); 
12.IV.1991, A. Figueiredo 119 (EAC). Crato, Lagoa da 
Cotia, 11.VI.2015, L.Q. Matias 742 (EAC); Açude Umari, 
12.VI.2015, L.Q. Matias 743 (EAC).  Independência, 
lagoa em BR-226, 12.V.2011, H.H.S. Gonzalez 20 (EAC). 
Quixeramobim, Encantado, 13.V.2011, H.H.S. Gonzalez 
22 (EAC). Santa Quitéria, Fazenda Poço Vermelho, 
9.V.2011, H.H.S. Gonzalez 04 (EAC).
Mater ia l  ad ic iona l  examinado :  BRASIL. 
PERNANBUCO: Afrânio, Povoado Cabloco, 2.VI.2007, 
C.L. Seido 17 (HVASF). 

Lowden (1986) sugeriu dois táxons 
infraespecíficos para a espécie: N. arguta var. 
arguta e N. arguta var. podostemon, considerando 
que estas apresentariam diferenças morfológicas nas 
sementes. Segundo o autor, N. arguta var. arguta 
apresenta sementes maiores e fusiformes, enquanto 
que N. arguta var. podostemon apresentaria 
sementes menores e oblongas. Porém a percepção 
desta variação torna-se difícil uma vez que os 
limites considerados pelo autor são tênues. Isto 
porque o autor considera que as sementes de 
N. arguta var. arguta possuiriam 1,6–2,8 mm 
compr. (comum 1,8–2,5 mm) e  24–36 (comum 
28–32) linhas de auréolas, estas 2 a 3 vezes mais 
longas do que largas e com papilas nas paredes 
terminais; enquanto que N. arguta var. podostemon 
apresentariam sementes ca. 1,5–1,6 mm e 14–24 
(comum 20)  linhas de auréolas, estas com bordas 
iguais ou duas vezes mais longas do que largas 
(porém dificilmente quadrada) e sem papilas nas 
paredes terminais. 

As sementes observadas nos espécimens 
de N. arguta do estado do Ceará apresentaram 
comprimento das sementes mais reduzido do que 
os indicados por Lowden (1986) (Fig. 3i, j). Porém, 
este dado contrasta com as informações obtidas 
de sementes analisadas de material adicional 
oriundo de Pernambuco [C.L. Seido 17 (EAC)], as 
quais exibiram um padrão semelhante ao descrito 
(2,8–3,1 mm). 

Sendo assim, neste trabalho não consideramos 
o tamanho das sementes como um bom caráter 
taxonômico para a determinação das variedades 
de N. arguta. No entanto, as plantas que possuiam 
sementes com forma fusiforme (Fig. 3i), cuja 
testa apresentou auréolas alongadas e de fácil 
visualização das papilas nas paredes terminais 
foram identificadas como N. arguta var. arguta 
[H.H.S. Gonzalez et al. 20 (EAC); H.H.S. Gonzalez 
et al. 4 (EAC); L.Q. Matias 743 (EAC)]. E as 
populações de N. arguta var. podostemon [H.H.S. 
Gonzalez et al. 22 (EAC); M.A. Figueiredo et 
al. 119 e 31 (EAC); L.Q. Matias 747 (EAC)] 
apresentaram sementes com auréolas de formato 
alongado e com suas paredes terminais desprovidas 
de papilas (Fig. 3j). 

As populações de N. arguta ocorrem na 
América Central e do Sul (Lowden 1986). No 
Brasil, apresentam distribuição disjunta nas regiões 
Norte (Amazonas), Nordeste (Ceará, Pernambuco 
e Bahia) e Sudeste (Rio de Janeiro) (BFG 2015). 

A área de ocorrência das populações de N. 
arguta var. podostemon restringe-se ao estado 
do Ceará e do Maranhão, sendo o único taxon de 
Hydrocharitaceae endêmico do Brasil (BFG 2015).  
Todas as populações de N. arguta registradas para 
o Ceará ocorreram em lagoas temporárias da região 
semárida (Fig. 1: D4, F3, F5).

3.3. Najas conferta (A., Br.) A. Br., Sitzb. Ges. 
Naturf. Fr. Berlin 17. 1868; Bot. Zeit., 26: 510. 
1868. Fig. 3k,l 

Plantas monoicas. Caule 0,6–0,8 mm diâm.,  
entrenós apicais curtos formando adensamento 
de folhas, ca. 1 mm, acúleos ausentes. Folha 
lanceolada, 2–3 × 0,5–1,3 mm, acúleos sobre a 
venação central ausentes, margem evidentemente 
serreada, geralmente com estrias fibrosas aparentes; 
bainha  arredondada, completamente serreada, 
10–12 espinhos. Flor estaminada non vidi.  Flor 
pistilada 1–2 mm compr. Fruto 1,9–2,3 × 0,2–
0,5 mm. Semente oblongo-fusiforme, 1,7–2 × 
0,2–0,4 mm, recurvada; testa aureolado-estriada, 
comprimento da aureola o triplo da largura, 
paredes anticlinais mais conspícuas do que as 
clinais, imprimindo uma ornamentação estriada 
dispostas em linhas regulares, compondo 20–31 
alinhamentos de aréolas mais longas do que largas.
Material examinado: Caridade, Lagoa Contendas, 
5.VIII.2009, D.J.L. Souza (EAC 45467). Iguatu, Lagoa 
do Baú, 6.IX.2009, L.Q. Matias 592 (EAC); Lagoa do 
Gregório, 15.V.2010, L.R.O. Normando et al. 153 (EAC); 
Lagoa Paredão, 15.V.2010, L.R.O. Normando et al. 178 
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(EAC); Lagoa do Saco, 24.X.2010, L.R.O. Normando 
et al. 504 (EAC). Lavras de Mangabeira, Açude de 
Quixadá, 27.VIII.2000, C. Oliveira (EAC 31308); Açude 
Rosário, 27.VI.2013, A.S. Dias (EAC 54027).

Najas conferta é restrita à América com 
registros para os Estados Unidos, Cuba, República 
Dominicana, Panamá, Bolívia e Brasil (Lowden 
1986). No Brasil a espécie está presente nas cinco 
regiões e nos domínios fitogeográficos: Caatinga, 
Cerrado, Floresta atlântica, Pampa e Pantanal (BFG 
2015). Os registros no estado foram em corpos 
d’água nas regiões de clima semiárido (Fig. 1: D5, 
H5, I5). O alongamento da semente e sua curvatura 
são características singulares de N. conferta.

4. Apalanthe Planch., Ann. Mag. Nat. Hist. ser. 2, 
1: 87. 1848.
4.1. Apalanthe granatensis Planch., Ann. Mag. 
Nat. Hist. ser. 2, 1: 87. 1848. Fig. 3m-p

Plantas monoicas, herbáceas de águas doces, 
submersas enraizadas. Raízes adventícias basais e 
na região nodal. Caule monomórfico, ereto, 0,6–1 
mm diâm., entrenós 3,5–8 mm. Filotaxia verticilada. 
Folha séssil, linear triangular, 0,5–1,1cm compr., 
0,2–0,6 mm larg., ápice agudo finalizando em acúleo 
simples, base truncada, nervura paralelódroma, 
margem serrilhada contornada por estrias fibrosas, 
espinhos unicelulares; sem estípulas; escamas 
intravaginais aos pares, elípticas, hialinas. Flor 
monóclina, diclamídea, trímera, séssil, solitária, 
axilar, emersa pela expansão do hipanto; brácteas 
basais aos pares; sépala oblonga, 1,5–1,8 × 0,6–0,8 
mm larg., verde; pétala obovada, 3–3,4 × 1,8–2 
mm, branca; estames 3, livres, antissepálos, 1,2 
mm compr.; ovário ínfero, tricarpelar, unilocular, 
pluriovulado, estilete bífido. Fruto cápsula, 5–6 
mm, rostro ca. 1 mm. Semente elíptica, testa 
esparsamente pilosa.
Material examinado: Aiuaba, Lagoa do Miguel da 
Estação Ecológica, 20.V.2003, L.Q. Matias 436 (EAC). 
Caridade, Lagoa Contendas, 6.VI.2009, A.B. Tabosa 48 
(EAC). Granja, entrada para Santa Terezinha, 6.XI.2007, 
L.Q. Matias (EAC 43603). Iguatu, CE 060, 24.VI.2015, 
L. Ibiapina-Santos 40 (EAC). Independência, lagoa em 
BR 226, 12.V.2011, H.H.S. Gonzalez 21 (EAC). Mauriti, 
açude no Sítio Cabloco, estrada que liga Monte Horebe 
a Mauriti, 31.VII.2011, V.M. Cotarelli 12465 (HVASF). 
Santa Quitéria, Fazenda Poço Vermelho, 9.V.2011, 
H.H.S. Gonzalez 5 (EAC).
Material adicional examinado: BRASIL. PARAÍBA: 
São José das Piranhas, Lagoa do Alto da Serra, 8.IV.1999, 
Paes-Barreto 18 (EAC). PERNAMBUCO: Sertânia, 
Lagoa PE-280, 16.XII.2008, J. Antunes 31 (EAC). RIO 
GRANDE DO NORTE: Parnamirim, A.M. Marinho 101, 
30.V.2009 (EAC).

Apalanthe granatensis é a única espécie do 
gênero e é amplamente distribuída na América 
do Sul (Cook 1985). Segundo BFG (2015), a 
espécie foi registrada em 18 estados brasileiros 
distribuídos nas regiões Norte, Nordeste, Centro-
Oeste e Sudeste do país. No Ceará, a espécie pode 
ser encontrada em corpos d’água na margem de 
estradas ou em depressões nas regiões de clima 
semiárido do estado e em lagoas perenes costeiras 
(Fig. 1: B2, D3, D5, F3, I3, J6). Apalanthe. 
granatensis é diferenciada das demais espécies de 
Hydrocharitaceae pela presença de fibras celulares 
na margem foliar.

5.  Halophila Thouars. Gen. Nov. Madagasc. 2: 
2. 1806.
5.1. Halophila decipiens Ostenf. Bot. Tidsskr. 
24(3): 260-261. 1902. Fig. 4a-f

Plantas monoicas, herbáceas marinhas, 
submersas enraizadas. Raízes adventícias na região 
nodal caulinar. Caules dimórficos, rizomatosos 
horizontais com pares de escamas subopostas 
e eretos com pares foliares; rizoma 0,5 mm 
diâm., entrenós regulares, 1,2–1,5 mm, escamas 
basais 1,5–2 mm compr.; caule ereto curto, 
1–2,4 mm compr., entrenós ca. 0,5 mm. Filotaxia 
alterna. Folha peciolada, pecíolo ereto, 5–8 mm 
compr.; oblonga-obovada, 10–18 mm compr., 
3–6 mm larg., ápice obtuso, base acuneada, 
semicraspedródoma, margem serrilhada, espinhos 
unicelulares inconspícuos; estípulas ausentes; 
escamas intravaginais plicadas, 3–4,2 mm 
compr., ápice retuso, base amplexicaule, margem 
serrilhada. Inflorescência cimosa formada por uma 
flor estaminada e uma pistilada, cobertas por duas 
brácteas sobrepostas, 3–4 mm compr.; bráctea 
ovada, plicada, hialina, quilha serrilhada. Flor 
díclina, séssil, monoclamídea, trímera, submersa; 
sépala ovada, hialina, ca. 1,5 mm. Flor estaminada 
com um estame, 1,5 mm compr. Flor pistilada com 
ovário súpero, 1,5–1,7 mm compr., tricarpelar, 
unilocular, pluriovular, 3 estiles e estigmas 
distintos. Fruto globoso membranoso, 2,8–3,3 mm 
compr., 2,7–3 mm larg., rostro ca. 1 mm. Semente 
ovada, testa reticulada.
Material examinado: Barroquinha, braço do rio 
Timonha, 19.I.2013, J. Umezaki (EAC 53504). Icapuí, 
Praia da Peroba, 23.VII.2013, P.B.M. Carneiro (EAC 
57296) . 
Material adicional examinado: BRASIL. BAHIA: 
Saubara, formações recifais do infralitoral, 24.IV.2002, 
A. Amado-Filho (RB 464103). Ilha de Itaparica, Praia de 
Manguinhos, 5.III.1973, A.G. Pedrini 67 (RB 163309).
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Figura 4 – a-f. Halophila decipiens – a. hábito; b. folha; c. flores feminina e masculina envoltas por brácteas; d. 
flor masculina; e. fruto envolto por brácteas; f. semente. g-k. Halodule wrightii – g. hábito; h. ápice foliar; i. flor 
masculina; j. flor feminina; k. fruto. l-p. Ruppia maritima – l. hábito; m. ápice foliar; n.inflorescência envolvida por 
brácteas; o. inflorescência evidenciando anteras laterais e carpelos centrais; p. fruto com rostro. [a-f. P.B.M. Carneiro 
(EAC 57296); g-k. H.H.S. Gonzalez 43; l-p. S. Rabay (EAC 48929)].
Figure 4 – a-f. Halophila decipiens – a. habit; b. leaf; c. staminate and pistillate flowers; d. staminate flower; e. fruit envolved by bracts; 
f. seed. g-k. Halodule wrightii – g. habit; – leaf apex; i. staminate flower; j. pistillate flower; k. fruit. l-p. Ruppia maritima – l. habit; 
m. leaf apex; n. inflorescence involved by bracts; o. inflorescence showing lateral anthes and carpels in central position; p. fruit with 
rostrum. [a-f. P.B.M. Carneiro (EAC 57296); g-k. H.H.S. Gonzalez 43; l-p. S. Rabay EAC (48929)].
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Halophila decipiens possui distribuição 
pantropical, ocorrendo nos Oceanos Pacífico, 
Índico e Atlântico (Short et al. 2001). Segundo 
BFG (2015), no Brasil a espécie está presente no 
estado do Rio de Janeiro e no litoral da Região 
Nordeste, desde a Bahia ao estado do Ceará. Na 
Região Nordeste, as populações de H. decipiens 
foram descritas apenas na faixa litorânea entre os 
estados da Bahia e do Rio Grande do Norte, sendo 
apenas recentemente indicada para a costa cearense 
(Fig. 1: A1, E8 e E9). Dentre as fanerógamas 
marinhas, as populações de H. decipiens podem 
ocupar faixas costeiras de até 85m de profundidade, 
sendo consideradas as de ocorrência mais profunda 
(Oliveira-Filho et al. 1983).

6. Cymodoceaceae Vines, Stud. Text-book bot 
2:553. (1895), nom.cons.

Plantas dioicas, herbáceas marinhas, 
submersas, enraizadas. Raízes adventícias na 
região nodal caulinar. Caule dimórfico, rizomatoso 
horizontal com escamas foliares e ereto curto, 
entrenós regulares. Filotaxia alterna dística. 
Folha simples, paralelinérvea, margem lisa, 
bainha aberta; lígula presente na conexão com a 
lâmina; estípulas comumente ausentes; escamas 
intravaginais escamiformes axilares. Inflorescência 
cimosa ou reduzida a uma flor solitária. Flores 
díclinas, aclamídeas, envolvidas por brácteas. 
Flor masculina com 2 estames, unido pelo filete, 
anteras rimosas. Flor feminina dialicarpelar, ovário 
súpero, bicarpelar, unilocular, uniovulado, cada 
carpelo com um longo estilete único ou ramificado 
formando 2–3 estigmas filiformes na porção distal. 
Fruto indeiscente, aquênio ou drupa. 

 
7. Halodule Endl. Gen. Pl. [Endlicher] Suppl. 1: 
1368. 184 
7.1. Halodule wrightii Aschers. Sitzber. Ges. 
Naturf. Fr. Berlin p. 19,1868. Fig . 4g-k 

Plantas dioicas, herbáceas marinhas, 
submersas, enraizadas. Caules dimórficos, rizoma 
cilíndrico, 0,3–1 mm diâm., entrenós 9–16 mm 
compr.; escamas basais 3–5 mm compr.; caule ereto 
curto, 1 mm compr., entrenós ca. 0,2 mm. Filotaxia 
alterna. Folha lanceolada, 3,5–6,5 cm × 0,3–0,5 
mm compr., ápice bicúspide à tricúspide, base 
truncada, margem lisa, nervuras paralelódromas, 
nervura central geralmente excurrente num espinho 
apical e nervuras laterais inconspícuas comumente 
finalizando em dois ápices agudos laterais, 
geralmente mais longos que o espinho mediano, 
segmentos entre os apêndices apicais levemente 

côncavos, por vezes finalizando em serrilhas 
irregulares; bainha foliar 22 mm compr.; escamas 
intravaginais escamiformes axilares inconspícuas. 
Flores díclinas, aclamídeas, solitárias, axilares, 
avermelhadas devido à presença de tanino. Flor 
estaminada pedicelada, pedicelo 1 cm compr.; 
com um estame de anteras de tamanhos diferentes 
e unidas pelo filete, antera inferior 4 mm compr. 
e superior 5 mm  compr. Flor pistilada 1,2–2 mm 
compr., ovário obovado ligeiramente comprimido, 
estilete lateral ou terminal  0,7–1,5 mm compr., 
indiviso. Fruto drupa, 2–2,5 mm compr., rostro 
curto lateral persistente. Semente elipsoides, 2 mm 
× 1,8 mm, sementes reticuladas.
Material examinado: Camocim, Ilha do Amor, 
9.IV.2012, S. Rabay (EAC 52734); Paracuru, Praia 
Redonda, 16.II.2012, H.H.S. Gonzalez 43 (EAC). Icapuí, 
Praia da Requenguela, 2.VI.2012, H.H.S. Gonzales 
44 (EAC); Praia de Barrinhas, Banco dos Cajuais, 
11.X.2011, fl.e fr., H.H.S Gonzalez 33 (EAC). Jijoca de 
Jericoacoara, Praia de Jericoacoara, 13.XII.2014, L.Q. 
Matias 731 (EAC).

Halodule wrightii encontra-se ao longo da 
faixa litorânea das regiões tropicais e subtropicais 
(Oliveira-Filho et al. 1983), possuindo distribuição 
espacial ao longo da faixa tropical do Oceano 
Atlântico. Segundo BFG (2015), populações de 
H. wrightii encontram-se distribuídas ao longo da 
costa litorânea das regiões Nordeste e Sudeste do 
Brasil. Para a Região Nordeste existem registros 
de populações para os estados do Ceará, Alagoas, 
Bahia, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do 
Norte. No Ceará, H. wrightii é a única espécie do 
gênero registrada, ocorrendo ao longo da costa 
litorânea cearense, desde a cidade de Camocim 
(litoral oeste) à Icapuí (litoral leste) (Fig. 1: A2, 
A3, B5, C6, C7, D8, E8 e E9).

8. Ruppiaceae Horan., Prim. Lin. Syst. Nat. 46. 
(1834)

Plantas monoicas, herbáceas de água doce ou 
salobra, submersas enraizadas. Raízes adventícias 
na região basal caulinar. Caule dimórfico, 
rizomatoso horizontal com escamas foliares e ereto 
curto, entrenós regulares, ramificação monopodial, 
tornando simpodial na floração. Filotaxia alterna 
a suboposta. Folhas simples, lineares, ápice 
agudo a truncado, margem lisa a serrilhada, 
uninérveas, bainha aberta tubular; lígula ausente; 
estípulas ausentes; escamas intravaginais axilares 
inconspícuas. Inflorescência espiciforme axilar, 
pedúnculo alongando na antese elevando as flores. 
Flores monóclinas, aclamídeas, submersas; estames 
2, sésseis, livres, anteras rimosas; ovário súpero, 



Hydrocharitaceae, Cymodoceaceae e Ruppiaceae do Ceará

Rodriguésia 68(4): 1333-1346. 2017

1345

(2–)4(–16) carpelar, dialicarpelar, unilocular, 
uniovulado, circundado pelas anteras, séssil na 
antese tornando estipitado no fruto. Fruto drupa 
arredondada com longo rostro. Semente elípticas, 
testa ornamentda.

9. Ruppia L. - Sp. Pl. 1: 127. 1753
9.1. Ruppia maritima L. Sp. Pl., p. 127, 1753. 
 Fig. 4l-p

Plantas monoicas, herbáceas de água doce 
ou salobra. Rizoma 0,8–1 mm diâm, entrenós 
5–10 mm compr.; caule vertical cilíndrico, ca. 
0,5 mm compr., 1,5–2 mm diâm. Filotaxia alterna 
a suboposta pelo encurtamento dos entrenós. 
Folhas lineares, 4–6 cm, 0,3–0,5 mm, ápice agudo, 
serrilhado, base truncada, uninérveas, bainha 1–1,5 
cm compr. Inflorescência espiciforme formada por 
2 flores; pedúnculos 0,6–20 mm comp. na antese. 
Flores monóclinas, aclamídeas, submersas; estames 
2, sésseis, 0,8–1 mm compr.; ovário tetracarpelar, 
0,5–1 mm compr., sésseis na antese tornando 
estipitado no fruto. Fruto drupóide dorsalmente 
arredondado, 1– 2 mm comp., 1–1,5 mm largura, 
rostro 8–14 mm. Semente ovada, testa reticulada.  
Material examinado: São Gonçalo do Amarante, 
estuário do Rio Maceió, 20.XI.2010, S. Rabay (EAC 
48929) .
Material adicional examinado: BRASIL. ALAGOAS: 
Santa Luzia do Norte, área do complexo estuarino 
lagunar Mundaú-Manguaba, 11.VII.1998, M.N. 
Rodrigues 1247 (ASE). BAHIA: Salinas da Margarida, 
viveiros de camarões da PESCON, 6.XII.1984, M.L. 
Guedes (ALCB 15162).

Ruppia maritima apresenta distribuição 
global cosmopolita, ao longo da faixa litorânea 
da maioria dos continentes (Stevens 2001). Para 
o Brasil, R. marítima é a única espécie do gênero 
Ruppia e da família Ruppiaceae registrada no 
país (Oliveira-Filho 1983). BFG (2015) mostrou 
que esta espécie possui uma ampla distribuição 
ao longo do litoral brasileiro, abrangendo estados 
das regiões Nordeste (Ceará, Alagoas, Bahia, 
Pernambuco e Piauí), Sudeste (Espírito Santo, Rio 
de Janeiro, São Paulo) e todos os estados da Região 
Sul. No Ceará, a ocorrência de R. marítima foi 
registrada para alguns municípios do litoral oeste 
cearense como São Gonçalo do Amarante (Fig. 1: 
B5 e C6),  em locais de ambiente estuarino. Este 
padrão de ocupação de águas costeiras estuarinas 
por populações de Ruppia foi descrito por Oliveira-
Filho et al. (1983) para o Brasil, não havendo 
registro de indivíduos em áreas de salinidade mais 
acentuada, porém sendo indicada a ocorrência em 
lagoas rasas interdunares.
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Abstract 
This study provides a floristic survey of Lentibulariaceae occurring in Serra dos Pireneus (SDP), state of 
Goiás, Brazil. The phytogeographic domain in which SDP is located is the Cerrado, with different vegetation, 
including floodplain grasslands (campos úmidos) where Lentibulariaceae usually occur. Samples were 
collected from 2007 to 2010 and herbarium samples were consulted as well. We recorded nine species of 
Lentibulariaceae: the genera Genlisea (2 spp.) and Utricularia (7 spp.). Descriptions, illustrations, photographs 
and identification keys are presented in this study.
Key words: carnivorous plants, Cerrado, floristic survey, Genlisea, Utricularia. 

Resumo 
Este estudo apresenta um levantamento florístico das Lentibulariaceae ocorrentes na Serra dos Pireneus 
(SDP), estado de Goiás, Brasil. O bioma da SDP é o Cerrado, onde diferentes fitofisionomias ocorrem, 
incluindo campos úmidos, ambientes onde as Lentibulariaceae geralmente habitam. Coletas dos espécimes 
foram realizadas entre 2007 e 2010 e amostras de herbários também foram consultadas. Nove espécies foram 
encontradas em Lentibulariaceae: dos gêneros Genlisea (2 spp.) e Utricularia (7 spp.). Descrições, ilustrações, 
fotografias e chaves de identificação para estas espécies são apresentadas neste estudo.
Palavras-chave: plantas carnívoras, Cerrado, florística, Genlisea, Utricularia.

Lentibulariaceae from Serra dos Pireneus, Goiás, Brazil1

Nuiawa Coelho2, Vera Lúcia Gomes-Klein2 & Marcos Vinicius Dantas-Queiroz3,4

Rodriguésia 68(4): 1347-1356. 2017

http://rodriguesia.jbrj.gov.br
DOI: 10.1590/2175-7860201768416

1 This paper is a result of the undergraduation’s conclusion study of N. Coelho.
2 Universidade Federal de Goiás, Inst. Ciências Biológicas, Lab. Morfologia e Taxonomia Vegetal, Campus Samambaia, C.P. 131, 74001-970, Goiânia, GO, Brazil.
3 Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Campus Rio Claro, Inst. Biociências, Depto. Ecologia. Av. 24-A, 13506-900, Rio Claro, SP, Brazil.
4 Author for correspondence: marvin.danque@gmail.com

Introduction
Lentibulariaceae Rich. is a monophyletic 

family, belonging to Lamiales order (Müller 
et al. 2004; Cieslak et al. 2005; APG IV 2016) 
with a worldwide distribution, comprised in 
three genera, Genlisea A. St.-Hil., Pinguila L., 
and Utricularia L. (Taylor 1989; Heywood et 
al. 2007). Considered as carnivorous plants, 
their usual habitats are humid environments with 
nitrogen-poor soils, with terrestrial, aquatic and 
even epiphytic specimens (Taylor 1989).

S p e c i m e n s  o f  L e n t i b u l a r i a c e a e 
typically occur in Cerrado, the second largest 
phytogeographic domain of Brazil and a hotspot 
for conservation (Myers et al. 2000; Klink & 
Machado 2005). This domain occurs at altitudes 
ranging from 300 m to over 1,600 m, with several 
different vegetation, including waterlogged 
habitats, the most suitable sites for the occurrence 
of Lentibulariaceae specimens (Taylor 1989; 

Ribeiro & Walter 2008). Nevertheless, natural 
areas of Cerrado have decreased over the years, 
mainly due to agricultural expansion (Miziara & 
Ferreira 2007). Therefore, the Cerrado biodiversity 
study is one of the most relevant topics on the 
agenda of conservation biology.

Taxonomic studies about Lentibulariaceae 
occuring in areas of Cerrado were conducted by 
Fromm-Trinta (1979, 1981, 1996, 2004), Mamede 
& Corrêa (2002), Guarçoni et al. (2006), da Silva 
et al. (2011) and Souza & Bove (2012), with new 
species of the family recently described by Bove 
(2008) and Souza & Bove (2011). The Brazilian 
Flora Group reports ca. 82 species, distributed in 
all Brazilian domains, and the Cerrado is the one 
with the highest number of species (BFG 2015).

To improve the biological knowledge and 
the distribution of the Brazilian Lentibulariaceae, 
we intend to provide a species list from Serra dos 
Pireneus, an area of conserved Cerrado. Herein 
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we include a dichotomous key, diagnosis, pictures 
and illustrations of the Lentibulariaceae from Serra 
dos Pireneus.

Material and Methods
Serra dos Pireneus (SDP) is located among 

the municipalities of Pirenópolis, Cocalzinho de 
Goiás and Corumbá de Goiás (15o40’S; 48o45’W 
to 15o45’S; 48°50’W), in the state of Goiás (Fig. 1), 
with minimum altitude of 700 m in the municipality 
of Pirenópolis and maximum of 1,385 m on Pico 
dos Pireneus. Rock formations in sandstone and 
quartzite, dated from the Precambrian period 
constitute SDP’s main features, which have several 
types of Cerrado phytophysiognomies, including 
seasonally floodplain grasslands and swampy 
areas (veredas) (Siqueira 2004). According to the 
Köpper-Geiger classification, the region climate is 
Aw type (Kottek et al. 2006), annual rainfall average 
is 1,535 mm and annual average temperature is 24 
oC (Climate-Data.org 2016).

In the study area, there is the Parque Estadual 
da Serra dos Pireneus, created by Brazilian Law 
10.321/87, in order to “preserve the flora, fauna 
and springs therein, protecting natural sites of 

exceptional beauty and ensuring conditions of 
public welfare” (Goiás 1987). However, these 
protected areas are suffering many anthropogenic 
influences. There is an intense quartzite mining in 
SDP, destroying the organisms’ natural habitats. 
Besides, the area is a touristic, folkloric and 
religious site, which enhance the flow of people 
and could compromise the ecologic interactions 
(Siqueira 2004; Bosquetti 2008).

Floristic surveys in SDP have been done 
since the eighteenth century (Pohl 1951; Saint-
Hilaire 1975). Currently, projects about the 
regional flora of SDP are being conducted (e.g., 
Dantas-Queiroz et al. 2016) and this paper is part 
of this larger project.

Field trips were conducted in different 
months from 2007 to 2010, in order to locate 
individuals, collect and observe them in their 
natural habitats. The specimens were deposited in 
UFG herbarium. Collections from CEN, HEPH, 
IBGE, NY, UB and UFG (acronyms according to 
Thiers, continuously updated) were also analyzed. 
Morphological and ecological information were 
extracted from collected materials. Additional 
materials, when necessary, were properly 

Figure 1 – Location of Serra dos Pireneus, in the state of Goiás, Brazil.
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referenced. The descriptions of the nomenclatural 
terms used were adapted from Taylor (1989) and 
Gonçalves & Lorenzi (2011). A dichotomous 
key was prepared containing the largest number 
of floral reproductive characteristics, since 
vegetative characteristics do not always provide 
important information. A map was conceived 
using QGis Desktop 2.12.3, with shapefiles 
available at IBGE website (IBGE 2016). 

Results and Discussion
There are nine species of Lentibulariaceae 

in SDP, distributed in two genera: Genlisea (two 

spp.) and Utricularia (seven spp.). This data 
represents ca. 20% of all Lentibulariaceae species 
from the state of Goiás (BFG 2015).

The species occur mostly on floodplain 
grasslands, sometimes growing over rocks 
(Utricularia neottioides A. St.-Hil. & Girard). Many 
are associated with herbaceous vegetation, like 
Ceratophyllum L. (Ceratophyllaceae) and Poaceae, 
but also with other carnivorous plant, like Drosera 
L. (Droseraceae). The presence of specimens varies 
among the seasons, and individuals can be found 
with reproductive characters mostly during the 
rainy season. (October to May).

Key to Lentibulariaceae species from Serra dos Pireneus

1. Calyx 5-lobed; Y-shaped traps ..............................................................................................1. Genlisea
2.	 Inflorescence	1–4	cm	long	simple;	Corolla	yellow;	Flower	2–3 ............... 1.2. Genlisea pygmaea
2’.	 Inflorescence	10–40	cm	long.,	Corolla	purple;	Flower	5–20 ...................1.1. Genlisea guianensis

1’. Calyx 2-lobed; traps as bladders .......................................................................................2. Utricularia
3. Corolla purple or white ................................................................................................................. 4
3’. Corolla yellow ............................................................................................................................... 6

4.	 Corolla	purple,	rarely	white,	with	a	yellow	spot;	spur	1.5–2× longer than the corolla lower 
lip................................................................................................2.1. Utricularia amethystina

4’. Corolla white, lacking spots; spur the same size of the corolla lower lip ............................. 5
5. Rheophytes, numerous individuals per population; calyx green or cream; capsule 

elliptical ............................................................................... 2.4. Utricularia neottioides
5’. Geophytes, solitary individuals; calyx vinaceous; capsule globose ................................  

 ................................................................................................... 2.3. Utricularia hispida
6.	 Bracts	basifixed ..................................................................................................... 7
6’. Bracts peltate ......................................................................................................... 8

7.	 Terrestrial	plants;	bracts	and	sepals	with	a	fimbriate	margin ..........................  
 .................................................................................2.6. Utricularia simulans

7’. Aquatic plants; bracts and sepals with an entire margin .................................  
 ......................................................................................2.2. Utricularia gibba
8.	 Raceme	flexuous;	spur	cylindrical,	apex	obtuse .....................................  

 ......................................................................... 2.7. Utricularia subulata
8’. Raceme erect; spur subulate, apex acute ............2.5. Utricularia pusilla

1. Genlisea A. St.-Hil, Voy. Distr. Diam. 2: 428. 
1833.

Rhizomatous herbs. Traps Y-shaped. Leaves 
aerial, rosulated, at base of flower stem, usually 
obovated or spatulated, with petiole. Inflorescence 
always racemose, rarely reduced to a single flower, 
erect, with or without bracts. Flowers yellow or 
purple, calyx persistent, 5-lobed, corolla 2-labiate, 
upper lip entire, lower lip curved, with spur; 
stamens 2, filaments curved, halteriform, anthers 
uniloculated; ovary globose, 2-carpels, 1-loculate, 

multiovulate, glabrous or trichomatous; style short, 
stigma 2-labiate. Fruit capsule, circumcised or 
longitudinal dehiscence. Seed numerous and small.

1.1. Genlisea guianensis N. E. Br., Icone. Pl. 27: 
t. 2629. 1900. Figs. 2a,b; 5a

Annual or perennial herbs. Rhizoids filiform. 
Traps	1–8	cm	long.	Leaves	not	observed.	Raceme	
10–40	 cm	 long.,	 simple,	 slightly	 lignified;	
peduncle with sparse trichomes; bracts up to 1 
mm long, lanceolate, trichomatous; several aborted 
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reproductive	 branches.	 Flowers	 5–20,	 rarely	
under 5; calyx 5-merous, upper sepals bigger 
than lower sepals, with sparse trichomes; corolla 
7–15	mm	long,	purple,	upper	lip	ovoid,	apex	3–5	
mm	 long,	 rounded,	 lower	 lip	 4–10	mm	 long,	
3-lobed;	spur	subulate,	apex	1.5–2× higher than 
corolla,	bifid.	Capsules	1–2	mm	long,	globose,	
trichomatous. 
Selected examined material: Pirenópolis, Serra dos 
Pireneus, 19.IV.2009, fl. and fr., M.V. Dantas-Queiroz 
et al. 19 (UFG); 15.V.2009, fl. and fr., N. Coelho et 
al. 117 (UFG).

Genlisea guianensis may differ from G. 
pygmaea for its long and slightly lignified 
raceme, bearing many purple flowers. Observed 
within water ponds. Observed flower period: 
April to May.

1.2. Genlisea pygmaea A. St.-Hil., Voy. Distr. 
Diam. 2: 431. 1833. Figs. 2c,d; 5b

Annual or perennial herbs. Rhizoids 
filiform.	 Traps	 5–15	mm	 long.	 Leaves	 5–10	
×	 0.5–1.5	mm	 long,	 forming	 dense	 rosettes,	

spatulate or narrowly rhombic, uninerveous, 
apex	 obtuse.	 Raceme	 1–4	 cm	 long,	 simple,	
peduncle with trichomes arranged in pairs; 
bracts up to 1 mm long, lanceolate, arranged in 
pairs, trichomatous; several aborted reproductive 
branches.	Flowers	2–3,	calyx	5-merous,	sepals	
with	 trichomes;	 corolla	 3–6	mm	 long,	 yellow,	
upper	lip	1–3	mm	long,	apex	rounded,	lower	lip	
2–5	mm	long,	3-lobed;	spur	subulate,	1.5× larger 
than the lower lip, apex acute. Capsule ca. 1 mm 
long, globose, trichomatous.
Selected examined material: Pirenópolis, Serra dos 
Pireneus, 10.IV.2009, fl., M.V. Dantas-Queiroz & N. 
Coelho et al. 26 (UFG).
Additional examined material: Cristalina, Serra 
dos Topázios, 27.12.1972, fl. and fr., J.A. Rizzo 
8714 (UFG); Alto Paraíso, Fazenda São Bento, fl., 
23.II.1991, fl., D. Alvarenga et al. 765 (IBGE).

Genlisea pygmaea stands out for its tiny flower 
stem, with paired trichomes throughout its extension 
and the yellow flowers. It inhabits swamps, usually 
in sandy or clay soils between grasses. Observed 
flower period: December to April.

Figure 2 – Genlisea species from Serra dos Pireneus, GO, Brazil. a-b. G. pygmaea; c-d. G. guianensis.

a b

c d
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2. Utricularia L., Sp. Pl. 1: 18. 1753.
Aquatic or terrestrial herbs. Traps as an 

inserted utriculi (bladders) on vegetative parts, 
ovoid. Leaves petiolate, obovate, circular, filiform, 
sometimes dichotomously branched or even absent. 
Inflorescence racemose, rarely a single flower; 
bracts present, peduncle usually simple, unusually 
smaller than vegetative part, erect or flexuous, 
usually hairless, with scales (sterile bracts). 
Flowers yellow, white or purple; calyx 2-lobed, 
always persistent; corolla 2-labiate, papillose 
or glandular; upper lip entire, lower lip curved, 
entire or lobed, with spur; stamen 2, filaments 
curved, inserted on upper lip, anthers ellipsoidal; 
ovary globose or ovoid, 2-carpel, 1-locule, 
multiovulate, with or without hairs, style short, 
stigma 2-labiate. Fruit capsule, globose or ovoid; 
dehiscence dorsoventral, circumcised, longitudinal 
or indehiscent. Small and numerous seeds.

2.1. Utricularia amethystina Salzm. ex A. St.-Hil. 
& Girard, Compt. Rend. Hebd. Séances Acad. 
Sci.7: 870. 1838. Figs. 3a,b; 6c,d

Annual or perennial terrestrial herbs. 
Rhizoids similar to stolons. Stolons up to 10 cm 
long, filiform, branched. Traps ca. 1 mm long, 
along	the	stolon	and	rhizoid.	Leaves	3–4	×	3–6	mm	
long, petiolate, obovate to circular (auricular), apex 
rounded.	Raceme	6–27	cm	long,	simple,	peduncle	
glabrous, erect; bracts ca. 1 mm long, basifixed, 
ovate, margins entire, apex acute; bracteoles 
smaller than the bracts; scales similar to the bracts. 
Flowers	1–4,	pedicels	5–30	mm	long,	ascendant,	
filiform; calyx convex, margins entire, lobes 
unequal, glabrous, rarely with glandular trichomes, 
sometimes	with	a	purple	color;	upper	lobe	1.5–3	
mm long, ovoid, apex rounded; lower lobe smaller, 
oblong-elliptical,	 apex	 emarginate;	 corolla	 5–20	
mm long, purple or white, upper lip elliptic, lower 
lip transversely obovate, usualy 3-lobed, with a 
yellow	 spot;	 spur	 1.5–2× longer than lower lip, 
curved. Capsule	1.5–2.5	mm	long,	globose.
Selected examined material: Pirenópolis, Serra dos 
Pireneus, 13.IX.2008, fl., N. Coelho et al. 104 (UFG); 
18.IV.2009 (UFG), fl., M.V. Dantas-Queiroz et al. 13.
Additional material examined: Alto Paraíso, Chapada 
dos Veadeiros, fl. and fr., J.A. Rizzo 7940 (UFG); Alto 
Paraíso, Fazenda São Bento, 23.II.1991, fl. and fr., D. 
Alvarenga et al. 764 (IBGE).

Utricularia amethystina is easily found in 
SDP at the campos sujos (dense grassland), in rainy 
season. The corolla usually has a purple color and 
is scarcely observed in its white form. This natural 

color polymorphism was already reported by 
several authors (Taylor 1989; Silva et al. 2011; 
Baleeiro et al. 2016). Even so, U. amethystina 
is distinguished by its curved long spur and its 
yellow spot at the lower lip. Observed flower 
period: February to April and also in September.

2.2. Utricularia gibba L., Sp. Pl. 1: 18. 1753.   
Figs. 4a; 5e 

Aquat ic  herbs .  Rhizoids  not  qui te 
differentiated from stolons. Stolon filiform. 
Traps	 1–2.5	mm	 long.	 Leaves	 5–15	mm	 long,	
capillary, dichotomously branched, slighty 
flattened,	apex	setulose.	Raceme	15–20	cm	long,	
simple, peduncle glabrous, erect to flexuous; 
bracts ca. 1 mm long, basifixed, semicircular to 
peltate, margins entire, apex obtuse; bracteoles 
and	scales	absent.	Flowers	1,	pedicel	12–30	mm	
long, erect; calyx unequal, margins entire, sepals 
1–3	mm	long,	apex	 rounded;	corolla	ca.	2	mm	
long, yellow, upper lip ovate, lower lip rounded; 
spur ca. 2 mm. Capsule not observed.
Selected examined material: Corumbá de Goiás, Vale 
do Rio Corumbá, 17.I.1968, fl., H.S. Irwin 18722 (NY); 
Pirenópolis, Serra dos Pireneus, 13.IX.2008, fl., N. 
Coelho et al. 84 (UFG).

Utricularia gibba is an aquatic plant, 
scarcely observed in SDP, sometimes associated 
with G. guianensis within water ponds. The 
aquatic habit and the capillary dichotomously 
branched leaves can distinguish the species. 
Observed flower period: September.

2.3. Utricularia hispida Lam., Tabl. Encycl. 1: 
50. 1791. Figs. 3c; 5f

Perennial terrestrial herbs. Rhizoids and 
stolon	 not	 observed.	 Traps	 1–1.5	 mm	 long.	
Leaves	 not	 observed.	Raceme	 20–80	 cm	 long,	
simple, peduncle cylindrical, with trichomes 
at	 base,	 erect;	 bracts	 1–2	mm	 long,	 basifixed,	
ovate, apex acute; scales numerous, similar to 
the	 bracts.	 Flowers	 1–4,	 pedicel	 10–30	mm,	
sinuous; calyx unequal, margins entire, sepals 
1–3	mm,	ovate,	apex	acute,	vinaceous,	lower	lip	
smaller	 than	 upper	 lip;	 corolla	 4–10	mm	 long,	
white, trichomatous, upper lip ovate-oblong, 
apex truncated; lower lip elliptical, 3-lobed; spur 
as long as lower lip, subulate, apex lanceolate 
Capsule	2–3	mm	long,	globose.
Selected examined material: Pirenópolis, Serra dos 
Pireneus, 15.X.2008, fl., N. Coelho et al. 111 (UFG);
Additional material examined: Minaçu, Serra da Mesa, 
9.XII.1991, fl. and fr, B.M.T. Walter et al. 873 (CEN).
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Figure 3 – Utricularia species from Serra dos Pireneus, GO, Brazil – a,b. U. amethystina – a. purple form; b. white 
form; c. U. hispida and an Euglossini bee; d. U. pusilla; e. U. simulans; f. U. subulata.
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Utricularia hispida is a robust species, 
noted by its tall raceme and the vinaceous 
sepals. This species is hard to sight, since 
the sympatric occurrence with tall grass in 
floodplain grasslands, covering almost the 
entire plant. An Euglossini bee was constantly 
observed on flowers, vibrating apparently to 
obtain some floral reward. Observed flower 
period: October to December. 

2.4. Utricularia neottioides A. St.-Hil. & 
Girard, Compt. Rend. Hebd. Séances Acad. Sci. 
7: 869. 1838. Figs. 4b; 5g

Perennial terrestrial  (rupicolous) or 
rheophyte herbs. Rhizoids rigid, adhered to 
rocks. Stolon similar to rhizoids. Traps ca. 1 mm 
long.	Leaves	3–50	×	0.2–0,3	mm,	verticillate,	
filiform.	Raceme	1–10(–32)	 cm	 long,	 simple,	
peduncule	 glabrous,	 erect;	 bracts	 1–2	 mm	
long, basifixed, ovate, margins entire, apex 
lanceolate; bracteoles absent; scales similar 

to	 bracts.	 Flowers	 1–15,	 pedicels	 2–4	 mm	
long;	calyx	1–1.5	mm	long,	unequal,	margins	
entire, green or cream; upper lobe long, apex 
lanceolate; lower lobe smaller than the upper, 
apex	 emarginate;	 corolla	 1–4	mm,	 cream	 or	
greenish; upper lip rounded, forming a hook, 
apex rounded; lower lip longer than the upper, 
conspicuous and 3-lobed; spur as long as the 
lower	lip,	curved	upwards.	Capsule	1–1.5	mm	
long, elliptical.
Selected examined material: Pirenópolis, Serra dos 
Pireneus, 4.III.2009, fl. and fr., M.V. Dantas-Queiroz 
et al. 9 (UFG); fl. and fr., N. Coelho et al. 112 (UFG); 
16.IV.1994, fl. ande fr., R. César et al. 84 (UFG).
Additional material examined: Minaçu, Área de 
Empréstimo, ME 33, 10.III.1992, fl., T.B. Calvalcanti 
et al. 1127 (CEN).

Utricularia neottioides is usually found 
inside springs and close to slow waterfall 
courses, always adhered to rocks. This species 
is easily noticed by its populations, with large 
number of individuals aggregated, its filliform 
leaves and its rupicolous/reophyte habit. 
Observed flower period: March to April.

2.5. Utricularia pusilla Vahl., Enum. Pl. 1: 202. 
1804. Figs. 3d; 5h

Annual or perennial terrestrial herbs. 
Rhizoids and stolon filiform, branched. Traps 
ca. 1 mm long. Leaves not observed. Raceme 
1–15	 cm	 long,	 simple,	 peduncle	 glabrous,	
cilindrical,	erect;	bracts	1–2	mm	long,	peltate,	
ovate, margins entire, apex rounded; bracteoles 
absent;	 scales	numerous,	ovate.	Flower	2–15,	
pedicels	2–4	mm	long	and	erect;	calyx	unequal,	
margins	 entire,	 sepals	 1–1.5	mm	 long,	 ovate;	
corolla	5–8	mm	long,	yellow,	upper	lip	ovate,	
apex rounded; lower lip deeply 3-lobed; spur 
subulate,	 acute	 apex.	 Capsule	 1–2	mm	 long,	
globose.
Selected examined material: Pirenópolis, Serra 
dos Pireneus, 19.IV.2008, fl., M.V. Dantas-Queiroz 
et al. 13 (UFG); 2008, fr., N. Coelho 113 (UFG); 
10.VI.2009, fl. and fr., N. Coelho 114 (UFG); 
13.VI.2009, N. Coelho 115 (UFG); 31.III.1990, fl. 
and fr., A.H. Salles et al. 1635 (HEPH).
Additional material examined: Uruaçu, Fazenda 
Pindaíba, 5.X.1994, fl. e fr., B.M.T. Walter et al. 2007 
(CEN).

Utricularia pusilla is distinguished by 
its ovate sepals. Growing on sandy soils, in 
floodplain grasslands and on the watercourses 
margins. Observed flower period: March to 
June, and in October.

Figure 4 – Utricularia species from Serra dos 
Pireneus, GO, Brazil – a. a single U. gibba in a water 
pond; b. a population of U. neottioides, growing 
attached to the rocks.

a

b
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Figure 5 – Lentibulariaceae species from Serra dos Pireneus, GO, Brazil – a. Genlisea guianensis; b. G. pygmaea; c. 
Utricularia amethystina (purple form); d. U. amethystina (white form); e. U. gibba; f. U. hispida; g. U. neottioides; 
h. U. pusilla; i,j. U. simulans; k. U. subulata.

1 
cm

1 
cm

2 
cm

1 
cm

3 
cm

2 
cm

1 
cm

0,
5 

cm

0,
5 

cm

0,
5 

cm
0,

2 
cm

a

b c

d

e
f

g

h

i

k

j



Lentibulariaceae from Serra dos Pireneus

Rodriguésia 68(4): 1347-1356. 2017

1355

2.6. Utricularia simulans Pilger, Notizbl. Königl. 
Bot. Gart. Berlin 6(56): 189. 1914.  
 Figs. 3e; 5i,j

Probably perennial terrestrial herbs. Rhizoids 
up to 1 cm long. capillary. Stolon similar to 
rhizoids. Traps ca. 1 mm long, adhered to stolon. 
Leaves	 not	 observed.	Raceme	 2.5–15	 cm	 long,	
simple, peduncle glabrous, cylindrical, flexuous; 
bracts	1–2	mm	long,	basifixed,	ovate,	margin	and	
apex fimbriated; bracteoles ca. 1 mm long, rounded, 
fimbriated; scales numerous, similar to the bracts. 
Flowers	2–5,	congested,	pedicels	1	mm	long;	calyx	
unequal, almost rounded, margins fimbriated, lower 
lobe	longer	than	the	upper,	reddish;	corolla	4–10	
mm long, yellow, upper lip ovate, apex acute; 
lower lip rounded; spur as long or smaller than the 
lower	 lip,	 conical,	 apex	 acute.	Capsule	 2–5	mm	
long, globose.
Selected examined material: Pirenópolis, Serra dos 
Pireneus, 25.III.2009, fl., M.V. Dantas-Queiroz et 
al. 12 (UFG); 18.IV.2009, bt., M.V. Dantas-Queiroz 
14 (UFG); 19.IV.2009, fl., M.V. Dantas-Queiroz 15 
(UFG); 19.IV.2009, M.V. Dantas-Queiroz 16 (UFG); 
15.V.2010, fl. and fr., N. Coelho 116 (UFG); 15.II.1973, 
fl. and fr., J.A. Rizzo et al. 8793 (UFG); Cocalzinho, 
Serra dos Pireneus, 14.III.2002, fl., M.L. Fonseca et al. 
3223 (IBGE).

Utricularia simulans is noted by its fimbriate 
bracts and scales. Similar to U. fimbriata, (hence, 
‘simulans’), a species not found in Goiás state, with 
a fractiflex peduncle instead of an unarticulated 
peduncle in U. simulans (Taylor 1989). Observed 
growing in floodplain grasslands, with sandy and 
clay soils, sometimes associated with U. pusilla 
and U. subulata. Observed flower period: February 
to May.

2.7. Utricularia subulata L., Sp. Pl. 1: 18. 1753.  
 Figs. 3f; 5k

Annual or perennial terrestrial herbs. Rhizoids 
up to 1 cm long filliform. Stolon filliform, branched. 
Traps ca. 1 mm long, adhered to stolon. Leaves not 
observed.	Raceme	3,5–30	cm	long,	simple,	rarely	
branched, peduncle glabrous on apex and glandular 
at the bottom, flexuous; bracts 1 mm long, peltate, 
rounded, margins entire, apex rounded; bracteoles 
absent; scales numerous, similar to the bracts. 
Flowers	 1–15,	 pedicel	 5–10	mm	 long;	 calyx	
unequal,	margins	 entire,	 sepals	 1–1.5	mm	 long,	
concave,	 apex	 circular;	 corolla	 5–10	mm	 long,	
yellow, upper lip ovate, apex rounded; lower lip 
rhombic to cuneate, slightly 3-lobed; spur slightly 
larger or the same size as the lower lip, cylindrical, 
apex	obtuse.	Capsule	1–1.5	mm	long,	globose.

Selected examined material: Pirenópolis, Serra dos 
Pireneus, 3.IV.2009, bt. and fl., N. Coelho et al. 117 
(UFG).
Additional material examined: BRAZIL. DISTRITO 
FEDERAL: Samambaia, Parque Boca da Mata, 
12.I.1996, fl. and fr., J.M. Rezende et al. 296 (CEN).

Utricularia subulata may be distinguished by 
its flexuous inflorescence, the rhombic to cuneate 
lower lip and its cylindrical spur. Occurring on 
wet fields, with sandy and clay soils. May occur 
associated with U. pusilla. Observed flower period: 
January to April.
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Resumo 
Loganiaceae engloba cerca de 350 espécies em 13 gêneros com distribuição pantropical. Spigelia é um dos 
maiores gêneros da família, com cerca de 90 espécies e distribuição neotropical. No Brasil ocorrem 54 espécies, 
o que torna o país o centro de diversidade do gênero. A morfologia dos frutos de Spigelia já foi anteriormente 
abordada, entretanto, pouca ênfase foi dada à morfologia da porção basal diferenciada do fruto, o carpoatlas. 
O presente trabalho apresenta a chave para os gêneros da flora fluminense, e o tratamento taxonômico de 
Spigelia no estado do Rio de Janeiro, dando ênfase ao carpoatlas. Nove espécies são aceitas para o estado 
do Rio de Janeiro, sendo S. reflexicalyx reestabelecida no presente trabalho. Estas, são descritas, ilustradas e 
são apresentados comentários, mapa de distribuição e chaves de identificação. Tanto os carpoatlas quanto os 
forames e os estigmas, mostraram-se com formas e medidas diferenciadas entre as espécies.
Palavras-chave: carpoatlas, Flora fluminensis, Floresta Atlântica, Gentianales, Spigelieae.

Abstract 
Loganiaceae includes about 350 species arranged in 13 genera with pantropical distribution. Spigelia, with ca. 
90 Neotropical species, is one of the most diverse genera in the family. A total of 54 species of Spigelia are 
known to occur in Brazil, thusmaking the country the genus' diversity center. Fruit morphology in Spigelia 
has been already considered, nevertheless, little attention has been given to the morphology of the basal 
differentiated portion of the fruit, the carpoatlas. This study presents a key to the genera and the taxonomic 
treatment for Spigelia in the state of Rio de Janeiro, focusing on the morphology of the carpoatlas. Nine 
species are accepted, with S. reflexicalyx being reestablished in the present work. All species are described, 
illustrated and commented, together with a distribution map and an identification key. The carpoatlas, foramen 
and stigma were shown to vary greatly in shape and size among the studied species.
Key words: carpoatlas, Flora fluminensis, Atlantic Rainforest, Gentianales, Spigelieae.
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Introdução
Loganiaceae R.Br. ex Mart. compreende 

13 gêneros e cerca de 350 espécies pantropicais 
(Backlund et al. 2000; Heywood et al. 2007; The 
Plant List 2013). Está incluída em Gentianales, 
sendo facilmente diferenciada das outras famílias da 
ordem (i.e., Rubiaceae, Gentianaceae, Apocynaceae 
e Genselmiaceae) pela ausência de látex, cálice com 

prefloração valvar ou imbricada, e ovário súpero 
(Backlund et al. 2000; Heywood et al. 2007). No 
Brasil, a família é representada por cinco gêneros 
e 127 espécies, das quais 64 são endêmicas (BFG 
2015). Spigelia contém ca. 90 espécies (The Plant 
List 2013), com distribuição exclusivamente 
neotropical, ocorrendo desde os Estados Unidos 
até a Argentina (Fernández Casa 2003). O Brasil é 
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o centro de diversidade para o gênero, onde ocorrem 
54 espécies, ca. 60% de todo o gênero. No Brasil, 
Spigelia é especialmente diverso nas formações 
de Campos Rupestres e Floresta Ombrófila Densa 
(Zappi 2005; Zappi 2006; BFG 2015). O gênero 
se caracteriza pelo hábito herbáceo ou raramente 
subarbustivo, folhas opostas ou verticiladas, 
inflorescências em cimeiras escorpioides, flores 
pentâmeras sésseis a subsésseis, sépalas livres ou 
conatas na base com coléteres na face adaxial, 
corola geralmente de cores brilhantes, tubular a 
infundibuliforme, estilete filiforme articulado na 
porção mediana inferior, e cápsulas fortemente 
bilobadas com metaestilete e carpoatlas persistentes 
(Fernández Casa 2003).

Apesar dos trabalhos existentes sobre a 
morfologia de Spigelia (Guimarães & Fontella-
Pereira 1969; Zappi 2005; Zappi 2006), pouco se 
relata sobre detalhes morfológicos do seu fruto e 
principalmente, da parte basal do mesmo. Fernández 
Casa (2003) realizou um amplo estudo carpológico 
em Spigelia, caracterizando o fruto e estabelecendo 
a terminologia para a sua porção basal (i.e., 
carpoatlas). O autor descreve em detalhes as partes 
do carpoatlas, o metaestilete e a morfologia geral das 
cápsulas. Segundo o mesmo, o carpoatlas representa 
uma porção espessada da cápsula de Spigelia. Essa 
estrutura é provida de uma perfuração central (o 
forame) e é a única porção do fruto que permanece 
presa ao receptáculo, após sua deiscência.

No presente trabalho, foram analisados 
os carpoatlas de todas as espécies de Spigelia 
ocorrentes no estado do Rio de Janeiro (Fig. 8). 
Essa análise teve como objetivo explorar o potencial 
sistemático desse importante caráter na taxonomia 
do gênero. Como resultado da análise carpológica, 
apresentamos o tratamento taxonômico do gênero 
no estado do Rio de Janeiro, com uma chave de 
identificação, descrições, ilustrações, mapa de 
distribuição e uma tabela comparativa de caracteres 
carpológicos.  Apresenta-se também a descrição para 
a família Loganiaceae e chave para os gêneros no 
estado do Rio de Janeiro.

Materiais e Métodos
Foram realizadas coletas no período de 

abril/2005 a abril/2007, em diferentes municípios 
do estado do Rio de Janeiro. As coletas foram 
feitas preferencialmente nos meses de setembro 
a janeiro, período de floração das espécies. 
Em campo foram observadas e anotadas as 
características vegetativas e reprodutivas. As 
plantas coletadas foram fotografadas, prensadas 

e desidratadas em estufas a 70oC, por 48 horas. 
Para as análises morfológicas e elaboração 
das ilustrações, as peças florais e frutos foram 
conservados em álcool etílico a 70%. 

Para a identificação das espécies foram 
utilizadas as obras de Guimarães & Fontella-Pereira 
(1969), Progel (1868) e Cronquist (1981), além 
de comparações com exemplares tipos e imagens 
digitais. As espécies são apresentadas em ordem 
alfabética, todas com comentários, ilustrações 
e informações sobre a distribuição geográfica, 
com base em coleções de herbário e literatura. 
Os dados de habitat e fenologia das espécies 
foram levantados a partir das anotações de campo 
e das coleções analisadas. Neste estudo foram 
examinados espécimes, incluindo tipos depositados 
nas instituições nacionais e estrangeiras, designadas 
pelos acrônimos (Thiers, continuamente atualizado): 
B, BR, ESA, G, GUA, HAL, HUEFS, K, M, MBM, 
MO, NY, P, R, RB, RFFP, SP, SPF, UB, UEC, US 
e VIC. Para todas as espécies, foram analisados 
espécimes provenientes de todas as localidades 
com registros de ocorrência no território brasileiro. 
Materiais de outros estados foram incluídos no 
presente trabalho, apenas quando os espécimes da 
flora do estado eram insuficientes para a confecção 
de uma descrição que abrangesse a variação 
da espécie. A terminologia carpológica segue 
Fernández Casa (2003), a forma da lâmina foliar e os 
padrões de nervação seguem Hickey (1974) e Rizzini 
(1977). Seguiu-se IBGE (2012) para a designação 
dos tipos de vegetação.

O mapa de distribuição geográfica das 
espécies foi construído com o software QGIS 
(disponível em <http://www.qgis.org>), com base 
nas coordenadas dos materiais depositados nas 
coleções dos herbários anteriormente citados. Para 
os registros sem coordenadas especificadas foram 
utilizadas as coordenadas do centro do município 
obtidas através da ferramenta geoLoc (disponível 
em <http://splink.cria.org.br/geoloc>). Os dados de 
distribuição geral das espécies foram retirados de 
literatura e complementados com dados de materiais 
analisados.

Resultados e Discussão
Um total de nove espécies de Spigelia são 

reconhecidas para a flora do estado do Rio de Janeiro 
sendo uma delas aqui reestabelecida. Apesar do 
estado do Rio de Janeiro ser um dos estados mais 
bem coletados (BFG 2015), o número de espécimes 
de Spigelia encontrados nos herbários visitados se 
mostrou bastante baixo (vide o pequeno número de 
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espécimes citado no material examinado). Isso pode 
ser um indicativo da raridade do grupo no estado do 
Rio de Janeiro, ou de falta de coletas direcionadas 
ao grupo.

Além dos caracteres tradicionalmente 
utilizados para a delimitação de espécies em 
Spigelia (i.e., filotaxia, forma e consistência das 
folhas, presença e ausência de pecíolo, morfologia 
de inflorescência e indumento), outros caracteres 
apresentaram relevância taxonômica. A forma do 

caule, o grau de conação dos lacínios do cálice, a 
presença de estrias na face interna da corola, a forma 
das anteras e o número e coloração das sementes se 
mostraram significativos para diferenciar alguns 
grupos de espécies. Os caracteres carpológicos, se 
mostraram bastante importantes para os estudos 
sistemáticos em Spigelia. Apenas utilizando 
caracteres carpológicos, é possível separar todas 
as espécies registradas para o estado do Rio de 
Janeiro (Tab. 1; Fig. 8). Caracteres como tamanho 

Tabela 1 – Caracteres carpológicos.
Table 1 – Carpological characters.

Espécie Estigma Metaestilete Carpoatlas Forame

S. beyrichiana

4–4,3 mm de compr., 
ápice obtuso, levemente 
papiloso, papilas 
triangulares

2,5–4 mm 
compr., zona 
de abscisão 
arredondada

3,5–8 × 2,5–6,4 mm, 
elíptico, extremidades 
obtusas

1,5–1,7 × 1,4–1,5 mm, 
arredondado

S. flemmingeana

2–2,5 mm compr., ápice 
agudo, densamente 
papiloso, papilas 
lanceoladas

1–2,2 mm 
compr., zona 
de abscisão 
elíptica

1,8–2 × 1–1,4 mm, 
rômbico-elíptico, 
extremidades agudas

0,7–0,9 × 0,25–0,3 mm, 
elíptico

S. laurina

4–4,5 mm compr., 
ápice obtuso, levemente 
papiloso, papilas 
triangulares

8–10 mm 
compr., zona 
de abscisão 
elíptica

3,5–4 × 2–2,2 mm, 
elíptico, extremidades 
obtusas a truncadas

0,9–1 × 0,8–1 mm, 
elíptico

S. macrophylla
0,8–1,3 mm compr., ápice 
agudo, papiloso, papilas 
triangulares

0,8–2 mm 
compr., zona 
de abscisão 
elíptica

2,5–3,2 × 1,8–2 mm, 
largo rômbico-elíptico, 
extremidades agudas

1 × 0,9–1 mm, 
arredondado

S. pusilla

2,2–3 mm compr., ápice 
agudo, densamente 
papiloso, papilas 
lanceoladas

1–1,2 mm 
compr., zona 
de abscisão 
elíptica

3,6–4 × 1,4–1,6 mm, 
elíptico, extremidades 
emarginadas

0,5–0,6 × 0,5–0,6 mm, 
arredondado

S. reflexicalyx
2–2,8 mm compr., ápice 
agudo, papiloso, papilas 
lanceoladas

1–1,5 mm 
compr., zona 
de abscisão 
elíptica

3,5–4,2 × 1,6–1,8 mm, 
rômbico-elíptico,
extremidades acuminadas

0,9–1 × 0,5–0,6 mm, 
elíptico

S. scabra

2,2–3,1 mm compr., 
ápice agudo, densamente 
papiloso, papilas 
lanceoladas

0,9–1,4 mm 
compr., zona 
de abscisão 
oblonga

2,5–3,2 × 1,5–2 mm, 
elíptico, extremidades 
obtusas

0,8–1,2 × 0,8–1,1 mm, 
arredondado

S. schlechtendaliana

3,5–4,4 mm compr., 
ápice agudo, densamente 
papiloso, papilas 
lanceoladas à triangulares

0,8–1 mm 
compr., zona 
de abscisão 
elíptica

2–2,7 × 1,5–1,8 mm, 
rômbico-elíptico, 
extremidades agudas

0,8–1 × 0,7–1 mm, 
arredondado

S. tetraptera

2,2–3,5 mm compr., 
ápice agudo, densamente 
papiloso, papilas 
triangulares

1,2–2 mm 
compr., zona 
de abscisão 
elíptica

3–3,7 × 1,8–2 mm, 
elíptico, extremidades 
emarginadas

1–1,2 × 0,8–1 mm, 
arredondado
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e forma do estigma, e forma da zona de abscisão 
do metaestilete são apontados pela primeira 
vez como relevantes taxonomicamente. Apesar 
do pequeno número de espécies estudadas 
no presente trabalho, acreditamos que esses 
caracteres também se mostrarão relevantes quando 
analisados num contexto mais amplo no conjunto 
de espécies do gênero. Destacamos também 
como relevantes para a sistemática do gênero, as 
seguintes características do carpoatlas: dimensões, 
forma, principalmente a apresentada pelas 
extremidades, e o forame. Além de relevantes 
taxonomicamente, os caracteres carpológicos são 
de fácil observação tanto em materiais frescos 
quanto em materiais de herbário.

Tratamento taxonômico
Loganiaceae R.Br. ex Mart., Nov. Gen. Sp. Pl. 2: 
133. 1827, nom. cons.

Arbustos, lianas, subarbustos ou ervas. 
Raízes fibrosas. Caule cilíndrico a quadrangular, 
liso a estriado, lenticelas orbiculares ou elípticas 
presentes ou não, glabro, glabrescente a 
pubescente, inermes ou com espinhos simples,  
geralmente opostos às folhas; gavinhas quando 

presentes opostas às folhas. Folhas opostas-
dísticas ou cruzadas, ás vezes verticiladas no ápice 
dos ramos, pecioladas; estípulas interpeciolares 
ou epipeciolares, lineares ou triangulares, 
caducas ou persistentes; lâmina inteira, nervação 
broquidódroma, acródromo-broquidódroma, 
imperfeito-basal ou supra-basal, margem glabra. 
Inflorescência terminal e/ou axilar, solitária ou 
agrupadas, composta por cimeiras escorpioides, 
corimboides ou aparentemente racemosas, raro 
reduzidas a flores solitárias. Flores actinomorfas, 
perfumadas ou inodoras, sésseis,  subsésseis,  
pediceladas; cálice com (4–)5–(6) lacínios, 
variavelmente conato, corola com (4–)5–(6) 
lobos, campanulada, rotácea ou hipocrateriforme, 
prefloração valvar; estames (4–)5–(6), epipétalos, 
inseridos na fauce da corola, livres entre si, 
anteras glabras a pubescentes, rimosas; ovário 
súpero, bicarpelar, bilocular,  lóculos uni ou 
multiovulados, estilete terminal, filiforme, 
estigma simples, capitado ou bilobado, papiloso. 
Frutos bagas ou cápsulas septicida-loculicida. 
Sementes 1-várias por lóculo, achatadas ou não, 
oblongas a reniformes a disciformes a globosas, 
testa verrucosa ou reticulada.

Chave dos gêneros de Loganiaceae

1.	 Ervas	a	subarbustos,	sem	gavinhas	e/ou	espinhos;	inflorescências	compostas	por	cimeiras	escorpioides;	
estilete articulado; fruto cápsula ............................................................................................1. Spigelia

1’.	 Lianas	ou	arbustos,	raramente	árvores,	frequentemente	com	gavinhas	e/ou	espinhos;	inflorescências	
compostas por cimeiras corimboides ou aparentemente racemosas; estile não-articulado; fruto baga ..  
 ............................................................................................................................................. 2. Strychnos

1. Spigelia L., Sp. Pl. 1: 149. 1753. Tipo: Spigelia 
anthelmia L.

Ervas a subarbustos. Caule cilíndrico a 
quadrangular, liso a estriado, com ou sem alas, 
inermes, sem gavinhas. Estípulas interpeciolares, 
glabras ou pilosas, margem plana glabra ou 
ciliada. Folhas opostas-dísticas ou cruzadas, ás 
vezes verticiladas no ápice dos ramos, sésseis, 
subsésseis, pecioladas, nervação broquidódroma, 
margem plana ou revoluta, glabra ou ciliada 
ou papiloso-ciliada. Inflorescência terminal e/
ou axilar, solitária ou agrupada, composta por 
uma cimeira escorpioide, raro reduzida a flores 
solitária. Flores inodoras, pentâmeras, sésseis 
a subsésseis; cálice persistente, variavelmente 
conato, corola tubular, infundibuliforme, 
internamente com ou sem estrias longitudinais, 

lobos elípticos a lanceolados a triangulares; 
estames inclusos, anteras glabras, lineares a 
oblongas a ovadas, base sagitada ou cordada, 
áp ice  agudo a  mucronado ou  obtuso  a 
emarginado; ovário oblongo a globoso, 2-locular, 
multiovulado, estilete terminal, articulado, 
filiforme, estigma papiloso. Fruto cápsula 
septicida-loculicida, lateralmente comprimida, 
com uma parte basal (carpoatlas) que permanece 
unida ao pedúnculo, endurecida e espessada, com 
forame na porção central, estilete persistente 
(metaestilete) inteiro, cilíndrico, com zona de 
abscisão elíptica ou oblonga ou arredondada. 
Sementes 1-várias por lóculo, reunidas formando 
uma massa arredondada, achatadas ou não, 
oblongas a reniformes a disciformes a globosas, 
testa verrucosa ou reticulada. 
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Chave de identificação das espécies de Spigelia ocorrentes no estado do Rio de Janeiro

1. Caule quadrangular ao menos na região apical; lacínios do cálice 0,5–2 mm compr., livres até 1/2 do 
compr., raro livres até 4/5 do compr...................................................................................................... 2
2. Folhas opostas, lâminas com nervuras pouco visíveis, planas, margens revolutas, estípulas lineares; 

inflorescências	com	eixo	cilíndrico,	irregularmente	espessado;	anteras	lineares,	ápice	do	estigma	
obtuso; metaestilete maior que 2 mm compr., forame elíptico (Figs. 3; 8c) ...................................  
 ........................................................................................................................ 1.3. Spigelia laurina

2’. Folhas verticiladas no ápice dos ramos, lâminas com nervuras bem marcadas, buladas, margens 
planas,	 estípulas	 triangulares;	 inflorescência	 com	eixo	 quadrangular,	 fino;	 anteras	 oblongas	 a	
ovadas, ápice do estigma agudo; metaestilete até 1,5 mm compr., forame arredondado ............. 3
3.	 Folhas	com	margens	ciliado-papilosas;	inflorescências	agrupadas;	corola	internamente	com	

estrias róseas a arroxeadas; carpoatlas rômbico-elíptico, extremidades agudas (Fig. 8h) ......  
 ...............................................................................................1.8. Spigelia schlechtendaliana

3’.	 Folhas	com	margens	glabras	ou	ciliadas;	inflorescência	solitária;	corola	internamente	sem	
estrias; carpoatlas elíptico, extremidades obtusas ou emarginadas ....................................... 4
4. Caule com alas inconspícuas em direção aos nós; botões 0,8–1 cm compr.; zona de 

abscisão do metaestilete oblonga, carpoatlas com extremidades obtusas (Figs. 6; 8g) ..
 ......................................................................................................... 1.7. Spigelia scabra

4’. Caule com alas evidentes em direção aos nós; botões 1,4–1,8 cm compr.; zona de abscisão 
do metaestilete elíptica, carpoatlas com extremidades emarginadas (Figs. 7; 8i) ...........  
 ....................................................................................................1.9. Spigelia tetraptera

1’. Caule cilíndrico; lacínios do cálice 2,5–6 mm comp., livres até 3/4 do compr. ................................... 5
5.	 Inflorescências	agrupadas,	raro	solitária;	anteras	maiores	que	1,6	mm	compr.;	sementes	até	3	por	

lóculo ............................................................................................................................................. 6
6. Folhas pecioladas, pecíolos 3–8 mm compr., lâminas com base simétrica, cuneada, margem 

plana;	flores	subsésseis,	pedicelo	ca.	2	mm	compr.,	lacínios	do	cálice	eretos,	anteras	com	o	
ápice agudo; estigma 0,8–1,3 mm compr.; carpoatlas largo rômbico-elíptico (Figs. 4; 8d) ...  
 ........................................................................................................1.4. Spigelia macrophylla

6’. Folhas sésseis ou pecíolos ca. 0,3–0,5 mm compr., lâminas com base assimétrica, truncada a 
arredondada,	margem	revoluta;	flores	sésseis,	lacínios	do	cálice	reflexos,	anteras	com	o	ápice	
obtuso a emarginado, estigma 2–2,8 mm compr.; carpoatlas rômbico-elíptico (Fig. 8f) .......  
 ..........................................................................................................1.6. Spigelia reflexicalyx

5’.	 Inflorescência	solitária;	anteras	até	1,5	mm	compr.;	sementes	mais	que	3	por	lóculo,	raro	3	ou	
menos ............................................................................................................................................ 7
7.	 Folhas	opostas;	eixo	das	 inflorescências	 inconspícuos;	flores	 sésseis,	corola	 internamente	

sem estrias; fruto piloso, carpoatlas com extremidades emarginadas (Figs. 5; 8e) ................
 ................................................................................................................. 1.5. Spigelia pusilla

7’.	 Folhas	verticiladas	no	ápice	dos	ramos;	eixo	das	inflorescências	alongados,	maiores	ou	iguais	
a	0,5	mm	compr.;	flores	subsésseis,	pedicelos	maiores	ou	iguais	a	0,5	mm	compr.,	corola	
internamente com estrias róseas a arroxeadas; fruto glabro, carpoatlas com extremidades 
agudas ou obtusas .................................................................................................................. 8
8. Pecíolos achatados a cilíndricos, glabros; inflorescências 3–9-flora, eixo das 

inflorescências	sinuoso,	irregularmente	espessado;	anteras	com	base	sagitada,	ápice	do	
estigma obtuso; metaestilete 2,5–4 mm compr., zona de abscisão arredondada, carpoatlas 
elíptico; sementes amarelas (Figs. 1; 2; 8a) ............................1.1. Spigelia beyrichiana

8’.	 Pecíolos	canaliculados,	pubescentes	a	glabrescentes;	inflorescências	12–43-flora,	eixo	
das	inflorescências	reto,	delicado;	anteras	com	base	cordada,	ápice	do	estigma	agudo;	
metaestilete 1–2,2 mm compr., zona de abscisão elíptica, carpoatlas rômbico-elíptico; 
sementes nigrescentes (Fig. 8b) ........................................... 1.2. Spigelia flemmingiana



1362 Manoel EA et al.

Rodriguésia 68(4): 1357-1375. 2017

1.1. Spigelia beyrichiana Cham. & Schltdl., 
Linnaea 1(2): 203. 1826. Figs. 1; 2; 8a

Erva ou subarbusto ca. 15–50 cm alt. Caule 
liso ou estriado, cilíndrico, sem alas, glabro. 
Estípulas triangulares, glabras, margem glabra. 
Folhas opostas-dísticas ou cruzadas, verticiladas 
no ápice dos ramos, pecioladas; pecíolo 0,3–2,2 
cm compr., decurrente, achatado a cilíndrico, 
glabro; lâmina 2,6–10 × 1–3,5 cm, discolor, 
elíptica a oblonga, membranácea, plana, nervuras 
visíveis, glabra em ambas as faces, ou face abaxial 
glandulosa, base simétrica, cuneada, margem plana, 
glabra, às vezes ciliada, ápice agudo a acuminado. 
Inflorescência terminal, solitária, 3–9-floras, 
eixo maior ou igual a 0,5 mm compr., sinuoso, 
cilíndrico, irregularmente espessado. Flores 
subsésseis, pedicelos ca. 4,5 mm compr.; botões 
ca. 1–1,7 cm compr.; cálice com lacínios ca. 5 mm 
compr., eretos, lanceolados a ovado-lanceoladas, 
livres até 3/4 do compr., glabros em ambas as faces, 
margem glabra, ápice agudo a acuminado; corola 
alva a alvo-rósea, internamente com estrias róseas a 
arroxeadas, lobos 1,4–1,8 cm compr., glabros, alvos 
a alvo-róseos; anteras ca. 1,5 mm compr., lineares, 
base sagitada, ápice agudo a levemente mucronado; 
ovário 2–2,5 × 1,8–2 mm, ovado a globoso, glabro, 
estilete 3–3,6 mm compr., estigma ca. 4–4,3 mm de 
compr., ápice obtuso, levemente papiloso, papilas 
triangulares. Cápsulas 3–6,2 mm diâm., castanhas, 
obcordadas, glabras, metaestilete 2,5–4 mm 
compr., zona de abscisão arredondada; pericarpo 
ca. 0,25 mm espessura, epicarpo liso, glabro, 
verde ou castanho; mesocarpo rígido, cartáceo, 
endocarpo brilhante, marfim; carpoatlas 3,5–8 × 
2,5–6,4 mm, elíptico, extremidades obtusas; forame 
arredondado, 1,5–1,7 × 1,4–1,5 mm. Sementes até 
11 por lóculo, 1,3–2 mm diâm., amarelas quando 
secas, reniformes a oblongas, achatadas, glabras. 
Material examinado: Angra dos Reis, cachoeira da 
praia do Manduri, 17.XI.1993, fl. e fr., D.A. Santin 
et al. 29941 (UEC). Cachoeiras de Macacu, Japuíba, 
17.IV.1926, fl., F.C. Hoehne & A. Gehrt (SP 17401). 
Duque de Caxias, Xerém, 22.III.1950, fl., A.C. Brade 
20269 (RB). Guapimirim, Granja Monte Olivete, 
margem do rio Bananal, 20.X.1994, fl. e fr., J.M.A. Braga 
et al. 1432 (RB). Magé, próximo ao CPRJ, 21.X.1983, 
fl., T.H. Alcântara & R.F. Oliveira 204 (UB). Nova 
Friburgo, Macaé de Cima, Fazenda do Sr. Manoel Lobão, 
27.XI.1986, fl. e fr., J.F.A. Baumgratz 379 (RB). Paraty, 
Rio Corisco, 29.VI.1993, fl. e fr., T. Konno et al. 172 
(RB). Petrópolis, Serra da estrela, s.d., fl., L. Riedel 581 
(NY). Rio de Janeiro 27.IV.1958, fr., J.A. Costa. et al. 14 
(R). Santa Maria Madalena, 19.V.1994, fl., R. Marquete 
2036 (RB). Serra dos Órgãos 1833, M. Vauthier 170 (G); 
1838, fl., G. Gardner 724 (G). 

Espécie nativa do Brasil, que habita a 
Caatinga, Cerrado e Floresta Atlântica. Está 
distribuída pelos estados da Bahia, Minas Gerais, 
Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa 
Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul (BFG 2015). 
No estado do Rio de Janeiro ocorre nos municípios 
de Angra dos Reis, Cachoeiras de Macacu, Duque 
de Caxias, Guapimirim, Magé, Nova Friburgo, 
Paraty, Petrópolis e Santa Maria Madalena (Fig. 
9). Spigelia beyrichiana se caracteriza pelas 
folhas discolores, e flores alvas a alvo-róseas, e 
face interna da corola provida de estrias róseas a 
arroxeadas (Figs. 1; 2). Comumente heliófila, mas 
também se desenvolve em locais sombrios, em solo 
argiloso, geralmente úmido. Floresce e frutifica 
durante o ano todo.

1.2. Spigelia flemmingiana Cham. & Schltdl., 
Linnaea 1(2): 203. 1826. Fig. 8b
= Spigelia anthelmia auct. non L. (1753) in 
Vellozo, Fl. flum.: 95. 1829. & Fl. flum. Icon. 2: 
t. 145. 1831.

Erva a subarbusto ca. 0,4–1,5 m alt. Caule 
estriado, cilíndrico, sem alas, glabro. Estípulas 
triangulares, glabras, margem ciliadas. Folhas 
opostas-dísticas, verticiladas no ápice dos ramos, 
pecioladas; pecíolo 1–3 cm compr., decurrente, 
canaliculado, pubescente a glabrescente; lâmina 
5,6–8,6 × 1,5–3 cm, discolor, elíptica a lanceolada, 
plana, membranácea, nervuras visíveis, face 
adaxial glabrescente, abaxial glabra, eglandular, 
base simétrica, obtusa a cuneada, margem plana, 
ciliada, ápice agudo. Inflorescência terminal, 
solitária, 12–43-floras, eixo maior ou igual a 
0,5 mm compr., reto, cilíndrico, delicado. Flores 
subsésseis, pedicelos ca. 2 mm compr.; botões 
ca. 1,4 cm compr.; cálice com lacínios 2,5–4 
mm compr., eretos, lanceolados, livres até 3/4 do 
compr., margem ciliada, ápice agudo a atenuado; 
corola alva a rósea, internamente com estrias róseas 
a arroxeadas, lobos ca. 8 mm compr., glabros, 
alvos a róseos a arroxeados; anteras ca. 1,4 mm 
compr., lineares, base cordada, ápice agudo; ovário 
0,7–1 × 0,5–0,6 mm, oblongo, glabro, estilete ca. 
1–2,1 mm compr., estigma 2–2,5 mm compr., 
lanceolado, ápice levemente agudo, densamente 
papiloso, papilas lanceoladas, agudas. Cápsulas 
2,8–4 × 3,7–4,8 mm, depresso-obcordadas, glabras, 
metaestilete 1–2,2 mm compr., zona de abscisão 
elíptica; pericarpo ca. 0,25 mm de espessura, 
epicarpo gelatinoso, glabro, castanho, mesocarpo 
rígido, cartáceo, endocarpo brilhante, marfim; 
carpoatlas 1,8–2 × 1–1,4 mm, rômbico-elíptico, 
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Figura 1 – Spigelia beyrichiana – a. ramo florífero; b. detalhe da lâmina foliar com face abaxial glandulosa; c. flor; d. detalhe do 
cálice; e. detalhe da face adaxial do lacínio do cálice; f. corola aberta mostrando os estames; g. detalhe do estame; h. detalhe do 
cálice e do gineceu, evidenciando estilete e estigma; i. detalhe da face abaxial do lacínio do cálice; j,k. ovário, seção longitudinal 
e transversal, respectivamente. Ilustrações: M.A. Rezende, baseadas em J.F.A. Baumgratz 379 (RB).
Figure 1 – Spigelia beyrichiana Cham. & Schltdl. – a. flowering branch; b. detail of the leaf blade with abaxial glandulous surface; c. flower; d. 
detail of the calyx; e. detail of the adaxial surface of the calyx lobe; f. open corolla showing the stamens; g. detail of the stamens; h. detail of the 
calyx and of the gynoecium, showing syle and stigma; i. detail of the abaxial surface of the calyx lobe; j,k. ovary, longitudinal and cross section, 
respectively. Illustrations: M.A. Rezende, based on J.F.A. Baumgratz 379 (RB).
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extremidades agudas; forame elíptico, 0,7–0,9 × 
0,25–0,3 mm. Sementes 3 por lóculo, 1–1,5 mm 
compr., nigrescentes, oblongas, reniforme, raro 
globosas, glabras.
Material examinado: Niterói, Engenho do Mato, Rua 
31, quadra 45, lote 2, 3.V.2011, fl. e fr., A.A.M. de 
Barros 4260 (RB, RFFP). Nova Friburgo, Alto Macaé, 
12.III.1870, fl. e fr., A. Glaziou 4026 (R). Paraty, Ponta 
Negra, Praia dos Antigos, 13.IV.1994, fr., R. Marquete 
1599 (RB); Laranjeiras, caminho para a Praia do Sono, 
APA Cairuçu, 12.V.1994, fl. e fr., R. Reis 110 (HUEFS, 
RB); loc. cit., Parati-Mirim, estrada para Parati-Mirim, 
mata de restinga próximo de mangue, 8.VII.2008, fl. e fr., 
N. Marquete 623 (RB). Silva Jardim, Reserva Biológica 
Poço das Antas, estrada para a casa do Aristides, caminho 
que vai para o rio Aldeia, 26.I.1995, fl. e fr., J.M.A. 
Braga et al. 1865 (RB). S.loc., 1814-1831, F. Sellow 
(BR 5179398). 

Espécie nativa do Brasil, que habita o 
Cerrado e a Floresta Atlântica. Ocorre nos estados 
de Pernambuco, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, 
Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa 
Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul (BFG 2015). 
No estado do Rio de Janeiro ocorre nos municípios 
de Niterói, Nova Friburgo, Paraty e Silva Jardim 
(Fig. 9). Spigelia flemmingiana se caracteriza pelas 
folhas discolores e flores alva a róseas a arroxeadas, 
internamente com listras róseas. É uma espécie 
característica de sub-bosques de mata de encosta 
em altitude entre 20–1000 m.s.m. Coletada com 
flores durante o ano todo e em frutos entre janeiro 
e julho. Vellozo (1829, 1831) aplicou erroneamente 
o nome S. anthelmia L. descrita em seu trabalho. 
A planta ilustrada na Flora fluminensis na verdade 
corresponde a S. flemmingiana.

1.3. Spigelia laurina Cham. & Schltdl. Linnaea 
1(2): 204. 1826. Figs. 3; 8c

Erva a subarbusto ca. 30–60 cm alt. Caule 
estriado, cilíndrico, quadrangular ao menos na 
região apical, sem alas, glabro. Estípulas lineares, 
glabras, margem glabra. Folhas opostas-dísticas 
ou cruzadas, subsésseis a pecioladas; pecíolo 2–4 
mm compr., decurrente, cilíndrico, glabro; lâmina 
3,9–19 × 0,5–3,6 cm, elíptica ou lanceolada, 
membranácea, plana, nervuras pouco visíveis, 
glabra, base simétrica, cuneada a obtusa, margem 
revoluta, glabra, ápice agudo a acuminado. 
Inflorescências terminais, agrupadas, 5–9-floras, 
eixo maior ou igual a 0,5 mm compr., sinuoso, 
cilíndrico, irregularmente espessado. Flores 
subsésseis, pedicelo ca. 1,4 mm compr.; botões ca. 
0,9–1,5 cm compr.; cálice com lacínios ca. 2 mm 
compr., eretos, lanceolados a ovado-lanceolados, 
livres até 4/5 do compr., glabros, margem ciliada, 
ápice agudo; corola alva a rósea, internamente sem 
estrias, lobos 0,5–1,8 cm compr., glabros, róseos 
a arroxeados; anteras 1–1,4 mm compr., lineares, 
base cordada, ápice agudo; ovário 0,8–1,3 × 0,6 
mm, oblongo, glabro, estilete ca. 2,5–3,2 mm 
compr., estigma 4–4,5 mm compr., obtuso no ápice, 
levemente papiloso, papilas triangulares. Cápsulas 
4–4,8 × 5–5,6 mm, obcordadas, glabras, metaestilete 
ca. 0,8–1 cm compr., zona de abscisão elíptica; 
pericarpo ca. 0,25 mm de espessura, epicarpo 
gelatinoso, glabro, castanho; mesocarpo rígido, 
cartáceo, endocarpo brilhante, marfim; carpoatlas 
3,5–4 × 2–2,2 mm, elíptico, extremidades obtusas 
a truncadas, forame elíptico, 0,9–1 × 0,8–1 mm. 
Sementes 2 por lóculo, ca. 3 mm diâm., castanha 

Figura 2 – Spigelia beyrichiana Cham. & Schltdl. – a. ramo florífero; b. detalhe da inflorescência, mostrando o eixo 
sinuoso e irregularmente espessado. Fotos: I.G. Costa.
Figure 2 – Spigelia beyrichiana Cham. & Schltdl. – a. flowering branch; b. detail of the inflorescence, showing the sinuate and irregularly 
thickened axis. Photos: I.G. Costa.
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ou nigrescentes, arredondadas a oblongas, glabras. 
Material examinado: Itatiaia, IX.1934, fl., A.C. Brade 
13997 (RB). Petrópolis, s.loc., XI.1944, fl., O.C. Goés & 
E. Dionísio 1187 (RB). Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, 
28.X.1938, fl., F. Markgraf 3090 (RB); 22.VIII.1932, 
fl. e fr., J.G. Kuhlmann (RB 137542). Teresópolis, Serra 
dos Órgãos, 26.X.1949, fl., E. Pereira 627 (RB). S.loc., 
X.1825, fr., S. Riedel 426 (RB).

Espécie endêmica do Brasil, registrada para 
os estados da Bahia, Espírito Santo e Rio de Janeiro 
(BFG 2015). Endêmica da Floresta Atlântica, 
onde habita a Floresta Ombrófila Densa, Floresta 
Ombrófila de Baixada, e a Restinga. Pode ser 
encontrada em ambientes sombrios e áreas abertas, 
crescendo em solo humoso ou sílico-argiloso em 
altitudes que variam de 10–800 m.s.m. No estado 
do Rio de Janeiro ocorre nos municípios de Itatiaia, 
Petrópolis, Rio de Janeiro e Teresópolis (Fig. 9). 
Possui flores alvas, róseas a arroxeadas, sem estrias 
na face interna da corola (Fig. 3), e geralmente 
floresce o ano todo com frutos de fevereiro a julho.

1.4. Spigelia macrophylla (Pohl) A. DC. Prodr. 9: 
8. 1845. Figs. 4; 8d

Erva ca. 20–35 cm alt. Caule liso, pouco 
estriado, cilíndrico, sem alas, pubescente à 
glabrescente. Estípulas triangulares, glabras, 
margem glabra. Folhas opostas-dísticas ou 
cruzadas, pecioladas; pecíolo 3–8 mm compr., 

decurrente, cilíndrico, pubescente; lâmina 8,7–16 
× 4,1–6,6 cm; discolor, elíptica, membranácea, 
planas, nervuras visíveis, glabra a esparsamente 
pilosa na face adaxial, esparsamente pilosa na face 
abaxial, base simétrica, cuneada, margem ciliada, 
ápice agudo a acuminado. Inflorescências terminais, 
agrupadas, raro solitária, 8–16-floras, eixo maior ou 
igual a 0,5 mm compr., reto, cilíndrico, delicado. 
Flores subsésseis, pedicelo ca. 2 mm compr.; 
botões ca. 1,1 cm compr.; cálice com lacínios 3–6 
mm compr., eretos, ovados, ápice agudo, livres 
até 3/4 do compr., glabros em ambas as faces, 
margem ciliada; corola alva a rósea, internamente 
com estrias róseas a arroxeadas, lobos 1,6–1,8 
cm compr., glabros, róseos; anteras 1,5–1,8 mm 
compr., ovadas, base sagitada, ápice agudo; ovário 
1–2,4 × 1–2 mm, ovado à globoso, glabro, estilete 
2–2,8 mm compr., estigma 0,8–1,3 mm compr., 
lanceolado no ápice, papiloso, papilas triangulares. 
Cápsulas 3–4,1 × 2,1–3,3 mm, obcordadas, glabras, 
metaestilete 0,8–2 mm compr., zona de abscisão 
elíptica; pericarpo ca. 0,05 mm espessura, epicarpo 
liso, glabro, castanho, mesocarpo rígido, cartáceo, 
endocarpo brilhante, castanho; carpoatlas 2,5–3,2 
× 1,8–2 mm, largo rômbico-elíptico, extremidades 
agudas; forame arredondado, 1 × 0,9–1 mm. 
Sementes 2–3 por lóculo, ca. 1,5 mm diâm., 
acastanhadas, oblongas, glabras. 

Figura 3 – Spigelia laurina Cham. & Schltdl. – a. detalhe da inflorescência, mostrando as flores subsésseis, o cálice 
e os botões florais; b. detalhe da inflorescência, mostrando as flores em antese. Fotos: M.O.O. Pellegrini.
Figure 3 – Spigelia laurina Cham. & Schltdl.: a. detail of the inflorescence, showing the subsessile flowers, calyx and flower buds; b. 
detail of the inflorescence, showing the flowers at anthesis. Photos: M.O.O. Pellegrini.

a b



1366 Manoel EA et al.

Rodriguésia 68(4): 1357-1375. 2017

Figura 4 – Spigelia macrophylla – a. ramo florífero; b. detalhe da lâmina foliar; c. detalhe do ramo e das estípulas; d. botão 
floral; e. detalhe da lacínio lanceolada, face adaxial; f. corola aberta mostrando os estames; g. detalhe dos estames e do estigma 
papiloso; h. antera; i. detalhe do cálice e do gineceu; j,k. ovário, secção longitudinal e transversal, respectivamente. Ilustrações: 
M.A. Rezende, baseadas em R. Marquete 1397 (RB).
Figure 4 – Spigelia macrophylla – a. flowering branch; b. detail of the leaf blade; c. detail of the branch and stipules; d. flower bud; e. detail of the 
adaxial surface of the calyx lobe; f. open corolla showing the stamens; g. detail of the stamens and of the papillose stigma; h. anther; i. detail of the 
calyx and of the gynoecium; j,k. ovary, longitudinal and cross section, respectively. Illustrations: M.A. Rezende, based on R. Marquete 1397 (RB).
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Material examinado: Mangaratiba, Reserva Ecológica do 
Rio das Pedras, trilha das Borboletas, 1.XII.1996, fl. e fr., 
J.M.A. Braga et al. 3687 (RB); proximidades do Poço do 
Rio Grande, 25.I.1998, fr., J.M.A. Braga et al. 4749 (RB). 
Paraty, APA Cairuçu, Laranjeiras, Cachoeira das Pedras, 
caminho para a Praia do Sono, 8.XII.1993, fl., R. Marquete 
1397 (RB). Petrópolis, Serra da Estrela, 23. XII.1882, fl., 
A. Glaziou 1499 (R); 28.VII.1929, fl. e fr., A.C. Brade 
10459 (R). Rio de Janeiro, Jacarepaguá, Represa Camorim, 
s.d., fr., J.G. Kuhlmann (RB 148734); Praia de Guaratiba, 
5.I.1934, fl., A. Sampaio et al. (R 94537). Santa Maria 
Madalena, Santo Antônio do Imbé, Furquilhas, IV.1932, 
fl., A.C. Brade & Santos Lima 11721 (R).

Espécie endêmica do Brasil, ocorrendo nos 
estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro e São 
Paulo (BFG 2015). É restrita a Floresta Atlântica 
e habita a floresta ombrófila, ocorrendo em relevos 
íngremes. No estado do Rio de Janeiro ocorre nos 
municípios de Mangaratiba, Paraty, Petrópolis, 
Rio de Janeiro e Santa Maria Madalena (Fig. 10). 
Apresenta corola alva a rósea, e como informa o 
epiteto específico, apresenta as maiores folhas entre 
as espécies deste estudo (Fig. 4). Floresce durante 
todo o ano. Coletada com fruto em janeiro, julho 
e agosto. 

1.5. Spigelia pusilla Mart., Nov. Gen. Sp. Pl. 2: 
130. 1826. Figs. 5; 8e

Erva ca. 15–40 cm alt.; caule liso, cilíndrico, 
sem alas, piloso a esparsamente piloso. Estípulas 

triangulares, tomentosas na face abaxial, margem 
tomentosa. Folhas opostas-dísticas, cruzadas 
no ápice, subsésseis; pecíolo 0,5–3 mm compr., 
decurrente, cilíndrico, pubescente; lâmina 
0,6–(1,8–)3,6 × 0,5–2,8 cm, elíptica, ovada a 
lanceolada a espatulada, membranácea, plana, 
nervuras visíveis, face adaxial esparso-pubescente, 
abaxial esparso-pubescente a tomentosa, base 
simétrica, cuneada, margem plana, ciliada, ápice 
agudo. Inflorescência terminal e axilar, solitária, 
1–3-floras, eixo inconspícuo. Flores sésseis; 
botões ca. 5,5 mm compr.; cálice com lacínios 
ca. 3,5 mm compr., eretos, linear-lanceolados, 
esparsamente pubescentes, margem ciliada, ápice 
agudo a acuminado, livres até 3/4 do compr.; corola 
alva a rósea, internamente sem estrias, lobos 9–9,5 
mm compr., glabros, alvos a alvo-róseos; anteras 
ca. 1 mm compr., ovadas, base sagitada, ápice 
acuminado; ovário 0,4–1,2 mm diâm., globoso, 
glabrescente ou esparso-pubescente, estilete ca. 
2–2,8 mm compr.; estigma 2,2–3 mm compr., 
lanceolado, ápice agudo, densamente papiloso, 
papilas lanceoladas. Cápsulas 2,8–3 × 4,5–5 mm, 
obcordadas, pilosas, metaestilete ca. 1–1,2 mm 
compr., zona de abscisão elíptica, pericarpo ca. 
0,2 mm de espessura, epicarpo pubescente apenas 
da porção mediana ao ápice, mesocarpo rígido, 
cartáceo, endocarpo acetinado, pardo; carpoatlas 
3,6–4 × 1,4–1,6 mm, elíptico, extremidades 

Figura 5 – Spigelia pusilla – a. hábito com botões e flor em antese; b. ramo com botões jovens e flor em antese. 
Fotos: P. Schwirkowski.
Figure 5 – Spigelia pusilla – a. habit with flower buds and open flower; b. branch with young flower buds and open flower. Photos: 
P. Schwirkowski.
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emarginadas, forame arredondado, 0,5–0,6 × 
0,5–0,6 mm. Sementes oblongas, glabras, 2–8 por 
lóculo, ca. 3 mm diâm., amareladas quando jovens 
e nigrescentes quando maduras.
Material examinado: Rio de Janeiro, Jardim Botânico 
do Rio de Janeiro, II.1910, fl., A. Frazão 858 (RB); 
Gericinó, 24.V.1931, fl. e fr., A.C. Brade 10859 (R); 
1933, fr., J.G. Kuhlmann (RB 48129); Floresta da 
Tijuca, Gruta de Paulo e Virgínia, 25.II.1972, fl., D. 
Sucre 8537 (RB); Vertente Norte do Parque Nacional 
da Tijuca, 14.IV.1972, fl., D. Sucre 8829 (RB); Andaraí, 
25.IX.1939, fl., J.G. Kuhlmann (RB 40599); Restinga de 
Grumari, 31.VIII.1968, fl., D. Sucre 3381 & P.I.S. Braga 
(RB, US, NY, GUA); Matas da Alagoinha, 17.II.1952., 
fl., E. Pereira 664 (RB); Corcovado, Aqueduto, s.d., 
s.leg. (MO 100554637, RB 60572); Parque Estadual da 
Pedra Branca, Pau da Fome, trilha para a Pedra Branca, 
acesso pelo “Caminho de Santa Bárbara”, Jacarepaguá, 
19.III.1994, fl e fr., J.M.A. Braga et al. 1131 (RB). 
Santa Maria Madalena, subida para a Pedra Dubois, 
22.XI.1999, fl., D.C. Zappi et al. 363 (UEC); 9.V.2009, 
fl. e fr., V.C. Souza et al. 33558 (ESA, RB).

Espécie endêmica do Brasil, ocorrendo nos 
estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, 
Paraná e Santa Catarina (BFG 2015). Espécie 
que ocorre no sub-bosque da Floresta Ombrófila 
e Restinga, crescendo em encostas, próximas a 
córregos ou solos úmidos, sendo frequente na borda 
da mata. No estado do Rio de Janeiro ocorre apenas 
nos municípios de Rio de Janeiro e Santa Maria 
Madalena (Fig. 10). Spigelia pusilla distingue-se 
por apresentar corola alva a rósea, internamente 
sem estrias, estigma com papilas lanceoladas, e por 
possuir frutos pilosos (Fig. 5). Floresce o ano todo 
e coletada com frutos em março e maio.

1.6. Spigelia reflexicalyx E.F.Guim. & Fontella, 
Loefgrenia, 30:1 1969. Fig. 8f

Erva ca. 35–45 cm alt. Caule liso a levemente 
estriado, cilíndrico, sem alas, glabro ou pubescente. 
Estípulas triangulares, glabras em ambas as faces. 
Folhas opostas, dísticas, sésseis a subsésseis; 
pecíolo 0,3–0,5 mm compr., decurrente, cilíndrico, 
glabro; lâmina 6,5–16 × 0,8–2,6 cm, concolor, 
lanceolada, raro elíptica, membranácea, plana, 
nervura visível, face adaxial glabra, abaxial glabra 
ou pubescente, glandulosa ou não, base assimétrica, 
truncada a arredondada, margem revoluta, ciliada, 
ápice acuminado. Inflorescência terminal ou axilar, 
agrupadas, raro solitária, 13–24-floras, eixo maior 
ou igual a 0,5 mm compr., reto, cilíndrico, delicado. 
Flores sésseis; botões 0,7–1,4 cm compr.; cálice 
com lacínios 2–3,5 mm compr., reflexos, ovado-
oblongos, livres até 3/4 do compr., pubescente 

a glabrescente, margem ciliada ou glabra, ápice 
agudo; corola alvo-esverdeada, internamente com 
estrias esverdeadas a arroxeadas, lobos 1,9–2,6 mm 
compr., glabros, alvos a esverdeados ou róseos a 
arroxeados; anteras 1,4–1,8 mm compr., lineares, 
base sagitada, ápice obtuso a emarginado; ovário 
1,2–2 × 0,9–1,2 mm, elíptico, glabro, estilete 4–6,8 
mm compr., estigma 2–2,8 mm compr., lanceolado, 
ápice agudo, papiloso, papilas lanceoladas. 
Cápsulas 4–5 mm diâm., obcordadas, glabras, 
metaestilete 1–1,5 mm compr., zona de abscisão 
elíptica, pericarpo ca. 0,2 mm espessura, epicarpo 
liso, glabro, castanho, mesocarpo rígido, cartáceo, 
endocarpo fosco; carpoatlas 3,5–4,2 × 1,6–1,8 
mm, rômbico-elíptico, extremidades acuminadas; 
forame elíptico, 0,9–1 × 0,5–0,6 mm. Sementes 
2 por lóculo, 1–2 x 0,8–1 mm, acastanhadas, 
oblongas a globosas, glabras. 
Material examinado: Angra dos Reis, estrada para 
Angra dos Reis, 29.III.1974, fl., D. Sucre 10664 (HUEFS, 
RB). Itatiaia, Montserrat, lote 21, I.1938, fl. e fr., M.K.E. 
Burret & A.C. Brade 16024 (RB!, Holótipo); lote 17, 
13.II.1948, fl., A.C. Brade 18840 (RB). Paraty, divisa 
entre Rio de Janeiro/São Paulo, limite do município de 
Paraty/Ubatuba, Morro do Papagaio, 21.XI.1990, fl. e 
fr., C. Farney 2495 (RB).

Espécie endêmica do Brasil, ocorrendo nos 
estados da Bahia, Espírito Santo e Rio de Janeiro. 
Ocorre na Floresta Atlântica, em Floresta Ombrófila 
Densa Submontana em altitudes de 420–700 m.s.m. 
Espécie que se desenvolve em local úmido de 
mata sombria. Coletada com flores em novembro, 
janeiro, fevereiro e março, e em fruto em janeiro. 
No estado do Rio de Janeiro ocorre nos municípios 
de Angra dos Reis, Itatiaia e Paraty (Fig. 10). 
Spigelia reflexicalyx foi recentemente considerada 
sinônimo de S. amplexicaulis E.F.Guim. & Fontella 
(Zappi 2005). A autora afirmou que ao analisar os 
espécimes-tipo de ambas as espécies, concluiu que 
estes tratavam-se da mesma espécie em distintas 
fenofases: S. reflexicalyx em flor, e S. amplexicaulis 
em fruto. Entretanto, os dois espécimes apresentam 
flores e frutos desenvolvidos, como descrito por 
Guimarães & Fontella-Pereira (1969). Além disso, 
as duas espécies podem ser facilmente diferenciadas 
pelo seguinte conjunto de caracteres: folhas 
lanceoladas a elípticas, com margem revoluta e 
base assimétrica, variando de truncada a arredonda 
(vs. oblongo-lanceoladas, margem plana e base 
simétrica, variando de amplexicaule a subcordada, 
em S. amplexicaulis); cálice com lacínios reflexos, 
(vs. eretos); corola alvo-esverdeada com estrias 
esverdeadas a arroxeadas na face interna da corola, 
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lobos ca. 1,9–2,6 mm compr. (vs. completamente 
alva, lobos 1,2–1,4 mm compr.); anteras ca. 
1,4–1,8 mm compr. (vs. ca. 0,7–0,9 mm compr.); 
e cápsulas glabras, obcordadas, 4–5 mm diâm. 
(vs. minutamente velutinas, depresso-obcordadas, 
3–3,5 × 6–6,5 mm). Assim, no presente trabalho, 
reestabelecemos S. reflexicalyx como uma espécie 
distinta de S. amplexicaulis.

1.7. Spigelia scabra Cham. & Schltdl., Linnaea 
1(2): 202. 1826. Figs. 6; 8g 

Erva ca.  10–40 cm alt .  Caule l iso, 
quadrangular, com alas inconspicuas em direção 
aos nós, glabros. Estípulas triangulares, escabras, 
margens escabras. Folhas opostas dísticas a 
cruzadas, verticiladas no ápice dos ramos, 
subsésseis; pecíolo 1,5–4,5 mm compr., decurrente, 
cilíndrico, escabro; lâmina 2,1–4,8 × 1–2 cm, 
discolor, elíptica, membranácea, bulada, nervuras 
bem marcadas, glabra, raro escabra, glandulosa, 
base simétrica, cuneada, margem plana, glabra, 
ápice arredondado a acutiúsculo. Inflorescência 
terminal ou axilar, solitária, 4–12-floras, eixo maior 

ou igual a 0,5 mm compr., reto, quadrangular, 
delicado. Flores subsésseis, pedicelo 0,5–2 
mm compr.; botões 0,8–1 cm compr.; cálice 
com lacínios ca. 1,5 mm compr., lanceolados à 
triangulares, ápice agudo a acuminado, livres até 
1/2 do compr., glabros externamente, margem 
glabra; corola alva a rósea, internamente sem 
estrias, lobos ca. 8 mm compr., glabros, alvos a 
róseos a arroxeados; anteras ca. 1,5 mm compr., 
ovadas, base sagitada, ápice agudo, levemente 
inclinado; ovário 0,4–0,6 × 0,4–0,5 mm, obovado 
a globoso, glabro, estilete 2–2,6 cm compr.; 
estigma 2,2–3,1 mm compr., lanceolado, ápice 
agudo, densamente papiloso, papilas lanceoladas. 
Cápsulas 3–3,6 × 4,8–5 mm, depresso-obcordadas, 
glabras, metaestilete ca. 0,9–1,4 mm compr., 
zona de abscisão oblonga; pericarpo ca. 0,2 mm 
espessura, epicarpo glabro, liso, mesocarpo rígido, 
cartáceo, endocarpo acetinado, pardo; carpoatlas 
2,5–3,2 × 1,5–2 mm, elíptico, extremidades 
obtusas; forame arredondado, 0,8–1,2 × 0,8–1,1 
mm. Sementes 2 por lóculo, ca. 1,5 × 0,5 mm, 
lanceoladas a oblongas, castanhas, glabras.

Figura 6 – Spigelia scabra – a. hábito; b. detalhe da inflorescência, mostrando botões florais e uma flor em antese; 
c. ramo frutífero; d. detalhe da infrutescência, mostrando o eixo quadrangular e as cápsulas imaturas. Fotos: a,c,d. 
L.S. Cardinelli; b. L.A. Funez.
Figure 6 – Spigelia scabra – a. habit; b. detail of the inflorescence, showing flower buds and a flower at anthesis; c. fruiting branch; d. 
detail of the infrutescence, showing the quadrangular axis and immature capsules. Photos: a,c,d. L.S. Cardinelli; b. L.A. Funez.
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Material examinado: Campo dos Goytacazes, margem 
do Rio Doce, 11.XI.1943, fl. e fr., J.G. Kuhlmann 
6422 (RB). Guapimirim, Estação Ecológica Estadual 
de Paraíso, caminho próximo a represa da CEDAE, 
6.II.1992, fl. e fr., L.S. Sylvestre et al. 730 (RB); 
Centro de Primatologia do Rio de Janeiro, margens 
do rio Paraíso, 8.XI.1984, fl., G. Martinelli & G. 
Bromley 10301 (CEPEC, RB). Itatiaia, Serra de Itatiaia, 
Parque Nacional do Itatiaia, Rio Bonito, IX.1937, fl., 
Luiz 51 (RB); picada para os Três Picos, Almirante, 
16.III.1942, fl. e fr., W.D. Barros 677 (RB); Estrada 
Macieiras, Km 6, 14.VII.1967, fl. e fr., S. Andrade 
966 (RB); trilha do Hotel Simon para os Três Picos, 
23.XI.1994, fl., J.M.A. Braga et al. 1615 (RB); Lago 
Azul próximo da estrada, 14.II.1995, fl. e fr., J.M.A. 
Braga et al. 1988 (RB); trilha do Hotel Simon para 
os Três Picos, 14.I.1997, fl. e fr., J.M.A. Braga et 
al. 3789 (RB). Petrópolis, Cascatinha, XI.1943, fr., 
O.C. Góes 769 (RB); Caxambu, 22.I.1887, fl. e fr., 
A. Glaziou 16261 (R). Rio de Janeiro, Restinga da 
Tijuca, 4.VIII.1867, A. Glaziou 1160 (R); XI.1881, fr., 

P. Schwacke 3346 (RB); 28.X.1838, Markgraf 3090 & 
A.C. Brade (RB). 

No estado do Rio de Janeiro ocorre nos 
municípios de Campo dos Goytacazes, Guapimirim, 
Itatiaia, Petrópolis e Rio de Janeiro (Fig. 9). 

Espécie nativa do Brasil, ocorrendo nos 
estados do Pará, Bahia, Pernambuco, Goiás, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, 
Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul (BFG 2015). 
Spigelia scabra é uma espécie bastante polimórfica, 
ocorrendo nos biomas Amazônia, Caatinga, 
Cerrado e Floresta Atlântica, em diferentes tipos de 
solo, em margens de rios, em áreas rochosas, não 
raro encontrada também em capoeiras e ambientes 
antrópicos (Smith et al. 1976). Apresenta caule 
quadrangular, flores alvas e dispõe de propriedades 
anti-helmínticas (Fernández Casa 2007) (Fig 6).  
Coletas durante todo o ano com flores e frutos. 

Figura 7 – Spigelia tetraptera – a. detalhe da folha e da inflorescência, mostrando uma flor em antese; b. 
detalhe da inflorescência, mostrando o eixo delicado e quadrangular e botões em diferentes fases; c. cápsulas 
em diferentes fases. Fotos: P. Schwirkowski.
Figure 7 – Spigelia tetraptera – a. detail of the leaf and inflorescence, showing a flower at anthesis; b. detail of the inflorescence, 
showing the thin and quadrangular axis and flower buds in different phases; c. capsules in different phases. Photos: P. 
Schwirkowski.
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Figura 8 – Morfologia dos carpoatlas das espécies de Spigelia do Rio de Janeiro – a. S. beyrichiana; b. S. flemmingiana; 
c. S. laurina; d. S. macrophylla; e. S. pusilla; f. S. reflexicalyx; g. S. scabra; h. S. schlechtendaliana; i. S. tetraptera. (a. 
J.F.A. Baumgratz 379, RB; b. R. Marquete 1599, RB; c. J.G. Kuhlmann s.n., RB 137542; d. A.C. Brade 10459, R; e. A.C. 
Brade 10859, R; f. Burret & A.C. Brade 16024, RB holótipo; g. A. Glaziou 16261, R, RB; h. T.B. Cavalcanti et al. CFSC 
9603, SPF; i. A.B. Pereira 55, HUEFS, RB). Ilustrações: M.A. Rezende.
Figure 8 – Morphology of the carpoatlas of Spigelia species from the state of Rio de Janeiro – a. S. beyrichiana; b. S. flemmingiana; c. S. 
laurina; d. S. macrophylla; e. S. pusilla; f. S. reflexicalyx; g. S. scabra; h. S. schlechtendaliana; i. S. tetraptera. (a. J.F.A. Baumgratz 379, RB; b. 
R. Marquete 1599, RB; c. J.G. Kuhlmann s.n., RB 137542; d. A.C. Brade 10459, R; e. A.C. Brade 10859, R; f. Burret & A.C. Brade 16024, RB 
holótipo; g. A. Glaziou 16261, R, RB; h. T.B. Cavalcanti et al. CFSC 9603, SPF; i. A.B. Pereira 55, HUEFS, RB). Illustrations: M.A. Rezende.

1 
m

m

1 
m

m

1 
m

m

1 
m

m

1 
m

m

1 
m

m
1 

m
m

1 
m

m

1 
m

m

a b c

e fd

g

h

i



1372 Manoel EA et al.

Rodriguésia 68(4): 1357-1375. 2017

1.8. Spigelia schlechtendaliana Mart., Nov. Gen. 
Sp. Plant. 2:129.1826. Fig. 8h

Erva a subarbusto ca. 30–50 cm alt. Caule 
liso, quadrangular, sem alas, glabro. Estípulas 
triangulares, margens glabras ou ciliadas. Folhas 
opostas-dísticas, verticiladas no ápice dos ramos, 
subsésseis; pecíolo 0,8–2 mm compr., decurrente, 
cilíndrico, pubescente; lâmina ca. 1,3 × 3 cm, 
concolor, elíptica a lanceolada, membranácea, 
bulada, nervuras bem marcadas, glandulosa 
em ambas as faces, base simétrica, cuneada, 
margem plana, ciliado-papilosa, ápice agudo-
acuminado. Inflorescências terminal ou axilar, 
agrupadas, 4–20-floras, eixo maior ou igual a 0,5 
mm compr., reto, quadrangular, delicado. Flores 
subsésseis, pedicelo 0,5–1 mm compr.; botões 
0,5–1,3 cm compr.; cálice com lacínios ca. 1 mm 
compr., eretos, lanceolados, glabros em ambas 
as faces, livres até 4/5 do compr., ápice agudo 
a acuminado; corola alva, internamente com 

estrias róseas a arroxeadas, lobos ca. 1 cm compr., 
glabros, róseos a arroxeados; anteras ca. 1,4 
mm compr., ovadas, base sagitada, ápice agudo; 
ovário 0,6–1,3 mm diâm., globoso, glabro, estilete 
1,1–2 mm compr.; estigma 3,5–4,4 mm compr., 
lanceolado, ápice agudo, densamente papiloso, 
papilas lanceoladas à triangulares. Cápsulas 2,5–5 
× 2–2,5 mm, depresso-obcordadas, glabrescentes 
a esparsamente pubescentes, metaestilete 0,8–1 
mm compr., zona de abscisão elíptica, pericarpo 
ca. 0,05 mm de espessura, epicarpo glabro, 
liso, mesocarpo rígido, cartáceo, endocarpo 
acetinado, pardo; carpoatlas 2–2,7 × 1,5–1,8 
mm, rômbico-elíptico, extremidades agudas, 
forame arredondado, ca. 1 × 1 mm. Sementes 
2 por lóculo, ca. 1,5 mm diâm., nigrescentes, 
globosas, glabras.
Material examinado: Santa Maria Madalena, subida 
da Pedra Dubois, 22.XI.1999, fl., D.C. Zappi et al. 
380 (UEC). 

Figura 9 – Mapa de distribuição de alguma das espécies de Spigelia ocorrentes no estado do Rio de Janeiro – S. 
beyrichiana (■); S. flemmingiana (●); S. laurina (∆); S. scabra (); S. schlechtendaliana (▲).
Figure 9 – Distribution map of some species of Spigelia in the state of Rio de Janeiro. S. beyrichiana (■); S. flemmingiana (●); S. 
laurina (∆); S. scabra (); S. schlechtendaliana (▲).
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Material adicional examinado: BRASIL. MINAS 
GERAIS: Monte Azul, Serra do Espinhaço, 14.III.1995, 
fl., M. Hatschbach & J.M. Silva 61869 (B, MBM). 
Santana do Riacho, Serra do Cipó, Reserva do IBDF, 
caminho para a Cachoeira da Farofa, 21.II.1986, fl. e fr., 
T.B. Cavalcanti et al. CFSC 9603 (SPF).

Espécie nativa do Brasil, ocorrendo nos 
estados do Mato Grosso, Goiás, Bahia, Espírito 
Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo 
(BFG 2015). Habita o Cerrado e a Floresta Atlântica, 
em locais úmidos próximos a córregos ou em 
áreas campestres. No estado do Rio de Janeiro foi 
registrada apenas para o município de Santa Maria 
Madalena (Fig. 9). Spigelia schlechtendaliana 
possui flores com corola alva, com estrias róseas a 
arroxeadas, e lobos róseos a arroxeados, carpoatlas 
rômbico-elíptico com extremidades agudas e 
pericarpo de espessura inferior ao das outras 
espécies deste estudo. Coletada em flor em janeiro, 
março, maio, novembro e dezembro. 

1.9. Spigelia tetraptera Taub. ex L.B.Sm., Bull. 
Soc. Bot. France 57: 468. 1910. Figs. 7; 8i

Erva 35–75 cm alt .  Caule estriado, 
quadrangular, com alas evidentes em direção aos 
nós, escabro ou glabro. Estípulas triangulares, 
glabras ou pilosas na face abaxial. Folhas opostas-
dísticas ou cruzadas, verticiladas no ápice dos 
ramos, pecioladas; pecíolo 3,0–6 cm compr., 
decurrente, cilíndrico, glabro ou levemente 
escabro; lâmina 3,1–10,7 × 0,9–3,1 cm, discolor, 
lanceolada a oblongo-lanceolada, membranácea, 
bulada, nervuras bem marcadas, glabra, raro 
escabra, base simétrica, cuneada ou arredondada, 
margem plana, ciliada, ápice agudo a acuminado. 
Inflorescência terminal ou axilar, solitária, 
7–21-floras, eixo maior ou igual a 0,5 mm compr., 
reto, quadrangular, delicado. Flores subsésseis, 
pedicelo 2–3 mm compr.; botões 1,4–1,8 cm 
compr.; cálice com lacínios 0,5–1 mm compr., 

Figura 10 – Mapa de distribuição de alguma das espécies de Spigelia ocorrentes no estado do Rio de Janeiro – S. 
macrophylla (□); S. pusilla (○); S. reflexicalyx (●); S. tetraptera (∆).
Figure 10 – Distribution map of some species of Spigelia in the state of Rio de Janeiro – S. macrophylla (□); S. pusilla (○); S. 
reflexicalyx (●); S. tetraptera (∆).
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eretos, ovado-lanceolados, glabros ou escabros, 
livres até 1/2 do compr., margem ciliada ou 
glabra, ápice agudo a acuminado; corola alva a 
creme a rósea, internamente sem estrias, lobos 
0,3–2,1 cm compr., glabros, creme ou róseos a 
avermelhados ou arroxeados; anteras ca. 1,9 mm 
compr., oblongas, base cordada, ápice agudo; 
ovário 1–1,4 mm diâm., globoso, glabro, estilete 
1,9–2,6 mm compr., estigma 2,2–3,5 mm compr., 
lanceolado, ápice agudo, densamente papiloso, 
papilas triangulares. Cápsulas 3–5,2 × 3,5–7 
mm, obcordadas a depresso-obcordadas, glabras, 
metaestilete ca. 1,2–2 mm compr., zona de 
abscisão elíptica, pericarpo ca. 0,2 mm espessura, 
epicarpo liso, glabro, castanho, mesocarpo rígido, 
cartáceo, endocarpo brilhante; carpoatlas 3–3,7 × 
1,8–2 mm, elíptico, extremidades emarginadas; 
forame arredondado, 1–1,2 × 0,8–1 mm. Sementes 
2 por lóculo, ca. 1,6 × 0,9 mm, nigrescentes, 
oblongas, glabras.
Material examinado: Itatiaia, 5.I.1896, E. Ule 618 (R); 
Córrego Taquaral, 7.X.1945, fl. e fr., A.B. Pereira 55 
(HUEFS, RB); south face of Mt. Itatiaia, in valley of 
the creek, Rio Campo Belo, 2,9 km along road above 
Maromba, 1.XI.1965, fl. e fr., G. Eiten & L.T. Eiten 
6459 (NY, SP, UB); Km 13, 1948, fl. e fr., P. Occhioni 
1210 (RB); subida ao Planalto, 10.I.1975, fl. e fr., G. 
Hatschbach et al. 35825 (MBM); 10.X.1977, fl. e 
fr., P.J.M. Maas 3160 (NY, RB); entre Montserrat e 
Maromba, 17.X.1922, J.G. Kuhlmann (RB 25585); sítio 
do Walter, V.1926, A. Sampaio 4664 (R); Macieiras, 
VII.1930, fl., A.C. Brade 12660 (RB); Km 14, 8.I.1947, 
fl. e fr., A.P. Duarte 875 (RB); Km 13m 1948, fr., P. 
Occhioni 1210 (RB); Rio do Funil, próximo do estado 
de São Paulo, 6.XI.1956, fl., M. Kuhlmann 4011 (SP). 
Petrópolis, Mata do Judeu, 24.XI.1968, fl. e fr., D. 
Sucre & P.I.J. Braga 4191 (RB); Morro do Carangola, 
22.XII.1982, A. Glaziou 14100 (B! Holótipo; F!, G, K, 
P, R!). Teresópolis, Parque Nacional Serra dos Órgãos, 
Castelos, s.d., A. Brade 10911 (R); Km 5,5 e 6,5, 
8.XII. 1970, J. Bacia 185 & J. Augusto (R); caminho 
para a pedra do sino, 2.XI.1952, s.leg. (R); 7.III.1956, 
E. Pereira 1904 (RB); Picada do campo das Antas, 
30.XI.1942, fl., E. Pereira 250 (RB); 7.III.1956, fl., E. 
Pereira 1904 (RB).

Espécie endêmica do Brasil, ocorrendo 
nos estados do Amazonas, Pará, Mato Grosso 
do Sul, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, 
Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa 
Catarina (BFG 2015). Habita a Amazônia, 
Cerrado e a Floresta Atlântica, crescendo em 
Floresta Ombrófila e Restinga, mata secundária 
e margem de florestas, em altitude de 800–1700 
m.s.m. No estado do Rio de Janeiro ocorre nos 
municípios de Itatiaia, Petrópolis e Teresópolis 

(Fig. 10). Spigelia tetraptera apresenta flores 
alvas a creme a róseas, com lobos creme ou 
róseos a avermelhados ou arroxeados, caules 
quadrangulares e inflorescência solitária (Fig. 7). 
Encontrada em floração e frutificação em outubro, 
novembro, fevereiro, abril e junho.

Agradecimentos
A pesquisa foi financiada pelo CNPq e 

pela Petrobrás (610.4.025.02.3/Programa Mata 
Atlântica - Jardim Botânico do Rio de Janeiro). 
Os autores agradecem aos curadores dos herbários 
consultados. A Luiz Moraes, as sugestões no 
manuscrito; a Rafael Felipe de Almeida, as 
sugestões em uma versão inicial do manuscrito, 
auxílio na edição das figuras e confecção do 
mapa. Os autores também agradecem a Maria 
Alice Rezende, as ilustrações. A I.G. Costa, P. 
Schwirkowski, L.S. Cardinelli e L.A. Funez, 
as fotos de campo das espécies de Spigelia. E 
a Dra. Marli Pires e dois revisores anônimos, as 
importantes contribuições para a melhoria do 
presente trabalho.

Referências
Backlund M, Oxelman B & Bremer B (2000) 

Phylogenetic relationships within the Gentianales 
based on ndhF and rbcL sequences, with particular 
reference to the Loganiaceae. American Journal of 
Botany 87: 1029-1043.

BFG - The Brazil Flora Group (2015) Growing 
knowledge: an overview of seed plant diversity 
in Brazil. Rodriguésia 66: 1085-1113.

Cronquist	A	(1981)	An	integrated	system	of	classification	
of	 flowering	 plants.	Columbia	University	 Press,	
New York. 1262p.

Fernández Casa FJ (2003) Estudios carpológicos en 
el género Spigelia (Spigeliaceae). Collectanea 
Botanica (Barcelona) 26: 5-46.

Fernández Casa FJ (2007) Spigeliarum notulae S. 
scabra Chamisso & Schlechtendal (Spigeliaceae). 
Adumbrationes ad Summae Editionem 22: 1-140.

Guimarães EF & Fontella-Pereira J (1969) Contribuição 
ao estudo do gênero Spigelia L. III. Sinopse das 
espécies que ocorrem no Brasil. Loefgrenia 34: 
1-18.

Heywood VH, Brummitt RK, Culham A & Seberg 
O (2007) Flowering plant families of the world. 
Royal Botanic Gardens, Kew. 424p. 

Hickey	LJ	 (1974)	Clasificación	de	 la	arquitectura	de	
las hojas de dicotiledóneas. Boletín de la Sociedad 
Argentina de Botánica 16: 1-26.

IBGE	-	Instituto	Brasileiro	de	Geografia	e	Estatística	
(2012) Manual técnico da vegetação brasileira: 
sistema	fitogeográfico,	 inventário	das	formações	



Spigelia no estado do Rio de Janeiro

Rodriguésia 68(4): 1357-1375. 2017

1375

florestais e campestres, técnicas e manejo 
de coleções botânicas, procedimentos para 
mapeamentos. 2a ed. Vol. 1. IBGE, Rio de Janeiro. 
272p.

Progel A (1868) Loganiaceae. In: Martius CFP (ed.) 
Flora Brasiliensis. Frid. Fleischer, Monique. Vol. 
6, pars 1, pp. 249-300.

Rizzini CT (1977) Sistematização terminológica da 
folha. Rodriguésia 29: 103-125.

Smith LB, Guimarães EF, Fontella-Pereira J & Norman 
EM (1976) Loganiáceas. In: Reitz R (ed.) Flora 
Ilustrada Catarinense, I Loga. Herbário Barbosa 
Rodrigues, Itajaí. Pp 1-77.

The Plant List (2013) Version 1.1. Published on the 
Internet. Disponível em <http://www.theplantlist.
org/>. Acesso em 30 novembro 2015.

Thiers B [continuamente atualizado] Index Herbariorum: 
A global directory of public herbaria and associated 
staff. New York Botanical Garden’s Virtual 
Herbarium. Disponível em <http://sweetgum.nybg.
org/science/ih/>. Acesso em 30 novembro 2015.

Vellozo JMC [1825] (1829) Florae Fluminensis. 
Typographia Nationali, Rio de Janeiro. 352p.

Vellozo JMC [1827] (1831) Florae Fluminensis 
Icones. Vol. 2. Lithogr. Senefelder, Paris. 157p.

Zappi DC (2005) Loganiaceae. In: Wanderley MGL, 
Shepherd GJ, Giulietti AM, Melhem TS, Bittrich 
V & Kameyana C (eds.) Flora Fanerogâmica do 
estado de São Paulo. Instituto de Botânica, São 
Paulo. Vol. 4, pp. 261-271.

Zappi DC (2006) Flora da Reserva Ducke, Amazonas, 
Brasil: Loganiaceae. Rodriguésia 57: 193-204.

Editora de área: Dra. Marli Morim
Artigo recebido em 19/04/2016. Aceito para publicação em 12/12/2016.





Resumo 
O trabalho apresenta o tratamento taxonômico das Monsteroideae (Araceae) nativas do Brasil encontradas 
no estado do Paraná, com uma chave de identificação, descrições e ilustrações das espécies. As coletas foram 
realizadas de julho de 2013 a setembro de 2014 e os espécimes coletados foram identificados e depositados 
no UPCB e UNOP. Também foram analisados 61 exsicatas que se encontram distribuídas nos herbários do 
estado. Foram encontradas quatro espécies nativas do Brasil: Heteropsis rigidifolia, H. salicifolia, Monstera 
adansonii e M. praetermissa. Além dessas, foram encontradas em áreas antropizadas de Unidades de 
Conservação as espécies exóticas do Brasil: E. pinnatum e M. deliciosa, para as quais são apresentadas fotos 
ilustrativas para seu reconhecimento em campo. Com relação às espécies nativas do Brasil, M. adansonii 
é neotropical com distribuição em vários estados do país, enquanto Heteropsis rigidifolia, H. salicifolia e 
M. praetermissa são endêmicas do Brasil e apresentam distribuição restrita à Mata Atlântica. Para as duas 
últimas o estado do Paraná é o limite sul de distribuição geográfica. No Paraná todas as espécies nativas de 
Monsteroideae ocorrem exclusivamente em áreas de Floresta Ombrófila Densa.
Palavras-chave: Epipremnum, flora do Paraná, Heteropsis, Monstera, taxonomia.

Abstract 
The study presented in this paper is a taxonomic treatment with an identification key, descriptions and 
illustrations of Monsteroideae (Araceae) species, located in the Paraná state (Brazil). The specimens were 
collected from July 2013 to September 2014, identified and deposited at UPCB and UNOP. Sixty-One 
exsiccates distributed in the herbaria of the Paraná were analyzed, the study revealed that the species: H. 
rigidifolia, H. salicifolia, M. adansonii and M. praetermissa are native to Brazil, and the exotic E. pinnatum 
and M. delicious were found in disturbed areas of conservation units. They are represented in this study by 
illustrative photos for their recognition in the field. Furthermore, the native species M. adansonii is neotropical 
and distributed in several states of Brazil, while H. rigidifolia, H. salicifolia and M. praetermissa are endemic 
to Brazil and more restricted to the Atlantic Forest. The Paraná state is the southern limit of geographical 
distribution for H. salicifolia and M. praetermissa. In Paraná, all native species Monsteroideae are found 
exclusively in areas of Ombrophylous Dense Forest.
Key words: Epipremnum, flora of Paraná, Heteropsis, Monstera, taxonomy.
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Introdução
As Araceae Juss. são reconhecidas pela 

inflorescência em espádice acompanhada por 
uma bráctea, a espata (Grayum 1990; Mayo et al. 
1997). São representadas por aproximadamente 
120 gêneros e 3020 espécies (Boyce & Croat 

2013). Encontram-se distribuídas em todo território 
brasileiro (BFG 2015), ocorrendo em diversas 
formações vegetacionais, como florestas, restingas, 
campos e afloramentos rochosos (Coelho et al. 
2009). Possuem diferentes formas de vida, mas 70% 
delas são epífitas ou hemiepífitas (Grayum 1990).
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As Araceae são pertencentes ao clado das 
Alismatales (APG IV 2016), distribuídas em oito 
subfamílias (Cabrera et al. 2008; Henriquez et 
al. 2014), sendo Monsteroideae Engl., uma das 
subfamílias mais basais (Mayo et al. 1997). 

Muitas espécies de Monsteroideae são 
utilizadas na ornamentação, como o lírio-da-paz 
(Spathiphyllum spp.), costela-de-adão (Monstera 
deliciosa Liebm.), jiboia [Epipremnum pinnatum 
(L.) Engl.] (Souza & Lorenzi 2012). Os cipós-
titica (Heteropsis spp.), fazem parte da economia 
extrativista da Amazônia, são considerados fontes 
de fibras resistentes, e suas raízes também são 
utilizadas para produção de artesanatos em geral 
(Soares Morais 2008).

Para Keating (2004), este grupo era considerado 
uma tribo, pertencendo a subfamília Pothoideae 
Engl. Após estudos recentes de Cabrera et al. (2008) 
e Henriquez et al. (2014) nos quais o grupo emerge 
como monofiléticos vem sendo tratado novamente 
como uma das oito subfamílias de Araceae.

Monsteroideae possui como características: 
pecíolo geniculado apicalmente, bainha geralmente 
longa, quase igualando ao pecíolo (exceto em 
Alloschemone Schott e Amydrium Schott), espata 
indiferenciada em tubo e lâmina, decídua e 
perigônio presente ou ausente (Mayo et al. 1997).

A subfamília ocorre na América do Sul, 
África, sudeste da Ásia até o Pacífico e é 
subdividida em quatro tribos: Spathiphylleae Engl., 
Anadendreae Bogner & French, Heteropsideae 
Engl., e Monstereae Engl., sendo as três últimas 
monofiléticas (Tam 2004). Tam (2004), aponta 
a necessidade de mais estudos com o intuito de 
esclarecer melhor a relação parafilética e complexa 
entre os gêneros de Monsteroideae.

Em termos revisionais Monsteroideae é ainda 
um grupo pouco estudado. Engler & Krause (1908) 
fizeram uma revisão para o gênero Heteropsis 
Kunth, e após este estudo apenas recentemente 
foi publicada uma nova revisão para o gênero 
por Soares et al. (2013). Para Monstera Adans, 
apesar das revisões de Engler & Krause (1908) e 
Madson (1977), ampliação na área de ocorrência 
de algumas espécies do grupo, assim como espécies 
novas continuam sendo publicadas (Gonçalves 
& Temponi 2004; Karney & Grayum 2012), 
evidenciando a necessidade de estudos no grupo. 

O presente estudo objetiva realizar o 
tratamento taxonômico de Monsteroideae no estado 
do Paraná, com descrições, chave de identificação, 
ilustrações, mapa de distribuição e comentários 
taxonômicos.

Material e Métodos
No estado do Paraná ocorre um predomínio 

do bioma Mata Atlântica (IBGE 2010; Maack 
1981), mas podem ser encontradas cinco grandes 
formações fitogeográficas: Floresta Ombrófila 
Densa, Floresta Ombrófila Mista, Floresta 
Estacional Semidecidual, Estepe (campos) e 
Savana (cerrado) (Roderjan et al. 2002).

O levantamento das Monsteroideae baseou-
se em análise de 61 exsicatas depositadas nos 
principais herbários do estado: HCF, FUEL, 
HUEM, HUPG, MBM, UNOP, UPCB; e herbários 
de grande importância para a família, como RB e 
HBR (siglas de acordo com Thiers, continuamente 
atualizado) e de amostras coletadas em diferentes 
parques nacionais e estaduais do Paraná. 

As coletas foram realizadas de julho 
de 2013 a setembro de 2014 e as amostras 
herborizadas segundo técnicas descritas por 
Bridson & Forman (2004). Os nomes dos autores 
foram abreviados de acordo com Brummit & 
Powell (1992), e a terminologia utilizada nas 
descrições dos táxons foi baseada em Radford 
et al. (1974) e Stearn (2004). 

Para descrição das lâminas foliares foram 
analisadas amostras adultas. As informações 
sobre fenologia e distribuição geográfica foram 
obtidas a partir das etiquetas de exsicatas 
examinadas, expedições a campo e bibliografia. 
Os materiais encontram-se incorporados no 
herbário UNOP e suas duplicatas enviadas aos 
herbários UPCB e MBM.

Resultados e Discussão
Foram registradas quatro espécies nativas 

do Brasil para o estado do Paraná, distribuídas 
nos gêneros Heteropsis Kunth. e Monstera Adans. 

O gênero Heteropsis é exclusivo da América 
Tropical (Mayo et al. 1997). No Brasil, o maior 
número de espécies ocorre na Amazônia, com 
exceção de quatro espécies que são encontradas 
na Mata Atlântica, Heteropsis flexuosa (Kunth) 
G.S.Bunting, Heteropsis oblongifolia Kunth, 
Heteropsis rigidifolia Engl e H. salicifolia Kunth 
(Soares et al. 2013), sendo as duas últimas 
encontradas no Paraná. O estado do Paraná é 
considerado o limite sul de distribuição para H. 
salicifolia (BFG 2015). 

O gênero Monstera também é exclusivo da 
América Tropical (Mayo et al. 1997). No Brasil 
ocorrem nove espécies, a maioria na região 
Amazônica (BFG 2015). Para o Paraná foram 
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registradas duas espécies nativas do Brasil: 
Monstera adansonii Schott e M. praetermissa 
E.G.Gonç. & Temponi. A primeira espécie é 
neotropical, amplamente distribuída em vários 

estados brasileiros (BFG 2015). Já M. praetermissa 
ocorre nos estados Bahia, Ceará, Pernambuco, 
Goiás, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, 
São Paulo, Paraná e Santa Catarina (BFG 2015). 

Chave de identificação das espécies de Monteroideae nativas do Brasil encontradas no Paraná

1. Pecíolo até 1 cm de compr., lâmina foliar nunca fenestrada 
2. Lâmina foliar com ápice agudo e base obtusa, nervura coletora distante até 1,3 mm da margem .  

 ...................................................................................................................1. Heteropsis rigidifolia
2’. Lâmina foliar com ápice longo cuspidado e base cuneada, nervura coletora distante mais de 1,3 

mm da margem ..........................................................................................2. Heteropsis salicifolia
1’. Pecíolo mais que 6 cm de compr., lâmina foliar geralmente fenestrada 

3. Bainha persistente, genículo 2–3 cm, lâmina foliar geralmente fenestrada, fenestras nunca atingindo 
a margem, espata 11–22 cm, creme a amarelado, flores basais estéreis, infrutescência creme a 
esverdeada ...................................................................................................3. Monstera adansonii 

3’. Bainha decídua, genículo 0,7–1.9 cm, lâmina foliar sempre fenestrada, fenestras próximas a 
atingindo a margem, espata 3–5 cm, amarelo alaranjado, flores funcionais em toda o espádice, 
infrutescência alaranjada ........................................................................4. Monstera praetermissa

Tratamento taxonômico
1. Heteropsis rigidifolia Engl., Das Pflanzenreich. 
IV.23B (21): 51. 1905. Figs. 1h,i; 2a

Hemiepífita. Caule 0,2 cm diâm., entrenós 
1,5–7,5 cm compr; profilo não visto. Bainha 
peciolar não vista; pecíolo 0,2–0,8 cm compr., 
castanho; genículo 0,3 cm compr. Lâmina foliar 
elíptica, 7–21,5 × 2–6 cm, fenestras ausentes, 
ápice agudo, base obtusa, verde amarronzada, 
levemente discolor, coriácea, máculas ausentes. 
Nervura coletora distante 0,1–1,3 mm da margem. 
Inflorescência 1 por axila foliar, pedúnculo 
castanho, 0,2–1 cm, ereto; espata largamente 
oval, 1,8–3,5 × 1 cm, alva; espádice homogêneo, 
cilíndrico a oval cilíndrico, 1,8–2,5 × 0,6–1,2 
cm creme; estípite 0,2 cm. Flores bissexuais 
aclamídeas, 4 estames, livres, anteras rimosas, 
gineceu prismático 0,3 × 0,4 cm, ovário creme, 
2 lóculos incompletos, placentação basal a sub-
basal, região estilar densa, mais larga que o ovário, 
estigma elipsóide. Espádice em frutificação 3–7,5 
× 1,4–3 cm, pedúnculo ereto. Bagas verdes a 
alaranjadas, 0,3–0,8 × 0,4–0,5 cm. 

A espécie pode ser reconhecida por sua lâmina 
foliar coriácea e rígida, com nervura coletora até 1,3 
mm da margem, bagas verde a alaranjadas. Pode ser 
confundida com H. salicifolia, que tem o ápice da 
lâmina foliar longo cuspidado, a lâmina coriácea a 
cartácea, com nervura coletora maior que 1,3 mm 
da margem. Encontrada em flores entre os meses 
de setembro a dezembro e em frutos em janeiro.

É endêmica do Brasil, encontrada na Mata 
Atlântica, Nordeste (BA), Sudeste (ES, MG, RJ, 
SP) e Sul (PR, RS) (Soares et al. 2013) no interior 
de matas secundárias ou bordas de mata como 
hemiepífitas (Soares et al. 2013). No Paraná 
foi encontrada em seis localidades de Floresta 
Ombrófila Densa (Fig. 3).
Material examinado: Antonina, Estrada Cacatu-Serra 
Negra, 19.I.1966, fr., G. Hatschbach 13555 (MBM); 
Reserva Natural do Rio Cachoeira, 9.XII.2010, est., 
L.G. Temponi et al. 922 (UNOP). Guaraqueçaba, Rio 
Bananal, 8.XII.1970, fl., G. Hatschbach 25763 (MBM). 
Guaratuba, Serra do Mar, resgate da flora linha de 
transmissão elétrica Curitiba a Joiville, 7.IX.2013, fl., 
M.E. Engels 1526 (MBM). Morretes, 24.I.1969, fr., G. 
Hatschbach 20901 (MBM); Pedra Branca de Araraquara, 
5.XI.1961, fl., G. Hatschbach 8696 (MBM, UPCB e 
HBR). Paranaguá, Ilha do Mel, Morro Bento Alves, 
13.XI.1999, fl., C. Kozera, et al. 1320 (MBM e UPCB); 
Morro do Caiobá, 30.X.1959, fl., G. Hatschbach 6414 
(MBM, UPCB, PKDC); Hotel Mata Atlântica, 27.XI. 
2012. fl. F. Rocha et al. 88 (UNOP, UPCB).

2. Heteropsis salicifolia Kunth, Enum. Pl. 3: 60 
(1841). Figs. 1j,k; 2b

Hemiepífita. Caule 0,2 cm de diâm., entrenós 
0,8–3,5 cm compr.; profilo não visto. Bainha 
peciolar adnata ao entrenó; pecíolo 0,2–0,7 cm 
compr.; genículo 0,3 cm. Lâmina foliar elíptica 
a oval elíptica, 6–18 × 2,5–4,5 cm, fenestras 
ausente, ápice longo cuspidado, cúspide 0,5–4 cm 
compr., base cuneada, verde, concolor, cartácea, 
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Figura 1 – a-c. Monstera adansonii – a. hábito, fenestras nunca atingindo a margem; b. detalhe das flores bissexuais; c. 
inflorescência. d-g. Monstera praetermissa – d. hábito, fenestras próximas a atingindo a margem; e. detalhe das flores 
bissexuais; f. inflorescência; g. detalhe da infrutescência .h-i. Heteropsis rigidifolia – h. hábito; i. detalhe da nervura 
coletora menor que 1,3cm. j-k. Heteropsis salicifolia – j. hábito; k. detalhe da nervura coletora maior que 1,3cm.
Figure 1 – a-c. Monstera adansonii – a. habit, perforated never reaching the margin; b. detail of bisexual flowers; c. inflorescence. 
d-g. Monstera praetermissa – d. habit, perforated near reaching the margin; e. detail of bisexual flowers; f. inflorescence; g. detail of 
inflorescence. h-i. Heteropsis rigidifolia – h. habit; i. detail of collective vein less than 1.3 cm. j-k. Heteropsis salicifolia – j. habit; k. 
detail of collective vein bigger than 1.3 cm.
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Figura 2 – a. Heteropsis rigidifolia – lâmina foliar com inflorescência. b. Heteropsis salicifolia – lâmina foliar. c,d. 
Monstera adansonii – c. hábito; d. infrutescência. e-h. Monstera praetermissa – e. lâmina foliar; f. inflorescência; g. 
fruto imaturo; h. fruto maduro. Fotos: a,b. L.G. Temponi; c,d. L.C. Ferneda Rocha; e-h. L.S.B. Calazans; b. M.E. Engels.
Figure 2 – a. Heteropsis rigidifolia – leaf blade with inflorescence. b. Heteropsis salicifolia – leaf blad. c,d. Monstera adansonii – c. 
habit; d. spadix fruiting. e-h. Monstera praetermissa – e. leaf blade; f. inflorescence; g. i mmature fruit; h. mature fruit. Photos: a,b. L.G. 
Temponi; c,d. L.C. Ferneda Rocha; e-h. L.S.B. Calazans; b. M.E. Engels.

a b

c

e

g

d

f

h



1382 Pereira SF & Temponi LG

Rodriguésia 68(4): 1377-1386. 2017

máculas ausente. Nervura coletora distante mais 
de 1,3 mm da margem. Inflorescência 1 por axila 
foliar, pedúnculo, castanho esverdeado 3–5 mm, 
ereto; espata oval, 1,3–2 × 0,7 cm, decídua após 
antese, amarelo esverdeada; espádice homogênea, 
cilíndrico, 1–5 × 0,6 cm compr., creme; estípite 
1 mm. Flores bissexuais aclamídeas, 4 estames, 
livres, anteras rimosas, gineceu prismático 0,2 
× 0,3 cm, ovário creme, 2 lóculos incompletos, 
placentação basal a sub-basal, região estilar densa, 
mais larga que o ovário, estigma oblongo. Espádice 
em frutificação 2–3,5 × 0,6 cm, pedúnculo ereto. 
Bagas amarelas a vermelhas, 0,7–1,2 × 0,5–0,8 cm. 

É uma espécie muito ramificada, ocorrendo 
abaixo de 10 m de altura em mata sombreada 
(Soares 2008). Pode ser confundida com H. 
rigidifolia que se diferencia por possuir ápice da 
lâmina foliar agudo, com nervura coletora até 
1,3 mm da margem. Encontrada com flores entre 
dezembro e janeiro e com frutos em fevereiro.

Endêmica do Brasil e da Mata Atlântica e 
ocorre no Nordeste (BA), Sudeste (ES, MG, RJ, SP) 
e Sul (PR) (BFG 2015). No Paraná foi encontrada 
em três regiões de Floresta Ombrófila Densa (Fig. 
3), sendo uma espécie pouco amostrada no estado.
Material examinado: Antonina, Rio Pequeno, 
10.I.1974, fl., G. Hatschbach 33642 (MBM). Guaratuba, 
10.XII.1971, fl., Pe. L. Krierger 11094 (RB). Paranaguá, 
Parque Estadual Floresta do Palmito I.II.2014, fr., M. E. 
Engels et al. 2367 (MBM).

3. Monstera adansonii Schott, Wien Z. Kunst. 4: 
1028. 1830. Figs. 1a-c; 2c,d

Hemiepífita. Caule 1,5–2,2 cm diâm., entrenó 
3–6 cm compr.; profilo 9,5–28 cm, verde passando 
a pardo quando seco. Bainha peciolar permanente, 
longa atingindo o genículo, mesmo comprimento 
do pecíolo; pecíolo 13–59 cm compr., canaliculado; 
genículo 2–3 cm. Lâmina foliar elíptico-ovada 
14,2–66,5 × 9,5–46 cm, geralmente fenestrada, 
fenestras atingindo nunca atingindo a margem, ápice 
agudo, base cuneada a arredondada, verde nítido 
na face adaxial, amarelada na abaxial, levemente 
discolor, cartácea, máculas ausente, margem inteira. 
Nervuras laterais primárias 8–21 pares, nervura 
coletora ausente. Inflorescência 1 por axila foliar, 
pedúnculo castanho esverdeado, 4,8–25 cm, ereto; 
espata ovada 11–22 × 2–18 cm, decídua após antese, 
creme a amarelo pálida com margem esverdeada; 
espádice homogêneo, não adnato a espata, 6,4–17 × 
1–3 cm, creme; estípite não visto. Flores bissexuais 
aclamídeas, 4 estames, livres, antera rimosa, gineceu 
prismático 0,8–1,2 × 0,3–0,4 cm, ovário creme, 2 

lóculos completos, placentação axial-basal, região 
estilar mais larga que o ovário, alva, 2, estigma 
alongado, fendido no centro, levemente alaranjado 
na antese. Espádice em frutificação 15–20,5 × 2–2,9 
cm, pedúnculo ereto. Bagas creme a esverdeadas, 
1–1,2 × 0,4–0,6 mm.

A espécie é semelhante à M. deliciosa, da 
qual se diferencia por esta apresentar lâmina foliar 
fenestrada e recortada, com base cordada, enquanto 
M. adansonii apresenta lâmina foliar apenas 
fenestradas, com base cuneada a arredondada. 
Encontrada com flores entre outubro e fevereiro e 
com frutos entre março e julho. 

É amplamente distribuída no Brasil, 
encontrada na Amazônia, Mata Atlântica, Caatinga 
e Cerrado, encontrada em borda e interior da mata 
(BFG 2015). No Paraná foi encontrada em seis 
localidades da Floresta Ombrófila Densa (Fig. 3).
Material examinado: Antonina, Areia Branca, 7.III.1974, 
fr., G. Hatschbach 34290 (MBM); Bairro Alto 5.II.1983, 
fl., G. Hatschbach 46084 (MBM). Guaraqueçaba, Reserva 
Natural de Salto Morato, 18.IV.1999, fl., A.L.S. Gatti & 
G. Gatti 261 (UPCB, UEM); 16.VIII.1998, fl., G. Gatti 
& A.L.S. Gatti 468 (UPCB, UEM); 15.VIII.1998, fl., 
A.L.S. Gatti & G. Gatti 260 (UPCB); 26.II.1969, fl., G. 
Hatschbach & G.M. Barroso 960 (MBM); Km 5-10 da 
rod. para Antonina 23.VII.1992, fl., G. Hatschbach & O.S. 
Ribas 57133 (MBM). Guaratuba, 26.VII.1974, fl., Pe. L. 
Krierger 13344 (RB); 9.V.1996, fr., C.V. Roderjan & G. 
Tiepolo 1281 (MBM); 19.VII.1959, fl., G. Hatcschbach & 
G.M. Barroso 960 (MBM, RB, PKDC); Parque Nacional 
Saint Hilaire & Lange, Salto Parati, 20.X.2013, fr. A.P. 
Cardozo et al. 92 (MBM, UNOP e UPCB); Rio Tupitinga 
29.IV.1972, fr., G. Hatschbach 29630 (MBM). Matinhos, 
Estrada Alexandra-Matinhos 29.IV.1999, fr., C. Kozera et 
al. 1070 (MBM e UPCB); 29.IV.1999, fr., C. Kozera et 
al. 1069 (UEM). Morretes, 8.X.2005, fl., M.G. Caxambu 
875 (MBM e UNOP); 18.VII.1995, fl., S.R. Ziller & 
W. Maschio 849 (MBM); Rio Mãe Catira 14.IV.1957, 
fl., L.B. Smith & G. Hatschbach 3931 (MBM e HBR); 
Rio Marumbi 10.III.1983, fr., G. Hatschbach 46251 
(MBM). Paranaguá, X.1999, fl., R. Kersten 2001 (UPCB); 
30.V.1999, fr., C. Koreza 1107 (UPCB); BR-407 - próximo 
a Floresta Estadual do Palmito, 5.VII.2013, fr., S.F. Pereira 
et al. 260 (UNOP e UPCB); Hotel Mata Atlântica, Trilha 
Figueira-Cahoeira, 27.XI.2012, fr., L.C. Ferneda Rocha 
et al. 87 (UNOP e UPCB); Ilha do Mel, Morro de Bento 
Alves, 30.V.1999, fl., C. Kozera et al. 1107 (MBM, 
UEM); Morro do meio, 11.III.1988, fl., R.M. Britez 
1830 (PKDC); 20.III.1987, fl., W.S. Souza 688 (UPCB); 
13.II.1987, fl., W.S. Souza 561 (MBM, UEL, UPCB, 
PKDC); 12.VII.1986, fr., R.M. Britez & W.S. Souza 779 
(MBM e PKDC); Morro do Tabaquara 22.IV.1967, fl., G. 
Hatschbach 16374 (MBM); Rio Cambará 29.V.1968, fr., 
G. Hatschbach 19242 (MBM); Rio São João 15.IX.1953, 
fl., P.R. Reitz 5737 (HBR).
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Figura 3 – a-c. Epipremnum pinnatum – a. hábito; b. geniculado apicalmente; c. lâmina foliar variegada. d-f. Monstera 
deliciosa – d. hábito; e. infrutescência; f. genículo. Fotos: a-f. C.V. Buturi.
Figure 3 – a-c. Epipremnum pinnatum – a. habit; b. geniculate apically; c. variegated leaf. d-f. Monstera deliciosa – d. habit; e. 
infruteescense; f. geniculate apically. Photos: a-f. C.V. Buturi.
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4. Monstera praetermissa E.G.Gonç. & Temponi, 
Brittonia 56(1): 72-74. 2004. Figs. 1d-g; 2e-h

Hemiepífita. Caule 0,7–1 cm diâm., entrenó 
2,5–9 cm, profilo não visto. Bainha peciolar longa 
decídua até o genículo, 15,5 cm compr.; pecíolo 
6,2–24 cm compr., sulcado na face adaxial, 
apicalmente geniculado; genículo 0,7–1.9 
cm. Lâmina foliar ovado-elíptica, levemente 
assimétrica, 18,5–32 × 5–13,4 cm, sempre 
fenestrada, fenestras atingindo a margem, ápice 
agudo-acuminado, base cuneado-obtusa, verde 
escuro, concolor, cartácea, máculas ausente, 
margem inteira. Nervuras laterais primárias 12 
pares, formando uma nervura coletora marginal 
irregular. Inflorescência 1 por axila foliar, 
pedúnculo verde, 6,9–14,5 cm, ereto; espata 
oblonga 3–5 × 1,8–3 cm, decídua após antese, 
amarelo-alaranjada externa e internamente; 
espádice homogêneo, 3,5–7,5 × 1–1,4 cm, 
amarelo-alaranjado, estípite não visto. Flores 
bissexuais aclamídeas, 4 estames, livres, anteras 
rimosas, gineceu prismático, 3–5 × 3,5–5,5 mm, 
ovário creme, 2 lóculos incompletos, região estilar 
mais larga que o ovário, alaranjada, placentação 
axial-basal, estigma alongado, fendido no centro, 
marrom. Espádice em frutificação, 3,7–7,2 × 
1,1–4,5 cm, pedúnculo curvado no ápice. Bagas 
alaranjadas, 0,7–0,95 × 0,65–0,85 cm. 

Monstera praetermissa  é facilmente 
reconhecida por ter bainha decídua, a lâmina foliar 
mesmo jovem já fenestrada, com estas atingindo 
a margem. A espata é amarelo alaranjado, 
com flores funcionais em todo o espádice. Foi 
encontrada com flores em julho e com frutos 
em janeiro.

Foi encontrada em alguns herbários 
registrada como Monstera obliqua Miq., porém 
esta é uma identificação errônea. Monstera obliqua 
se diferencia de M. praetermissa principalmente 
por apresentar de 1 a 4 inflorescências por 
simpódio floral, enquanto M. praetermissa tem 
apenas uma inflorescência por simpódio floral e 
também por não ocorrer no leste do Brasil, sendo 
exclusivo da região Amazônica (Gonçalves & 
Temponi 2004).

Endêmica  do  Bras i l  é  encon t rada 
principalmente na Mata Atlântica e ocorre 
no Nordeste (BA, CE, PB), no Centro-Oeste 
(GO), no Sudeste (ES, MG, RJ e SP) e Sul (PR) 
(BFG 2015). No Paraná foi encontrada em três 
localidades de Floresta Ombrófila Densa (Fig. 3).
Material examinado: Cerro Azul, 8.VII.1966, fl., 
J.C. Lindeman & J.H. de Haas 2125 (RB e HBR). 

Guaraqueçaba, Reserva Natural Salto Morato, 
23.I.1999, fr., G. Gatti & A.L.S. Gatti 318 (UPCB, 
UEM). Guaratuba, Parque Nacional Saint-Hilaire & 
Lange, 20.X.2013, fr., L.C. Ferneda Rocha et al. 284 
(UNOP); 20.X.2013, fr. A.P. Cardozo et al. 91 (MBM, 
UNOP e UPCB)

Além das quatro espécies nativas do Brasil, 
foram encontradas em áreas antropizadas de 
Unidades de Conservação as espécies exóticas 
do Brasil: E. pinnatum (L.) Engl e M. deliciosa. 
Epipremnum pinnatum é popularmente conhecida 
como jiboia, originária das Ilhas Salomão 
(Lorenzi & Souza 1995) e pode ser reconhecida 
pelas folhas variegadas de amarelo ou branco 
(Fig. 3a-c). Monstera deliciosa Lieebm. é 
popularmente conhecida como costela-de-
adão, originária do México (Lorenzi & Souza 
1995) e pode ser reconhecida por ser uma erva 
rizomatosa robusta com folhas além de fenestrada 
e recortadas (Fig. 3d-f).

A Mata Atlântica é considerada uma das 
áreas de maiores concentrações de espécies 
endêmicas e maiores pressões em perdas de 
habitat (Myers et al. 2000), o que se confirma 
também com este estudo, pois 75% das espécies 
nativas de Monsteroideae no Paraná (H. 
rigidifolia, H. salicifolia e M. praetermissa) são 
restritas a Mata Atlântica. Todas estas espécies 
foram exclusivas da Floresta Ombrófila Densa, 
que ocorre na porção leste do estado, uma região 
com temperaturas elevadas e altos índices de 
precipitação (Maack 1981; Roderjan et al. 
2002), favorecendo a ocorrência de epífitas e 
hemiepífitas.

Figura 4 – Distribuição geográfica no estado do 
Paraná – Heteropsis rigidifolia (●); H. salicifolia (○); 
Monstera adansonii (▲); M. praetermissa (∆).
Figure 4 – Geographic distribuition in the state of Paraná – 
Heteropsis rigidifolia (●); H. salicifolia (○); Monstera adansonii 
(▲); M. praetermissa (∆).
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Resumo 
Os trabalhos florísticos em Eriocaulaceae estão concentrados na Cadeia do Espinhaço, o principal centro de 
diversidade da família. O presente trabalho teve como objetivo realizar o tratamento florístico de Eriocaulaceae 
no Parque Nacional do Itatiaia, contribuindo com o conhecimento da família na Serra da Mantiqueira, um 
importante centro de diversidade do grupo no Brasil. Com base em expedições de campo e análise de espécimes 
de herbário, foram encontrados quatro gêneros e nove espécies, das quais sete são endêmicas da Serra da 
Mantiqueira. Todas as espécies são terrestres e restritas às áreas mais secas das formações campestres da parte 
alta do parque, exceto Eriocaulon majusculum, que ocorre nos brejos de altitude. Fazem parte do manuscrito: 
uma chave de identificação para as espécies, além de descrições, comentários e documentação fotográfica.
Palavras-chave: flora, Mantiqueira, Paepalanthoideae, Poales, taxonomia.

Abstract 
The Eriocaulaceae floristic surveys are concentrated in the Espinhaço Range, the family main center of 
diversity. This manuscript aimed to survey the Eriocaulaceae from the Itatiaia National Park, increasing the 
knowledge of the family in the Mantiqueira Range, a relevant Eriocaulaceae center diversity in Brazil. Based 
on field expeditions and herbarium analysis, four genera and nine species are recorded, being seven of them 
endemic to the Mantiqueira Range. All species are terrestrial and restricted to the open formations of the high 
parts of the park, except Eriocaulon majusculum, which occurs in the high altitude swamps. The manuscript 
contains an identification key for the species, along with descriptions, comments, and photos.
Key words: flora, Mantiqueira, Paepalanthoideae, Poales, taxonomy.

Eriocaulaceae no Parque Nacional do Itatiaia, Brasil
Eriocaulaceae from the Itatiaia National Park, Brazil

Sânia Nayara dos Santos Freitas1,2 & Marcelo Trovó1

Rodriguésia 68(4): 1387-1395. 2017

http://rodriguesia.jbrj.gov.br
DOI: 10.1590/2175-7860201768419

1 Universidade Federal do Rio de Janeiro, Inst. Biologia, Depto. Botânica, Lab. Integrado de Sistemática Vegetal, CCS, Bl. A1, Cidade Universitária, 21941-590, 
Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
2 Autor para correspondência: sanianayara@hotmail.com 

Introdução
Eriocaulaceae compreende 10 gêneros e cerca 

de 1.200 espécies, distribuídas predominantemente 
na região Neotropical (Stützel 1998; Giulietti & 
Hensold 1990; Giulietti et al. 2012). Os principais 
centros de diversidade da família são os Tepuis 
e a Cadeia do Espinhaço (Stützel 1998; Giulietti 
& Hensold 1990). A família é caracterizada por 
possuir inflorescências capituliformes com flores 
diminutas, geralmente unissexuadas e folhas 
dispostas em roseta (Stützel 1998; Ruhland 1903; 
Koernicke 1863). 

No Brasil, ocorrem 625 espécies de 
Eriocaulaceae, sendo 558 endêmicas (BFG 2015). 

Os esforços florísticos ainda são escassos e em 
sua maioria voltados aos principais centros de 
diversidade da família (Costa et al. 2008; Hensold 
1999). No entanto, outras regiões que possuem 
significativa riqueza de espécies ainda são pouco 
estudadas. Um exemplo é a Serra da Mantiqueira, 
que conta apenas com listagens preliminares que 
registram cerca de 50 espécies (Sano & Giulietti 
2012; Trovó et al. 2015) e três tratamentos 
florísticos que tratam a região parcialmente. São 
eles: a Flora fanerogâmica do estado de São Paulo 
(Sano & Giulietti 2012), a flora do Parque Estadual 
do Ibitipoca (Ferreira et al. 2011) e a flora do Parque 
Nacional da Serra do Caparaó (Trovó et al. 2007).
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Com o intuito de aumentar o conhecimento 
acerca das Eriocaulaceae ocorrentes na Serra 
da Mantiqueira, este estudo tem como objetivo 
realizar o tratamento florístico das espécies da 
família que ocorrem no Parque Nacional do Itatiaia. 
Foi elaborada uma chave de identificação para 
as espécies, assim como descrições detalhadas, 
fotografias e comentários. Espera-se que este 
trabalho possa servir de base para estudos 
posteriores e para a conservação da família na área.

Material e Métodos
O Parque Nacional do Itatiaia está inserido na 

Serra da Mantiqueira e abrange as cidades de Itatiaia 
e Resende, no Rio de Janeiro; Itamonte, Alagoa e 
Bocaina de Minas, em Minas Gerais; fazendo ainda 
limite com o estado de São Paulo (Brade 1956; 
ICMBIO 2015). Foi o primeiro Parque Nacional do 
Brasil, tendo sido fundado em 14 de junho de 1937. 
Abriga hoje uma área com cerca de 30 mil hectares, 
com uma vasta riqueza hídrica, florística, além de 
abrigar muitas espécies da nossa fauna (ICMBIO 
2015). O Parque está inteiramente no bioma Mata 
Atlântica, e sua composição florística varia de 
floresta ombrófila densa montana e alto montana até 
os campos de altitude, onde encontram-se diversas 
espécies herbáceas associadas a formações rochosas 
(Veloso et al. 1991).

O trabalho foi realizado em toda extensão 
do Parque Nacional do Itatiaia, em especial 
nos campos de altitude (Fig. 1a-d). Foram 
realizadas quatro viagens ao campo para coletas, 
documentação fotográfica e análise dos indivíduos 
em campo. Além dos materiais coletados, foram 
analisados materiais depositados nos seguintes 
herbários: BHCB, CESJ, ESA, HB, HRCB, GUA, 
GFJP, R, RB, SP, SPF e UEC (acrônimos segundo 
Thiers, continuamente atualizado). Para descrição 
das espécies foi utilizado Radford (1974), além 

da bibliografia específica para a família. As 
medidas apresentadas nas descrições se referem a 
comprimento, exceto quando especificado. 

Resultados e Discussão
Foram encontradas nove espécies de 

Eriocaulaceae, distribuídas em quatro gêneros. 
Os gêneros Actinocephalus e Eriocaulon estão 
representados por uma espécie cada, Leiothrix por 
duas espécies e Paepalanthus, o gênero com maior 
número de espécies, está representado por cinco 
espécies. A maioria das espécies foi encontrada 
em solos úmidos, argilosos ou arenosos e apenas 
Eriocaulon majusculum foi encontrada crescendo 
em áreas brejosas da parte alta do parque.

Todas as espécies foram encontradas nos 
campos de altitude do Parque Nacional do Itatiaia, 
sendo sete delas endêmicas da Serra da Mantiqueira: 
Eriocaulon majusculum, Leiothrix argyroderma, L. 
beckii, Paepalanthus glabrifolius, P. itatiaiensis, P. 
jordanensis e P. pseudotortilis. Já Actinocephalus 
polyanthus apresenta ampla distribuição no Brasil 
e P. planifolius tem distribuição concentrada nas 
regiões Sul e Sudeste (BFG 2015).

As espécies que ocorrem no Parque Nacional 
do Itatiaia representam aproximadamente 20% 
das espécies que ocorrem na Mantiqueira, onde 
ocorrem cerca de 50 espécies (Sano & Giulietti 
2012; Trovó et al. 2015). O Parque Nacional do 
Itatiaia possui uma riqueza maior que a do Parque 
Nacional do Caparaó, onde foram encontradas 
somente quatro espécies (Trovó et al. 2007). Já 
em relação ao Parque Estadual do Ibitipoca, onde 
foram encontradas 22 espécies, o Parque Nacional 
do Itatiaia apresenta uma diversidade cerca de 
50% menor. Tal fato talvez seja explicado pelo 
Ibitipoca estar próximo dos limites do Cerrado e 
possuir maior presença de quartzo no solo (Ferreira 
et al. 2011).

Chave de identificação para as espécies de Eriocaulaceae do Parque Nacional do Itatiaia

1. Escapos dispostos em paracládios, eixo reprodutivo presente .................1. Actinocephalus polyanthus
1’. Escapos dispostos na axila das folhas, eixo reprodutivo ausente ......................................................... 2

2. Flores diplostêmones; pétalas com glândulas ...............................2. Eriocaulon majusculum
2’. Flores isostêmones; pétalas sem glândulas ........................................................................... 3

3. Ramos estigmáticos e nectaríferos liberando-se em pontos diferentes do estilete, anteras 
basifixas ......................................................................................................................... 4

3’. Ramos estigmáticos e nectaríferos liberando-se na mesma altura do estilete, anteras 
dorsifixas ....................................................................................................................... 5
4.	 Escapos	20−30	cm;	brácteas	involucrais	superando	a	altura	do	disco	de	flores	do	

capítulos ..........................................................................3. Leiothrix argyroderma
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4’.	 Escapos	5,5−14	cm;	brácteas	involucrais	igualando	a	altura	do	disco	de	flores	do	capítulos ................  
 ....................................................................................................................................4. Leiothrix beckii
5. Escapos coalescidos; capítulos unidos .......................................................................................... 6
5’. Escapos livres; capítulos solitários ............................................................................................... 7

6. Folha pilosa na face adaxial, com margem ciliada .....................6. Paepalanthus itatiaiensis
6’. Folha glabra, com margem glabra ............................................... 8. Paepalanthus planifolius

7. Brácteas involucrais castanho-claras ..................................7. Paepalanthus jordanensis
7’. Brácteas involucrais castanho-escuras .......................................................................... 8

8.	 Capítulos	com	ca.	2	mm	de	diâmetro;	brácteas	florais	obovais,	ápice	acuminado .  
 ................................................................................ 9. Paepalanthus pseudotortilis

8’. Capítulos com ca. 10 mm de diâmetro; brácteas florais oblongas, ápice 
arredondado ............................................................... 5. Paepalanthus glabrifolius

1. Actinocephalus polyanthus (Bong.) Sano, Taxon 
53: 103. 2004. Fig. 1e-g

Planta	 35−70	 cm	 alt.	 Eixo	 reprodutivo	
15−35	 cm,	 paracládios	 7−28,5	 cm,	 brácteas	 do	
paracládio	 2,5−3	 cm,	 lanceoladas,	 glabras	 em	
ambas as faces, ciliadas na margem, ápice agudo. 
Folhas	em	roseta,	8−17	×	0,5−1,5	cm,	lanceoladas,	
pilosas em ambas as faces, glabras na margem, 
ápice	agudo.	Espatas	0,5−1,5	cm,	 laxas,	pilosas,	
ápice	 agudo.	Escapos	2,5−4	 cm,	 livres	 reunidos	
em paracládios, pilosos. Capítulos alvos, ca. 3 mm 
diâm.; brácteas involucrais castanhas, ca. 3 mm, 
obovais, pilosas a glabrescentes na face abaxial, 
ciliadas na margem, ápice obtuso. Brácteas florais 
castanhas, ca. 7 mm, oboval-elípticas, pilosas a 
glabrescentes na face abaxial, ciliadas na margem, 
ápice obtuso-arredondado. Flor isostêmone. Flor 
estaminada ca. 2 mm, pedicelo ca. 0,3 mm, com 
longos tricomas; sépalas castanhas, obovadas, 
pilosas na face abaxial, margem ciliada, ápice 
obtuso; tubo da corola hialino, anteras dorsifixas, 
pistilódios papilosos. Flor pistilada ca. 2,5 mm, 
séssil; sépalas castanhas, obovadas, pilosas na 
face abaxial, margem ciliada, ápice obtuso; pétalas 
hialinas, elípticas, ciliadas na margem, ápice 
obtuso; ramos estigmáticos filiformes, maiores 
que os ramos nectaríferos, liberando-se no mesmo 
ponto do estilete.

Comentários: Actinocephalus polyanthus 
é uma espécie de ampla distribuição no Brasil 
(BFG 2015). Foi encontrada formando grandes 
populações no planalto do Itatiaia, em solos 
argilosos e úmidos. Floresce principalmente entre 
os meses de novembro e março. Pode ser distinta 
das demais espécies que ocorrem no parque por 
possuir um eixo reprodutivo alongado portando 
paracládios laterais que sustentam os capítulos. 
Material examinado selecionado: Itatiaia, II.1896, 
E. Ule (R 47926); VI.1899, K.T. Ribeiro 197 (RFA); 

IV.1929, P. Campos Porto 1915 (RB); II.1938, L. 
Lanstyak (RB 445598); II.1938, L. Lanstyak (RB 
445601); VI.1943, F. Segadas Viana (RFA 5916); 
III.1945, F. Segadas Viana (RFA 811); III.1947, P. 
Ochionni 952 (RFA); II.1960, O.M. Barth (RFA 23036); 
XI.1974, N. Santos 5038 (RFA); V.1926, Mamp 4828 
(R); II.1938, L. Lanstyak (RB 446387); V.1940, J.J. 
Sampaio (RB 62787); V.1940, J.J. Sampaio 3518 
(CESJ); IV. 1942, W.D. Barros 835 (RB); I.1961, E. 
Fromm 155 (R); II.1967, J.C. Lindeman 4169 (RB); 
II.1972, S.V. de Andrade 1404 (RB); III.1976, S.V. de 
Andrade (RB 445570); IV.2014, S.N.S. Freitas 6 (RB).

2. Eriocaulon majusculum Ruhland in Engler, 
Pflanzenr. 30: 44. 1903. Fig.1h-j

Planta	 24−35	 cm	 alt.	 Eixo	 reprodutivo	
ausente.	 Folhas	 em	 roseta,	 16,5−20	 ×	 0,5−1,5	
cm, lanceoladas, glabras em ambas as faces e 
na	 na	margem,	 ápice	 agudo.	 Espatas	 14,5−18	
cm, não laxas, glabras, ápice truncado. Escapos 
14−20	cm,	livres,	glabros.	Capítulos	alvos,	ca.	7	
mm diâm.; brácteas involucrais castanho-claras, 
ca. 1,5 mm, ovais, glabras em ambas as faces, 
glabras na margem, ápice obtuso. Brácteas 
florais castanhas, ca. 1 mm, oblongas, glabras 
em ambas as faces, glabras na margem, ápice 
obtuso. Flor diplostêmone. Flor estaminada 
ca. 3 mm, pedicelo ca. 0,5 mm, com longos 
tricomas; sépalas castanho-claras, obovadas, 
glabras em ambas as faces, glabras na margem, 
ápice arredondado; tubo da corola castanho, com 
glândulas na face adaxial, anteras dorsifixas. 
Flor pistilada ca. 3 mm, pedicelo ca. 0,3 mm, 
glabrescente; sépalas castanho-claras, lineares, 
glabras em ambas as faces, glabras na margem, 
ápice agudo; pétalas castanhas, lineares, glabras 
em ambas as faces, glabras na margem, ápice 
arredondado, com glândulas; estigmas filiformes, 
ramos nectaríferos ausentes.
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Figura 1 – Vista geral, aspectos da vegetação e espécies de Eriocaulaceae do Parque Nacional do Itatiaia, Rio de Janeiro, 
Brasil – a. vista geral do Maciço de Itatiaia; b. vegetação na base das Agulhas Negras; c. vegetação entre rochas no Planalto 
de Itatiaia; d. aspecto geral da vegetação no Planalto de Itatiaia; e. hábito de indivíduo velho de Actinocephalus polyanthus; 
f. detalhe da inflorescência de A. polyanthus; g. hábito de indivíduo maduro de A. polyanthus; h. hábito de Eriocaulon 
majusculum; i. detalhe do capítulo de E. majusculum; j. detalhe das brácteas involucrais de E. majusculum; k. população 
de Leiothrix argyroderma em área alagada; l. hábito de L. argyroderma; m. detalhe do capítulo de L. argyroderma; n. 
detalhe de brácteas involucrais e escapo de L. argyroderma; o. hábito de Leiothrix beckii; p. detalhe do hábito de L. beckii. 
Figure 1 – Overview, vegetation aspects, and Eriocaulaceae species from the Itatiaia National Park, Rio de Janeiro, Brazil – a. overview of 
the Itatiaia Massif; b. vegetation at the bottom of the Agulhas; c. vegetation between the rocks in the Itatiaia Plateau; d. general aspect of the 
vegetation in the Itatiaia Plateau; e. habit of an old individual of Actinocephalus polyanthus; f. inflorescence detail of A. polyanthus; g. habit 
of a mature individual of A. polyanthus; h. habit of Eriocaulon majusculum; i. capitulum detail of E. majusculum; j. involucral bracts detail of 
E. majusculum; k. population of Leiothrix argyroderma in flooded area; l. habit of L. argyroderma; m. capitulum detail of L. argyroderma; 
n. involucral bracts and scape detail of L. argyroderma; o. habit of Leiothrix beckii; p. habit of L. beckii.
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Comentários: Eriocaulon majusculum é uma 
espécie com distribuição restrita aos estados de 
Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo (BFG 
2015). Em Itatiaia, foram encontradas populações 
da espécie em solo úmido, nos brejos da parte 
alta do parque. Floresce nos meses de outubro 
a dezembro. É distinta das outras espécies do 
Parque Nacional do Itatiaia pela ocorrência nas 
partes alagadas e brejosas, por possuir flores 
diplostêmones com glândulas nas pétalas e longos 
escapos portando capítulos alvos.
Material examinado selecionado: Itatiaia, XI.1938, 
Markgraf 3661 (RB); XI.1964, S.V. de Andrade (RB 
445578); XII.1965, S.V. de Andrade (RB 445585); 
IX.1975, A.M. Camerik 129 (RB); XI.1976, G. Martinelli 
1085 (RB); X.1977, P.J.M. Maas 3202 (RB); X.1994, 
A. Piratininga 81 (RB); IV.2014, S.N.S. Freitas 5 (RB); 
XI.2014, S.N.S. Freitas 8 (RB).

3. Leiothrix argyroderma Ruhland in Engler, 
Pflanzenr. 30: 227. 1903. Fig. 1k-n

Planta	 20−30	 cm	 alt.	 Eixo	 reprodutivo	
ausente.	Folhas	 em	 roseta,	 2,5−5	×	0,1−0,2	 cm,	
lineares, glabras em ambas as faces e na margem, 
ápice	 acuminado.	 Espatas	 4−5	 cm,	 não	 laxas,	
glabras,	ápice	agudo.	Escapos	20−30	cm,	 livres,	
pilosos. Capítulos alvos, ca. 5 mm diâm.; brácteas 
involucrais superando os capítulos, castanho-
claras, ca. 2 mm, ovais, glabras em ambas as 
faces, glabras na margem, ápice agudo. Brácteas 
florais castanho-claras, com ca. 0,3 mm, oblongas, 
glabras em ambas as faces, glabras na margem, 
ápice agudo. Flor isostêmone. Flor estaminada ca. 
2 mm, pedicelo ca. 0,3 mm, com longos tricomas; 
sépalas hialinas, ovais, glabras em ambas as faces, 
glabras na margem, ápice arredondado; tubo 
da corola hialino, anteras basifixas, pistilódios 
papilosos. Flor pistilada ca. 2 mm, pedicelo ca. 0,1 
mm, glabro; sépalas hialinas, elípticas, pilosas em 
ambas as faces, glabras na margem, ápice agudo; 
pétalas hialinas, elípticas, pilosas em ambas as 
faces, glabras na margem, ápice agudo; ramos 
estigmáticos bífidos, do mesmo comprimento que 
os ramos nectaríferos, liberando-se em pontos 
diferentes do estilete.

Comentários: Leiothrix argyroderma é uma 
espécie restrita aos estados de Minas Gerais, Rio 
de Janeiro e São Paulo (BFG 2015). Em Itatiaia, 
foi encontrada entre fendas rochosas na parte alta 
do parque. Floresce nos meses de abril a julho. 
Diferencia-se das demais espécies ocorrentes no 
Parque Nacional do Itatiaia por possuir escapo 
piloso e brácteas maiores que o capítulo. 

Material examinado selecionado: Itatiaia, VII.1901, 
M. Julio (R 47874); XI.1938, Markgraf (CESJ 3492); 
III.1945, F. Segadas Viana (RFA 23057); XI.1945, J.J. 
Sampaio (RB 445602); V.1950, A.C. Brade 20369 (RB);  
II.1958, A. Castellanos 21899 (R); IV.1977, L. Emygdio 
1440 (R); VI.1978, S.F. Lua 16 (RB); II.1990, L. Clark 
661 (RB); IV.1995, J.M.A. Braga 2333 (RB); IX.1995, 
J.M.A. Braga 2851 (RB); IV.2014, S.N.S. Freitas 4 (RB); 
XI.2014 S.N.S. Freitas 12 (RB).

4. Leiothrix beckii Ruhland in Engler, Pflanzenr. 
30: 226. 1903. Figs. 1o,p; 2a,b

Planta	 15−17,5	 cm	 alt.	 Eixo	 reprodutivo	
ausente.	 Folhas	 em	 roseta,	 2−7	 ×	 0,1−0,3	 cm,	
lanceoladas, glabras em ambas as faces, ciliadas na 
margem,	ápice	agudo.	Espatas	0,5−1	cm,	não	laxas,	
pilosas,	ápice	agudo.	Escapos	5,5−14	cm,	livres,	
pilosos. Capítulos alvos, ca. 4 mm diâm.; brácteas 
involucrais igualando os capítulos, castanho 
claras, ca. 3 mm, ovais, pilosas em ambas as faces, 
glabras na margem, ápice agudo. Brácteas florais 
castanhas, ca. 2 mm, elípticas, glabras em ambas 
as faces, ciliadas na margem, ápice agudo. Flor 
isostêmone. Flor estaminada ca. 2 mm, pedicelo 
ca. 0,5 mm, com longos tricomas; sépalas hialinas, 
obovadas, pilosas em ambas as faces, ciliadas na 
margem, ápice obtuso; tubo da corola castanho-
claro, anteras basifixas, pistilódios papilosos. Flor 
pistilada ca. 2,5 mm, pedicelo ca. 0,2 mm, glabro; 
sépalas castanho-claras, obovadas, pilosas em 
ambas as faces, ciliadas na margem e com ápice 
obtuso; pétalas castanho-claras, elípticas, pilosas 
em ambas as faces, ciliadas na margem, ápice 
agudo; ramos estigmáticos bífidos, do mesmo 
comprimento que os ramos nectaríferos, liberando-
se em pontos diferentes do estilete.

Comentários: Leiothrix beckii é uma espécie 
restrita aos estados de Minas Gerais, Rio de 
Janeiro e São Paulo (BFG 2015). Em Itatiaia, 
foram encontradas populações ocorrendo em 
solos arenosos na beira das trilhas. Floresce 
principalmente nos meses de maio e junho. Difere-
se das outras espécies do Parque Nacional do 
Itatiaia, por apresentar curtos escapos envolvidos 
por espatas que geralmente são do mesmo 
comprimento que as folhas. 
Material examinado selecionado: Itatiaia, II.1950, 
A.C. Brade 202219 (RB); V.1950, F. Segadas Vianna 
5029 (RFA); V.1950, F. Segadas Vianna 5033 (RFA); 
VI.1950, A.C. Brade 20367 (RB); XII.1960, B. Lutz (R 
111785); VI.1975, A.M. Camerik 131 (RB); VI.1975, 
A.M. Camerik 134 (RB); XI.1976, G. Martinelli 1089 
(RB); X.1977, P.J. Maas 3170 (RB); IV.1995, J.M.A. 
Braga 2310 (RB); XI.2014, S.N.S. Freitas 13 (RB).
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Figura 2 – Espécies de Eriocaulaceae do Parque Nacional do Itatiaia, Rio de Jabeiro, Brasil – a. detalhe das brácteas involucrais de 
Leiothrix beckii; b. detalhe do capítulo de L. beckii; c. hábito de Paepalanthus glabrifolius; d. detalhe das brácteas involucrais de 
P. glabrifolius; e. detalhe do capítulo de P. glabrifolius; f. hábito de Paepalanthus itatiaiensis; g. detalhe dos capítulos coalescidos 
de P. itatiaiensis; h. detalhe da margem da folha ciliada de P. itatiaiensis; i.  hábito de Paepalanthus jordanensis; j. detalhe das 
brácteas involucrais de P. jordanensis; k. detalhe do capítulo de P. jordanensis; l. hábito de Paepalanthus planifolius; m. detalhe 
dos capítulos coalescidos de P. planifolius; n. hábito de Paepalanthus pseudotortilis; o. indivíduo isolado de P. pseudotortilis; 
p. detalhe das brácteas involucrais de P. pseudotortilis.
Figure 2 – Eriocaulaceae species from the Itatiaia National Park, Rio de Janeiro, Brazil  – a. involucral bracts detail of Leiothrix beckii; b. capitulum 
detail of L. beckii; c. habit of Paepalanthus glabrifolius; d. involucral bracts detail of P. glabrifolius; e. capitulum detail of P. glabrifolius; f. habit of 
Paepalanthus itatiaiensis; g. coalescent capitula detail of P. itatiaiensis; h. ciliate leaf margin detail of P. itatiaiensis; i. habit of Paepalanthus jordanensis; 
j. involucral bracts detail of P. jordanensis; k. capitulum detail of P. jordanensis; l. habit of de Paepalanthus planifolius; m. coalescent capitula detail 
of P. planifolius; n. habit of Paepalanthus pseudotortilis; o. isolated individual of P. pseudotortilis; p. involucral bracts detail of P. pseudotortilis.
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5. Paepalanthus glabrifolius Ruhland in Engler, 
Pflanzenr. 30: 139. 1903. Fig. 2c-e

Planta	 7−17	 cm	 alt.	 Eixo	 reprodutivo	
ausente.	Folhas	em	roseta,	0,5−5	×	0,1−0,5	cm,	
lanceoladas, glabras em ambas as faces e na 
margem,	 ápice	 agudo.	 Espatas	 2−5,5	 cm,	 não	
laxas,	 glabras,	 ápice	 obtuso.	Escapos	 5−16	 cm,	
livres, glabros. Capítulos alvos, ca. 10 mm diâm.; 
brácteas involucrais castanho-escuras, ca. 3 mm, 
elípticas, pilosas em ambas as faces, ciliadas 
na margem, ápice apiculado. Brácteas florais 
castanhas, ca. 3 mm, oblongas, pilosas ambas as 
faces, ciliadas na margem, ápice arredondado. 
Flor isostêmone. Flor estaminada ca. 3 mm, 
pedicelo ca. 0,5 mm, com longos tricomas; sépalas 
castanhas, oblongas, pilosas em ambas as faces, 
ciliadas na margem, ápice arredondado; tubo da 
corola castanho, anteras dorsifixas, pistilódios 
papilosos. Flor pistilada ca. 3 mm, pedicelo ca. 0,5 
mm, piloso; sépalas castanhas, oblongas, pilosas 
em ambas as faces, ciliadas na margem, ápice 
arredondado; pétalas castanhas, obovadas, pilosas 
em ambas as faces, ciliadas na margem, ápice 
obtuso; ramos estigmáticos filiformes, bífidos, 
maiores que os ramos nectaríferos, liberando-se 
no mesmo ponto do estilete.

Comentários: Paepalanthus glabrifolius é 
uma espécie restrita aos estados do Rio de Janeiro e 
São Paulo (BFG 2015). Em Itatiaia, foi encontrada 
formando touceiras, em pequenas populações, em 
solos úmidos da parte alta. Tem pico de floração 
no mês de novembro. Difere-se das espécies mais 
semelhantes encontradas no Parque Nacional do 
Itatiaia por possuir hábito gregário, capítulos 
relativamente grandes com brácteas involucrais 
castanhas.
Material examinado selecionado: Itatiaia, XI.1945, 
J.J. Sampaio (RB 445600); XI.1965, J.J. Sampaio 
(RB 446386); XI.2014, S.N.S. Freitas 11 (RB); s.d., C. 
Porto 2095 (RB).

6. Paepalanthus itatiaiensis Ruhland in Engler, 
Pflanzenr. 30: 211. 1903. Fig. 2f-h

Planta	 16−27	 cm	 alt.	 Eixo	 reprodutivo	
ausente.	Folhas	em	roseta,	15,5−19	×	0,5−1	cm,	
lanceoladas, pilosas na face adaxial, ciliadas 
na	 margem,	 ápice	 agudo.	 Espatas	 3−5	 cm,	
laxas,	 glabras,	 ápice	 agudo.	 Escapos	 7−9	 cm,	
coalescidos, pilosos. Capítulos alvos, ca. 10 mm 
diâm.; brácteas involucrais castanhas, ca. 3 mm, 
elípticas, glabras em ambas as faces, ciliadas na 
margem, ápice agudo. Brácteas florais castanhas, 
ca. 2 mm, elípticas, glabras em ambas as faces, 

ciliadas na margem, ápice agudo. Flor isostêmone. 
Flor estaminada ca. 3 mm, pedicelo ca. 0,5 mm, 
com longos tricomas; sépalas castanhas, obovadas, 
glabras em ambas as faces, ciliadas na margem, 
ápice agudo; tubo da corola hialino, anteras 
dorsifixas, pistilódios papilosos. Flor pistilada 
ca. 3,5 mm, séssil, glabra; sépalas castanhas, 
obovadas, glabras em ambas as faces, ciliadas na 
margem, ápice agudo; pétalas hialinas, elípticas, 
glabras em ambas as faces, ciliadas na margem, 
ápice agudo; ramos estigmáticos bífidos, do 
mesmo tamanho que os ramos nectaríferos, 
liberando-se no mesmo ponto do estilete.

Comentários: Paepalanthus itatiaiensis 
é uma espécie restrita aos estados de Minas 
Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro (BFG 2015). 
Em Itatiaia, foi encontrada formando grandes 
populações em solos arenosos, em toda a extensão 
da parte alta do parque. Floresce nos meses 
de outubro a março. Diferencia-se das demais 
espécies do parque por possuir capítulos unidos e 
folhas densamente ciliadas.
Material examinado selecionado: Itatiaia, X.1903, A. 
Silveira (R 47910); II.1913, A. Silveira (R 607); I.1947, 
A.P. Duarte 845 (RFA); V.1950, F. Segadas Vianna 
1130 (RFA); XI.1953, F. Segadas Vianna 1128 (R); 
XI.1953, F. Segadas Vianna 1130 (RFA); XI.1953, F. 
Segadas Vianna 1131 (RFA); XI.1954, A.C. Brade (RB 
445595);  II.1958, A. Castellanos 21848 (R); II.1958, 
A. Castellanos 22897 (R); IV.1959, L. Scheinvar 68 
(R); XI.1964, S.V. de Andrade 284 (RB); XII.1965, 
S.V. de Andrade (RB 445590); V.1975, A.M. Camerik 
74 (RB); X.1977, L.R. Landrum 2104 (RB); X.1977, 
P.J. Maas 3181 (RB); X.1977, V.F. Ferreira 234 (RB); 
I.1979, P. Occhioni 8696 (RFA); IX.1980, J.G. Stutts 
831 (NY); XII.1983, L. Sylvestre 26 (R); II.1990, L. 
Clark 659 (RB); III.1995, J.M.A. Braga 2249 (RB); 
I.1996, J.M.A. Braga 3183 (RB); I.2003, V.F. Mansano 
186 (RB); III.2006, V.F. Mansano 6-298 (RB); IV.2014, 
S.N.S. Freitas 3 (RB); XI.2014, S.N.S. Freitas 9 (RB). 

7. Paepalanthus jordanensis Silveira, Floral. 
Mont. 1: 92. 1928. Fig. 2i-k

Planta	 9−18	 cm	 alt.	 Eixo	 reprodutivo	
ausente.	Folhas	em	roseta,	2−4,5	×	0,3−0,5	cm,	
lanceoladas, glabras em ambas as faces, ciliadas 
na	margem,	ápice	agudo	a	acuminado.	Espatas	2−3	
cm,	laxas,	glabras,	ápice	laxo.	Escapos	10−14	cm,	
livres, glabros. Capítulos alvos, ca. 5 mm diâm.; 
brácteas involucrais castanho-claras, ca. 2 mm, 
elípticas, glabras em ambas as faces, ciliadas na 
margem, ápice obtuso. Brácteas florais castanhas, 
ca. 2 mm, lanceoladas, glabras em ambas as faces, 
ciliadas na margem, ápice obtuso. Flor isostêmone. 
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Flor estaminada ca. 2 mm, pedicelo ca. 0,5 
mm, com longos tricomas; sépalas castanhas, 
obovadas, glabras em ambas as faces, ciliadas na 
margem, ápice obtuso; tubo da corola castanho, 
anteras dorsifixas, pistilódios papilosos. Flor 
pistilada ca. 2 mm, pedicelo ca. 0,3 mm, glabro; 
sépalas castanho-claras, obovadas, glabras em 
ambas as faces, ciliadas na margem, ápice agudo; 
pétalas hialinas, oblongas, glabras em ambas as 
faces, ciliadas na margem, ápice agudo; ramos 
estigmáticos filiformes, do mesmo comprimento 
que os ramos nectaríferos, liberando-se no mesmo 
ponto do estilete.

Comentários: Paepalanthus jordanensis é 
uma espécie com distribuição restrita aos estados 
de Rio de Janeiro e São Paulo (BFG 2015). 
Em Itatiaia, foi encontrada em solos úmidos e 
argilosos. Floresce principalmente entre os meses 
de julho e dezembro. Difere-se das demais espécies 
do parque pelo hábito geralmente solitário, em 
solos úmidos, e por possuir brácteas involucrais 
castanho-claras.
Material examinado selecionado: Itatiaia, XII.1983, 
L. Sylvestre 628 (R); IV.2014, S.N.S. Freitas 3 (RB); 
XI.2014, S.N.S. Freitas 7 (RB).

8. Paepalanthus planifolius (Bong.) Körn. in 
Mart. & Eichler, Fl. bras. 3: 413. 1863. 
 Fig. 2l,m

Planta	 15−40	 cm	 alt.	 Eixo	 reprodutivo	
ausente.	 Folhas	 em	 roseta,	 7−30	 ×	 0,5−3	 cm,	
lanceoladas, glabras em ambas as faces, ciliadas 
na	margem,	 ápice	 agudo.	 Espatas	 5−20,5	 cm,	
estreitas,	glabras,	ápice	 truncado.	Escapos	7−38	
cm, coalescidos, glabros. Capítulos alvos, ca. 
1 cm diâm.; brácteas involucrais castanhas, ca. 
3 mm, oblongas, pilosas em ambas as faces, 
ciliadas na margem, ápice agudo. Brácteas florais 
castanhas, com ca. 1 mm, obovadas, pilosas em 
ambas as faces, ciliadas na margem, ápice agudo. 
Flor isostêmone. Flor estaminada ca. 1,5 mm, 
pedicelo ca. 0,5 mm, com longos tricomas; sépalas 
castanhas, obovadas, pilosas em ambas as faces, 
ciliadas na margem, ápice obtuso; tubo da corola 
hialino, anteras dorsifixas, pistilódios papilosos. 
Flor pistilada ca. 1,5 mm, pedicelo ca. 0,5 mm, 
piloso; sépalas castanhas, obovadas, pilosas em 
ambas as faces, ciliadas na margem, ápice obtuso; 
pétalas douradas, oblongas, glabras em ambas as 
faces, ciliadas na margem, ápice acuminado; ramos 
estigmáticos filiformes, do mesmo comprimento 
que os ramos nectaríferos, liberando-se no mesmo 
ponto do estilete.

Comentários: Paepalanthus planifolius é 
uma espécie com ampla distribuição nas regiões 
Sul e Sudeste (BFG 2015). Em Itatiaia, sua 
ocorrência está ligada à parte alta, onde ocorre 
com baixa frequência em solos argilosos e 
úmidos. Floresce nos meses de agosto e dezembro. 
Diferencia-se das demais espécies do parque por 
possuir capítulos unidos e margem da folha glabra. 
Material examinado selecionado: Itatiaia, V.1902, P. 
Dusen 255 (R); I.1947, A. Duarte 3521 (CESJ); VI.1970, 
T. Hoyama & P.G. Windisch 13695 (NY).

9. Paepalanthus pseudotortilis Ruhland in Engler, 
Pflanzenr. 30: 155. 1903. Fig. 2n-p

Planta	 6,5−12	 cm	 alt.	 Eixo	 reprodutivo	
ausente.	 Folhas	 em	 roseta,	 0,3−0,5	 ×	 0,1−0,2	
cm, lineares, glabras em ambas as faces e na 
margem,	 ápice	 arredondado.	Espatas	 0,5−1	 cm,	
não	laxas,	glabras,	ápice	agudo.	Escapos	3−9,5	cm,	
livres, glabros. Capítulos alvos, ca. 2 mm diâm.; 
brácteas involucrais castanho-escuras, ca. 1,5 
mm, lineares, pilosas em ambas as faces, ciliadas 
na margem, ápice acuminado. Brácteas florais 
castanhas, ca. 1 mm, obovadas, pilosas em ambas 
as faces, ciliada na margem, ápice acuminado. Flor 
isostêmone. Flor estaminada ca. 1 mm, pedicelo 
ca. 0,2 mm, longos tricomas; sépalas castanhas, 
obovadas, pilosas em ambas as faces, ciliadas 
na margem, ápice acuminado; tubo da corola 
castanho-claro, anteras dorsifixas, pistilódios 
papilosos. Flor pistilada ca. 1 mm, séssil; sépalas 
castanhas, obovadas, pilosas em ambas as faces, 
ciliadas na margem, ápice acuminado; pétalas 
castanho-claras, obovadas, pilosas em ambas as 
faces, ciliadas na margem, ápice obtuso; ramos 
estigmáticos bífidos, do mesmo comprimento 
que os ramos nectaríferos, liberando-se no mesmo 
ponto do estilete.

Comentários: Paepalanthus pseudotortilis 
é uma espécie restrita aos estados de Minas 
Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo (BFG 
2015). Em Itatiaia, foi encontrada em pequenas 
populações em solos arenosos e argilosos. Floresce 
principalmente entre os meses de dezembro e 
março. Difere-se das demais espécies do parque 
por possuir pequeno porte, hábito gregário e folhas 
diminutas com ápice arredondado. 
Material examinado selecionado: Itatiaia, III.1937, 
A.C. Brade 3473 (CESJ); XII.1941, W.D. de Barros 
513 (RB); II.1945, A.C. Brade 17413 (RB); II.1950, 
A.C. Brade 20220 (RB); I.1969, S.V. de Andrade (RB 
445594); II.1995, J.M.A. Braga 2052 (RB); I.1996, 
J.M.A. Braga 3224 (RB); IV.2014, S.N.S. Freitas 3 (RB); 
XI.2014, S.N.S. Freitas 10 (RB).
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Resumo 
Apresenta-se a flora de Cactaceae no Parque Nacional do Itatiaia, Serra da Mantiqueira, Brasil. A família está 
representada na área por cinco gêneros e 14 espécies, listadas a seguir: Hatiora salicornioides, Lepismium 
houlletianum, Pereskia aculeata, Rhipsalis agudoensis, R. campos-portoana, R. elliptica, R. floccosa subsp. 
pulvinigera, R. juengeri, R. neves-armondii, R. pilocarpa, R. pulchra, Schlumbergera lutea subsp. lutea, 
S. microsphaerica e S. opuntioides. Cinco espécies estão classificadas em diferentes categorias de ameaça. 
Os dados apresentados demonstram que a conservação e manutenção desta Unidade de Conservação de 
proteção integral é de suma importância para fornecer subsídios para o conhecimento das Cactaceae para a 
flora do Brasil. São apresentadas chave de identificação, descrições morfológicas, ilustrações, comentários 
taxonômicos e ecológicos para as espécies.
Palavras-chave: conservação, Floresta Atlântica, florística, Mantiqueira, taxonomia.

Abstract 
A floristic study of Cactaceae in Parque Nacional do Itatiaia, Serra da Mantiqueira, Brazil is provided. The 
family is represented in the area by five genera and 14 species, listed as follows: Hatiora salicornioides, 
Lepismium houlletianum, Pereskia aculeata, Rhipsalis agudoensis, R. campos-portoana, R. elliptica, R. 
floccosa subsp. pulvinigera, R. juengeri, R. neves-armondii, R. pilocarpa, R. pulchra, Schlumbergera lutea 
subsp. lutea, S. microsphaerica and S. opuntioides. Five species are included in different cathegories of threaten. 
The data suggests that the conservation and maintenance of this environmental protected area is relevant to 
provide subsidies to the knowledge of Cactaceae for the flora of Brazil. Identification key, morphological 
descriptions, illustrations, and comments on taxonomy and ecology are provided for each species.
Key words: conservation, Atlantic Forest, floristics, Mantiqueira Range, taxonomy.
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Introdução
Cactaceae compreende 124 gêneros e 

cerca de 1438 espécies distribuídas quase que 
exclusivamente na América tropical e subtropical, 
desde o Canadá até a Patagônia. Apenas Rhipsalis 
baccifera (J.M. Muell.) Stearn ocorre na África, 
Madagascar e Sri Lanka (Hunt et al. 2006). Os 
principais centros de diversidade e endemismo da 
família estão localizados no México e sudoeste dos 
Estados Unidos, na região central da cordilheira 
dos Andes, especialmente no Peru, Bolívia e na 
região leste do Brasil, onde ocorrem em diversos 

tipos de habitat (Taylor & Zappi 2004). No Brasil 
ocorrem 39 gêneros, dos quais 14 são endêmicos, 
com 261 espécies e 92 subespécies (BFG 2015). 
Estão representadas em todos os estados e domínios 
fitogeográficos, principalmente na Caatinga, 
Cerrado e Floresta Atlântica (Taylor & Zappi 2004).

A Serra de Itatiaia, por apresentar exuberante 
biodiversidade, recebeu a visita de diversos 
naturalistas. Martinelli & Bandeira (1989) destacam 
a visita de Auguste de Saint-Hilaire, em 1822 e de 
Friedrich Sellow oito anos depois. Paulo Campos 
Porto, naturalista do Jardim Botânico do Rio de 
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Janeiro (JBRJ) em 1914 propôs, em ofício ao 
diretor do JBRJ a criação do Parque Nacional do 
Itatiaia (Porto et al. 1957). Na gestão do diretor 
Antônio Pacheco Leão, de 1915–1931, o JBRJ 
concentrou suas pesquisas de campo nessa região e 
realizaram campanha para a preservação da área, que 
resultou, em 1929, na criação da Estação Biológica 
de Itatiaia subordinada ao JBRJ (Bediaga et al. 
2008). Posteriormente, em 14 de junho de 1937, 
esta área de conservação foi instituída como Parque 
Nacional do Itatiaia (PNI), a primeira Unidade de 
Conservação (UC) do Brasil (Machado et al. 2004). 
Dentre os cientistas do JBRJ que contribuíram na 
fase inicial da documentação da flora dessa região, 
destaca-se, Brade (1956) que apresenta a riqueza 
do Maciço do Itatiaia em madeiras, epífitas e outras 
espécies vegetais, assim como os gêneros de origem 
subantártica, fornecendo uma listagem de espécies 
para a área.  Na década de 1990, o JBRJ, através 
do Programa Mata Atlântica, retomou pesquisas 
abrangentes no PNI principalmente levantamentos 
florísticos e fitossociológicos (Morim 2006). 

A riqueza da flora de Itatiaia tem despertado 
interesse de botânicos que se debruçaram sobre 
estudos taxonômicos de diferentes grupos, tais 
como: pteridófitas (Brade 1942), Habenaria 
(Orchidaceae) (Brade 1951), Begoniaceae (Brade 
1957), Myrceugenia (Myrtaceae) (Lima & Guedes-
Bruni 2004), Leguminosae (Morim 2006; Morim & 
Barroso 2007), Ocotea (Lauraceae) (Giannerini et 
al. 2007), tribo Tecomeae (Bignoniaceae) (Pereira 
& Mansano 2008), tribos Bertolonieae e Merianieae 
(Melastomataceae) (Barberena et al. 2008), 
Piperaceae (Monteiro & Guimarães 2008, 2009), 
Gesneriaceae (Barros et al. 2010), Lycopodiaceae 
(Ramos & Sylvestre 2010), Ericaceae (Mezabarba 
et al. 2013), Lauraceae (Giannerini et al. 2015), 
dentre outros. 

Foram precursores da documentação botânica 
para a flora de Cactaceae do Itatiaia, os botânicos, 
Ernst Ule, Per Karl H. Dusén, Paulo Campos Porto 
e Alexander C. Brade, com espécimes depositados 
nos herbários, principalmente R e RB. Muitos 
desses registros serviram de base para os estudos 
desenvolvidos por Loefgren (1915, 1917a, b), onde 
foram descritas novas espécies para a flora brasileira 
provenientes da Serra de Itatiaia.

Este trabalho apresenta o estudo taxonômico 
das espécies de Cactaceae para o Parque Nacional do 
Itatiaia, contribuindo com o conhecimento florístico 
dessa região, bem como ampliando os estudos desta 
família para os estados de Minas Gerais e Rio de 
Janeiro. São apresentados chave de identificação, 

descrições morfológicas, ilustrações, comentários 
taxonômicos e ecológicos para as espécies. 

Material e Métodos
O Parque Nacional do Itatiaia (PNI) localizado 

na Serra da Mantiqueira, nos estados do Rio de 
Janeiro (municípios de Itatiaia e Resende) e Minas 
Gerais (municípios de Itamonte, Alagoa e Bocaina 
de Minas) (22o19’S, 44o15’W), abrange uma área 
aproximada de 28.084 hectares, com a maior parte 
no estado do Rio de Janeiro. O relevo acidentado, 
com elevações rochosas que variam de 650 a 
2.792 m.s.m., confere à área diferentes tipos de 
fitofisionomias (ICMBio 2013). Segadas-Vianna 
(1965) atribuiu ao Maciço do Itatiaia a sucessão 
de tipos de vegetação por níveis de altitudes: nível 
baixo (400 a 700 m de altitude), montanha inferior 
(700 a 1.000 m), montanha média (1.100 a 1.700 m), 
montanha elevada (1.700 a 2.000 m), planalto (2.000 
a 2.400 m) e cume (acima de 2.400 m). 

Foram realizadas sete expedições de coletas 
ao Parque Nacional do Itatiaia entre maio de 
2014 e junho de 2016, a áreas de diferentes níveis 
altitudinais, com registros já existentes nas bases 
de dados specieslink e JABOT, bem como a áreas 
pouco ou não exploradas. Os exemplares coletados 
foram georeferenciados e fotografados em campo, 
sendo posteriormente processados de acordo 
com Fidalgo & Bononi (1989) e Groot (2011), e 
depositados no herbário RB. Os dados relativos ao 
habitat, substrato, coloração, possíveis ameaças 
e outros considerados relevantes foram anotados. 
Um banco de imagens foi construído e possibilitou 
a elaboração de guia de campo (Rapid Color Guide) 
pelo “The Field Museum of Chicago” (Gonzaga 
et al. 2015). Foram analisadas as coleções dos 
herbários BHCB, CESJ, GUA, MBML, R, RB, 
RBR, SPF, UEC, VIC e VIES (acrônimos segundo 
Thiers, continuamente atualizado). 

A descrição da família é fornecida com base 
em bibliografia especializada. As espécies foram 
descritas a partir de material preservado em álcool 
à 70% e, na ausência desse, utilizando-se material 
herborizado. Para a confecção das ilustrações 
foram utilizados amostras herborizadas, material 
acondicionado em álcool à 70% e fotografias de 
estruturas vegetativas. 

As análises morfológicas foram realizadas com 
auxílio de estereomicroscópio e as identificações 
com auxílio de bibliografia especializada (Schumann 
1890; Loefgren 1915, 1917a, b; Britton & Rose 
1923; McMillan & Horobin 1995; Barthlott & 
Taylor 1995; Anderson 2001; Taylor & Zappi 2004; 
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Hunt et al. 2006; Zappi et al. 2007) e comparação 
com coleções depositadas em herbários, incluindo 
tipos nomenclaturais quando disponíveis. Para a 
descrição de Schlumbergera lutea subsp. lutea, 
conhecida apenas do material-tipo, utilizou-se 
descrições da flor encontrada em Werdermann 
(1935), Anderson (2001) e Hunt et al. (2006).

As categorias de ameaça das espécies foram 
obtidas na Lista Nacional Oficial de Espécies da 
Flora Ameaçadas de Extinção (MMA 2014) e da 
Lista Mundial para Cactaceae (Goettsch et al. 2015) 
que seguiram os critérios da IUCN (2001). 

Resultados e Discussão
Foram registradas 14 espécies distribuídas em 

cinco gêneros: Hatiora salicornioides, Lepismium 
houlletianum, Pereskia aculeata, Rhipsalis 
agudoensis, R. campos-portoana, R. elliptica, 
R. floccosa subsp. pulvinigera, R. juengeri, 
R. neves-armondii, R. pilocarpa, R. pulchra, 
Schlumbergera lutea subsp. lutea, S. microsphaerica 
e S. opuntioides. 

Brade (1956) reconheceu sete táxons para 
a região de Itatiaia, dos quais, Pereskia aculeata, 
Rhipsalis campos-portoana e R. pulchra mantiveram 
os mesmos binômios e circunscrições. Quatro 
sofreram alterações nomenclaturais: Hatiora 
epiphylloides (Porto & Werderm.) P.V.Heath 
(atualmente Schlumbergera lutea subsp. lutea); 
Zygocactus opuntioides Loefgr. (atualmente  S. 
opuntioides) Zygocactus candidus Loefgr. e 
Zygocactus obtusangulus Loefgr. (atualmente S. 
microsphaerica).

Das 14 espécies registradas para o PNI, quatro 
não foram recoletadas, Schlumbergera lutea subsp. 
lutea, conhecida em coleção herborizada apenas 
pelo material-tipo; Rhipsalis campos-portoana cujo 
exemplar tipo é do PNI, com ocorrência registrada 
para outras localidades das regiões Sudeste e Sul 
do Brasil, R. neves-armondii e Pereskia aculeata 
bem documentadas por material herborizado de 
diferentes áreas. 

Destaca-se o registro de R. agudoensis para 
o PNI, espécie descrita de material cultivado, 
anteriormente mencionada para o Rio Grande 
do Sul, e atualmente considerada endêmica do 
estado do Rio de Janeiro (Gonzaga et al. 2016b). 
A representatividade de Rhipsalis no PNI reflete 
o fato de este gênero ser um dos mais ricos em 
espécies dentre as Cactaceae no Brasil (Calvente 
2010; BFG 2015). 

Dentre as espécies da área, quatro táxons 
são considerados ameaçados de extinção segundo 

Goettsch et al. (2015): R. pilocarpa (Vulnerável), 
S. lutea subsp. lutea (= Hatiora epiphylloides) 
(Em Perigo), S. microsphaerica e S. opuntioides 
(Vulnerável). Além disso, R. agudoensis é 
considerada “Deficiente de Dados”. Segundo a lista 
do MMA (2014), duas espécies são categorizadas 
como ameaçadas, S. microsphaerica e S. opuntioides 
no status “Vulnerável”.

Duas áreas da Serra da Mantiqueira têm suas 
floras de Cactaceae descritas: o Parque Estadual 
de Ibitipoca (PEIB), que abriga nove espécies, 
sete tratadas por Gonzaga et al. (2014a) e duas por 
Gonzaga (2016a); e Serra Negra que abriga nove 
espécies (Gonzaga et al. 2014b). O PNI compartilha 
sete espécies com o PEIB (Hatiora salicornioides, 
Lepismium houlletianum, Rhipsalis elliptica, 
R. floccosa subsp. pulvinigera, R. juengeri, R. 
pulchra e S. opuntioides) e seis com a Serra Negra 
(H. salicornioides, L. houlletianum, R. elliptica, 
R. floccosa subsp. pulvinigera, R. juengeri, R. 
pilocarpa). Nota-se que cinco destas espécies 
são compartilhadas pelas três áreas da Serra da 
Mantiqueira. 

 
Tratamento taxonômico
Cactaceae compreende plantas de hábito 

herbáceo a arborescente, caule suculento e 
espinhoso; ramos, quando diferenciados, longos 
geralmente suculentos, áfilos ou com folhas, 
e aréolas produzindo espinhos e gloquídeos; 
epiderme do caule geralmente com estômatos. 
Folhas conspícuas, quando presentes, em ramos 
longos, alternas e espiraladas, simples, inteiras, com 
venação peninérvea, inconspícua; folhas dos ramos 
modificadas em espinhos ou escamas; cefálio apical, 
lateral ou ausente. Inflorescências determinadas, 
geralmente reduzidas a uma única flor, terminais. 
Flores geralmente bissexuais, radiais a ligeiramente 
bilaterais, com hipanto curto a alongado; tépalas 
numerosas em arranjo espiralado, geralmente livres, 
petaloides, ou as mais externas sepaloides; estames 
numerosos, grãos de pólen tricolpados a policolpados 
ou poliporados; carpelos 3 a numerosos, conatos; 
ovário ínfero, mas em algumas espécies de Pereskia, 
semi-ínfero ou até súpero, placentação parietal, mas 
em Pereskia é mais ou menos basal; estigmas 3 a 
numerosos, alongados e radiais; óvulos numerosos, 
geralmente campilótropos. Fruto baga, geralmente 
com espinhos e/ou gloquídeos nas aréolas, dotado ou 
não de remanescentes do perianto; sementes as vezes 
com arilo, embrião geralmente curvo, endosperma 
ausente e perisperma as vezes presente (Zappi et al. 
2007; Judd et al. 2009).
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Chave de identificação das espécies de Cactaceae no Parque Nacional do Itatiaia

1. Folhas conspícuas presentes .................................................................................. 3. Pereskia aculeata
1’. Folhas ausentes ou reduzidas a espinhos ou escamas.

2. Cladódios alados a 3-costados. 
3. Cladódios 3-costados ........................................................................ 4. Rhipsalis agudoensis
3’. Cladódios alados. 

4. Cladódios com aréolas espinescentes ............................ 14. Schlumbergera opuntioides
4’. Cladódios com aréolas glabras. 

5.	 Cladódios	com	1–3	dentes	agudos	na	margem,	flores	amarelas .............................  
 ......................................................................12. Schlumbergera lutea subsp. lutea

5’.	 Cladódios	com	margens	totalmente	denteadas	ou	crenadas,	flores	alvas	a	cremes.
6.	 Margem	dos	cladódios	denteada,	flores	1,1–1,7	×	0,7–1,5	cm;	frutos	oblongos 

 ............................................................................. 2. Lepismium houlletianum
6’.	 Margem	dos	cladódios	crenada,	flores	ca.	1,4	×	1,1	cm;	frutos	ovados ..........  

 ........................................................................................ 6. Rhipsalis elliptica
2’. Cladódios cilíndricos a clavados.

7. Cladódios com segmentos terminais clavados ................................1. Hatiora salicornioides
7’. Cladódios completamente cilíndricos.

8.	 Aréolas	espinescentes,	flores	ca.	2,8	×	1,8	cm,	magentas;	frutos	ovoides,	ca.	1	×	0,8	cm  
 ..................................................................................13. Schlumbergera microsphaerica

8’. Aréolas glabras, lanosas ou pilosas. 
9. Aréolas pilosas ao longo dos cladódios, frutos pilosos ......10. Rhipsalis pilocarpa
9’. Aréolas glabras ou lanosas, frutos glabros.

10. Aréolas imersas.
11.	 Flores	7–15	×	10–22	mm,	estames	ca.	116,	frutos	alvos	a	róseos ...........  

 ..................................................7. Rhipsalis floccosa subsp. pulvinigera
11’.	 Flores	20	×	15,	estames	ca.	75,	frutos	magentas .....................................  

 .................................................................... 9. Rhipsalis neves-armondii
10’. Aréolas emersas.

12.	 Frutos	alaranjados,	flores	6–8	×	6–9	mm,	estames	ca.	45 .......................  
 .................................................................5. Rhipsalis campos-portoana

12’. Flores alvas a alvas matizadas de róseo, frutos róseos a avermelhados
13. Ramificação sub-apical a apical, segmentos dos cladódios 

monomórficos;	 flores	 alvas,	matizadas	 de	 róseo,	 campanuladas,	
estames 70–76; frutos róseos, translúcidos; laterais e terminais .....
 .......................................................................11. Rhipsalis pulchra

13’.	 Ramificação	apical,	segmentos	dos	cladódios	dimórficos;	flores	alvas	
estames 35–43; frutos avermelhados; terminais a subterminais......  
 ........................................................................8. Rhipsalis juengeri

1. Hatiora salicornioides (Haw.) Britton & Rose, 
Stand. Cycl. Hort. 3: 1433. 1915. Fig. 1a

Epífita pendente, verde-escura, cladódios 
basais lenhosos, 4–6 mm larg., os terminais 0,5–27 
×	1–3	mm,	 fortemente	 clavados,	 2–4	 furcados,	
aréolas terminais ca. 2 mm diâm., pubescentes 
a glabras, tricomas alvos. Botão floral amarelo-
alaranjado.	Flores	ca.	11	×	8	mm,	campanuladas,	
amarelo-alaranjadas, apicais, 1 por aréola; 
pericarpelo	 ca.	 4	×	3	mm,	verde-claro,	 clavado,	

glabro; segmentos do perianto ca. 20, os externos 
2–4	×	2	mm,	ovados,	amarelos,	os	internos	6–9	×	4	
mm, lanceolados, amarelo-alaranjados; estames ca. 
63,	filete	ca.	4	mm	compr.,	amarelos;	estilete	ca.	6	×	
1 mm, alvo, estigma ca. 3 mm compr., 3–5 lobado, 
alvo, lobo ca. 1 mm compr. Frutos obovoides a 
clavados,	5–7	×	5–6	mm,	alvos	a	róseos,	truncados,	
perianto persistente a caduco; sementes castanhas, 
ca.	1–1,1	×	1	mm,	reniformes	a	piriformes,	testa	
levemente sulcada.   
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Figura 1 – a. Hatiora salicornioides – ápice do ramo e fruto. b. Lepismium houlletianum – hábito com flores. c. 
Pereskia aculeata – ramo com botões florais e flores. d. Rhipsalis agudoensis – ramo com flores. e. R. campos-
portoana – hábito com flores. f. R. elliptica – ramo com frutos. g,h. R. floccosa subsp. pulvinigera – g. ramo com 
flor; h. ramo com fruto. 
Figure 1 – a. Hatiora salicornioides – apex of branch and fruit. b. Lepismium houlletianum – Habit with flowers. c. Pereskia aculeata 
– branch with buds and flower. d. Rhipsalis agudoensis – branch with flower. e. R. campos-portoana – habit with flower. f. R. elliptica 
– branch with fruits. g,h. R. floccosa subsp. pulvinigera – g. branch with flower; h. branch with fruit.
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Material examinado: RIO DE JANEIRO: Itatiaia, 
Parque Nacional do Itatiaia, 9.XII.1966, fl., S. Andrade 
& J. Sampaio 897 (RB); 22.VIII.2014, bot., fl., D.R. 
Gonzaga et al. 362 (RB).
Material adicional: BRASIL. MINAS GERAIS: Lima 
Duarte, Parque Estadual de Ibitipoca, 27.X.2012, fl. e 
fr., D.R.Gonzaga et al. 42 (CESJ). 

Hatiora salicornioides é endêmica do Brasil, 
ocorrendo na região Sudeste e nos estados da Bahia 
e Paraná (BFG 2015). No PNI, é uma espécie 
rara, registrada na picada Barbosa Rodrigues e na 
trilha para a Cachoeira do Maromba como epífita. 
Os segmentos terminais clavados a diferencia das 
demais espécies de Hatiora. Apresenta grande 
variação morfológica vegetativa nos diferentes 
habitats (campo vs. floresta), porém não apresenta 
variação na morfologia da flor e do fruto. Coletada 
com flores nos meses de agosto e dezembro. É 
categorizada como “Fora de Perigo” (Goettsch et 
al. 2015). 

2. Lepismium houlletianum (Lem.) Barthlott, 
Bradleya 5: 99. 1987. Fig. 1b

Epífita a rupícola, ramificação a partir da 
base, cladódios terminais pendentes, verdes, alados, 
com superfície cerosa, margem denteada, crenas 
agudas,	11–33	×	1,8–3,5	cm,	aréolas	laterais,	não	
imersas, ca. 1 mm diâm., glabras, distanciadas ca. 
1,2–2,2 cm entre si. Botão floral creme-esverdeado, 
lateral.	 Flores	 1,1–1,7	 ×	 0,7–1,5	 cm,	 alvas	 a	
cremes,	 1–2	por	 aréola;	 pericarpelo	 ca.	 4	×	2–3	
mm, verde, emerso, glabro; segmentos do perianto 
6–12,	 fundidos	 na	 base,	 os	 externos	 2–6	×	 3–4	
mm, triangulares, alvacentos, os internos 11–16 
×	3–4	mm,	 lanceolados,	 alvos;	 estames	 22–36,	
alvos, filetes 4–10 mm compr., com base creme a 
alaranjada;	estilete	7–9	×	1	mm,	estigma	ca.	3	mm	
compr., 3–4 lobado, lobo 2–3 mm compr. Frutos 
oblongos,	magentas,	glabros,	7–8	×	6	mm,	imersos	
em aréolas, perianto caduco; sementes castanho-
escuras,	 negras	 a	 avermelhadas	 1,5–2	×	 1	mm,	
elipsoides a reniformes, testa estriada a rugosa.  
Material examinado: RIO DE JANEIRO: Itatiaia, 
Serra do Itatiaia, 18.VII.1902, P. Dusen (R); 22.V.1935, 
fl., A.C. Brade 14559 (RB); s.d., fl., W.D. de Barros 67 
(RB); 15.V.1942, fl., W.D. de Barros 899 (RB); Parque 
Nacional do Itatiaia, 23.VII.1966, fr., D.R. Hunt 6414 
(RB); 30.V.1969, fl., D. Sucre et al. 5159 (RB); 6.X.1994, 
fr., J.M.A. Braga et al. 1407 (RB); 29.IX.1997, fr., S.J. 
Silva Neto 1032 (RB); 4.VI.2005, fl., D.M. Ferreira 
& G.U.A.C. dos Santos 122 (RB); 6.V.2014, fl., D.R. 
Gonzaga et al. 331 (RB); 9.VI.2014, fr., D.R. Gonzaga 
et al. 350 (RB); 9.VI.2014, fl., D.R. Gonzaga & F.F.V.A. 
Barberena 351 (RB); 20.IV.2015, fl., D.R. Gonzaga et al. 

525 (RB); 20.IV.2015, fl. e fr., D.R. Gonzaga et al. 530 
(RB). Resende, Parque Nacional do Itatiaia, 17.X.1977, 
fr., V.F. Ferreira et al. 139 (RB); Visconde de Mauá, 
Serra do Itatiaia, 1.IV.1979, fr., G. Martinelli 5715 (RB); 
12.V.2016, bot., fr., D.R. Gonzaga et al. 674 (RB).

Lepismium houlletianum ocorre na Argentina 
e Brasil (Hunt et al. 2006). No Brasil, ocorre em 
todos os estados das regiões Sudeste e Sul (BFG 
2015). No PNI é uma espécie frequente em áreas 
florestais, ocorrendo nas trilhas para Cachoeira 
do Maromba, entorno do Maromba, trilha para a 
Cachoeira Véu da Noiva, trilha dos Três Picos e 
travessia Rancho Caído como epífita e rupícola. 
Diferencia-se das demais espécies do gênero por 
apresentar cladódios alados com margem denteada, 
não suculentos, sustentados por base cilíndrica. 
Coletada com flores de abril a junho e frutos de 
abril a outubro. É categorizada como “Fora de 
Perigo” (Goettsch et al. 2015).

3. Pereskia aculeata Mill., Gard. Dict. (ed. 8). 
1768. Fig. 1c

Terrícola, arbustiva, trepadeira ou arbusto 
escandente, filotaxia alterna, folhas bem 
desenvolvidas, pecioladas, verdes a vináceas, 
5,5–7	×	2,5–3	cm,	oblongas,	base	cuneada,	ápice	
atenuado, nervuras pouco evidentes, aréolas 
ca. 2 mm diâm., espinescentes, espinhos ca. 2, 
recurvos. Inflorescência apical ou lateral, racemosa 
a paniculada. Botão floral verde. Flores ca. 2,3 
×	 2	 cm,	 alvas,	 odoríferas,	 pedicelos	 8–20	mm	
compr.;	 pericarpelo	 ca.	 5	 ×	 7	mm,	 turbinado,	
verde, aréolas espinescentes, espinhos aos pares, 
3–7	mm	 compr.,	 brácteas	 0,6–2	 ×	 0,3–0,4	 cm,	
lanceoladas, suculentas, verdes com margem 
vinácea; segmentos do perianto ca. 19, os externos 
0,3–1,9	×	0,2–0,9	 cm,	verde-claros,	 triangulares	
a	ovoides,	os	internos	1,8–2	×	0,7–0,9	cm,	alvos,	
nítidos, oblongos; estames ca. 170, filetes 0,8–1,2 
cm compr., vermelhos, anteras amarelas; estilete 
1,1	×	0,1–0,2	cm,	alvo;	estigma	ca.	5	mm	compr.,	
alvo,	5-lobado,	lobo	ca.	4	×	1	mm.	Frutos	globosos	
a	 claviformes,	 1,2–1,7	×	 1,2–2	 cm,	 amarelos	 a	
alaranjados, folhas reduzidas, espinhos e perianto 
persistente	a	caduco;	sementes	negras,	ca.	5	×	5	
mm, globosas, truncadas, testa lisa, brilhantes.
Material examinado: RIO DE JANEIRO: Itatiaia, 
Maromba, 11.IV.1929, fl., P. Campos Porto 1924 (RB); 
11.IV.1929, fl., P. Campos Porto 1714 (RB); II.1945, 
fl., A.C. Brade 17435 (RB); 24.I.1962, fl., H. Monteiro 
(RBR 5283).
Material adicional: BRASIL. MINAS GERAIS: 
Fervedouro, Parque Estadual Serra do Brigadeiro, 
3.II.2015, fl. e fr., D.R. Gonzaga et al. 438 (RB).



Cactaceae no Parque Nacional do Itatiaia

Rodriguésia 68(4): 1397-1410. 2017

1403

Pereskia aculeata  ocorre em Cuba, 
Guatemala, Guiana Francesa, Brasil e Argentina 
(Hunt et al. 2006). No Brasil tem ampla ocorrência 
nos estados das regiões Nordeste, Centro-Oeste, 
Sudeste e Sul (BFG 2015). No PNI, a espécie é rara, 
registrada para a região do Maromba, porém não foi 
localizada durante o presente estudo. Diferencia-
se das demais espécies na área de estudo pelo 
hábito escandente e presença de folhas conspícuas. 
Coletada com flores em janeiro, fevereiro e abril. 
É categorizada como “Fora de Perigo” (Goettsch 
et al. 2015).

4. Rhipsalis agudoensis N.P.Taylor, Cactaceae 
Syst. Init. 16: 12. 2003. Fig. 1d

Epífita, pendente, cladódios verdes, 
3-costados, costas 1,2–1,7 cm compr., crescimento 
apical,	1–2-furcado,	14,5–16	×	2,2–2,5	cm,	glabros,	
aréolas ca. 2 mm diâm., distanciadas 2,1–4,9 cm 
entre si, pubescentes a glabras. Botão floral creme, 
lateral.	Flores	ca.	5	×	10	mm,	1–4	por	aréola,	alvas	
a	cremes;	pericarpelo	ca.	4	×	3	mm,	emerso,	verde,	
glabro; segmentos do perianto ca. 10, matizados 
de	 róseo,	 os	 externos	 ca.	 1	×	2	mm,	 cremes,	 os	
internos	3–7	×	2–4	mm,	alvos,	oblongos,	ovais	a	
lanceolados; estames ca. 59, alvos, filetes 2–5 mm 
compr.,	alvos;	estilete	ca.	5	×	1		mm	compr.,	estigma	
ca. 2 mm compr., alvo, papiloso, 4–5 lobado, lobo 
ca.	1,5	×	1	mm.	Frutos	globosos,	truncados,	glabros,	
róseos	 a	 alvo-leitosos,	 ca.	 4	 ×	 5	mm,	 perianto	
persistente a caduco; sementes castanhas a negras, 
elípticas	ca.	1,5	×	1	mm,	testa	verrucosa,	estriada.
Material examinado: RIO DE JANEIRO: Itatiaia, 
Parque Nacional do Itatiaia, 21.VIII.2014, fr., D.R. 
Gonzaga et al. 358 (RB); 20.III.2015, bot., fl., D.R. 
Gonzaga et al. 523 (RB).

Rhipsalis agudoensis é endêmica da Serra 
da Mantiqueira (Gonzaga et al. 2016b), embora 
referida anteriormente para o estado do Rio 
Grande do Sul (Taylor 2003; BFG 2015), mas não 
listada por Carneiro et al. (2016) para os cactos 
do Rio Grande do Sul. A espécie foi descrita 
de material cultivado na Universidade de Bonn 
(Alemanha), com procedência do município de 
Agudo no estado do Rio Grande do Sul e nunca 
foi encontrada representante de tal espécie 
in situ. Provavelmente os coletores trocaram 
etiquetas de material em cultivo, resultando 
em localidade incorreta do tipo (N.P. Taylor, 
comunicação pessoal; Gonzaga et al. 2016b). No 
PNI, é uma espécie rara, ocorrendo como epífita. 
Diferencia-se das demais espécies de Rhipsalis 
no PNI por apresentar cladódios 3-costados. 

Coletada com flores em março e frutos em agosto. 
É categorizada como “Deficiente de Dados” 
(Goettsch et al. 2015) e considerada por Machado 
(2009) como sendo uma planta rara para o Brasil. 

5. Rhipsalis campos-portoana Loefgr., Arch. Jard. 
Bot. Rio de Janeiro 2:35. 1918. Fig. 1e

Epífita, pendente, cladódios cilíndricos, 
verdes,	3,8–6,2	×	0,1–0,2	cm,	ramificação	terminal,	
1–3 furcados, aréolas ca. 2 mm diâm., glabras 
ou com cerdas diminutas. Botão floral não visto. 
Flores	6–8	×	6–9	mm,	alvas,	laterais	a	terminais,	
1	por	aréola;	pericarpelo	2–3	×	1–2	mm,	glabro,	
emerso; segmentos do perianto ca. 11, os externos 
1–1,5	×	1–1,5	mm,	triangulares,	os	internos	7–8	×	
1,5 mm, lanceolados; estames ca. 45, filetes 3–5 
mm compr.; estilete ca. 8 mm compr., estigma 2–4 
mm compr., 3-lobado, lobo ca. 2 mm compr. Frutos 
globosos, truncados, alaranjados, translúcidos, 5–8 
×	6–7	mm,	 glabros,	 perianto	 caduco;	 sementes	
negras,	 oblongas	 a	 reniformes,	 ca.	 1,5	×	1	mm,	
testa lisa.
Material examinado: RIO DE JANEIRO: Itatiaia, 1918, 
fl., P. Campos Porto (RB 8833, holótipo). 
Material adicional: BRASIL. PARANÁ: São Mateus do 
Sul, Fazenda do Durgo, 20.VII.1986, fl. e fr., W.S. Souza 
et al. 255 (UEC). RIO DE JANEIRO: Parque Nacional da 
Serra dos Órgãos, 3.IX.1949, fl., A.C. Brade 20052 (RB).

Rhipsalis campos-portoana é endêmica das 
regiões Sudeste e Sul do Brasil, ocorrendo nos 
estados de Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul (BFG 2015). 
No PNI, a espécie é rara, registrada apenas pelo 
espécime-tipo. Embora muitos pesquisadores 
venham realizando coletas no Parque Nacional 
do Itatiaia, essa espécie não é reencontrada desde 
1918. Diferencia-se das demais espécies de 
Rhipsalis do PNI por apresentar frutos alaranjados. 
É categorizada como “Fora de Perigo” (Goettsch 
et al. 2015). 

6. Rhipsalis elliptica G. Lindb ex. K.Schum., Fl. 
bras. 4(2): 293. 1890. Fig. 1f

Epífita a rupícola, pendente, cladódios 
alados, elípticos a rômbicos, verdes, nítidos, 7–16 
×	4–6	cm,	ramificações	apicais	ou	laterais,	margem	
crenada, crenas arredondadas, aréolas ca. 2 mm 
diâm., glabras, distanciadas 1,3–2,5 cm entre si. 
Botão	floral	verde	a	amarelo,	lateral.	Flores	ca.	14	×	
11 mm, alvas a cremes, 1–6 por aréola; pericarpelo 
ca.	4	×	4	mm,	globoso,	emerso,	alvacento,	róseo	
a verde, glabro; segmentos do perianto ca. 10, 
os	externos	ca.	5	×	5	mm,	obovados,	cremes,	os	
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internos	ca.	14	×	11	mm,	elípticos,	alvos;	estames	
60–137, alvos, filetes 2–7 mm compr.; estilete 
ca.	4	×	0,5	mm	compr.,	estigma	exserto	ca.	4	mm	
compr., alvo, 5-lobado, lobo ca. 2 mm compr. 
Frutos	ovados,	acinzentados	a	 róseos,	6–8	×	4,5	
mm, truncados, perianto persistente a caduco; 
sementes	castanho-escuras,	1,5–2	×	1	mm	compr.,	
elipsoides a reniformes, testa verrucosa. 
Material examinado: RIO DE JANEIRO: Itatiaia, 
Parque Nacional do Itatiaia, 15.V.1942, fl., W.D. de 
Barros 894 (RB); 13.II.1980, fl., R.A.A. Barreto 121 
(RB); 6.V.2014, fl., D.R. Gonzaga et al. 332 (RB); 
6.V.2014, fl., D.R. Gonzaga et al. 333 (RB); 16.III.2015, 
fl., T.E.C. Meneguzzo et al. 1318 (RB); 20.IV.2015, fl. e 
fr., D.R. Gonzaga et al. 533 (RB).

Rhipsalis elliptica é endêmica dos estados 
das regiões Sudeste e Sul do Brasil, e da Bahia, 
no Nordeste (BFG 2015). No PNI, a espécie é 
frequente, registrada para a trilha dos Três Picos, ao 
longo trilha da Cachoeira do Maromba e travessia 
Rancho Caído, como epífita e rupícola. Diferencia-
se das demais espécies de Rhipsalis no PNI pelos 
cladódios alados com crenas arredondadas, pouco 
pronunciadas e frutos acinzentados a róseo-
translúcidos. Coletada com flores em fevereiro, 
abril e maio e frutos em abril. É categorizada como 
“Fora de Perigo” (Goettsch et al. 2015). 

7. Rhipsalis floccosa subsp. pulvinigera (G.Lindb.) 
Barthlott & N.P. Taylor, Bradleya 13: 55. 1995. 
 Fig. 1g,h

Epífita a rupícola, pendente, cladódios 
cilíndricos, verde-escuros a verde-acinzentados, 
terminais	6–21	×	3–5	cm,	aréolas	2–4	mm	diâm.,	
lanosas, cerdas alvas, numerosas. Botão floral róseo 
ou	creme.	Flores	7–15	×	10–22	mm,	terminais	a	
subterminais, alvacentas a róseas, 1 flor por aréola; 
pericarpelo	ca.	3	×	2	mm,	ovado,	imerso,	glabro;	
segmentos	do	perianto	ca.	12,	os	externos	5–6	×	
2–4 mm, triangulares a ovados, alvos, matizados 
de	róseo,	os	internos	9–10	×	4–5	mm,	lanceolados,	
alvos; estames ca. 116, alvos, filete 3–4,5 mm 
compr.;	 estilete	ca.	5	×	1	mm,	alvo,	 estigma	ca.	
5 mm compr., alvo, 6 lobado, lobo ca. 2 mm 
compr. Frutos alvos a róseos, esféricos, levemente 
truncados	 no	 ápice,	 5–8	 ×	 7–8	mm,	 perianto	
persistente a caduco; sementes castanho-escuras, 
ca.	2	×	1	mm,	reniformes,	testa	lisa,	brilhante.	
Material selecionado: RIO DE JANEIRO: Itatiaia, 
Parque Nacional do Itatiaia, 25.IV.1989, fr., M.F. Freitas 
et al. 64 (RB); 21.VIII.2014, fl., D.R. Gonzaga et al. 
363 (RB); 21.VIII.2014, fl., D.R. Gonzaga et al. 364 
(RB). Resende, Visconde de Mauá, 20.VI.2016, fl., D.R. 
Gonzaga et al. 731 (RB).

Rhipsalis floccosa subsp. pulvinigera é 
endêmica do Brasil, ocorrendo em Pernambuco, 
Sergipe e Bahia, e em todos os estados das regiões 
Sudeste e Sul (BFG 2015). No PNI, a espécie 
é frequente, registrada ao longo da trilha para 
Cachoeira do Maromba, caminho das Macieiras 
e travessia Rancho Caído como epífita a rupícola. 
Diferencia-se pelas aréolas lanosas, com botões, 
flores e frutos parcialmente imersos. Coletada 
com flores em junho e agosto e frutos em abril. A 
IUCN categorizou a espécie, considerando todas 
as subespécies como “Fora de Perigo” (Goettsch 
et al. 2015). 

8. Rhipsalis juengeri Barthlott & N.P.Taylor, 
Bradleya 13: 69. 1995. Fig. 2a

Epífita, pendente, cladódios cilíndricos, 
delicados, verde-escuros, muito ramificados, 
ramificação apical, cladódios basais 2–3 mm 
diâm., os terminais 2–3 furcados, ca. 1 mm diâm., 
1,8–5,2 cm compr., aréolas ca. 1 mm diâm., glabras. 
Botão floral alvo, terminal a lateral. Flores 8–10 
×	3–4	mm,	campanuladas,	alvas,	1–4	por	aréola;	
pericarpelo	ca.	2	×	3	mm.,	emerso,	glabro,	cremes	
a róseos; segmentos do perianto 10–14, os externos 
3–4	×	3	mm,	ovados,	alvos,	os	internos	6–10	×	2–3	
mm, lanceolados, alvos; estames 35–43, alvos, 
filete	4–5	mm	compr.;	estilete	6–7	×	1	mm,	alvo,	
estigma ca. 2 mm compr., alvo, 3–5 lobado, lobo 
ca. 2 mm compr. Frutos esféricos, truncados, 5–6 
×	5–6	mm,	avermelhados,	perianto	persistente	a	
caduco; sementes castanho-avermelhadas a negras, 
1,5–2	×	1	mm,	reniformes	a	ovadas,	testa	pouco	
verrucosa a lisa, brilhante.
Material selecionado: RIO DE JANEIRO: Itatiaia, 
Parque Nacional do Itatiaia, 20.IV.2015, fr., D.R. 
Gonzaga et al. 527 (RB).
Material adicional: BRASIL. MINAS GERAIS: Lima 
Duarte, Parque Estadual do Ibitipoca, 28.X.2012, fl. e 
fr., D.R. Gonzaga et al. 50 (CESJ). 

Rhipsalis juengeri é endêmica dos estados do 
Sudeste e Paraná (BFG 2015). No PNI, a espécie 
é rara, registrada na trilha dos Três Picos como 
epífita. É identificada em coleções muitas vezes 
como R. campos-portoana Loefgr., da qual difere 
pelos frutos truncados avermelhados. Coletada 
com frutos em abril. É categorizada como “Fora 
de Perigo” (Goettsch et al. 2015). 

9. Rhipsalis neves-armondii K.Schum., Fl. bras. 
4(2): 284. 1890. Fig. 2b

Epífita, pendente, cladódios cilíndricos, 
verde-claros, pontuações vináceas, ramificações 
apicais	a	laterais,	cladódios	terminais	7,5–17	×	0,4	
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Figura 2 – a. Rhipsalis juengeri – hábito com flores e frutos. b. R. neves-armondii – hábito com flores. c. R. pilocarpa 
– ramo com fruto. d. R. pulchra – ramo com flor. e. Schlumbergera lutea subsp. lutea – hábito com flores. f. S. 
microsphaerica – hábito com flores e frutos. g. S. opuntioides – hábito com flores.
Figure 2 – a. Rhipsalis juengeri – habit with flowers and fruits. b. R. neves-armondii – habit with flowers. c. R. pilocarpa – branch with 
fruit. d. R. pulchra – branch with flower. e. Schlumbergera lutea subsp. lutea – habit with flowers. f. S. microsphaerica – habit with 
flowers and fruits. g. S. opuntioides – habit with flowers.
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cm, 3–4 furcados, aréolas ca. 5 mm diâm., lanosas. 
Botão floral alvo, parcialmente imerso, apical e 
lateral.	Flores	ca.	20	×	15	mm,	alvas,	1	por	aréola;	
pericarpelo	ca.	2	×	3	mm,	imerso,	depresso-globoso;	
segmentos	do	perianto	ca.	10,	os	externos	ca.	6	×	5	
mm, lanceolados a triangulares, alvos, os internos 
9–11	×	5	mm,	lanceolados,	alvos;	estames	ca.	75,	
filetes 3–6 mm compr., alvos, com base alaranjada; 
estilete	ca.	6	×	1	mm,	alvo;	estigma	ca.	3	mm	compr.,	
alvo, 5-lobado, lobo ca. 2,5 mm compr. Frutos 
esféricos,	 truncados,	 ca.	 1	×	 1,2	 cm,	magentas,	
nítidos, perianto persistente a caduco; sementes 
negras a castanho-escuras, piriformes a reniformes, 
ca.	1,5	×	1	mm,	testa	verrucosa.
Material examinado: RIO DE JANEIRO: Itatiaia, Parque 
Nacional do Itatiaia, 5.X.1994, fr., J.M.A. Braga et al. 
1373 (RB).
Material adicional: BRASIL. RIO DE JANEIRO: Rio de 
Janeiro, Jardim Botânico do Rio de Janeiro, 17.VI.2015, 
bot., fl., D.R. Gonzaga et al. 554 (RB). Teresópolis, 
Parque Nacional da Serra dos Orgãos, 15.VII.2015, fr., 
C. Martins 179 (RB).

Rhipsalis neves-armondii é endêmica dos 
estados da Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, 
São Paulo e Paraná (BFG 2015). No PNI, a espécie 
é rara, registrada na trilha dos Três Picos como 
epífita. Diferencia-se das demais espécies do 
PNI por apresentar os frutos truncados, magenta. 
Vegetativamente é muito semelhante a R. floccosa 
subsp. pulvinigera e R. puniceodiscus G. Lindb., 
porém a primeira possui cladódios que não 
ultrapassam 30 cm de comprimento, ramificação 
apical, flores de menores dimensões e frutos alvos a 
róseos e a segunda possui cladódios que ultrapassam 
50 cm de comprimento, ramificação sub-apical e 
frutos alaranjados. Coletada com frutos em outubro. 
É categorizada como “Fora de Perigo” (Goettsch et 
al. 2015). 

10. Rhipsalis pilocarpa Loefgr., Monatsschr. 
Kakteenk. 13: 52. 1903. Fig. 2c

Epífita, pendente, cladódios cilíndricos, 
verde-escuros, ramificações apicais, cladódios 
basais	28–29,5	×	0,3–0,4	cm,	os	médios	8,5–27	×	
0,2–0,3	cm,	os	apicais	2,5–7	×	0,1–0,3	cm,	aréolas	
pilosas ao longo dos cladódios, tricomas longos, 
as terminais ca. 2 mm diâm. Botão floral alvo, 
terminal.	Flores	ca.	8	×	7	mm,	campanuladas,	1–4	
por	aréola,	alvas;	pericarpelo	ca.	5	×	4	mm,	obcônico,	
aréolas com tricomas numerosos, verdes a vináceos; 
segmentos	do	perianto	ca.	21,	os	externos	ca.	8	×	2	
mm, triangulares a lanceolados, alvos, matizados de 
róseo,	os	internos	ca.	10	×	2	mm,	lanceolados,	alvos;	
estames ca. 51, alvos, filetes ca. 7 mm compr.; estilete 

ca.	11	×	1	mm,	alvo,	estigma	ca.	3	mm	compr.,	alvo,	
6–7	 lobado,	 lobo	ca.	3	×	2	mm.	Frutos	globosos,	
revestidos	por	aréolas	pilosas,	8–10	×	8	mm	compr.,	
magentas a vermelhos, perianto persistente a caduco; 
sementes	castanho-avermelhadas,	ca.	2	 	×	1	mm,	
obovoides a elípticos, testa verrucosa. 
Material examinado: RIO DE JANEIRO: Itatiaia, Serra 
do Itatiaia, 1915, fl., P. Campos Porto 103 (RB); s.d., P. 
Campos Porto 838 (RB). Itatiaia, Três Picos, 1918, P. 
Campos Porto (RB 8849); 21.IV.1962, fr., A. Castellanos 
23328 (GUA); Parque Nacional do Itatiaia, 27.X.1994, 
fr., J.M.A. Braga et al. 1525 (RB); 8.II.2015, fr., R.G. 
Barbosa-Silva et al. 452 (RB).
Material adicional: BRASIL. MINAS GERAIS: Rio 
Preto, Serra Negra, 29.IX.2012, fl., D.R. Gonzaga et al. 
34 (CESJ); 1.VI.2015, fr., D.R. Gonzaga et al. 539 (RB).

Rhipsalis pilocarpa é endêmica da Floresta 
Atlântica dos estados do Sudeste e Paraná (BFG 
2015). No PNI, a espécie é rara registrada por poucos 
indivíduos, para os Três Picos, trilha para Cachoeira 
do Maromba, Cachoeira Itaborani e entorno do 
Abrigo III, como epífita. Diferencia-se das demais 
espécies de Rhipsalis no PNI por apresentar tricomas 
longos, alvos em aréolas ao longo dos cladódios e 
frutos. Coletada com frutos em fevereiro, abril e 
outubro. É categorizada como “Vulnerável” (MMA 
2014; Goettsch et al. 2015). 

11. Rhipsalis pulchra Löefgr., Arch. Jard. Bot. Rio 
de Janeiro 1: 75. 1915. Fig. 2d

Epífita, pendente, cladódios cilíndricos, verde-
escuros, os basais 0,2–0,3 cm diâm., os terminais 
14,5–17	×	0,2–0,3	cm,	 ramificação	sub-apical	ou	
apical, aréolas 1–1,5 mm diâm., glabras. Botão 
floral creme a róseo, apical a lateral. Flores ca. 9 
×	8–11	mm	compr.,	alvas,	matizadas	de	róseo,	1–2	
por	aréola,	 campanuladas;	pericarpelo	4–5	×	4–3	
mm, verde, creme a róseo, glabro; segmentos do 
perianto	12–15,	os	externos	2–4	×	2–3	mm,	ovados	a	
triangulares, alvas a matizados de róseo, os internos 
6–10	×	3–5	mm,	lanceolados,	alvos;	estames	70–76,	
alvos, filetes 4–5 mm compr., base amarelado; 
estilete	ca.	6	×	1	mm,	estigma	ca.	3	mm	compr.,	
5 lobado, lobo 2–2,5 mm compr. Frutos globosos, 
truncados,	 6–10	×	 7–8	mm,	 róseo-translúcidos,	
perianto	caduco;	sementes	negras,	ca.	1,5	×	1	mm,	
reniformes, testa verrucosa.
Material examinado: RIO DE JANEIRO: Itatiaia, 
Parque Nacional do Itatiaia, 19.VIII.1948, fl., P. Occhioni 
1150 (RB); 11.X.1977, fl., G. Martinelli 3221 (GUA, 
RB); 9.VI.2014, fl. e fr., D.R. Gonzaga 353 & F.F.V.A. 
Barberena (RB); 18.V.2015, fr., D.R. Gonzaga et al. 
519 (RB); Visconde de Mauá, 25.VI.2016, fl. e fr., D.R. 
Gonzaga 742 & M.F.O. Silva (RB).
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Rhipsalis pulchra é endêmica dos estados de 
Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro (BFG 
2015). No PNI, é uma espécie rara, registrada 
na estrada de acesso para o planalto e travessia 
Rancho Caído como epífita. Diferencia-se das 
demais espécies do gênero no PNI pelos cladódios 
de crescimento indefinido, com aréolas glabras 
e frutos róseo-translúcidos. Loefgren (1915) 
menciona para essa espécie frutos atropurpúreos. 
Coletada com flores em junho, agosto e setembro 
e frutos em maio e junho. É categorizada como 
“Fora de Perigo” (Goettsch et al. 2015). 

12. Schlumbergera lutea Calvente & Zappi subsp. 
lutea, Molec. Phylogen. Evol. 58(3): 467. 2011. 
 Fig. 2e

Epífita, pendente, cladódios alados, terminais 
1,5–2,7	 ×	 0,2–0,8	 cm,	 triangulares,	 verdes,	
angulosos, articulados, 1–2 dentes marginais, 
agudas, ramificação apical, 1–3 furcados, aréolas 
terminais glabras, ca. 1–2 mm diâm. Botão floral 
não visto. Flores 1–2 cm compr., apicais, amarelas; 
pericarpelo glabro, ca. 4-anguloso; segmentos do 
perianto	ca.	10,	ca.	6	×	2,5	mm;	estames	10–12;	
estilete 3–4 mm compr.  Frutos não vistos.
Material examinado: RIO DE JANEIRO: Itatiaia, 
Mauá, V.1930, fl., P. Campos Porto (RB 8896, holótipo).

Schlumbergera lutea subsp. lutea é 
endêmica do estado do Rio de Janeiro, conhecida 
apenas pelo espécime-tipo oriunda da região 
de Mauá-Itatiaia. Na Lista de Espécies da 
Flora do Brasil é apresentada como Hatiora 
epiphylloides (Porto & Werderm.) Buxb. (BFG 
2015), embora a espécie tenha sido posicionada 
em Schlumbergera por Calvente et al. (2011), 
delimitação adotada aqui. A provável localidade 
tipos da espécie é Visconde de Mauá, no estado do 
Rio de Janeiro, cidade que vem sofrendo perda da 
biodiversidade e habitat (Mendes Júnior 1991). 
Embora expedições tenham sido realizados a 
essa área, a espécie não foi encontrada, sendo 
então considerada rara. Diferencia-se das 
demais espécies no PNI por apresentar cladódios 
segmentados e flores amarelas. Coletada com 
flores em maio. É categorizada como “Em 
Perigo” (Goettsch et al. 2015). 

13. Schlumbergera microsphaerica (K.Schum.) 
P.V.Heath, Calyx 2(2): 64. 1992. Fig. 2f

Epífita pendente a rupícola ereta, cladódios 
verde-escuros a avermelhados, terminais 1,9–
2,5	 ×	 0,2–0,5	 cm,	 aréolas	 1–1,5	 mm	 diâm.,	
espinescentes,  ca. 10 espinhos, 2–5 mm compr., 

amarelos, aréolas terminais pubescentes. Botão 
floral	terminal,	magenta.	Flores	ca.	2,8	×	1,8	cm,	
magentas;	pericarpelo	ca.	5	×	4	mm,	vermelho,	
glabro,	 nítido;	 tubo	 floral	 ca.	 1,5	 ×	 0,7	 cm;	
segmentos do perianto ca. 17, os externos 4–9 
×	 3–4	mm,	 triangulares	 a	 oblongos,	magentas,	
matizados de vermelho, nítidos, os internos 
13–20	×	 6–7	mm,	magentas,	 nítidos,	 oblongos;	
estames ca. 25, filetes 23–25 mm compr., 
magentas, inseridos em diferentes níveis do tubo 
floral; estilete 2,9 cm compr., estigma ca. 2 mm 
compr.,	papiloso,	alvo,	3-lobado,	 lobo	ca.	1	×	1	
mm,	triangulares.	Frutos	ovoides,	ca.	1	×	0,8	cm,	
vináceos, costelas pouco pronunciadas, perianto 
persistente;	 sementes	marrons,	 ca.	 1,5	×	 1	mm,	
cocleariformes, testa verrucosa.
Material examinado: RIO DE JANEIRO: Itatiaia, Serra 
do Itatiaia, Agulhas Negras, 30.XII.1895, E. Ule 607 
(R); 19.VI.1902, P. Dusen 576 (R); 1915, fl., P. Campos 
Porto 193 (RB); Base das Agulhas Negras, XI.1938, 
fl., A.C. Brade (RB 45143); VII.1938, L. Lanstyak 
220 (RB 44224); Agulhas Negras, 18.VIII.1948, fl., P. 
Occhioni 1143 (RB); VII.1957, E. Hermendorff 641 (R); 
Parque Nacional do Itatiaia, Pico das Agulhas Negras, 
31.VIII.1989, fl., L.S. Sylvestre et al. 282 (RB); Parque 
Nacional do Itatiaia, 27.IX.1995, fl., J.M.A. Braga et 
al. 2865 (RB); 1.X.1997, fl., S.J. Silva Neto 1184 (RB); 
13.VIII.2013, F.B. Santos et al. 46 (R); 18.VIII.2015, 
bot., fl., R.M.B. Souza-Souza et al. 322 (RB); Asa de 
Hermes, 19.IX.2015, fl., R.M.B. Souza-Souza 346 & 
A.G.O. Silva (RB); 19.IX.2015, fl., R.M.B. Souza-Souza 
347 & A.G.O. Silva (RB).
Material adicional: BRASIL. MINAS GERAIS: Alto 
Caparaó, Parque Nacional do Caparaó, 11.X.2014, fl. e 
fr., D.R. Gonzaga  et al. 374 (RB).

Schlumbergera microsphaerica é endêmica 
da Serra da Mantiqueira, ocorrendo nos estados 
de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. 
No PNI, a espécie é frequente, registrada na região 
do planalto, Asa de Hermes, Agulhas Negras, 
Morro do Couto e trilha para as Prateleiras, 
como epífita a rupícola. Diferencia-se das demais 
espécies do gênero por apresentar cladódios 
cilíndricos a subcilíndricos terminais, com aréolas 
espinescentes. Coletada com flores de agosto a 
novembro. É categorizada como “Vulnerável” 
(MMA 2014; Goettsch et al. 2015). 

14. Schlumbergera opuntioides (Loefgr. & Dusén) 
D.R.Hunt, Kew Bull. 23(2): 260. 1969. Fig. 2g

Epífita a rupícola, cladódios alados, ovoides 
a oblongos, verde-escuros, os basais cilíndricos 
com	aréolas	cerdosas,	1,5–3	×	1,2	cm,	os	médios	
4,2–6	×	0,9–2	cm,	os	terminais	1,7–3,5	×	0,6–1,3	
cm, margem inteira, aréolas espinescentes, 1–2 
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mm diâm., espinhos alvos a dourados ao longo 
dos cladódios, ou apenas nas laterais. Botão floral 
magenta,	glabro.	Flores	3,7–5	×	2	cm,	zigomorfas,	
magentas, 1–2 por aréola, terminais; pericarpelo ca. 
7	×	4–6	mm,	 amarelado,	 levemente	6-anguloso;	
tubo	floral	ca.	30–35	×	10	mm,	curvado;	segmentos	
do	 perianto	 ca.	 22,	 os	 externos	 2–43	 ×	 2–11	
mm, reflexos, magentas, nítidos, triangulares a 
lanceolados,	os	 internos	2,2–2,5	×	1	 cm,	 eretos,	
magentas, nítidos, oblongos; estames ca. 98, alvos, 
filetes	3,6–4	cm	compr.;	estilete	ca.	50	×	1	mm,	
alvo, estigma ca. 2 mm compr., alvo, 5-lobado, lobo 
1,5–2 mm compr. Frutos globosos, castanhos, ca. 
0,8	×	1,5	mm,	com	aréolas	espinescentes,	perianto	
caduco; sementes piriformes a globosas com ápice 
truncado,	ca.	2	×	1		mm,	testa	lisa.	
Material examinado: MINAS GERAIS: Itamonte, 
Parque Nacional do Itatiaia, 1.VIII.2015, fl., J.P.S. 
Condack 755 & C.M.J. Mattos (RB). RIO DE JANEIRO: 
Itatiaia, Serra do Itatiaia, 11.VI.1902, P. Dusen 530 
(R); 1915, fl., P. Campos Porto 1 (RB); Parque 
Nacional do Itatiaia, 16.VIII.1969, fl., D. Sucre 5787 
(RB); 15.VI.2004, fl., V.F. Mansano et al. 240 (RB); 
12.VII.2014, fl., M. Almeida et al. 69 (R); 21.VIII.2014, 
bot. e fl., D.R. Gonzaga et al. 356 (RB); Pedra Assentada, 
21.IX.2015, fl., R.M.B. Souza-Souza 359 & A.G.O. Silva 
(RB); 25.VI.2016, bot., D.R. Gonzaga & M.F.O. Silva 
734 (RB).
Material adicional: BRASIL. MINAS GERAIS: Lima 
Duarte, Parque Estadual do Ibitipoca, 11.III.2004, fr., 
R.C. Forzza et al. 3180 (RB); 28.X.2012, fr., D.R. 
Gonzaga et al. 46 (CESJ).

Schlumbergera opuntioides é endêmica dos 
estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo 
(BFG 2015). No PNI, a espécie é rara, registrada 
na região do planalto no Brejo da Lapa, trilha para 
entrada do Parque, Pedra Assentada e travessia 
Rancho Caído como epífita e rupícola. Diferencia-
se das demais espécies de Schlumbergera por 
apresentar cladódios ovoides e espinescentes. 
Coletada com flores de junho a setembro. É 
categorizada como “Vulnerável” (MMA 2014; 
Goettsch et al. 2015). 
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Resumo 
Este estudo teve como objetivos realizar o levantamento florístico da família no município de Camanducaia, Serra 
da Mantiqueira, extremo sul de Minas Gerais, onde extensos remanescentes de Mata Atlântica são encontrados, e 
elaborar uma Chave Interativa de Entradas Múltiplas (CIEM) para a identificação das espécies. O levantamento 
florístico foi realizado através de viagens de coleta e análise dos seguintes herbários: BHCB, ESA, HRCB, IAC, 
ICN, MBM, SP e UEC. Rubiaceae está representada em Camanducaia por 35 espécies, duas subespécies e duas 
variedades, classificadas em 17 gêneros. Borreria, Manettia e Psychotria foram os gêneros mais diversos (cinco 
espécies cada). Nove espécies, uma subespécie e uma variedade são endêmicas da Mata Atlântica. Duas espécies 
(Galianthe vaginata e Psychotria beyrichiana) são endêmicas da Serra da Mantiqueira e Serra do Mar. Psychotria 
beyrichiana é registrada pela primeira vez em Minas Gerais. Através da utilização da CIEM aqui proposta, a 
maioria dos táxons puderam ser identificados utilizando-se somente caracteres vegetativos.
Palavras-chave: afloramento rochoso, floresta ombrófila densa, floresta ombrófila mista, sudeste do Brasil, Xper.

Abstract 
This study aimed to conduct a floristic survey on the family in the municipality of Camanducaia, Serra da 
Mantiqueira, southern Minas Gerais, where extensive remnants of Atlantic forest are found, and to produce an 
Interactive Key of Multiple Entries (IKME) for the identification of the species. The floristic survey was based 
on field expeditions and the analisys of the following herbaria: BHCB, ESA, HRCB, IAC, ICN, MBM, SP and 
UEC. Rubiaceae is represented in Camanducaia by 35 species, two subspecies and two varieties, classified in 
17 genera. Borreria, Manettia and Psychotria were the most diverse genera (five species each). Nine species, 
one subspecies and one variety are endemic to the Atlantic forest. Two species (Galianthe vaginata e Psychotria 
beyrichiana) are endemic to the Serra da Mantiqueira and Serra do Mar. Psychotria beyrichiana is recorded for 
the first time in Minas Gerais. The utilization of the IKME here proposed made possible the identification of most 
of the taxa by utilizing only vegetative characters.
Key words: rocky outcrop, ombrophyllous forest, Araucaria forest, Southeastern Brazil, Xper.
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Introdução
Rubiaceae é uma família cosmopolita, cuja 

diversidade e biomassa se concentram nos trópicos 
e subtrópicos (Davis et al. 2009), compreendendo 
ca. de 620 gêneros e mais de 13.000 espécies 
(Govaerts et al. 2006). No Brasil, é a quarta família 

mais diversa de Angiospermas, representada por 
125 gêneros (15 endêmicos) e 1.375 espécies (726 
endêmicas), cuja maior representatividade em 
domínios fitogeográficos se encontra na Amazônia 
(728 spp.) e Mata Atlântica (564 spp.), e nas regiões 
geopolíticas Norte (757 spp.) e Sudeste (579 spp.; 
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BFG 2015). Segundo Davis et al. (2009), estas 
regiões estão entre as mais diversas do mundo 
para Rubiaceae, ocupando a 44a e 13a posições em 
diversidade relativa (levando-se em consideração 
a área), respectivamente, e, no caso da região 
Sudeste, a sexta em número absoluto de espécies 
endêmicas.

A grande diversidade da família, combinada 
à taxonomia complexa de táxons representativos 
na flora brasileira (e.g., tribos Psychotrieae e 
Spermacoceae; Delprete & Jardim 2012), pode 
dificultar o processo de identificação de suas 
espécies, uma vez que chaves de identificação em 
floras e/ou sinópses regionais (Delprete et al. 2004; 
Delprete & Cortés 2006; Jung-Mendaçolli 2007; 
Delprete 2010; Delprete et al. 2012), por exemplo, 
seguem estruturas dicotômicas rígidas e podem se 
tornar desatualizadas em poucos anos, devido a 
novos registros de espécies não tratadas até então 
e à impossibilidade da atualização desses tipos de 
publicação (Bittrich et al. 2012). 

O processo de identificação a partir dessas 
obras passa por duas etapas, a identificação do 
gênero e, posteriormente, da espécie. Nas chaves 
de gêneros, estruturas reprodutivas são abordadas 
em seus primeiros passos, principalmente o número 
de óvulos por lóculo e/ou número de sementes 
por fruto, bem como a utilização de diferentes 
fases fenológicas em passos posteriores, o que 
pode impossibilitar o processo de identificação 
por exigirem amostras completas, portando 
flores e frutos. Uma das ferramentas utilizadas 
para minimizar estas limitações de chaves de 
identificação convencionais são as Chaves 
Interativas de Entradas Múltiplas (CIEM), que 
possibilitam a livre escolha de caracteres a serem 
analisados pelo usuário e podem ser continuamente 
atualizadas (Bittrich et al. 2012; Chrétiennot-Dinet 
et al. 2014). 

A Mata Atlântica do Brasil é considerada 
um dos hotspots mundiais para a conservação da 
biodiversidade (Myers et al. 2000). Estimativas 
apontam para 11% de cobertura remanescente, a 
qual está geralmente representada por pequenos 
fragmentos (Ribeiro et al. 2009). Este fato é 
alarmante, pois, como demonstrado por Sobral 
& Stehmann (2009), podemos considerar o 
conhecimento botânico relativo à Mata Atlântica 
ainda incipiente, visto que em menos de duas 
décadas, de 1990 a 2006, mais de 1.000 novas 
espécies de angiospermas deste domínio 
fitogeográfico foram descobertas, o que representa 
42% do total descrito para o Brasil neste período.

Segundo Fiaschi & Pirani (2009), a maioria 
dos estudos relacionados à biogeografia da 
Mata Atlântica apontam para uma separação 
histórica entre regiões norte e sul deste domínio 
fitogeográfico, cujas diferenças florísticas são 
corroboradas por inferências filogenéticas. Estas 
regiões apresentam seus limites mais ou menos 
coincidentes com o vale do Rio Doce, ao norte do 
Espírito Santo: a região norte da Mata Atlântica 
ocorre do Rio Grande do Norte (ca. 5oS) até o 
norte do Espírito Santo (ca. 19oS), enquanto a 
região sul ocorre a partir deste limite até o sul de 
Santa Catarina (ca. 29oS), incluindo uma grande 
extensão ocidental de florestas sazonalmente secas 
no sudeste do Brasil, Paraguai oriental e província 
de Misiones na Argentina (Oliveira-Filho & Fontes 
2000) e a Província da Floresta de Araucaria 
angustifolia (Bertol.) Kuntze (Morrone 2006). 

No Sudeste do Brasil, a Serra do Mar e a Serra 
da Mantiqueira destacam-se como extensos centros 
de endemismo de espécies (Prance 1982; Silva et 
al. 2004; Pinto-da-Rocha & Silva 2005). A Serra 
da Mantiqueira destaca-se por ainda apresentar 
extensas áreas de vegetação nativa, principalmente 
em altitudes mais elevadas, onde o difícil acesso e 
o baixo potencial madeireiro contribuíram para sua 
preservação, e por isso esta região é considerada de 
importância biológica especial (Costa et al. 1998). 
As áreas protegidas desta cadeia de montanhas 
figuram entre as mais insubstituíveis do mundo 
em termos de biodiversidade (Le Saout et al. 
2013), e sua proximidade com grandes centros 
urbanos como São Paulo e Rio de Janeiro fornecem 
uma oportunidade para que novos modelos de 
conservação e sustentabilidade sejam considerados, 
como o adotado nas Montanhas Adirondacks, nos 
Estados Unidos (Becker et al. 2013).

O município de Camanducaia situa-se na 
porção mineira da Serra da Mantiqueira, onde 
extensas áreas de vegetação nativa de Mata 
Atlântica ainda são encontradas, especialmente 
em altitudes mais elevadas. Este estudo tem como 
objetivos realizar o levantamento florístico da 
família Rubiaceae no município de Camanducaia, 
localizado no extremo sul do estado de Minas 
Gerais, e elaborar uma CIEM para a identificação 
de suas espécies. 

Material e Métodos
Área de estudo
O município de Camanducaia localiza-se 

na região Sudeste do Brasil, em Minas Gerais, na 
divisa com o estado de São Paulo (Fig. 1a,b). Os 



Sinópse e chave interativa para Rubiaceae em Camanducaia, MG

Rodriguésia 68(4): 1411-1429. 2017

1413

limites do município compreendem um mosaico 
de áreas urbanas, monoculturas de eucalipto, 
pastagens e cobertura de vegetação nativa (Fig. 1c). 
As fitofisionomias nativas encontradas na região 
são floresta ombrófila densa alto-montana, floresta 
ombrófila mista montana (mata de araucária), 
campos de altitudes e afloramentos rochosos 
(Meireles et al. 2014). A altitude varia de ca. de 
1.100 a 2.100 m (França & Stehmann 2004; Fig. 
1d). O clima é caracterizado como Cfb segundo 
a classificação de Köppen (Alvares et al. 2013). 

Levantamento florístico
Este estudo se baseou em viagens de coleta 

em Camanducaia, bem como no distrito de 
Monte Verde, e análise de coleções da família 
depositadas em herbários. Dez viagens de coleta 
foram realizadas: nos meses de abril (duas viagens), 

julho e setembro de 2012; janeiro, abril e dezembro 
de 2013; julho de 2014; e agosto e setembro de 
2015, totalizando ca. de 160 espécimes coletados. 
Estas coletas ocorreram de maneira assistemática, 
principalmente em fragmentos ao longo da estrada 
que liga Camanducaia a Monte Verde, e nos 
arredores deste distrito, ao longo de suas trilhas 
e picos. Os espécimes foram identificados com 
base em literatura específica da família (Cabral 
2009; Cabral et al. 2011; Costa 2004; Delprete 
et al. 2004; Delprete et al. 2005; Gomes 2003; 
Jung-Mendaçolli 2007; Macias 1988; Souza et 
al. 2010; Taylor 2015), consulta a imagens de 
materiais tipo disponíveis no “Global Plants on 
JSTOR” (ITHAKA, todos os direitos reservados; 
<http://plants.jstor.org/>), comparação com as 
coleções depositadas nos herbários analisados e/ou 
consulta a especialistas na família. Uma pesquisa 

Figura 1 – a-b. localização geográfica do município de Camanducaia, Minas Gerais; c. imagem de satélite da área 
do município (fonte: Google Earth); d. relevo.
Figure 1 – a-b. geographical location of Camanducaia municipality, Minas Gerais; c. satellite image of the municipality area (source: 
Google Earth); d. relief.
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prévia foi feita utilizando o banco de dados do 
speciesLink (<http://www.splink.org.br/>) para 
um levantamento de coleções representativas 
a serem analisadas. Os herbários BHCB, 
ESA, HRCB, IAC, ICN, MBM, SP e UEC 
foram analisados. Sinonímias e atualizações 
nomenclaturais dos táxons inventariados seguem 
Taylor (2015) e Barbosa at al. (2015), sendo 
que apenas os sinônimos homotípicos foram 
citados. Dos materiais analisados, coleções 
representativas foram selecionadas para compor 
o item Material selecionado. 

Lista de descritores para a elaboração 
da chave interativa
Uma lista de 33 descritores (Apêndice) 

foi elaborada para os táxons, sendo cinco 
descritores dependentes (aplicáveis somente em 
determinada seleção de estado do descritor ao 
qual está subordinado). Para estes descritores, 
são propostos 152 estados, obtidos através 
da análise dos espécimes provenientes de 
Camanducaia ou localidades próximas. Dados 
de estruturas ausentes (e.g., flor de Borreria 
ocymifolia (Willd.) Bacigalupo & E.L.Cabral 
e Coccocypselum lanceolatum (Ruiz & Pav.) 
Pers., e fruto e semente de Manettia pubescens 
Cham. & Schltdl.) foram obtidos através de 
consulta a materiais adicionais e/ou literatura. 
A terminologia morfológica segue Radford et 
al. (1974) e literatura taxonômica específica da 
família (Cabral 2009; Cabral et al. 2011; Costa 
2004; Delprete et al. 2004; Delprete et al. 2005; 
Gomes 2003; Jung-Mendaçolli 2007; Macias 
1988; Souza et al. 2010; Taylor 2015). 

Chave interativa: software utilizado
A princípio, os dados foram inseridos no 

programa Xper2 version 2.2 (Ung et al. 2010), e 
posteriormente exportados em formato sdd para 
Xper3, que permite o armazenamento e edição de 
dados online. Os táxons, descritores e estados, 
foram inseridos na base de dados “Rubiaceae 
no município de Camanducaia, MG, Brasil”. 
Fotografias retiradas em campo e ilustrações, 
quando disponíveis, foram inseridas para ilustrar 
estados dos descritores e táxons. O programa 
oferece ferramentas para a visualização e edição 
dos dados em forma de matriz, comparação entre 
táxons ou grupos de táxons, e análise da base 
através da ferramenta “checkbase”, assegurando 
a consistência dos dados. 

Resultados
Rubiaceae está representada no município 

de Camanducaia por 35 espécies, duas subespécies 
e duas variedades, classificadas em 17 gêneros. 
Borreria G.Mey., Manettia  Mutis ex L. e 
Psychotria L. foram os gêneros mais diversos, 
apresentando cinco espécies cada, seguidos por 
Coccocypselum P.Browne, Galianthe Griseb. 
ex Lorentz, Galium L. e Palicourea Aubl., 
os quais apresentam três espécies cada. Onze 
táxons são endêmicos do domínio da Mata 
Atlântica (Cordiera concolor (Cham.) Kuntze 
var. concolor, Galianthe vaginata E.L. Cabral 
& Bacigalupo, Manettia glaziovii Wernham, 
Manettia gracilis Cham. & Schltdl., Palicourea 
jungiana C.M. Taylor, Palicourea rudgeoides 
(Müll.Arg.) Standl., Psychotria beyrichiana 
Müll. Arg., Psychotria niveobarbata (Müll. 
Arg.) Britton, Psychotria sp. (≡ Psychotria 
dusenii Standl. nom. illeg.), Psychotria suterella 
Müll. Arg., Rudgea jasminoides (Cham.) Müll. 
Arg. subsp. jasminoides), sendo dois deles (G. 
vaginata e P. beyrichiana) endêmicos da Serra 
da Mantiqueira e Serra do Mar, no Sudeste do 
Brasil. Psychotria beyrichiana é registrada pela 
primeira vez no estado de Minas Gerais.

Chave interativa
A base de dados “Rubiaceae no município 

de Camanducaia, MG, Brasil” foi criada e 
armazenada online em Xper3, possibilitando a sua 
constante atualização a partir da inserção de novos 
táxons, descritores, estados e imagens, quando 
disponíveis. A chave interativa de entradas 
múltiplas (CIEM; Fig. 2) encontra-se disponível 
em (<http://xper3.com/xper3GeneratedFiles/
publish/identification/-6539033069138523847/
m k e y. h t m l >  o u  < h t t p : / / w w w. x p e r 3 .
f r / x p e r 3 G e n e r a t e d F i l e s / p u b l i s h /
identification/-6539033069138523847/mkey.
html>).

Na CIEM produzida, os descritores são 
apresentados em escala de verde, seguindo 
dos mais discriminantes (verde escuro) para os 
menos discriminantes (verde claro a branco). Ao 
selecionar os estados dos descritores desejados, 
os táxons nos quais estes não estão presentes são 
eliminados gradualmente, até que o processo de 
identificação seja concluído. Então, ao clicar 
no nome do táxon, uma janela é apresentada 
contendo imagens e uma descrição baseada nos 
estados de caráter inseridos na base de dados.



Sinópse e chave interativa para Rubiaceae em Camanducaia, MG

Rodriguésia 68(4): 1411-1429. 2017

1415

S i n ó p s e  d e  R u b i a c e a e  p a ra 
Camanducaia, MG

1. Borreria alata (Aubl.) DC., Prodr. 4: 544 (1830)
≡ Spermacoce alata Aubl., Hist. Pl. Guiane: 60 
(1775).

Borreria alata ocorre no México, Antilhas e 
América do Sul (Burger & Taylor 1993). No Brasil, 
habita quase todo o país, podendo ocorrer área 
antrópica, caatinga (stricto sensu), campinarana, 
campo limpo, campo rupestre, cerrado (lato sensu), 
floresta ombrófila e restinga (BFG 2015). Em 
Camanducaia foi coletada em trilhas, margem de 
estradas e subosque de floresta ombrófila, com 
flores e frutos de dezembro a janeiro. Caracteriza-
se pelo hábito herbáceo decumbente, estípulas 
fimbriadas, inflorescências em glomérulos 
2-bracteados, paucifloros (até 7 flores) e flores com 
estigma bilobado. Ilustração em Burger & Taylor 
(1993) sob Spermacoce latifolia Aubl.
Material selecionado: Monte Verde, trilha para Pedra 
Partida, 18.XII.2013, fl. e fr., J.A.M. Carmo et al. 
143 (UEC).

2. Borreria capitata (Ruiz & Pav.) DC., Prodr. 4: 
545 (1830)
≡ Spermacoce capitata Ruiz & Pav., Fl. Peruv. 1: 
61 (1798). Fig. 3a,b

Borreria capitata distribui-se pela América 
do Sul na Guiana Francesa, Venezuela, Peru e 
Bolívia, e em quase todos os estados do Brasil, em 
área antrópica, caatinga (stricto sensu), campo de 
altitude, campo limpo, campo rupestre, carrasco, 
cerrado (lato sensu), restinga e afloramentos 
rochosos (BFG 2015). Em Camanducaia foi 
coletada em margem de estradas e pastos, com flores 
e frutos em abril. Esta espécie apresenta variação 
na largura da lâmina foliar, entretanto, pode ser 
caracterizada pelo hábito herbáceo a subarbustivo, 
ereto, ramos pubescentes, principalmente nos 
ângulos, estípulas fimbriadas, inflorescências 
em glomérulos multifloros (mais de 10 flores), 
portando 4–6(–10) brácteas foliáceas.
Material selecionado: Estrada Camanducaia-Monte 
Verde, 27.IV.2013, fl. e fr., J.A.M. Carmo et al. 132 
(UEC).

Figura 2 – Interface da chave interativa de entradas múltiplas para Rubiaceae no município de Camanducaia, 
Minas Gerais, Brasil, em Xper3. Os estados para o descritor “estípula”, o qual foi previamente selecionado, são 
apresentados à esquerda, e a lista dos táxons, os quais serão eliminados gradualmente de acordo com a seleção dos 
estados, à direita.
Figure 2 – Interactive Key for the Rubiaceae in Camanducaia municipality, Minas Gerais, Brazil interface in Xper3. States for the 
“estípula” descriptor, which was previously selected, are presented to the left, and the list of taxa, which are gradually eliminated 
according to the selection of states, to the right.



1416 Carmo JAM & Simões AO

Rodriguésia 68(4): 1411-1429. 2017

Figura 3 – a-b. Borreria capitata – a. ramo com inflorescências; b. fruto. c-e. B. ocymifolia – c. ramo com inflorescências; 
d. fruto; e. semente, vista dorsal (esquerda) e ventral (direita). f-j. B. palustris – f. ramo com inflorescência; g. estípula e 
detalhe do ramo alado no ápice do entrenó; h-i. flor; j. fruto. k-m. B. verticillata – k. ramo com inflorescências; l-m. flor. 
n-o. Coccocypselum lanceolatum – n. ramo com inflorescência; o. fruto. (a-b: Carmo 29; c-e: Carmo 6; f-j: Carmo 125; 
k-m: Carmo 45; n-o: Carmo 130). Ilustração: Klei Sousa.
Figure 3 – a-b. Borreria capitata – a. branch with inflorescences; b. fruit. c-e. B. ocymifolia – c. branch with inflorescences; d. fruit; e.seed, 
dorsal (left) and ventral (right) views. f-j. B. palustris – f. branch with inflorescence; g. stipule and detail of the winged branche at the apex 
of the internode; h-i. flower; j. fruit. k-m. B. verticillata – k. branch with inflorescences; l-m. flower; n-o. Coccocypselum lanceolatum – n. 
branch with inflorescence; o. fruit. (a-b: Carmo 29; c-e: Carmo 6; f-j: Carmo 125; k-m: Carmo 45; n-o: Carmo 130). Illustration: Klei Sousa.
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3. Borreria ocymifolia (Willd.) Bacigalupo & E.L. 
Cabral, Opera Bot. Belg. 7: 307 (1996)
≡ Spermacoce ocymifolia Willd., Syst. Veg., ed. 15 
bis 3: 530 (1819). Fig. 3c-e

Borreria ocymifolia distribui-se nas Antilhas, 
América Central e do Sul (Cabral et al. 2011). 
No Brasil ocorre em quase todos os estados, em 
área antrópica, caatinga (stricto sensu), campo 
de várzea, campo rupestre, cerrado (lato sensu), 
floresta ciliar ou galeria, floresta de terra firme, 
floresta estacional semidecidual e restinga (BFG 
2015). Em Camanducaia foi coletada em margem 
de estradas e pastos. Encontrada com frutos 
em abril. Caracteriza-se pelo porte ereto, com 
escassas ramificações, estípulas fimbriadas, 7–9 
glomérulos por ramo, brácteas cada vez menores 
em direção ao ápice do ramo e cápsula separando-
se em dois mericarpos indeiscentes, ou apenas um 
parcialmente deiscente.
Material selecionado: Estrada Camanducaia-Monte 
Verde, 3.VI.2013, fr., J.A.M. Carmo et al. 18 (UEC).

4. Borreria palustris (Cham. & Schltdl.) Bacigalupo 
& E.L. Cabral, Hickenia 2: 264 (1998)
≡ Diodia palustris Cham. & Schltdl., Linnaea 3: 
347 (1828). Fig. 3f-j

Borreria palustris distribui-se no Sudeste 
e Sul do Brasil, Colômbia, Peru e nordeste da 
Argentina (Cabral et al. 2011). No Brasil ocorre 
da Bahia ao Rio Grande do Sul, floresta ciliar ou 
galeria, floresta estacional semidecidual, floresta 
ombrófila, floresta ombrófila mista e vegetação 
aquática (BFG 2015). Em Camanducaia foi 
coletada em campos brejosos e em bordas de 
fragmentos de mata, com flores e frutos de janeiro 
a abril. Caracteriza-se pelos ramos conspicuamente 
alados, asas de margem escabra a denteada, 
estípulas fimbriadas, inflorescências em tirso com 
inflorescências parciais glomeriformes, flores 
com corola 3-lobada e frutos dividindo-se em 
mericarpos indeiscentes e caducos. 
Material selecionado: Estrada Camanducaia-Monte 
Verde, 27.VI.2013, fl. e fr., J.A.M. Carmo et al. 125 
(UEC).

 
5. Borreria verticillata (L.) G. Mey., Prim. Fl. 
Esseq.: 83 (1818)
≡ Spermacoce verticillata L., Sp. Pl.: 102 (1753). 
 Fig. 3k-m

Segundo Cabral et al. (2011), Borreria 
verticillata distribui-se desde os EUA até o norte 
da Argentina, e é uma espécie introduzida no 
oeste da África. No Brasil ocorre em quase todos 

os estados, em área antrópica, caatinga (stricto 
sensu), campinarana, campo limpo, campo 
rupestre, carrasco, cerrado (lato sensu), floresta 
de terra firme, floresta estacional decidual, floresta 
estacional semidecidual, floresta ombrófila mista, 
restinga e afloramentos rochosos (BFG 2015). Em 
Camanducaia foi coletada em margem de estradas 
e trilhas e em afloramentos rochosos, com flores 
e frutos de junho a maio. Esta espécie apresenta 
variação quanto ao tamanho e forma das folhas, 
entretanto pode ser caracterizada pelas folhas 
pseudoverticiladas pela formação de braquiblastos, 
estípulas fimbriadas, ramos com 1–2 glomérulos 
terminais e flores com cálice 2-lobado.
Material selecionado: Monte Verde, trilha para a Pedra 
Partida, 18.XII.2013, fl. e fr., J.A.M. Carmo et al. 146 
(UEC).

6. Coccocypselum condalia Pers., Syn. Pl. 1: 132 
(1805).

Coccocypselum condalia ocorre nas Guianas, 
Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Paraguai e 
Brasil, nas regiões Sudeste e Sul, bem como no 
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, em floresta 
ombrófila densa e mista, bordas de mata e campos, 
em locais úmidos, geralmente sombreados (Costa 
2004). Em Camanducaia foi coletada em bordas 
de mata, floresta de galeria, floresta ombrófila 
densa e mista e em áreas de transição entre floresta 
ombrófila densa montana e afloramentos rochosos, 
com flores e frutos durante todo o ano. Esta 
espécie apresenta variação em relação à forma da 
lâmina foliar, principalmente na base, que pode ser 
oblíqua, truncada ou cordada, entretanto pode ser 
caracterizada pelo hábito reptante, inflorescências 
em cimeiras fasciculadas congestas, subglobosas, 
e flores com lobos do cálice desiguais, com a face 
adaxial glabra. Ilustração em Costa (2004).
Material selecionado: Monte Verde, trilha para a Pedra 
Partida, 18.XII.2013, fl., J.A.M. Carmo et al. 138 (UEC); 
trilha para o Platô, 1.836 m, 22o52’47’’S, 46o1’58’’W, 
12.VII.2012, fr., J.A.M. Carmo et al. 44 (UEC).

7. Coccocypselum lanceolatum (Ruiz & Pav.) 
Pers., Syn. Pl. 1: 132 (1805)
≡ Condalia lanceolata Ruiz & Pav., Fl. Peruv. 1: 
54 (1798). Fig. 3n,o

Coccocypselum lanceolatum possui ampla 
distribuição nos Neotrópicos, desde o sul do 
México até a Argentina, ocorrendo em floresta 
ombrófila densa, floresta de galeria, cerradões, 
campos e subosque de eucaliptos (Costa 2004). 
Em Camanducaia foi coletada em margem de 
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estrada, com flores e frutos em abril. Esta espécie 
pode ser caracterizada pelo hábito reptante, indumento 
velutino, ocasionalmente apresentando tricomas 
arroxeados, inflorescência em cimeiras congestas, 
globosas, e flores com lobos do cálice reflexos, 
velutinos em ambas as faces.
Material selecionado: Estrada Camanducaia-Monte Verde, 
27.VI.2013, fr., J.A.M. Carmo 129 (UEC).

8. Coccocypselum lymansmithii Standl., Publ. Field 
Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 8: 165 (1930).

Coccocypselum lymansmithii típica dos 
campos de altitude do Sudeste e Sul do Brasil, 
ocorrendo também no Distrito Federal, chegando 
até o Paraguai (Costa 2004). Em Camanducaia 
foi coletada crescendo sobre rochas às margens 
de córregos, em floresta ombrófila mista e floresta 
ombrófila densa alto-montana, com flores em 
junho e frutos em março. Caracteriza-se pelo hábito 
reptante, pela forma oval a orbicular da lâmina foliar, 
que apresenta tamanho relativamente reduzido (5,7–
9,9 × 5,3–10,6 mm), e inflorescências unifloras. 
Ilustração em Costa (2004).
Material selecionado: Monte Verde, trilha para a Pedra 
do Selado, 22o53’19’’S, 46o2’00’’W, 22.VIII.2015, fl. e fr., 
J.A.M. Carmo et al. 403 (UEC).

9. Cordiera concolor (Cham.) Kuntze var. concolor, 
Revis. Gen. Pl. 1: 279 (1891).  Fig. 4a

Cordiera concolor var. concolor ocorre em 
Minas Gerais e Rio de Janeiro até Santa Catarina, 
Paraguai e nordeste da Argentina, em formações do 
domínio da Mata Atlântica (Delprete et al. 2004). 
Em Camanducaia foi coletada em subosque de 
floresta ombrófila densa montana, com flores em 
janeiro e frutos de fevereiro a junho. Caracteriza-se 
pelos indivíduos dióicos, estípulas triangulares a 
subuladas unidas ao redor do caule formando uma 
curta bainha, inflorescências masculinas fasciculadas 
e femininas unifloras, flores com cálice truncado e 
fruto 3–5-seminado.  
Material selecionado: Mata do Romulo, 1.563 m, 
6.VI.2000, fr., R.B. Torres 1236 (IAC, UEC).
Material adicional selecionado: BRASIL. MINAS 
GERAIS: Poços de Caldas, Campo de Santa Rosalia, 
21o50’20’’S, 46o33’53’’W, 13.I.1981, fl., L.S.K. Gouvea 
785 (UEC).

10. Coussarea contracta (Walp.) Müll. Arg., Flora 
58: 467 (1875)
≡ Faramea contracta Walp., Nov. Actorum Acad. 
Caes. Leop.-Carol. Nat. Cur. 19(Suppl. 1): 331 (1843). 

Coussarea contracta distribui-se na Argentina, 
Paraguai e Brasil nos estados da Bahia, Ceará, 

Pernambuco, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas 
Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul, em formações da 
Mata Atlântica, Cerrado e Pantanal (Gomes 2003). 
Em Camanducaia foi coletada em floresta ombrófila 
densa, com flores em novembro e frutos em janeiro. 
Caracteriza-se pelas estípulas curtamente unidas ao 
redor do caule, inflorescência em tirso, flores com 
cálice truncado a denticulado e drupas portando 
apenas um pirênio. Ilustração em Gomes (2003).
Material selecionado: Montes-Verdes, 19.XI.1979, fl., H.F. 
Leitão-Filho 10681 (SP, UEC).
Material adicional selecionado: BRASIL. MINAS 
GERAIS: Poços de Caldas, Fonte dos Amores, 12.I.1981, 
fr., L.A.F. Mathes 664 (UEC).

11. Declieuxia cordigera var. angustifolia Müll. Arg., 
Fl. bras. 6(5): 434 (1881). 

Declieuxia cordigera var. angustifolia distribui-
se nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Paraná, 
ocorrendo em campos e cerrados (BFG 2015). 
Em Camanducaia foi coletada sobre barranco em 
área impactada, com flores e frutos em outubro. 
Caracteriza-se por apresentar folhas ocasionalmente 
verticiladas, estípulas lineares, inflorescências em 
cimeiras compostas, com inflorescências parciais 
monocasiais ou dicasiais, e frutos esquizocárpicos, 
comprimidos lateralmente. Ilustração em Müller 
(1881) sob Declieuxia polygaloides var. aristolochia 
Müll.Arg.
Material selecionado: Monte Verde, 31.X.2001, fl. e fr., 
L.D. Meireles 703 (UEC).

12. Galianthe andersonii E.L. Cabral, Bonplandia 
10: 119 (2000). Fig. 4b-d

Galianthe andersonii é endêmica de Minas 
Gerais, ocorrendo em afloramentos rochosos ou 
campos rupestres (Cabral 2009). Em Camanducaia 
foi coletada em afloramentos rochosos, com frutos em 
julho. Caracteriza-se por ser um subarbusto cespitoso 
de ramos fistulosos, e pelas estípulas fimbriadas, 
inflorescências em tirsos terminais e sementes 
comprimidas dorsiventralmente.
Material selecionado: Monte Verde, Platô, 12.VII.2012, 
fr., J.A.M. Carmo 50 (UEC).

13. Galianthe vaginata E.L. Cabral & Bacigalupo, 
Ann. Missouri Bot. Gard. 84: 875 (1997).  
 Fig. 4e-l

Galianthe vaginata é endêmica do Sudeste 
do Brasil, nos estados de Minas Gerais, São 
Paulo e Rio de Janeiro, ocorrendo em campos 
de altitude, afloramentos rochosos e trilhas em 
floresta montana, na Serra da Mantiqueira e Serra 
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Figura 4 – a. Cordiera concolor var. concolor – fruto. b-d. Galianthe andersonii – b. ramo com inflorescências; c. fruto; 
d. semente, vista dorsal (esquerda) e ventral (direita). e-l. G. vaginata – e. ramo com inflorescências; f. estípula; g,h. flor 
longistila; i,j. flor brevistila; k. fruto; l. semente, vista dorsal (esquerda) e ventral (direita). m. Galium noxium – ramo com 
inflorescências. n. Guettarda uruguensis – ramo com inflorescências. (a. Torres 1236; b-d. Carmo 50; e,f,k,l. Carmo 24; 
g,h. Carmo 141; i,j. Carmo 142; m. Carmo 42; n. Torres 1473). Ilustração: Klei Sousa.
Figure 4 – a. Cordiera concolor var. concolor – fruit. b-d. Galianthe andersonii – b. branch with inflorescences; c. fruit; d. seed, dorsal (left) and 
ventral (right) views. e-l. G. vaginata – e. branch with inflorescences; f. stipule; g,h. long-styled flower; i,j. short-styled flower; k. fruit; l. seed, 
dorsal (left) and ventral (right) views. m. Galium noxium – branch with inflorescences. n. Guettarda uruguensis – branch with inflorescences. 
(a. Torres 1236; b-d. Carmo 50; e,f,k,l. Carmo 24; g,h. Carmo 141; i,j. Carmo 142; m. Carmo 42; n. Torres 1473). Illustration: Klei Sousa.

5 
m

m

2 
m

m

2 
m

m

2 
m

m 2 
m

m

2 
m

m

2 
m

m

2 
cm

2 
cm

2 
cm

1 
m

m

1 
cm

1 
m

m

1 
m

m

a

c

f

e

l

k

hg

i

j

d

mb n



1420 Carmo JAM & Simões AO

Rodriguésia 68(4): 1411-1429. 2017

do Mar, sendo considerada “em perigo” em sua 
avaliação mais recente de status de conservação 
(Carmo et al. 2016). Em Camanducaia foi 
coletada em afloramentos rochosos e trilhas 
em floresta ombrófila densa alto-montana, com 
flores de setembro a janeiro e frutos em abril. 
Caracteriza-se pelos ramos conspicuamente 
alados, estípulas fimbriadas, bainha estipular 
desenvolvida até acima do ponto de inserção do 
par de folhas correspondentes e inflorescências em 
cimeiras compostas, com inflorescências parciais 
monocasiais ou dicasiais.
Material selecionado: Monte Verde, Trilha para a Pedra 
do Selado, 12.VI.2012, fr., J.A.M. Carmo et al. 24 (UEC); 
trilha para o Platô, 24.I.2013, fl., J.A.M. Carmo et al. 
105 (UEC). 

14. Galianthe valerianoides (Cham. & Schltdl.) 
E.L. Cabral, Bol. Soc. Argent. Bot. 27: 246 (1991 
publ. 1992)
≡ Borreria valerianoides Cham. & Schltdl., 
Linnaea 3: 335 (1828).

Galianthe valerianoides distribui-se no 
nordeste da Argentina, leste do Paraguai e Brasil, 
no Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Minas 
Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina 
e São Paulo, ocorrendo em pântanos, baixios, 
estuários, banhados e próximo a córregos (Cabral 
2009). Em Camanducaia foi coletada em áreas 
pantanosas e sobre afloramentos rochosos, com 
flores e frutos em dezembro. Caracteriza-se por 
ser um subarbusto cespitoso de ramos fistulosos, 
e pelas estípulas fimbriadas, inflorescências em 
tirsos terminais e laterais e sementes comprimidas 
dorsiventralmente. Ilustração em Cabral (2009).
Material selecionado: Monte Verde, Platô, 12.XII.2001, 
fl. e fr., L.D. Meirelles & R. Belinello 803 (UEC).

15. Galium hypocarpium (L.) Griseb., Fl. Brit. W. 
I.: 351 (1861)
≡ Valantia hypocarpia L., Syst. Nat. ed. 10, 2: 
1307 (1759).

Galium hypocarpium possui distribuição 
geográfica ampla, desde as ilhas do Caribe, América 
Central e toda a América do Sul, ocorrendo no 
Brasil desde Minas Gerais até o Rio Grande do 
Sul, ao longo de bordas de floresta e margens de 
rio (Delprete et al. 2004). Em Camanducaia foi 
coletada em margem de estrada, borda e subosque 
de mata, florestas de galeria e pântanos, com flores 
e frutos em dezembro e janeiro. Espécie altamente 
variável em relação ao indumento e na forma e 
tamanho da lâmina foliar. Em Camanducaia pode 
ser identificada pelo porte herbáceo, prostrado ou 

escandente, estípulas foliáceas e 1–2 sementes por 
fruto, cuja coloração varia de laranja a vermelho. 
Ilustração em Schumann (1888) sob Relbunium 
hypocarpium (L.) Hemsl.
Material selecionado: Monte Verde, Platô, 12.VII.2012, 
fl. e fr., J.A.M. Carmo et al. 47 (UEC).

16. Galium nigroramosum (Ehrend.) Dempster, 
Allertonia 5: 300 (1990)
≡ Relbunium nigroramosum Ehrend., Bot. Jahrb. 
Syst. 76: 529 (1955).

Galium nigroramosum se distribui no 
Brasil, no sudoeste de Minas Gerais e desde o 
Rio de Janeiro ao Rio Grande do Sul, na Bolívia, 
Paraguai, Argentina e Uruguai (Delprete et al. 
2004). Em Camanducaia foi coletada em borda 
de mata e estradas, com flores e frutos em 
dezembro e janeiro. Caracteriza-se pelo hábito 
herbáceo, ereto, tornando-se prostrada ao longo 
do desenvolvimento, ramos estrigulosos, estípulas 
foliáceas, folhas lanceoladas e duas sementes por 
fruto, cuja coloração varia de laranja a vermelho. 
Ilustração em Delprete et al. (2004).
Material selecionado: Estrada para Gonçalves, 
20.XII.2013, fl. e fr., J.A.M. Carmo et al. 159 (UEC).

17. Galium noxium (A. St.-Hil.) Dempster, 
Allertonia 5: 292 (1990)
≡ Rubia noxia A. St.-Hil., Hist. Pl. Remarq. Brésil: 
229 (1824). Fig. 4m

Galium noxium distribui-se no Peru, Bolívia, 
Paraguai, Argentina, Uruguai e no Brasil, em 
Goiás e da Bahia até o Rio Grande do Sul, sendo 
encontrada em solos úmidos, brejos e lugares 
sombrios, em campos, bosques e florestas de 
galeria (Delprete et al. 2004). Em Camanducaia 
foi coletada em margem de estradas e trilhas, com 
flores e frutos de abril a julho. Caracteriza-se pelo 
hábito herbáceo, prostrado, estípulas foliáceas, 
folhas trinérveas e frutos brancos.
Material selecionado: Estrada Camanducaia-Monte 
Verde, 3.VI.2012, fr., J.A.M. Carmo et al. 15 (UEC).
Material adicional selecionado: BRASIL. SÃO 
PAULO: Campos do Jordão, Pico do Itapeva, Parque 
Estadual de Campos do Jordão, 9.VI.2000, fl., L.O. 
Anderson 00/35 (UEC).

18. Guettarda uruguensis Cham. & Schltdl., 
Linnaea 4: 183 (1829). Fig. 4n

Guettarda uruguensis distribui-se no Brasil, 
nos estados da Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, 
São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do 
Sul e Uruguai, em floresta de galeria ou estacional 
(Barbosa 2007). Em Camanducaia foi coletada em 
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floresta de galeria, com flores em outubro e frutos 
em dezembro. Caracteriza-se pelas inflorescências 
axilares em cimeiras, flores com cálice tubuloso, 
truncado a (2–)3-lobado, corola salverforme de 
prefloração imbricada e estigma capitado.
Material selecionado: Mata Ciliar do Rio Camanducaia, 
1.039 m, 10.X.2000, fl., R.B. Torres 1346 (IAC); Mata 
da Patrícia, 1.116 m, 11.XII.2001, fr., R.B. Torres 1473 
(IAC, UEC).

19. Manettia congesta (Vell.) K. Schum., Fl. bras. 
6(6): 177 (1889)
≡ Guagnebina congesta Vell., Fl. Flumin. 1: t. 119 
(1829).

Manettia congesta é endêmica do estado de 
Minas Gerais, ocorrendo em floresta estacional 
semidecidual (BFG 2015). Em Camanducaia foi 
coletada em trilha em floresta ombrófila densa 
montana, com flores e frutos em abril. Caracteriza-
se pelo hábito lianescente, indumento esparsamente 
pubescente nos ramos e lâmina foliar membranácea 
de face adaxial glabra, face abaxial glabra a 
esparsamente pubescente ao longo das nervuras 
primária e secundárias, lobos do cálice glabros e 
corola braca. Ilustração em Macias (1998).
Material selecionado: Monte Verde, Trilha para o Platô, 
1.VII.2014, fl. e fr., J.A.M. Carmo et al. 195 (UEC).

20. Manettia glaziovii Wernham, J. Bot. 57(Suppl.): 
36 (1919). Fig. 5a-d

Manettia glaziovii distribui-se nos estados de 
Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, 
ocorrendo em floresta ombrófila (BFG 2015). Em 
Camanducaia foi coletada em borda de floresta 
ombrófila densa montana, com flores e frutos 
em junho. Caracteriza-se pelo hábito lianescente, 
indumento velutino nos ramos e lâmina foliar, 
a qual apresenta consistência coriácea, lobos do 
cálice velutinos e corola braca.
Material selecionado: Estrada para Gonçalves, 
Pinheirão, 1.700 m, 20.VI.2000, fl., L.H.Y. Kamino 46 
(SP); Monte Verde, trilha para o Platô, 12.VII.2012, fr., 
J.A.M. Carmo et al. 56 (UEC).

21. Manettia gracilis Cham. & Schltdl., Linnaea 
4: 169 (1829).

Manettia gracilis distribui-se no Brasil, de 
Minas Gerais ao Rio Grande do Sul, ocorrendo 
em floresta estacional semidecidual e floresta 
ombrófila (BFG 2015). Em Camanducaia foi 
coletada em subosque de mata, com flores em 
março e frutos em junho. Caracteriza-se pelo 
hábito lianescente, ramos, lâmina foliar, pedicelo e 
hipanto quase totalmente glabros, flores com corola 

vermelha, externamente esparsamente pubérula 
a glabra, com lobos estreitamente triangulares. 
Ilustração em Macias (1998).
Material selecionado: Mata do Chico Rei, 1.395 m, 
20.III.2001, fl., R.B. Torres 1416 (IAC, UEC).
Material adicional selcionado: BRASIL. SÃO PAULO: 
Santo Antônio do Pinhal, 11.VI.1992, fr., A. Sartori 
26578 (UEC).

22. Manettia luteorubra (Vell.) Benth., Linnaea 
23: 445 (1850)
≡ Guagnebina luteorubra Vell., Fl. Flumin.: 46 
(1829).

Manettia luteorubra distrubui-se no Distrito 
Federal, no Centro-oeste e Sudeste, ocorrendo 
em cerrado (lato sensu), floresta estacional 
semidecidual e floresta ombrófila (BFG 2015). 
Em Camanducaia foi coletada em margem de 
estradas, com flores e frutos em abril. Caracteriza-
se pelo hábito lianescente, indumento tomentoso 
nos ramos, folhas e hipanto e flores com corola 
tubulosa, completamente vermelha ou tubo 
vermelho e lobos amarelos. Ilustração em Macias 
(1998).
Material selecionado: Estrada Camanducaia-Monte 
Verde, 3.VI.2012, fl. e fr., J.A.M. Carmo et al. 1 (UEC).

23. Manettia pubescens Cham. & Schltdl., Linnaea 
4: 170 (1829).

Manettia pubescens é endêmica do Brasil, 
de Minas Gerais ao Rio Grande do Sul, ocorrendo 
em cerrado (lato sensu), floresta estacional 
semidecidual, floresta ombrófila (BFG 2015). 
Em Camanducaia foi coletada em borda de 
mata, com flores e frutos em dezembro e abril. 
Manettia pubescens pode ser reconhecida pelo 
hábito lianescente, inflorescências em dicásio, 
ocasionalmente reduzidos a inflorescências 
unifloras, flores com corola relativamente longa 
(4–5 cm), vermelha, esparsamente tomentosa 
externamente, portando tricomas róseos. Ilustração 
em Macias (1998).
Material selecionado: Estrada Camanducaia-Monte 
Verde, 27.VI.2013, fl., J.A.M. Carmo et al. 133 (UEC).

24. Margaritopsis sp.
O espécime coletado encontra-se desprovido 

de estruturas reprodutivas. Considerando-se a 
importância da análise da inflorescência e flor para 
a identificação das espécies de Margaritopsis no 
Sudeste do Brasil (Taylor 2005), este espécime 
permanece indeterminado até a realização de 
novas coletas de materiais em estágio reprodutivo. 
Caracteriza-se por apresentar ramos achatados, 
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Figura 5 – a-d. Manettia glaziovii – a. ramo com inflorescências; b. indumento dos ramos; c. fruto; d. semente. e-g. 
Mitracarpus brasiliensis – e. fruto fechado; f. fruto aberto, porção inferior com sementes; g. semente, vista dorsal (acima) e 
ventral (abaixo). h. Palicourea jungiana – ramo com inflorescência. i,j. P. rudgeoides – i. ramo com inflorescências; j. flor 
aberta. k,l. P. sessilis – k. ramo com inflorescências; l. folha. m-s. Psychotria beyrichiana – m. ramo com inflorescências; 
n. estípula; o,p. flor longistila; q,r. flor brevistila; s. fruto. (a-d. Carmo 56; e-g. Carmo 19; h. Carmo 14; i,j. Carmo 115; 
k,l. Torres 884; m,n,s. Carmo 124; o,p. Carmo 136; q,r. Carmo 137). Ilustração: Klei Sousa.
Figure 5 – a-d. Manettia glaziovii – a. branch with inflorescences; b. indumentum on the branches; c. fruit; d. seed. e-g. Mitracarpus brasiliensis 
– e. closed fruit; f.opened fruit, inferior portion with seeds; g. seed, dorsal (up) and ventral (down) views. h. Palicourea jungiana – branch with 
inflorescence. i,j. P. rudgeoides – i. branch with inflorescences; j. opened flower. k,l. P. sessilis – k. branch with inflorescences; l. leaf. m-s. 
Psychotria beyrichiana – m. branch with inflorescences; n. stipule; o,p. long-styled flower; q,r. short-styled flower; s. fruit. (a-d. Carmo 56; 
e-g. Carmo 19; h. Carmo 14; i,j. Carmo 115; k,l. Torres 884; m,n,s. Carmo 124; o,p. Carmo 136; q,r. Carmo 137). Illustration: Klei Sousa.
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costados em ambos os lados e estípulas bilobadas.
Material selecionado: Estrada para Gonçalves, 
20.XII.2013, J.A.M. Carmo et al. 160 (UEC).

25. Mitracarpus brasiliensis M. Porto & Waechter, 
Fl. Ilustr. Rio Grande do Sul 12: 91 (1977). 
 Fig. 5e-g

Mitracarpus brasiliensis distribui-se nas 
regiões Sudeste e Sul do Brasil e noroeste da 
Argentina (Misiones), em campos degradados 
e margem de caminhos (Souza et al. 2010). Em 
Camanducaia foi coletada em margem de estrada, 
com flores e frutos em julho. Caracteriza-se pelas 
estípulas fimbriadas, fruto em cápsula circuncisa 
com a parte superior em forma de “mitra”, e 
sementes com uma depressão ventral em “X”.
Material selecionado: Melhoramentos, 13.VII.2012, fl. 
e fr., J.A.M. Carmo et al. 62 (UEC).

26. Palicourea jungiana C.M. Taylor, Novon 24: 
88 (2015). Fig. 5h

Distribui-se no leste e Sudeste do Brasil, em 
floresta ombrófila (Taylor 2015). Em Camanducaia 
foi coletada em floresta ombrófila mista, floresta 
ombrófila densa montana e borda de mata, com 
flores em dezembro e frutos de fevereiro a agosto. 
Caracteriza-se por apresentar indivíduos arbóreos 
relativamente altos (5–15 m), estípulas bilobadas, 
inflorescências capitadas a espiciformes com 
pedúnculos relativamente longos (1,3–2,7 cm 
compr.) e corola branca. O nome Palicourea 
jungiana substitui Psychotria longipes Müll. Arg., 
o qual está associado a Psychotria vellosiana 
Benth., cujas histórias taxonômicas são abordadas 
em detalhe por Taylor (2015).
Material selecionado: Estrada Camanducaia-Monte 
Verde, 3.VI.2012, fr., J.A.M. Carmo 14 (UEC). 
Material adicional selecionado: BRASIL. MINAS 
GERAIS: Extrema, Serra do Lopo, 21.XII.2004, fl., L.F. 
Yamamoto 1791 (UEC).

27. Palicourea rudgeoides (Müll. Arg.) Standl., 
Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 8: 381 (1931)
≡ Psychotria rudgeoides Müll. Arg., Fl. bras. 6(5): 
463 (1881). Fig. 5i,j

Palicourea rudgeoides distribui-se nos 
estados de Minas Gerais, São Paulo e Bahia, 
ocorrendo em floresta de galeria e floresta 
ombrófila (BFG 2015). Em Camanducaia foi 
coletada em subosque de floresta ombrófila mista, 
com flores de dezembro a janeiro e frutos de 
abril a julho. Caracteriza-se por apresentar folhas 
com filotaxia oposta, ocasionalmente verticilada, 
estípulas bilobadas, pedúnculo das inflorescências 

avermelhado, flores com corola amarela, com 
tricomas multicelulares de ápice avermelhado na 
face abaxial e coroa de tricomas rígidos abaixo da 
inserção dos estames. 
Material selecionado: Estrada Camanducaia-Monte 
Verde, 24.VI.2013, fr., J.A.M. Carmo et al. 131 (UEC); 
Melhoramentos, 25.I.2013, fl., J.A.M. Carmo et al. 115 
(UEC).

28. Palicourea sessilis (Vell.) C.M. Taylor, Novon 
24: 90 (2015)
≡ Coffea sessilis Vell., Fl. Flumin.: 64 (1829).   
 Fig. 5k,l

Distribui-se em formações florestais da 
Mata Atlântica, do leste do Brasil ao centro do 
Paraguai, e do oeste da Guiana a sudeste da 
Venezuela (Taylor 2015). Em Camanducaia foi 
coletada em subosque de floresta ombrófila densa 
montana, com flores de outubro a novembro e 
frutos de janeiro a junho. Esta espécie pode ser 
caracterizada pelas estípulas bilobadas, folhas 
com lâmina lanceolada a estreitamente lanceolada 
e inflorescências fasciculadas, axilares, de 
pedúnculos relativamente curtos (1,3–2,6 mm). 
Os materiais de Palicourea sessilis depositados 
nos herbários visitados estão identificados como 
Psychotria vellosiana. A história nomenclatural 
desta espécie, bem como sua combinação no 
gênero Palicourea, são abordadas em detalhe por 
Taylor (2015).
Material selecionado: Mata dos Mota, 24.XI.1999, fl., 
R.B. Torres 958 (IAC, UEC); Melhoramentos, 24.I.2013, 
fr., J.A.M. Carmo et al. 118 (UEC).

29. Posoqueria latifolia (Rudge) Schult., Syst. 
Veg., ed. 15 bis 5: 227 (1819)
≡ Solena latifolia Rudge, Pl. Guian.: 26 (1805).

Espécie  de ampla dis t r ibuição nos 
neotrópicos, ocorrendo desde o sul do México até o 
sul do Brasil (Macias 1988), ocorrendo em floresta 
de galeria, floresta de igapó, floresta de terra firme, 
floresta de várzea, floresta estacional perenifólia, 
floresta ombrófila densa e mista e restinga (BFG 
2015). Em Camanducaia foi coletada em floresta 
de galeria, com frutos em outubro. Caracteriza-se 
pelo porte arbóreo, podendo chegar a 5 m, estípulas 
triangulares, inflorescência corimbosa e flores de 
corolas hipocrateriformes relativamente longas 
(17–20 cm). Ilustração em Macias (1988).
Material selecionado: fl., L.V. Costa (BHCB 41055).
Material adicional selecionado: BRASIL. SÃO 
PAULO: São Miguel Arcanjo, Parque Estadual Carlos 
Botelho, 24o3’22’’S, 47o59’36’’W, 15.X.2004, fr., L.S. 
Kinoshita 300 (UEC).
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30. Psychotria beyrichiana Müll. Arg., Flora 59: 
545 (1876). Fig. 5m-s

Ocorre nos estados de São Paulo e Rio 
de Janeiro, em Mata Atlântica, em floresta de 
galeria e ombrófila (BFG 2015), sendo este o seu 
primeiro registro para o estado de Minas Gerais. 
Em Camanducaia foi coletada em subosque de 
floresta ombrófila densa montana, com flores de 
dezembro a janeiro e frutos em abril. Caracteriza-se 
pelas estípulas bilobadas unidas ao redor do caule 
formando uma bainha, inflorescência em cimeiras 
compostas, corimbiformes, inflorescências parciais 
monocasiais ou dicasiais congestas, brácteas 
lanceoladas ou oblanceoladas a liguladas.
Material selecionado: Estrada Camanducaia-Monte 
Verde, 27.VI.2013, fr., J.A.M. Carmo et al. 121 (UEC), 
fl., J.A.M. Carmo et al. 122 (UEC).

31. Psychotria niveobarbata (Müll. Arg.) Britton, 
Bull. Torrey Bot. Club 18: 110 (1891)
≡ Mapouria niveobarbata Müll. Arg., Fl. bras. 6(5): 
401 (1881). Fig. 6a

Distribui-se no Sudeste do Brasil, em 
capoeiras e brejos (BFG 2015) e na Bahia. Em 
Camanducaia foi coletada em subosque de mata 
de altitude, com flores em novembro e frutos em 
junho. Caracteriza-se pelos ramos internos com 
anel de pubescência densa formado por tricomas 
ferrugíneos, estípulas arredondadas a obtusas, e 
flores com corola relativamente pequena (3–3,3 
mm compr.).
Material selecionado: Fazenda São José, 1.400 m, 
22o45’18’’S, 46o6’16’’W, 20.VI.2000, fr., L.H.Y. Kamino 
49 (BHCB, MBM); Mata dos Mota, 25.XI.1999, fl., R.B. 
Torres 972 (IAC, UEC). 

32. Psychotria sp.
≡ Psychotria dusenii Standl., Publ. Field Mus. Nat. 
Hist., Bot. Ser. 8: 378 (1931), nom. illeg.

Esta espécie foi descrita por Standley 
em 1931 como Psychotria dusenni. Estretanto, 
Schumann, em 1903, já havia descrito uma espécie 
africana com este nome, portanto P. dusenii sensu 
Standley é um nome ilegítimo. Até o momento, 
uma nova combinação para esta espécie ainda não 
foi publicada. Ocorre em Minas Gerais, São Paulo, 
Paraná e Santa Catarina, em floresta ombrófila 
e restinga (BFG 2015). Em Camanducaia foi 
coletada em floresta ombrófila. Encontrada com 
frutos em junho. Caracteriza-se pelas estípulas 
curtamente bilobadas, inflorescências em cimeiras 
compostas, de inflorescências parciais monocasiais 
ou dicasiais, e cálice tubular a infundibuliforme 
relativamente longo (8–11 mm), com ápice 

irregularmente 3-lobado, sendo os lobos ovados 
a triangulares. 
Material selecionado: Monte Verde, 30.VI.2001, fr., 
L.D. Meireles 414 (UEC).

33. Psychotria stachyoides Benth., Linnaea 23: 
464 (1850). Fig. 6b-f

Ocorre no Sudeste e Sul do Brasil, em floresta 
ombrófila e campo rupestre (BFG 2015). Em 
Camanducaia foi coletada em floresta ombrófila 
densa montana, com flores de maio a dezembro e 
frutos em janeiro. Caracteriza-se pelo porte herbáceo 
a arbustivo, indumento frequentemente velutino a 
hirsuto, estípulas bilobadas e inflorescências 
tirsóides com inflorescências parciais em dicásios 
congestos.
Material selecionado: Monte Verde, trilha para o Platô, 
19.XII.2013, fl., J.A.M. Carmo et al. 153 (UEC), fr., 
19.XII.2013, J.A.M. Carmo et al. 154 (UEC).

34. Psychotria suterella Müll. Arg., Fl. bras. 6(5): 
380 (1881). Fig. 6g

Psychotria suterella distribui-se no Sul 
e Sudeste do Brasil, chegando até a Argentina 
(Delprete et al. 2005), em floresta de galeria, 
floresta estacional perenifólia, floresta estacional 
semidecidual, floresta ombrófila (BFG 2015). Em 
Camanducaia foi coletada em floresta ombrófila, 
com flores em maio e frutos de dezembro a 
março. Espécie facilmente reconhecida pelas 
estípulas curtamente bilobadas, folhas de lâmina 
com ápice geralmente caudado, inflorescências 
fasciculares sésseis, flores com cálice tubular de 
ápice (4–)5-lobado e com lobos estreitamente 
triangulares.
Material selecionado: Mata do Chico Rei, 1.395 m, 
14.III.2001, fr., R.B. Torres 1418 (IAC, UEC); Mata do 
Milton Tóta, 1.278 m, 11.XII.2001, R.B. Torres 1468 
(IAC, UEC).
Material adicional selecionado: BRASIL. MINAS 
GERAIS: Extrema, Campo de altitude nos arredores da 
cidade, 1.410 m, 22o53’34’’S, 46o19’53’’W, 13.V.2004, 
fl., L.S. Kinoshita 04/102 (UEC).

35. Randia ferox (Cham. & Schltdl.) DC., Prodr. 
4: 387 (1830)
≡ Gardenia ferox Cham. & Schltdl., Linnaea 4: 198 
(1829). Fig 6h,i

Distribui-se no nordeste da Argentina, sul e 
sudeste do Brasil e Paraguai oriental, em floresta 
estacional semidecidual ou floresta ombrófila 
(Judkevich et al. 2015). Em Camanducaia foi 
coletada em floresta ombrófila, com flores em 
outubro e frutos de outubro a março. Caracteriza-se 
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Figura 6 – a. Psychotria niveobarbata – estípula. b-f. P. stachyoides – b. ramo com inflorescências; c,d. flor longistila; 
e,f. flor brevistila. g. P. suterella – fruto; h,i. Randia armata – h. ramo com inflorescências femininas; i. flor feminina. 
j-m. Richardia humistrata – j. ramo com inflorescência; k. indumento do ramo; l,m. fruto. n,o. Rudgea jasminoides subsp. 
jasminoides – n. estípula; o. frutos. p. R. sessilis subsp. sessilis – ramo com inflorescências. (a. Torres 972; b-d: Torres 1032; 
e,f. Carmo 153; g. Torres 1468; h,i. Torres 854; j-m. Carmo 112; n,o. Carmo 68; p. Torres 1419). Ilustração: Klei Sousa.
Figure 6 – a. Psychotria niveobarbata – stipule. b-f. P. stachyoides – b. branch with inflorescences; c,d. long-styled flower; e,f. short-styled 
flower. g. P. suterella – fruit; h,i. Randia armata – h. branch with feminine inflorescences; i. feminine flower. j-m. Richardia humistrata – j. 
branch with inflorescence; k. indumentum on the branches; l,m. fruto. n,o. Rudgea jasminoides subsp. jasminoides – n. stipule; o. fruits. p. 
R. sessilis subsp. sessilis: branch with inflorescences. (a. Torres 972; b-d: Torres 1032; e,f. Carmo 153; g. Torres 1468; h,i. Torres 854; j-m: 
Carmo 112; n,o. Carmo 68; p: Torres 1419). Illustration: Klei Sousa.
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por apresentar indivíduos dióicos, ramos armados e 
corola com prefloração contorta.
Material selecionado: Mata dos Mota, 14.X.1999, fl., 
R.B. Torres 854 (IAC, UEC).
Material adicional selecionado: BRASIL. SÃO PAULO: 
Valinhos, 955 m, 15.III.2009, fr., A.C.M. Costa 126 (UEC).

36. Richardia brasiliensis  Gomes, Mem. 
Ipecacuanha Bras.: 31 (1801)
≡ Richardsonia brasiliensis (Gomes) Klotzsch in 
F.G.Hayne, Getreue Darstell. Gew. 14: t. 21 (1846).

Richardia brasiliensis é uma espécie 
amplamente distribuída desde a América do Norte, 
Antilhas e toda a América do Sul e introduzida na 
África e Ásia (Delprete et al. 2005), ocorrendo em 
savanas, campos, dunas, locais impactados e como 
invasora de cultivos (Lewis & Oliver 1974; Porto et 
al. 1977). Em Camanducaia foi coletada em margem 
de estradas, trilhas e pastos, com flores e frutos de 
janeiro a abril. Richardia brasiliensis apresenta 
grande variação em relação ao tamanho da lâmina 
foliar, mas pode ser facilmente caracterizada pelas 
estípulas fimbriadas, flores com cálice (5–)6-lobado, 
corola 6-lobada e fruto esquizocárpico, papilhoso-
estrigoso, separando-se em três mericarpos. 
Ilustração em Schumann (1888).
Material selecionado: Monte Verde, trilha para a Pedra do 
Selado, 12.VI.2012, fl. e fr., J.A.M. Carmo et al. 23 (UEC).

37. Richardia humistrata (Cham. & Schltdl.) Steud., 
Nomencl. Bot., ed. 2, 1: 459 (1840)
≡ Richardsonia humistrata Cham. & Schltdl., 
Linnaea 3: 353 (1828). Fig. 6j-m

Richardia humistrata distribui-se nos Estados 
Unidos, México, Perú, Argentina, Uruguai, Sul e 
Sudeste do Brasil, em campos e margem de estradas, 
ocorrendo como introduzida na África do Sul 
(Delprete et al. 2005; Lewis & Oliver 1974). Em 
Camanducaia, foi coletada em pasto, com flores e 
frutos de janeiro a abril. Caracteriza-se pelo hábito 
herbáceo prostrado, com ramos densamente hirsutos 
e radicantes, dando à planta um aspecto de “tapete”, 
estípulas fimbriadas e esquizocarpos glabros, 
separando-se em quatro mericarpos.
Material selecionado: Monte Verde, 24.I.2013, fl. e fr., 
J.A.M. Carmo et al. 112 (UEC).

38. Rudgea jasminoides (Cham.) Müll. Arg. subsp. 
jasminoides, Flora 59: 452 (1879)
≡ Coffea jasminoides Cham., Linnaea 9: 222 
(1834). Fig. 6n,o

Ocorre em São Paulo, Minas Gerais e 
Paraná, em floresta de galeria, floresta estacional 
semidecidual, floresta ombrófila e floresta ombrófila 

mista (BFG 2015), podendo chegar até o Paraguai 
(Zappi 2003). Em Camanducaia foi coletada em 
subosque de floresta ombrófila densa montana e 
floresta ombrófila mista, com flores de outubro a 
novembro e frutos de dezembro a abril. Pode ser 
caracterizada pelas estípulas ovadas a oblongas, 
portando carena dorsal com apêndices numerosos, 
filiformes, inflorescência em tirso, laxa, cálice 
lobado e frutos amarelos a alaranjados. 
Material selecionado: Melhoramentos, 13.VII.2012, fr., 
J.A.M. Carmo et al. 68 (UEC); Monte Verde, 7.XI.2001, 
fl., L.D. Meireles 736 (UEC).

39. Rudgea sessilis (Vell.) Müll. Arg. subsp. 
sessilis, Fl. bras. 6(5): 182 (1881)
≡ Psychotria sessilis Vell., Fl. Flumin.: 65 
(1829). Fig. 6p

Ocorre em Minas Gerais, Rio de Janeiro e 
São Paulo, em floresta de galeria, floresta estacional 
semidecidual e floresta ombrófila (BFG 2015). Em 
Camanducaia foi coletada em subosque de mata 
de encosta. Encontrada com frutos de dezembro 
a março. Este táxon pode ser caracterizado pelas 
estípulas ovadas, carenada, dotadas de apêndices 
dorsais e marginais, domáceas na face abaxial 
da lâmina foliar e inflorescências em cimeiras 
congestas. 
Material selecionado: Mata do Chico Rei, 1.395 m, 
22.III.2001, fr., R.B. Torres 1419 (IAC, UEC).

 
Discussão
A região de Camanducaia compreende 

remanescentes importantes de fitofisionomias 
típicas de Mata Atlântica. Táxons endêmicos deste 
domínio fitogeográfico apresentam alguns padrões 
de distribuição, como (1) Cordiera concolor var. 
concolor, Manettia glaziovii, Manettia gracilis, 
Psychotria sp. (≡ Psychotria dusenii Standl. nom. 
illeg.), Psychotria suterella e Rudgea jasminoides 
subsp. jasminoides que distribuem-se no Sudeste 
e Sul do Brasil, podendo chegar até o oeste do 
Paraguai e/ou à província de Misiones, na Argentina. 
Este padrão é congruente com a delimitação da 
região sul da Mata Atlântica (Fiaschi & Pirani 2009). 
(2) Palicourea jungiana, Palicourea rudgeoides e 
Psychotria niveobarbata distribuem-se no Sudeste 
e Sul do Brasil, apresentando populações disjuntas 
no estado da Bahia. A ocorrência de espécies 
características de regiões montanhosas da Mata 
Atlântica no Sudeste do Brasil já foi relatada para 
remanescentes de floresta montana no sul da Bahia 
(Amorim et al. 2009). (3) Galianthe vaginata e 
Psychotria beyrichiana são endêmicas da Serra 
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da Mantiqueira e Serra do Mar, o que demonstra 
a importância dessas cadeias de montanhas para 
a evolução da flora e agrega valor de conservação 
à região.

A identificação de espécies de Rubiaceae 
no Brasil pode representar um desafio, tanto para 
especialistas quanto para leigos, devido à sua 
elevada diversidade e complexidade taxonômica 
(BFG 2015; Delprete & Jardim 2012). O número de 
óvulos por lóculo do ovário é um caráter utilizado na 
taxonomia da família desde a sua descrição original 
(Jussieu 1789), bem como nos primeiros passos de 
chaves de identificação dicotômicas em floras e/ou 
sinópses regionais (Delprete et al. 2004; Delprete 
& Cortés 2006; Jung-Mendaçolli 2007; Delprete 
2010; Delprete et al. 2012). Em contrapartida, as 
CIEM possibilitam a livre de escolha de caracteres a 
serem analisados pelo usuário (Bittrich et al. 2012; 
Chrétiennot-Dinet et al. 2014), o qual pode optar 
pela utilização caracteres vegetativos, de maneira 
que estruturas ausentes no material examinado não 
necessariamente comprometam a realização de 
sua identificação. Através da utilização da CIEM 
aqui proposta, a maioria dos táxons (com exceção 
de Borreria verticillata, Coussarea contracta, 
Galianthe andersonii, Galianthe valerianoides, 
Psychotria sp. (≡ Psychotria dusenii Standl. nom. 
illeg.) e Rudgea sessilis subsp. sessilis) puderam 
ser identificados utilizando-se somente caracteres 
vegetativos. Adicionalmente, táxons que apresentam 
características vegetativas marcantes, como 
Borreria palustris (ramos conspicuamente alados, 
alas de margem escabra a denteada), Coccocypselum 
lymansmithii (lâmina foliar orbicular), Galianthe 
vaginata (ramos conspicuamente alados, alas 
de margem escabriúscula), Galium noxium 
(lâmina foliar trinérvea), Margaritopsis sp. 
(ramos achatados, costados em ambos os lados) e 
Randia ferox (ramos com espinhos) puderam ser 
identificados com somente um passo.
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Resumo 
Zygostates consiste de ca. 26 espécies, das quais 15 ocorrem no Brasil. Através de consultas a herbários 
nacionais e estrangeiros, além da realização de trabalho de campo, oito espécies de Zygostates foram 
encontradas no Paraná: Zygostates alleniana, Z. bradei, Z. cornuta, Z. dasyrhiza, Z. lunata, Z. multiflora, 
Z. pellucida e Z. pustulata. O gênero é registrado para 36 dos 399 municípios paranaenses, principalmente 
na Floresta Ombrófila Densa e Floresta Ombrófila Mista, localizadas na Serra do Mar, Primeiro e Segundo 
Planaltos. De acordo com os critérios da IUCN, Z. alleniana, com ampla distribuição no estado, é a espécie 
de menor risco de extinção, enquanto Z. bradei, Z. pellucida e Z. multiflora, presentes somente em uma 
localidade, são as mais ameaçadas. Zygostates bradei encontra-se “Possivelmente Extinta” no estado; Z. 
pellucida e Z. multiflora foram avaliadas como “Criticamente em Perigo”. São apresentados uma chave para 
identificação das espécies, descrições, ilustrações, lista de material examinado, dados sobre distribuição 
geográfica e estado de conservação dos táxons.
Palavras-chave: biodiversidade, flora do Paraná, IUCN, Mata Atlântica.

Abstract 
Zygostates comprises ca. 26 species of which 15 occur in Brazil. Based on fieldwork and study of Brazilian 
and foreign herbaria eight species of Zygostates are recognized for Paraná: Zygostates alleniana, Z. bradei, 
Z. cornuta, Z. dasyrhiza, Z. lunata, Z. multiflora, Z. pellucida and Z. pustulata. The genus is recorded for 36 
out of 399 municipalities, mostly inhabiting areas of Floresta Ombrófila Densa and Floresta Ombrófila Mista 
in Serra do Mar, Primeiro and Segundo Planaltos. Zygostates alleniana has low extinction risk according 
to IUCN criteria since it is distributed all over the state, while Z. bradei, Z. pellucida and Z. multiflora are 
found in only one locality, and, thus, they are the most threatened species. Zygostates bradei is “Possibly 
Extinct” locally; Z. pellucida and Z. multiflora are “Critically Endangered”. A key for species identification, 
descriptions, illustrations, list of specimens examined, distribution maps and conservation status for all taxa 
are herein provided.
Key words: biodiversity, Paraná flora, IUCN, Atlantic Forest.
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Introdução
Com cerca de 26 espécies (Toscano de 

Brito, em preparação), o gênero Zygostates Lindl. 
apresenta distribuição disjunta entre a Mata 
Atlântica e o norte da América do Sul (Chase & 
Toscano de Brito 2009; Sambin & Chiron 2015). 
Dentre as espécies aceitas até o momento, 15 
ocorrem no Brasil, todas endêmicas do bioma Mata 

Atlântica (Royer et al. 2017). O gênero pertence 
à subfamília Epidendroideae, tribo Cymbidieae, 
subtribo Oncidiinae (Chase et al. 2015). 

Zygostates foi descrito por Lindley (1837), 
baseando-se em duas espécies: Zygostates cornuta 
Lindl., selecionada como lectótipo por Toscano de 
Brito (2001), e Zygostates lunata Lindl. No estado 
do Paraná, o gênero foi citado pela primeira vez 
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por Kräenzlin (1911). Três espécies são citadas por 
esse autor: Z. lunata, Z. dasyrhiza (Kräenzl.) Schltr. 
(como Ornithocephalus dasyrhizus Kräenzl.) 
e Z. pustulata (Kräenzl.) Schltr. (como O. 
pustulatus Kräenzl.). Pabst & Dungs (1977) 
listam sete espécies de Zygostates para o estado: 
Z. alleniana Kräenzl., Z. bradei (Schltr.) Garay 
(como Dipteranthus), Z. dasyrhiza, Z. lunata, Z. 
multiflora (Rolfe) Schltr., Z. papillosa Cogn. (= 
Z. alleniana) e Z. pustulata. Recentemente, Smidt 
(2014) catalogou o mesmo número de espécies, 
acrescentando Z. cornuta à lista anterior. Esses 
mesmos táxons foram também considerados 
presentes para o estado por BFG (2015).

Este trabalho tem como objetivo elaborar a 
monografia do gênero Zygostates para o estado 
do Paraná, incluindo chave de identificação das 
espécies, descrições, ilustrações, lista de material 
estudado, dados sobre a distribuição e estado de 
conservação dos táxons.

Material e Métodos
Análises morfológicas foram realizadas 

baseando-se em exsicatas depositadas nos herbários 
AMES, B, C, CESJ, EFC, F, FUEL, HB, HCF, 
HRCB, HUEFS, HUEM, K, MBM, MO, NY, 
PACA, R, RB, S, SP, UPCB e US (acrônimos 
segundo Thiers, continuamente atualizado), e 
complementadas com materiais coletados no 
campo, principalmente em Floresta Ombrófila 
Densa e Floresta Ombrófila Mista. A terminologia 
morfológica adotada foi baseada em Toscano de 
Brito (2001) e Stern (2004). As descrições foram 
padronizadas utilizando-se o programa DELTA 
(Dallwitz et al. 2011). Os sinônimos aceitos neste 
trabalho estão de acordo com Toscano de Brito 
(2001). As ilustrações foram organizadas em 
pranchas de acordo com a similaridade morfológica 
entre as espécies.

A distribuição geográfica dos táxons no 
estado do Paraná foi mapeada em imagem 
delimitada por quadrículas de 1o × 1o através do 
programa DIVA-GIS 7.5 (Hijmans et al. 2012). 
O estado de conservação local de cada táxon foi 
inferido seguindo as recomendações do sistema 
IUCN (2001), considerando-se o número de 
localidades, a área, extensão e a qualidade do 
habitat. A extensão de ocorrência (EOO) e a área 
de ocupação (AOO) foram obtidas utilizando-se 
o software GeoCAT (Geospatial Conservation 
Assessment Tool - Bachman et al. 2011). 

A descrição do habitat ocupado pelas espécies 
foi baseada nas cinco regiões ou zonas de paisagens 

naturais reconhecidas para o estado (Maack 1968): 
Litoral, Serra do Mar, Primeiro, Segundo e Terceiro 
Planaltos. Nestas são encontrados cinco tipos de 
vegetação (Veloso et al. 1991; Roderjan et al. 1993): 
1. Floresta Ombrófila Densa, no Litoral e Serra do 
Mar, com os subtipos de floresta Altomontana 
(acima de 1200 m), Montana (600–1200 m), 
Submontana (20–600 m) e de Terras Baixas (até 
20 m), além de formações associadas (refúgios ou 
campos de altitude, formações pioneiras ou restinga 
e mangue); 2. Floresta Ombrófila Mista, nas regiões 
mais altas ao sul da região planaltina; 3. Estepe 
Ombrófila (Campos Gerais) nas mesmas regiões; 
4. Floresta Estacional Semidecidual Subxérica, 
norte e oeste do Segundo e Terceiro Planaltos; 
5. Savana Estacional Subxérica (Cerrado), no 
nordeste do estado.

Resultados e Discussão
Foram analisados 89 materiais coletados 

em 36 municípios do estado, todos inseridos no 
bioma Mata Atlântica, e 12 exsicatas provenientes 
de outros estados, citados como material adicional 
examinado. Foram reconhecidas para o Paraná: 
Zygostates alleniana, Z. bradei, Z. cornuta, Z. 
dasyrhiza, Z. lunata, Z. multiflora, Z. pustulata e Z. 
pellucida Rchb.f., esta última citada pela primeira 
vez para para o Paraná por Blum et al. (2011). Com 
um total de oito espécies ocorrentes, o estado passa 
a ser considerado o mais rico em espécies no Brasil. 
Segundo Royer et al. (2017), o estado do Rio de 
Janeiro, com sete espécies, se trata do segundo mais 
rico, seguido do Espírito Santo, São Paulo e Santa 
Catarina, todos com seis espécies cada. 

No Brasil, Zygostates encontra-se restrito 
à Mata Atlântica, bioma sob constante pressão 
antrópica e historicamente ameaçado. Na lista 
vermelha de plantas ameaçadas de extinção do 
Paraná (Hatschbach & Ziller 1995), nenhuma 
espécie foi relatada como rara, em perigo ou 
vulnerável. Porém o presente estudo identificou 
espécies com poucos registros e localizados em 
áreas bastante reduzidas, fato que as enquadra nas 
categorias “Espécie em Perigo”, “Criticamente 
em Perigo” e “Possivelmente Extinta” segundo os 
índices da IUCN (2001).

A maior riqueza de espécies é encontrada 
na Serra do Mar, Primeiro e Segundo Planaltos, 
principalmente na Floresta Ombrófila Densa com 
um total de seis espécies, incluindo aquelas com 
somente um registro para o estado, e a Floresta 
Ombrófila Mista com cinco espécies. Assim como 
observado em outras regiões, a riqueza presente no 
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leste paranaense pode ser influenciada pelo esforço 
de coleta, já que um dos maiores herbários e centros 
de pesquisa do estado localizam-se nessa região. 
Outro fato a ser destacado é da região possuir a 
maior área de Floresta Atlântica do Brasil devido 
principalmente as altas escarpas da Serra do Mar, 
o relevo acidentado e o solo de baixa fertilidade 
agrícola que dificultaram o avanço antrópico na 
região (Lange 1997).

1. Zygostates Lindl., Edwards’s Bot. Reg. 23: 
t.1927 (1837). LECTÓTIPO: Zygostates cornuta 
Lindl., selecionado por Toscano de Brito (2001).

Plantas epífitas, simpodiais, eretas ou 
pendentes. Raízes cespitosas ou distribuídas ao longo 
do caule, glabras ou pilosas. Caule inconspícuo ou 
alongado, às vezes ramificado, geralmente coberto 
pelas bainhas das folhas laterais, a região apical 
entumecida em pseudobulbo. Pseudobulbos uni ou 
bifoliados, glabros, raramente papilosos, pequenos, 
ovoides, elipsoides ou fusiformes, sulcados ou 
lisos, aglomerados ou raramente distribuídos 
ao longo do caule. Folhas laterais alternas, 
verdes à verde-acinzentadas, inconspícuamente à 
distintamente pecioladas, invaginantes, articuladas, 
bifaciais, planas a conduplicadas, coriáceas ou 
carnosas, lanceoladas, espatuladas ou elípticas, 
glabras, raramente papilosas, usualmente quilhadas 
abaxialmente e às vezes sulcadas adaxialmente, 
geralmente torcidas, ápice agudo a obtuso. Folhas 
apicais similares às laterais, desprovidas de 
bainhas, inconspícuamente pecioladas e articuladas 
com o pseudobulbo. Inflorescência racemosa, 
lateral, emergindo da base do pseudobulbo, ereta 
ou arqueada, distintamente pedunculada; eixo 
da inflorescência torcido, glabro, raro papiloso, 
coberto por brácteas. Flores simétricas, raramente 

assimétricas, geralmente ressupinadas, pedicelo 
frequentemente curvado no ápice. Sépala dorsal 
reflexa ou patente, obovada, oblonga, elíptica 
ou espatulada, livre ou minimamente conada na 
base com as sépalas laterais, margens inteiras. 
Sépalas laterais reflexas ou patentes, oblongas à 
ovadas, espatuladas, às vezes falciformes, livres 
ou levemente conadas na base, margens inteiras. 
Pétalas patentes, às vezes inflexas, unguiculadas, 
obovadas, espatuladas ou elípticas, planas ou 
convexas, raro densamente glandular ou carenada 
na face adaxial, ápice agudo ou obtuso, margens 
retas ou recurvadas, inteiras ou irregulares. Labelo 
inteiro, raramente bilobado na base, inflexo, reflexo 
ou patente, ovado, ovado-lanceolado, oblongo, 
subquadrado, panduriforme ou sacado, côncavo, 
usualmente quilhado na face abaxial e às vezes 
na face adaxial, ápice agudo, margens retas ou 
recurvadas, inteiras ou irregulares; disco provido 
de calosidade glandular-tricomatosa, de cores e 
formas variadas. Coluna sigmoide, provida de 
dois apêndices basais ou laterais ao redor da 
cavidade estigmática, raramente ausentes; cavidade 
estigmática conspícua, oblonga, ovada ou elíptica; 
rostelo conspícuo, geralmente ultrapassando em 
comprimento o restante da coluna, variável na 
forma, curvado ou projetado para frente; antera 
muito mais curta ou quase tão longa quanto 
o rostelo, o ápice curto ou longo-rostrado, as 
margens laterais geralmente providas de um 
dente inconspícuo próximo ao 1/3 basal ou região 
mediana; polínias 4, em pares superpostos, ovoides 
ou globosas; estipe longo e estreito, usualmente 
dilatado próximo à área de inserção das polínias; 
viscídio dorsal, ovado, elíptico, arredondado ou 
unciforme. Frutos pedicelados, subglobosos, 
carenados e angular em seção transversal.

Chave de identificação das espécies de Zygostates ocorrentes no estado do Paraná

1. Raízes pilosas, ápice da coluna com margem fortemente dentada ou lacerada ......................................  
 ........................................................................................................................ 1.4. Zygostates dasyrhiza

1’. Raízes glabras, ápice da coluna com margem inteira.
2. Pétalas densamente glandular-tricomatosas na face adaxial, fortemente convexas, às vezes quase 

tubulares, projetadas para frente e para baixo ......................................... 1.7. Zygostates pellucida
2’. Pétalas glabras, patentes ou levemente curvadas para frente, côncavas, planas ou levemente 

convexas.
3. Coluna desprovida de apêndices ..................................................... 1.8. Zygostates pustulata
3’. Coluna provida de apêndices basais ou laterais ao redor da cavidade estigmática.

4.	 Labelo	com	margem	dentada	ou	fimbriada.
5. Calo do labelo apiculado na base e bilobado no ápice; rostelo provido abaxialmente 

de uma aba truncada, levemente crenada ou bilobada .........1.5. Zygostates lunata
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5’. Calo do labelo truncado na base, o ápice inteiro e abaxialmente sulcado; rostelo desprovido de 
aba abaxial .................................................................................................1.3. Zygostates cornuta.

4’. Labelo com margem inteira.
6. Flores assimétricas; pétalas carenadas na face adaxial ................................1.2. Zygostates bradei 
6’. Flores simétricas; pétalas adaxialmente lisas. 

7. Labelo distintamente sacado, calosidade do labelo rasa, base cordada e bilobada e ápice 
inteiro ..............................................................................................1.1. Zygostates alleniana

7’. Labelo levemente panduriforme quando explanado, giboso na região mediana, calosidade do 
labelo carnosa, arredondada, base inteira e ápice emarginado ....... 1.6. Zygostates multiflora

1.1. Zygostates alleniana Kräenzl. Notizbl. Königl., 
Bot. Gart. Berlin. 2: 55. 1898. 
= Dipteranthus lindmanii Kräenzl. Kongl. Svenska 
Vetensk. Acad. Handl. 46: 80. 1911. 
= Zygostates lindmanii (Kräenzl.) Schltr. Repert. 
Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 16: 449. 1920.
= Zygostates aquinoi Schltr. Repert. Spec. Nov. 
Regni Veg. Beih. 35: 105. 1925. 
= Zygostates papillosa Cogn. Bull. Soc. Roy. Bot. 
Belgique 43: 333. 1907. Fig. 1a-h

Planta 37–59 mm alt., ereta. Raízes cespitosas, 
glabras. Pseudobulbos 2,8–3,6 × 1,6–2 mm, uni 
ou bifoliados, glabros, ovoides a subglobosos, 
lisos, congestos, parcialmente cobertos pelas 
bainhas das folhas laterais. Folhas laterais 18–30 × 
1,9–4,3 mm, verdes, carnosas, lanceoladas, glabras, 
abaxialmente quilhadas e um pouco torcidas, 
ápice agudo a obtuso. Folhas apicais similares às 
laterais, 17–34 × 2,2–4,1 mm. Inflorescência 33–50 
mm compr., ereta ou arqueada; brácteas 1,4–4 × 
0,6–1,5 mm, laxas, ovadas à lanceoladas, glabras, 
côncavas, abaxialmente quilhadas. Flores simétricas, 
ressupinadas. Sépala dorsal 2,9–4 × 1,2–1,8 mm, 
branca, reflexa ou patente, espatulada, côncava, 
abaxialmente quilhada, ápice obtuso, margens 
inteiras. Sépalas laterais 2,8–3,9 × 1,6–1,9 mm, 
brancas, reflexas ou patentes, ovadas, côncavas, 
ápice agudo ou obtuso, margens inteiras. Pétalas 2,9–
4,3 × 2,1–3,7 mm, brancas, patentes, unguiculadas, 
levemente convexas, glabras, ápice obtuso, margens 
erosas. Labelo 2,8–4,2 × 2–3,2 mm, branco, inflexo, 
sacado, côncavo, abaxialmente quilhado, ápice 
agudo, margens inteiras; disco com calosidade 
verde, rasa, cuneiforme, levemente côncava, 
glandular-tricomatosa, a base cordada e bilobada. 
Coluna 2,5–3,7 mm compr., sigmoide, curvada em 
direção ao ápice, provida na base de dois apêndices 
laterais eretos, triangulares, verde-claros; cavidade 
estigmática conspícua, ovada; rostelo recurvado; 
ápice da coluna com margem inteira; antera com 
âmbito claviforme, distintamente rostrada, aguda a 
subaguda, as margens laterais providas de um dente 

inconspícuo em cada lado próximo ao terço basal; 
polinário com viscídio ovado. 
Material examinado: Campo Mourão, Parque Municipal 
do Lago, 21.IX.2004, fl., E.G. Paulino 54 (HCF, MBM); 
Capela do Calvário, 5.XI.2005, fl., H.C.L. Geraldino 
275 (HCF). Curitiba, s.d., fl., F. Lange 8512 (MBM); 
Pinheirinho, XII.1970, fl., M. Leinig 461 (HB). Foz 
do Iguaçu, Parque Nacional do Iguaçu, 12.X.2009, fl., 
L.G. Temponi et al. 694 (MBM). Guaíra, Sete Quedas, 
14.XI.1963, fl., E. Pereira & G. Hatschbach 7889 (HB). 
Maringá, Orquidário UEM - Campus UEM, 16.IX.2005, 
fl., A.M. Janunzzi 137 (HUEM). Palmeira, Colônia 
Quero-Quero, 10.II.1951, fl., G. Hatschbach 2722 (MBM, 
HB). Pitanga, Borboleta, 13.XII.1973, fl., G. Hatschbach 
33506 (MBM). Planaltina do Paraná, 17.IX.1969, fl., G. 
Hatschbach 22196 (C, MBM). Ponta Grossa, Buraco 
do Padre, 24.X.1989, fl., J.M. Silva et al. 729 (MBM). 
Ribeirão do Pinhal, Salto Laranjinha, 4.XI.1999, fl., J. 
Carneiro 800 (MBM). São João do Triunfo, 7.XI.1967, 
fl., G. Hatschbach 17735 (HB, MBM). São José dos 
Pinhais, Cultivado em orquidário, 17.XII.2014, fl., C.A. 
Royer 56 (UPCB). Serrinha, 9.XII.1908, P.K.H. Dusén 
7333b - misturada com espécimes de Z. dasyrhiza (AMES, 
HB, NY, S).

Zygostates alleniana é encontrada por quase 
toda a extensão territorial paranaense, desde o 
Primeiro ao Terceiro Planaltos, habitando as 
Florestas Ombrófila Mista, Estacional Semidecidual 
e Estepe Gramíneo Lenhosa. Ocorre também nos 
estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São 
Paulo (Royer et al. 2017), na Argentina (Johnson 
2001) e no Paraguai (Toscano de Brito 1994).

Segundo os critérios da IUCN (2001), 
esta espécie se enquadra na categoria “Pouco 
Preocupante” (LC; B1b(i,ii)). Encontrada em todos 
os biomas do estado, apresenta uma extensa área 
de ocorrência (EOO) e ocupação (AOO). Além 
disso, ocorre em dois parques nacionais (PARNA): 
PARNA Iguaçu e PARNA dos Campos Gerais.

Zygostates alleniana assemelha-se à Z. 
multiflora, mas difere dessa através do labelo 
sacado, abaxialmente quilhado e sua calosidade rasa 
e cuneiforme. Floresce entre setembro e dezembro.
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Figura 1 – a-h. Zygostates alleniana – a. hábito; b. flor; c. sépala dorsal, vista frontal; d. sépala lateral, vista frontal; e. 
pétala, vista frontal; f. labelo, vista frontal; g. labelo, vista lateral; h. coluna, vista frontal. i-n. Z. multiflora – i. flor; j. 
sépala dorsal, vista frontal; k. sépala lateral, vista frontal; l. pétala, vista frontal; m. labelo, vista frontal; n. labelo, vista 
lateral; o. coluna, vista frontal. (a-h. C.A. Royer 56; o. J. Cordeiro & J.M. Silva 234).
Figure 1 – a-h. Zygostates alleniana – a. habit; b. flower; c. dorsal sepal, frontal view; d. lateral sepal, frontal view; e. petal, frontal view; f. lip, 
frontal view; g. lip, lateral view; h. column, frontal view. i-n. Z. multiflora – i. flower; j. dorsal sepal, frontal view; k. lateral sepal, frontal view; 
l. petal, frontal view; m. lip, frontal view; n. lip, lateral view; o. column, frontal view. (a-h. C.A. Royer 56; o. J. Cordeiro & J.M. Silva 234).
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1.2. Zygostates bradei (Schltr.) Garay, Bot. Mus. 
Leafl. 21: 263. 1967. 
= Dipteranthus bradei Schltr. Anexos Mem. Inst. 
Butantan, Secc. Bot. 1(4): 65. 1922. 
= Dipteranthus duchii Pabst. Bradea. 1(8): 56. 1971. 
= Zygostates rotundiglossa Pabst. An. 14 Congr. Soc. 
Bot. Bras.: 21. 1964. Fig. 2a-g

Planta ca. 73,5 mm alt., pendente. Raízes 
cespitosas, glabras. Pseudobulbos ca. 2,8 × 1,6 
mm, unifoliados, glabros, ovoides, lisos, congestos, 
parcialmente cobertos pelas bainhas das folhas 
laterais. Folhas laterais ca. 35,3 × 5,7 mm, verdes, 
carnosas, lanceoladas a espatuladas, glabras, 
abaxialmente quilhadas, sulcadas adaxialmente, 
torcidas, ápice agudo. Folha apical similar às 
laterais, ca. 11,5 × 3,5 mm. Inflorescência ca. 
70 mm compr., ereta ou arqueada; brácteas 2,3–
2–8 × 0,9–1 mm, laxas, ovadas a lanceoladas, 
glabras, côncavas, abaxialmente quilhadas. Flores 
assimétricas, ressupinadas. Sépala dorsal ca. 3 
× 1,9 mm, verde, reflexa, espatulada a obovada, 
côncava, abaxialmente quilhada, ápice obtuso, 
margens levemente irregulares. Sépalas laterais ca. 
6 × 2,2 mm, verdes, reflexas, espatuladas, côncavas, 
abaxialmente quilhadas, ápice obtuso, margens 
levemente irregulares. Pétalas ca. 2,8 × 1,6 mm, 
brancas a levemente esverdeadas, curvadas para 
frente, obovadas, convexas, glabras, carenadas 
na face adaxial, ápice obtuso, margens levemente 
irregulares. Labelo ca. 3 × 3 mm, branco, reflexo, 
subquadrado, ligeiramente convexo, adaxialmente 
quilhado, ápice agudo, margens inteiras; disco com 
calosidade amarela, sublunada, côncava, glandular-
tricomatosa. Coluna ca. 2 mm compr., fortemente 
recurvada em direção ao ápice, provida de dois 
apêndices laterais triangulares, verdes com ápice 
amarelo; cavidade estigmática conspícua, raro 
inconspícua, elíptica; rostelo recurvado, torcido e 
voltado para direita ou para esquerda; ápice da coluna 
com margem inteira; antera estreitamente ovada, 
distintamente rostrada, aguda, muita mais curta do 
que o rostelo, as margens laterais providas de um 
dente inconspícuo em cada lado próximo à região 
mediana; polinário com viscídio escuro, arredondado, 
torcido, apiculado, distintamente unciforme.
Material examinado: Guaratuba, Rio da Divisa, 
11.II.1962, fl., G. Hatschbach 9820 (B, MBM).
Material adicional examinado: BRASIL. SANTA 
CATARINA: Cultivada no orquidário Seidel, 9.XI.2015, 
fl., C.A. Royer 58 (UPCB).

Zygostates bradei possui registro somente para 
o litoral paranaense. Ocorre também nos estados de 
Santa Catarina, São Paulo, Alagoas e Pernambuco 
(Royer et al. 2017).

Segundo os critérios da IUCN (2001), Z. bradei 
deve ser enquadrada na categoria “Possivelmente 
Extinta” para o estado (VU; D2 CR), uma vez que 
possui somente um registro fora de unidade de 
conservação e foi coletado há mais de 50 anos.

Zygostates bradei é reconhecida através da 
forma das sépalas laterais, que são visivelmente 
maiores que o restante das peças florais, pela 
morfologia das pétalas, as quais são providas de uma 
calosidade em forma de “V” na face adaxial, mais ou 
menos na metade da lâmina, pelo labelo fortemente 
recurvado e pela assimetria de suas flores, sobretudo 
o rostelo torcido e o viscídio unciforme. Floresce em 
fevereiro.

1.3. Zygostates cornuta Lindl. Edwards’s Bot. Reg. 
23: t.1927 (1837). 
= Zygostates chateaubriandii Ruschi. Bol. Mus. Biol. 
Prof. Mello Leitão 16: 1. 1955. 
= Zygostates lunata var. subintegripetala Cogn. Fl. 
Bras. 3(6): 218. 1905. Fig. 3j-q

Planta 88–233 mm alt., geralmente pendente. 
Raízes cespitosas, glabras. Pseudobulbos 4,6–11,6 
× 1,5–3,2 mm, unifoliados, glabros, ovoides a 
elipsoides, lateralmente sulcados, congestos, 
parcialmente cobertos pelas bainhas das folhas 
laterais. Folhas laterais 53,4–64,2 × 5–10,1 mm, 
verdes, coriáceas, lanceoladas, espatuladas ou 
elípticas, glabras, abaxialmente quilhadas e um 
pouco torcidas, ápice agudo a obtuso. Folhas apicais 
similares às laterais, 29,9–72,6 × 6,1–10,8 mm. 
Inflorescência 83,2–125 mm compr., arqueada; 
brácteas 1,8–3,3 × 0,6–1,2 mm, laxas, lanceoladas, 
ovadas ou triangulares, glabras, côncavas. Flores 
simétricas, ressupinadas. Sépala dorsal 3,4–4,2 × 
1,4–2 mm, amarelo-clara, reflexa, elíptica, plana, 
abaxialmente quilhada, ápice agudo a obtuso, 
margens inteiras. Sépalas laterais 3,3–4 × 1,7–2,5 
mm, amarelo-claras, reflexas, ovadas, falciformes, 
convexas, abaxialmente quilhadas, ápice obtuso, 
margens inteiras. Pétalas 3,7–4,6 × 3,8–5 mm, 
alaranjadas, eretas, unguiculadas, reflexas em direção 
ao ápice, planas, glabras, ápice obtuso, margens 
fimbriadas. Labelo 4–5,1 × 1,1–1,5 mm, branco 
a esverdeado, inflexo, oblongo, côncavo, ápice 
agudo, margens dentadas ou fimbriadas; disco com 
calosidade amarelo-marrom, côncava, base truncada e 
pilosa, ápice inteiro, papiloso, abaxialmente sulcado. 
Coluna 2–3,7 mm compr., sigmóide, provida na base 
de dois apêndices laterais claviformes, amarelos ou 
alaranjados; cavidade estigmática conspícua, ovada 
a elíptica; rostelo curvado para cima em direção ao 
ápice; ápice da coluna com margem inteira; antera 
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Figura 2 – a-g. Zygostates bradei – a. hábito; b. flor; c. sépala dorsal, vista frontal; d. sépala lateral, vista frontal; e. 
pétala, vista frontal; f. labelo, vista frontal; g. labelo e coluna, vista lateral (C.A. Royer 58). 
Figure 2 – a-g. Zygostates bradei – a. habit; b. flower; c. dorsal sepal, frontal view; d. lateral sepal, frontal view; e. petal, frontal view; 
f. lip, frontal view; g. lip and column, lateral view (C.A. Royer 58).

operculada, ovada, distintamente rostrada, as 
margens laterais providas de um dente inconspícuo 
em cada lado próximo à região mediana; polinário 
com viscídio ovado.
Material examinado: Antonina, 27.II.1965, fl., G. 
Hatschbach 13910 (MBM); Rio Manduira, 11.II.1981, 
fl., G. Hatschbach 43583 (MBM, MO); Rio Faisqueira, 
7.I.1986, fl., R. Kummrow et al. 2708 (MBM); Porto 
Limoeiro, 26.II.1997, fl., G. Tiepolo & R.M. Britez 
735 (EFC). Cerro Azul, Turvo, 11.II.1960, fl., G. 
Hatschbach 6741 (HB, MBM); Barra do Canha, 
18.II.1982, fl., G. Hatschbach 43610 (MBM). Curitiba, 
I.2010, fl., E.C. Smidt 972 (UPCB). Doutor Ulysses, Rio 

Turvo, 19.IV.2006, fl., E. Barbosa & E.F. Costa 1259 
(MBM). Guaraqueçaba, Rio do Cedro, 8.III.1968, fl., 
G. Hatschbach 18676 (MBM, HB). Guaratuba, Porto 
Miranda, Rio São João, 26.II.1968, fl., G. Hatschbach 
18640 (C, HB, MBM, US); Descampado, 15.I.1994, fl., 
G. Hatschbach & J.M. Silva 58811 (MBM); Rio Cubatão, 
Ilha do Furado, 2.II.2000, fl., M. Borgo et al. 590 (MBM); 
Rio São João, 4.II.2012, fl., M.G. Caxambu et al. 3790 
(HCF). Morretes, Colônia Floresta, 23.I.1969, fl., G. 
Hatschbach & C. Koczicki 20870 (HB, MBM). Paranaguá, 
Serra da Prata, 21.III.1910, fl., P.K.H. Dusén 9856 (S); 
5.III.1911, fl., P.K.H. Dusén 11584 (S); 28.I.1963, fl., G. 
Hatschbach 9880 (B, MBM); Morro do Inglês, 18.II.1976, 
fl., G. Hatschbach 38106 (MBM); Ilha do Mel, Praia da 
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Figura 3 – a-i. Zygostates lunata – a. hábito; b. flor; c. sépala dorsal, vista frontal; d. sépala lateral, vista frontal; e. pétala, 
vista frontal; f. labelo, vista frontal; g. coluna, vista frontal; h. capa da antera, vista lateral; i. polinário, vista lateral. j,k. Z. 
cornuta – j. flor; k. sépala dorsal, vista frontal; l. sépala lateral, vista frontal; m. pétala, vista frontal; n. labelo, vista frontal; 
o. coluna, vista frontal; p. antera, vista lateral; q. polinário, vista lateral. (a-i. M. Borgo et al. 590; q. E.C. Smidt 972).
Figure 3 – a-i. Zygostates lunata – a. habit; b. flower; c. dorsal sepal, frontal view; d. lateral sepal, frontal view; e. petal, frontal view; f. lip, 
frontal view; g. column, frontal view; h. anther, lateral view; i. pollinarium, lateral view. j-q. Z. cornuta – j. flower; k. dorsal sepal, frontal 
view; l. lateral sepal, frontal view; m. petal, frontal view; n. lip, frontal view; o. column, frontal view; p. anther, lateral view; q. pollinarium, 
lateral view. (a-i. M. Borgo et al. 590; q. E.C. Smidt 972).
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Fortaleza, 10.XII.1996, fl., R.B. Singer (MBM 226960); 
Estação Biológica da Ilha do Mel, 27.I.1998, fl., S.M. 
Silva (UPCB 49568). São José dos Pinhais, Castelhanos, 
7.II.1998, fl., J.M. Silva et al. 2266 (CESJ, HUEFS, 
MBM). S. loc., 30.IV.1979, fl., S. Birk 22 (HB); 1908-
1916, fl., Dusén (S).

Zygostates cornuta é encontrada no Litoral, 
Serra do Mar, Primeiro e Segundo Planaltos, 
habitando as Florestas Ombrófilas Densa e Mista e 
Estepe Gramíneo Lenhosa. Ocorre ao longo da Mata 
Atlântica abrangendo além do Paraná, os estados de 
Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas 
Gerais, Espírito Santo e Bahia (Royer et al. 2017). 

Segundo os critérios da IUCN (2001), esta 
espécie enquadra-se na categoria “Quase Ameaçada” 
(NT; B1b(i,ii)). A restrita área de ocorrência (EOO) 

e de ocupação (AOO) indicam uma possível 
transferência futura deste táxon para a categoria 
“Vulnerável”. Ocorre em dois parques nacionais 
do estado: PARNA da Ilha do Mel e PARNA  Saint 
Hilaire/Lange, além da área de proteção ambiental 
de Guaraqueçaba (APA Guaraqueçaba). 

Zygostates cornuta e Z. lunata são espécies 
muito próximas e comumente confundidas. 
Vegetativamente são indistinguíveis, porém Z. 
cornuta difere de Z. lunata pela forma do calo 
do labelo (truncado na base, com o ápice inteiro 
e abaxialmente sulcado vs. apiculado na base e 
bilobado no ápice) e morfologia da coluna, sobretudo 
pela ausência de uma membrana na face abaxial do 
rostelo. Floresce de dezembro a abril.
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1.4. Zygostates dasyrhiza (Kräenzl.) Schltr. Repert. 
Spec. Nov. Regni Veg 16: 449. 1920. 
= Ornithocephalus dasyrhizus Kräenzl. Kongl. 
Svenska Vetensk. Acad. Handl., n.s. 46(10): 77. 1911. 
= Zygostates paranaenses Schltr. Repert. Spec. Nov. 
Regni Veg. 22: 68. 1926. Fig. 4a-j

Planta 26,5–54,4 mm alt., pendente ou ereta. 
Raízes dispersas, pilosas, distribuídas ao longo 
de um caule alongado, ramificado, folioso, com 
até ca. 35 mm de compr. Pseudobulbos 2,6–4,7 × 
0,9–1,4 mm, unifoliados, papilosos, fusiformes, 
lateralmente sulcados, esparsos, parcialmente 
cobertos pelas bainhas das folhas laterais. Folhas 
laterais 9,2–19,8 × 2,2–4,6 mm, verde-acizentadas, 
carnosas, lanceoladas, papilosas, abaxialmente 
quilhadas, sulcadas adaxialmente, torcidas, ápice 
agudo. Folhas apicais similares às laterais, 10,1–18,6 
× 2,6–4,6 mm. Inflorescência 17,4–36 mm compr., 
ereta ou arqueada; brácteas 0,9–1,7 × 0,4–1 mm, 
laxas, ovadas a lanceoladas, glabras, côncavas. 
Flores simétricas, geralmente ressupinadas. Sépala 
dorsal 2,5–3,6 × 1–1,4 mm, branca, reflexa, oblonga 
a espatulada, côncava, abaxialmente quilhada, 
ápice obtuso, margens inteiras. Sépalas laterais 
2,5–3 × 1,2–1,5 mm, brancas, patentes, elípticas 
ou oblongas, falciformes, côncavas, abaxialmente 
quilhadas, ápice obtuso, margens inteiras. Pétalas 
3–3,4 × 2–2,6 mm, brancas, patentes, obovadas 
a espatuladas, planas, glabras, ápice obtuso, 
margens levemente irregulares. Labelo 1,8–4,4 × 
2,2–3,8 mm, branco, patente, ovado-lanceolado, 
côncavo, abaxialmente quilhado, ápice acuminado 
e inflexo, margens levemente irregulares; disco 
com calosidade branca, arredondada, convexa, 
glandular-tricomatosa. Coluna 2–2,5 mm compr., 
levemente sigmóide, provida de dois apêndices 
laterais auriculados, patentes, obtusos, brancos; 
cavidade estigmática conspícua, oblonga à ovada; 
rostelo curvado para cima; ápice da coluna com 
margem fortemente dentada ou lacerada; antera com 
âmbito claviforme, longo-rostrada, acuminada, as 
margens laterais providas de um dente inconspícuo 
em cada lado próximo à região mediana; polinário 
com viscídio ovado.
Material examinado: Balsa Nova, Serra São Luiz, 
6.I.1971, fl., G. Hatschbach 25945 (HB, K, MBM). 
Campo Largo, Ferraria, XI.1960, fl., M. Leinig 224 
(HB). Curitiba, Capão Boi, Restinga Seca, 11.XII.1909, 
fl., Dusén 9863 (S); 28.XI.1944, fl., A. Guimarães (RB 
260431); Parque Barigui, 19.XII.1995, fl., C. Kozera 
& V.A. Dittrich 29 (UPCB); Bosque Jardim Saturno, 
13.I.2001, fl., M. Borgo 1130 (UPCB). Guaratuba, 
Estrada Curitiba-Joinville, 20.III.1949, fl., G. Hatschbach 
1251 (MBM). Mandirituba, 2.I.1964, fl., G. Hatschbach 

10872 (HB, MBM). Próximo a Piraí do Sul, 16.X.1972, 
fl., A. Seidel 1046 (HB). Piraquara, Rio São Jerônimo, 
20.III.2003, fl., R. Kersten et al. 608 (UPCB); Haras Santo 
Antônio, 15.I.2004, fl., R. Kersten 766 (UPCB). Ponta 
Grossa, Passo do Pupo, 4.XII.1967, fl., G. Hatschbach 
17999 (HB, MBM); Parque Estadual de Vila Velha, Mata 
da Fortaleza, 3.XII.2014, fl., J.M. Silva & J.T. Motta 
8700 (UPCB). São José dos Pinhais, Rincão, 22.I.1950, 
fl., G. Hatschbach 1784 (MBM, SP); cultivado em 
orquidário, 17.XII.2014, fl., C.A. Royer 38 (UPCB). 
Serrinha, 9.XII.1908, P.K.H. Dusén 7333b (AMES, HB, 
NY, S); I.1910, fl., P.K.H. Dusén 9039 (S). Tijucas do 
Sul, Matulão, I.I.1964, fl., G. Hatschbach 10870 (B, 
HB, MBM); Ambrósios, 10.I.1992, fl., O.S. Ribas & J. 
Cordeiro 398 (MBM); Fazenda São Benedito, 4.XII.2015, 
fl., C.A. Royer & D.C. Imig 90 (UPCB). Tunas do Paraná, 
Parque Estadual de Campinhos, 19.II.1999, fl., J.M. Silva 
& L.M. Abe 2882 (HRCB, MBM). S. loc., s.d., fl., F. Lange 
9863 (HB, MBM).

Zygostates dasyrhiza é encontrada no Litoral, 
Serra do Mar, Primeiro e Segundo Planaltos, 
habitando as Florestas Ombrófilas Densa e Mista 
e a Estepe Gramíneo Lenhosa. No Brasil ocorre 
somente nos três estados do Sul (Royer et al. 2017). 

Segundo os critérios da IUCN (2001), a 
espécie enquadra-se na categoria “Vulnerável” (VU; 
B1b(i,ii)) devido à restrita área de ocorrência (EOO) 
e ocupação (AOO), apesar de ser encontrada em 11 
localidades e em dois parques estaduais (PE): PE 
Campinhos e PE Vila Velha. 

Em seu hábito usualmente reptante e pendente, 
Zygostates dasyrhiza assemelha-se à Z. pustulata. 
Distingui-se dessa, porém, pelo labelo marcadamente 
acuminado, pela coluna simétrica e pela margem 
dentada ou lacerada do ápice da coluna. Floresce 
de dezembro a março.

1.5. Zygostates lunata Lindl. Edwards’s Bot. Reg. 
23: sub t.1927. 1837. 
= Dactylostylis fimbriata Scheidw. Allg. 
Gartenzeitung. 7: 406. 1839. 
= Epidendrum trilabiatum Vell. Fl. Flum. 9: t. 42. 
1831. 
= Ornithocephalus navicularis Barb.Rodr. Gen. Sp. 
Orchid. 1: 135. 1877. Fig. 3a-i

Planta 90–162 mm alt., pendente. Raízes 
cespitosas, glabras. Pseudobulbos 3,8–7,2 × 1,3–2,2 
mm, unifoliados, glabros, ovoides a elipsoides, 
lateralmente sulcados, congestos, parcialmente 
cobertos pelas bainhas das folhas laterais. Folhas 
laterais 45,2–85,2 × 6,5–13 mm, verdes, coriáceas, 
lanceoladas, espatuladas ou elípticas, glabras, 
abaxialmente quilhadas e um pouco torcidas, ápice 
agudo a obtuso. Folhas apicais similares às laterais, 
34,7–85,4 × 4,4–10,1 mm. Inflorescência 67,8–155 
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Figura 4 – a-j. Zygostates dasyrhiza – a. hábito; b. flor; c. flor, vista lateral; d. sépala dorsal, vista frontal; e. sépala lateral, vista 
frontal; f. pétala, vista frontal; g. labelo, vista frontal; h. coluna, vista frontal; i. antera, vista lateral; j. polinário, vista lateral. k-p. 
Z. pustulata – k. flor; l. sépala dorsal, vista frontal; m. sépala lateral, vista frontal; n. pétala, vista frontal; o. labelo, vista frontal; 
p. labelo e coluna em vista lateral, o labelo em secção longitudinal. (a-j. C.A. Royer & D.C. Imig 90; k-p. E.F. Costa et al. 35).
Figure 4 – a-j. Zygostates dasyrhiza – a. habit; b. flower; c. flower, lateral view; d. dorsal sepal, frontal view; e. lateral sepal, frontal view; p. 
petal, frontal view; g. lip, frontal view; h. column, frontal view; i. anther, lateral view; j. pollinarium, lateral view. k-p. Z. pustulata – k. flower; l. 
dorsal sepal, frontal view; m. lateral sepal, frontal view; n. petal, frontal view; o. lip, frontal view; p. lip and column, lateral view, lip longitudinally 
sectioned. (a-j. C.A. Royer & D.C. Imig 90; k-p. E.F. Costa et al. 35).
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mm compr., arqueada; brácteas 1,3–4,7 × 0,7–1,4 
mm, laxas, lanceoladas, ovadas a triangulares, 
glabras, côncavas. Flores simétricas, ressupinadas. 
Sépala dorsal 2,4–3,2 × 1,3–2 mm, brancas a 
esverdeadas, reflexa, elíptica, convexa, abaxialmente 
quilhada, às vezes levemente conada com as sépalas 

laterais na base, ápice obtuso, margens levemente 
irregulares. Sépalas laterais 2,4–3,3 × 1,5–2,2 mm, 
brancas a esverdeadas, reflexas, ovadas, falciformes, 
convexas, abaxialmente quilhadas, conadas na base, 
ápice obtuso, margens inteiras. Pétalas 2,5–3,7 
× 2,9–4,2 mm, alaranjadas, patentes a um pouco 
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eretas, unguiculadas, reflexas em direção ao 
ápice, planas, glabras, ápice obtuso, margens 
fimbriadas. Labelo 2,8–3,9 × 1,4–2,2 mm, branco, 
inflexo, ovado, côncavo, ápice agudo, margens 
dentadas ou fimbriadas; disco com calosidade 
amarelo-marrom, côncava, glandular-tricomatosa, 
apiculada na base, bilobada no ápice. Coluna 
1,7–2,5 mm compr., sigmóide, provida na base de 
dois apêndices laterais claviformes, alaranjados; 
cavidade estigmática conspícua, ovada à elíptica; 
rostelo reflexo, provido abaxialmente de uma 
aba ou membrana truncada, às vezes levemente 
crenada ou bilobada; ápice da coluna com margem 
inteira; antera operculada, mais curta do que o 
rostelo, longo-rostratada, acuminada, as margens 
laterais providas de um dente inconspicuo em 
cada lado próximo à região mediana; polinário 
com viscídio elíptico. 
Material examinado: Mauá da Serra, 23.XII.2009, fl., 
M.A. Guttiere 64 (HUEM). Monte Alegre, XI.1959, 
fl., F. Feigl in M. Leinig 161 (HB). Telêmaco Borba, 
28.XI.2007, fl., A. Bonnet 580105 (UPCB); XII.2011, 
fl., V. Ariati 567 (MBM); Área de alagamento da UHE 
Mauá, 2.II.2012, fl., M.A. Milaneze-Gutierre (HUEM 
22249); 7.XII.2012, fl., C. Michelon 1603 (MBM); 
Área de alagamento da UHE Mauá, 23.X.2013, fl., 
M.A. Milaneze-Gutierre et al. (HUEM 24240). Tibagi, 
Jaguatirica - Fazenda Monte Alegre, 15.XII.1952, fl., 
G. Hatschbach 2859 (MBM). Sapopema, Fazenda 
Guaporé, Rio Tibagi, 9.XII.1995, fl., L.H. Soares et 
al. (FUEL 17003). S. loc., 5.IV.1911, fl., F. Lange 
(MBM 215509).

Zygostates lunata ocorre somente no 
Segundo Planalto, na Floresta Ombrófila Mista 
e na Estepe Gramíneo Lenhosa. Ocorre também 
nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro (Royer 
et al. 2017). 

Segundo critérios da IUCN (2001), esta 
espécie deve ser enquadrada na categoria “Espécie 
em Perigo” (EN; B1b(i,ii)), pois é encontrada 
em apenas cinco localidades no estado e sua 
área de ocorrência (EOO) e ocupação (AOO) 
são reduzidas. Além disso, não há registro para 
unidades de conservação e os locais indicados 
nos materiais testemunhos indicam uma área 
atualmente alagada pela barragem da Usina 
Hidrelétrica Mauá da Serra. 

Zygostates lunata assemelha-se muito à 
Z. cornuta, mas difere dessa pela morfologia da 
calosidade do labelo, sobretudo o prolongamento 
apiculado em sua base e pela presença de uma 
membrana localizada na face abaxial da coluna, 
mais ou menos na região mediana do rostelo. 
Floresce entre outubro e abril.

1.6. Zygostates multiflora (Rolfe) Schltr. Arch. 
Bot. São Paulo. 1: 295. 1926. 
= Ornithocephalus multiflorus Rolfe Bull. Misc. 
Inform. Kew. 149. 1901. 
= Dipteranthus multiflorus (Rolfe) I.Bock & 
Seehawer. Orchidee (Hamburg). 47: 282. 1996. 
 Fig. 1i-o

Planta 66–118 mm alt., ereta. Raízes 
cespitosas, glabras. Caule 7,8–11 mm compr. 
Pseudobulbos 5,1–5,6 × 2,4–2,6 mm, uni ou 
bifoliados, glabros, ovoides, lisos, congestos, 
parcialmente cobertos pelas bainhas das folhas 
laterais. Folhas laterais 25,6–34,4 × 3,3–4 mm, 
verdes, coriáceas, lanceoladas, espatuladas ou 
elípticas, glabras, ápice agudo. Folhas apicais 
similares às laterais, 22,7–36,3 × 4–4,8 mm. 
Inflorescência 60–107 mm compr., arqueada; 
brácteas 2–3,4 × 0,6–1,2 mm, congestas, ovadas 
a triangulares, glabras, côncavas, abaxialmente 
quilhadas. Flores simétricas, ressupinadas. 
Sépala dorsal 1,7–2,1 × 0,5–0,8 mm, branca, 
reflexa, elíptica, côncava, abaxialmente quilhada, 
levemente conada na base com as sépalas laterais, 
ápice agudo a obtuso, margens inteiras. Sépalas 
laterais 1,5–1,8 × 0,7–1,2 mm, brancas, reflexas, 
ovadas, falciformes, côncavas, conadas na base, 
ápice agudo, margens inteiras. Pétalas 2–2,8 × 
2,1–2,5 mm, brancas, patentes, unguiculadas, 
levemente convexas, glabras, ápice obtuso, 
margens levemente irregulares. Labelo 2,4–4 × 
1–1,4 mm, branco, patente, bilobado na base, 
giboso na região mediana, levemente panduriforme 
quando explanado, côncavo, ápice agudo, margens 
inteiras; disco com calosidade branca, carnosa, 
arredondada, côncava, glandular-tricomatosa, com 
ápice verde, emarginado e recurvado. Coluna 1,2–
2,1 mm compr., levemente sigmoide, geniculada 
mais ou menos no meio, provida na base por dois 
apêndices laterais eretos, triangulares, brancos; 
cavidade estigmática conspícua, ovada; rostelo 
projetado para frente; ápice da coluna com margem 
inteira; antera claviforme, as margens laterais 
providas de um dente insconspícuo em cada lado 
próximo à região mediana; polinário com viscídio 
arredondado.
Material examinado: Morretes, Serra Marumbi, 
19.I.1971, fl., G. Hatschbach 25991 (C, HB, MBM, S); 
Véu da Noiva, 5.V.1986, fl., J. Cordeiro & J.M. Silva 
234 (MBM).

Até o presente, Zygostates multiflora é 
conhecida somente para a Serra do Mar, habitando 
a Floresta Ombrófila Densa. Ocorre também nos 
estados de São Paulo e do Rio de Janeiro (Royer 
et al. 2017).
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Segundo os critérios da IUCN (2001), a espécie 
é considerada “Criticamente em Perigo” (CR; 
B1b(i,ii)), uma vez que possui apenas dois registros 
de coleta, ambos para o município de Morretes, sendo 
um deles para o Parque Estadual do Pico Marumbi.

Zygostates multiflora se caracteriza pelo labelo 
levemente panduriforme e giboso, pela calosidade 
do labelo arredondada e carnosa, e pela coluna 
geniculada, provida na base de dois apêndices 
laterais conspícuos, eretos e triangulares. Floresce 
de janeiro a maio.

1.7. Zygostates pellucida Rchb.f Ann. Bot. Syst. 6: 
564 (1863).
= Dipteranthus pellucidus (Rchb.f.) Cogn. Fl. Brasil. 
3(6): 214. 1905. 
= Ornithocephalus pseudobulbifer Barb.Rodr. Gen. 
Spec. Orchid. Nov. 1: 134 (1877). 
= Dipteranthus pseudobulbifer (Barb.Rodr.) Barb.
Rodr. Gen. Spec. Orchid. Nov. 2: 233 (1882). 
 Fig. 5a-g

Planta 38–100 mm alt., pendente ou às vezes 
ereta. Raízes cespitosas, pilosas. Pseudobulbos 
6,3–12 × 2,5–5,7 mm, unifoliados, papilosos, ovoides, 
lateralmente sulcados, congestos, parcialmente 
cobertos pelas bainhas das folhas laterais. Folhas 
laterais 25–53× 9,3–11,6 mm, se presentes, verde-
escuras, coriáceas, ovadas a elípticas, minimamente 
papilosas e um pouco torcidas na base, ápice agudo. 
Folhas apicais similares às laterais, 34,9–89,1 × 
9,1–16 mm. Inflorescência 22,4–86,4 mm compr., 
arqueada; brácteas 1,9–3,9 × 0,9–1,6 mm, laxas, 
lanceoladas a ovadas, papilosas, côncavas. Flores 
simétricas, ressupinadas. Sépala dorsal 3,9–4,7 × 1,7–
2,2 mm, branca, reflexa, linear ou elíptica, convexa, 
abaxialmente quilhada, ápice obtuso, margens 
inteiras. Sépalas laterais 3,9–4,5 × 1,7–2,3 mm, 
brancas, reflexas, obovadas, falciformes, côncavas, 
ápice obtuso, margens inteiras. Pétalas 4,8–5,4 × 
1,6–2,7 mm, verdes, inflexas, espatuladas, convexas, 
papilosas, densamente glandular-tricomatosas na 
face adaxial, fortemente convexas, às vezes quase 
tubulares, projetadas para a frente e para baixo, 
ápice agudo ou obtuso, margens inteiras. Labelo 
3,4–5,1 × 1,4–1,7 mm, verde, patente, bilobado na 
base, panduriforme, côncavo, ápice agudo, margens 
levemente irregulares; disco com calosidade verde, 
oblonga, côncava, glandular-tricomatosa, com ápice 
truncado e reflexo. Coluna 2,9–3,1 mm compr., 
geniculada, bruscamente curvada para frente, provida 
na base por dois apêndices laterais eretos, espatulados, 
verdes; cavidade estigmática conspícua, arredondada; 
rostelo projetado para frente e para cima; ápice da 
coluna com margem inteira; antera ovada, as margens 

laterais providas de um dente inconspícuo em cada 
lado próximo a região mediana; polinário com 
viscídio ovado.
Material adicional examinado: BRASIL. SANTA 
CATARINA: Florianópolis, Morro do Ribeirão, 14.II.1967, 
fl., R.M. Klein 7173 (FLOR); Morro do Rio Vermelho, 
11.II.1969, fl., R.M. Klein & A. Bresolin 8217 (FLOR); 
Morro Costa da Lagoa, 13.XI.1969, fl., R.M. Klein 8213 
(FLOR); Morro do Ribeirão, 14.II.1969, fl., R.M. Klein 
8213 (FLOR); Pântano do Sul, 21.I.1971, fl., A. Bresolin 
133 (FLOR); Vargem Grande, 20.II.1974, fl., A. Bresolin 
1121 (FLOR). Joinville, Morro da Tromba, 14.I.2008, fl., 
W. Mancinelli 821 (JOI). Palhoça, Morro do Cambirela, 
23.II.1972, fl., R.M. Klein & A. Bresolin 10074 (FLOR); 
Praia da Ponta do Papagaio, 8.I.2016, fl., C.A. Royer 
95 (UPCB). Paulo Lopes, Bom Retiro, 19.XI.1973, fl., 
R.M. Klein & A. Bresolin 10833 (FLOR). SÃO PAULO: 
Caraguatatuba, 13.I.2016, fl., C.A. Royer & M. Rodrigues 
96 (UPCB).

Zygostates pellucida possui registro somente 
para o litoral paranaense (Blum et al. 2011). Apesar 
do espécime citado em Blum et al. (2011) não ter 
sido localizado, a espécie é bem distribuída nos 
demais estados do sul e sudeste do Brasil, ocorrendo 
no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, 
Rio de Janeiro e Espírito Santo (Royer et al. 2017). 
A descrição e ilustração aqui fornecidos baseiam-se 
em C.A. Royer 95 (UPCB).

Segundo os critérios da IUCN (2001), 
Z. pellucida deve ser enquadrada na categoria 
“Criticamente em Perigo” (CR; B1b(i,ii)). Ainda que 
coletada em unidade de conservação, a espécie possui 
somente um registro para o estado.

Zygostates pellucida pode ser reconhecida 
através da forma das pétalas distintamente glandular-
tricomatosas, curvadas para frente e fortemente 
convexas, pelo labelo panduriforme, e pela coluna 
geniculada e bruscamente curvada para a frente. 
Floresce de novembro a fevereiro.

1.8. Zygostates pustulata (Kräenzl.) Schltr. Repert. 
Spec. Nov. Regni Veg. 22: 69. 1926.
= Ornithocephalus pustulatus Kräenzl. Kongl. 
Svenska Vetensk. Acad. Handl., n.s. 46(10): 77. 1911. 
= Dipteranthus pustulatus (Kräenzl.) Pabst, Orquídea 
(Rio de Janeiro) 28(3): 167. 1966.
= Ornithocephalus dusenianus Kräenzl. Ark. Bot. 
16(8): 26. 1921. 
= Zygostates duseniana (Kräenzl.) Pabst Arch. Jard. 
Bot. Rio de Janeiro. 14: 27. 1956. Fig. 4k-p

Planta 76,1–120 mm alt., pendente ou às vezes 
ereta. Raízes dispersas, glabras, distribuídas ao 
longo de um caule alongado, ramificado, folioso, 
de até ca. 70 mm de compr. Pseudobulbos 2,8–5 
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Figura 5 – a-g. Zygostates pellucida – a. hábito; b. flor; c. sépala dorsal, vista frontal; d. sépala lateral, vista frontal; 
e. pétala, vista frontal; f. labelo, vista frontal; g. coluna com labelo, vista lateral (C.A. Royer 95).
Figure 5 – a-g. Zygostates pellucida – a. habit; b. flower; c. dorsal sepal, frontal view; d. lateral sepal, frontal view; e. petal, frontal 
view; f. lip, frontal view; g. column with lip, lateral view (C.A. Royer 95).

× 0,7–1,4 mm, unifoliados, glabros, elipsoides, 
lisos, esparsos, parcialmente cobertos pelas bainhas 
das folhas laterais. Folhas laterais 25,6–40,4 
× 2,3–2,7 mm, verde-acizentadas, carnosas, 
lanceoladas a espatuladas, glabras, abaxialmente 
quilhadas, sulcadas adaxialmente, torcidas, ápice 
acuminado. Folhas apicais similares às laterais, 
21,1–33,2 × 1,9–3,1 mm. Inflorescência 38,3–63 
mm compr., ereta ou arqueada; brácteas 1,6–5 × 
0,4–1,1 mm, laxas, ovadas a lanceoladas, glabras, 
côncavas, abaxialmente quilhadas. Flores simétricas, 
geralmente não-ressupinadas. Sépala dorsal 2,4–2,8 
× 1–1,4 mm, branca, reflexa, ovada à elíptica, 
ligeiramente côncava, abaxialmente quilhada, 
ápice agudo, margens inteiras. Sépalas laterais 
1,9–2,8 × 1,1–1,4 mm, brancas, reflexas, obliquas, 

ligeiramente côncavas, ápice agudo, margens 
inteiras. Pétalas 3,8–4,7 × 2,3–2,5 mm, brancas, 
patentes, elípticas, planas, glabras, abaxialmente 
quilhadas, ápice agudo a obtuso, margens inteiras. 
Labelo 3,6–4,6 × 2,3–3,1 mm, branco, patente, 
ovado, côncavo, abaxialmente quilhado, ápice 
agudo a obtuso, margens inteiras; disco com 
calosidade verde, subquadrada, côncava, glandular-
tricomatosa, bilobada no ápice. Coluna 2,3–3,4 mm 
compr., fortemente curvada para frente e fundida 
com o calo presente na base do labelo, desprovida 
de apêndices; cavidade estigmática inconspícua; 
rostelo adaxialmente caniculado, curvado para 
cima, paralelo à curvatura do labelo, assimétrico, o 
ápice dilatado, distintamente entumescido e torcido; 
ápice da coluna com margem inteira; antera ovada, 
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brevemente rostrada, as margens inteiras; polinário 
com víscidio ovado, inserido numa depressão lateral 
na região apical do rostelo. 
Material examinado: Campina Grande do Sul, Serra 
Ibitiraquire, 10.IV.2006, fl., O.S. Ribas et al. 7175 (MBM). 
Corumbataí do Sul, Córrego Palmital, 14.III.2008, fl., 
H.C.L. Geraldino 492 (HCF). Morretes, Pico Marumbi, 
Serra do Mar, 22.II.1962, fl., M. Leinig 280 (HB); Estrada 
da Graciosa, Alto da Serra 16.IV.1975, fl., G. Hatschbach 
36642 (HB, MBM); Parque Estadual do Pico Marumbi, 
20.IV.1998, fl., C. Giongo 40 (UPCB); 25.III.1999, fl., C. 
Giongo et al. 139 (UPCB); 27.II.2001, fl., M.P. Petean 162 
(UPCB); Serra Marumbi, 22.II.2005, fl., E.F. Costa et al. 
35 (MBM); Serra da Prata, 9.XI.2009, fr., C.T. Blum & 
M.L. Brotto 659 (EFC); Serra da Farinha Seca, Morro Mãe 
Catira, 21.IV.2014, fl., C.T. Blum 1603 (EFC); 30.III.2015, 
fl., T.F. Santos & R. Kersten 76 (UPCB). Piraquara, Roça 
Nova, Serra do Mar, 18.II.1911, fl., Dusén 11608 (S); 

Morro Anhangava, 8.IV.1951, fl., G. Hatschbach 2212 
(HB, MBM, PACA, SP). Quatro Barras, Casa Ypiranga 
em Silva prim., 2.IV.1910, fl., F. Lange 9856=1184=11392 
(HB); 18.III.1916, fl., P.K.H. Dusén 18029 (S); Rio 
do Corvo, 1.IV.1969, fl., G. Hatschbach 21308 (HB, 
MBM); Morro Mãe Catira, 9.IV.1986, fl., J. Cordeiro & 
A. Manosso 279 (MBM). 

Zygostates pustulata é encontrada no Litoral, 
Serra do Mar e Primeiro Planalto, habitando a 
Floresta Ombrófila Densa. Ocorre também no estado 
de Santa Catarina (Royer et al. 2017). 

Segundo os critérios da IUCN (2001), a 
espécie é considerada “Vulnerável” (VU; B1b(i,ii)), 
pois ocorre em apenas seis localidades no estado 
e possui área de ocorrência (EOO) e ocupação 
(AOO) reduzidas. Além disso, não é encontrada 
em Unidades de Conservação no Paraná. 

Figura 6 – Distribuição de Zygostates alleniana e 
Zygostates multiflora no Paraná. 
Figure 6 – Distribution of Zygostates alleniana and Zygostates 
multiflora in Paraná.

Figura 7 – Distribuição de Zygostates bradei e 
Zygostates dasyrhiza no Paraná. 
Figure 7 – Distribution of Zygostates bradei and Zygostates 
dasyrhiza in Paraná.

Figura 8 – Distribuição de Zygostates cornuta e 
Zygostates lunata no Paraná. 
Figure 8 – Distribution of Zygostates cornuta and Zygostates 
lunata in Paraná.

Figura 9 – Distribuição de Zygostates pellucida e 
Zygostates pustulata no Paraná. 
Figure 9 – Distribution of Zygostates pellucida and Zygostates 
pustulata in Paraná.
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Zygostates pustulata possui hábito semelhante 
à Z. dasyrhiza, mas difere dessa por possuir raízes 
glabras. A coloração das flores também é semelhante 
nas duas espécies, mas Z. pustulata é facilmente 
reconhecida pelas pétalas bem maiores que as sépalas 
e o rostelo torcido e entumescido no ápice. Floresce 
de fevereiro a abril.
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Resumo 
A floresta estacional semidecidual, fitofisionomia que revestia quase todo o interior do estado de São Paulo, está 
representada atualmente por apenas 5% da sua cobertura original. Este trabalho consiste no levantamento dos 
representantes do clado mimosoide numa das últimas áreas de vegetação contínua do estado, a Serra do Japi. 
Foram registradas 24 espécies distribuídas em oito gêneros, dos quais os mais diversos são Mimosa (7 spp.), 
Inga (6 spp.), Senegalia (5 spp.) e Anadenanthera (2 spp.). As espécies de hábito arbóreo predominam no local 
e a maioria dos táxons compartilha o Cerrado e a Mata Atlântica como área de ocorrência, com exceção de Inga 
subnuda e Senegalia grandistipula, ambas endêmicas da Mata Atlântica. Seis são endêmicas do Brasil (Abarema 
langsdorffii, I. subnuda., I. sessilis, Leucochloron incuriale, Mimosa furfuracea, S. grandistipula), doze são novos 
registros para a Serra do Japi e uma é inédita para o estado (Senegalia tucumanensis). Os principais caracteres 
diagnósticos para a distinção dos gêneros foram os tipos de folha e fruto, presença de nectários extraflorais e 
número e fusão de estames, e para as espécies, presença de glândulas em locais específicos, presença de acúleos, 
tricomas e estípulas, e número de folíolos.
Palavras-chave: Fabaceae, florística, Serra do Japi, São Paulo, leguminosas, taxonomia.

Abstract 
The semideciduous seasonal forest, physiognomy that covered almost the entire interior of the São Paulo state, is currently 
represented by only 5% of its original area. This paper presents a survey of mimosoid clade in one of the last areas of 
continuous vegetation of the state, the Serra do Japi. Twenty four species belonging to eight genera were sampled, of which 
Mimosa (7 spp.), Inga (6 spp.), Senegalia (5 spp.) and Anadenanthera (2 spp.) were the most diverse genera. The arboreal 
taxa prevail on this area. Inventoried species are well distributed in the different vegetation types of Brazil. Twelve species 
are new records for the Serra do Japi and one species to the state. Six species are endemic to Brazil (Abarema langsdorffii, 
Inga subnuda, I. sessilis, Leucochloron incuriale, Mimosa furfuracea, Senegalia grandistipula) and two only occur in the 
Mata Atlântica (Inga subnuda e Senegalia grandistipula).The main diagnostic characters to distinguish the genera, 
were the types of leaf and fruit, presence of extrafloral nectaries and number and fusion of stamens, and for the 
species, presence of glands in specific locations, presence of thorns, trichomes and stipules, and number of leaflets.
Key words: Fabaceae, floristic, Serra do Japi, São Paulo, Leguminosae, taxonomy.
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Introdução
Leguminosae Juss., ou Fabaceae Lindl., 

é a terceira maior família de angiospermas com 
aproximadamente 751 gêneros e 19.500 espécies 
(LPWG 2013). De hábito variado, suas espécies 
figuram como importantes componentes da maioria 
dos tipos vegetacionais do mundo (Lewis et al. 2005). 

Para o Brasil é estimado o total de 2.756 espécies, 
ocupando a primeira posição entre as dez principais 
famílias mais diversas do país, com ocorrência 
registrada para todos os domínios fitogeográficos, 
destacando-se como a mais abundante na Amazônia 
e Caatinga, a segunda na Mata Atlântica, Cerrado e 
Pantanal e a quarta no Pampa (BFG 2015).
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Recentemente, uma nova classificação 
para a família Leguminosae foi proposta pelo 
Legume Phylogeny Working Group (LPWG), 
reconhecendo Mimosoideae como uma linhagem 
distinta, incluída na subfamília Caesalpinioideae, 
e denominada informalmente como clado 
mimosoid. Com mais de 3.300 espécies, este clado 
inclui todos os gêneros previamente atribuídos 
à subfamília Mimosoideae. Seus membros 
encontram-se distribuídos pelas regiões tropicais, 
zonas temperadas e menos frequentemente em 
regiões de baixas temperaturas (LPWG 2017).

No  Bra s i l ,  c l ado  mimoso ide  e s t á 
representado por 35 gêneros e 818 espécies, 
incluindo táxons que se destacam por sua 
riqueza, como Mimosa L. (358 spp.) e Inga Mill. 
(131 spp.) (BFG 2015). Desta riqueza, a flora do 
estado de São Paulo contribui com 115 espécies, 
distribuídas em 17 gêneros (Wanderley et al. 
2011; Tozzi 2016).

Morfologicamente, clado mimosoide 
distingue-se por apresentar flores agregadas em 
glomérulos ou espigas, prefloração valvar (exceto 
em Parkia), sépalas e pétalas geralmente unidas 
na base, sementes com pleurograma usualmente 
aberto, radícula do embrião geralmente em 
linha reta; folhas na maioria bipinadas e 
frequentemente com nectários extraflorais, 
estames (3)–10-muitos (às vezes mais de 100), 
vistosos e iguais entre si, pólen composto 
(políades) e nódulos radiculares habitualmente 
presentes (Lewis et al. 2005; LPWG 2017).

No estado de São Paulo, a área remanescente 
desta fisionomia florestal corresponde a cerca de 
5% do que existia no fim do século XIX, sendo 
o tipo de vegetação que foi mais severamente 
destruído para dar lugar à agropecuária (Ramos 
et al. 2008).

Estima-se que mais da metade das espécies 
de Leguminosae (54,7%) ocorrentes no Brasil 
são endêmicas do país e 49,5% das angiospermas 
encontrada na Mata Atlântica é endêmica deste 
bioma (BFG 2015).

A maior parte dos remanescentes florestais 
da Mata Atlântica, especialmente em paisagens 
intensamente cultivadas, encontra-se na forma 
de pequenos fragmentos, altamente perturbados, 
isolados, pouco conhecidos e pouco protegidos 
(Viana 1998). Neste contexto, estudos florísticos 
e fitossociológicos são de grande utilidade para 
a aplicação de manejos adequados, bem como 
no estabelecimento de áreas importantes para a 
conservação da biodiversidade (Chaves et al. 2013).

A Serra do Japi é uma das últimas áreas 
de vegetação contínua no estado de São Paulo 
(Morellato 1992), responsável por abrigar inúmeras 
nascentes, riachos e rios (Cardoso-Leite et al. 
2005), como o Piraí, o Jundiaí e o Tietê. Abrange 
os municípios de Jundiaí, Pirapora do Bom Jesus, 
Cajamar e Cabreúva, no estado de São Paulo, e 
representa um dos acidentes geográficos mais 
destacados da região a oeste da capital paulista, 
salientando-se na paisagem por se elevar a mais 
de 1.100 m de altitude (Hasui et al. 1978). A 
região é tombada pelo Conselho de Defesa do 
Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e 
Turístico do Estado (CONDEPHAAT) (São Paulo 
1983) e também possui parte de seu território 
protegido como APA (Área de Proteção Ambiental) 
(São Paulo 1984, 1998) e Reserva Biológica 
Municipal. Em 1992 foi declarada Reserva da 
Biosfera da Mata Atlântica, pela Organização das 
Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura 
(UNESCO 1994).

Estudos florísticos na Serra do Japi têm sido 
produzidos desde a década de 80 (Rodrigues et 
al. 1989; Leitão-Filho 1992; Pansarin & Pansarin 
2008; Andrade et al. 2012; Biral & Lombardi 
2012; Lombardi et al. 2012; Monge & Semir 
2012; Vasconcellos-Neto et al. 2012). Quanto ao 
conhecimento de Leguminosae para a área, apenas 
os resultados para a subfamília Caesalpinioideae já 
foram publicados (Escobar et al. 2014). 

O presente trabalho tem como objetivo 
apresentar um checklist de Leguminosae clado 
mimosoide na Serra do Japi, acrescido de 
chaves para identificação de gêneros e espécies 
e informações sobre a distribuição geográfica e 
hábito dos táxons inventariados.

Material e Métodos
Área de estudo
A Serra do Japi localiza-se na região sudeste 

do estado de São Paulo (Fig. 1), a aproximadamente 
57 km da capital, próximo às coordenadas 
23o13’51”S, 46o54’48”W, em altitudes que variam 
entre 700 e 1.300 m (Pinto 1992), ocupando área 
de 350 km2 (Prefeitura Municipal de Jundiaí). A 
precipitação média é de cerca de 1.500 mm e as 
temperaturas médias anuais variam entre 15,7o 
e 19,2oC nas partes mais altas e mais baixas, 
respectivamente; com julho correspondendo ao 
mês mais frio e janeiro o mais quente (Pinto 1992).

A maior parte da área florestal da Serra do 
Japi é ocupada pela floresta estacional semidecídua.
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Coleta de dados
O trabalho de campo foi executado entre os 

meses de janeiro/2011 a julho de 2012, período 
em que foram realizadas excursões bimestrais, 
percorrendo-se de forma assistemática o máximo 
de extensão da serra. Todo o material coletado 
seguiu o procedimento de herborização de Fidalgo 
& Bononi (1989) e posteriormente foi depositado 
no Herbário UEC (acrônimos segundo Thiers, 
continuamente atualizado). Foram analisadas 
exsicatas dos Herbários HRCB, IAC e UEC, 
locais que contém muitas coleções da área em 
estudo, e também outros registros de ocorrência 
de material depositado em coleções de herbário, 
obtidos a partir da rede speciesLink (2016). Para 
cada espécie, foi citado um material testemunha 
de sua ocorrência na área em estudo.

Estudo florístico
Neste trabalho não foram consideradas 

as categorias infraespecíficas, sendo assim, as 
identificações apresentadas estão no nível de 
espécie. Não foram incluídas no estudo as plantas 
oriundas de cultivos e espécies presentes em 
outras listagens florísticas da área sem material 
testemunho.

Dados sobre número de espécies no Brasil, 
estados de ocorrência e domínios fitogeográficos 
foram extraídos predominantemente de BFG 
(2015). Descrições detalhadas das espécies 
podem ser vistas em Wanderley et al. (2016) 
e para os novos registros para o estado de 
São Paulo, em Barros & Morim (2014). São 
disponibilizadas pranchas ilustrativas de alguns 
dos táxons listados.

Resultados e Discussão
O estudo da composição florística do clado 

mimosoide na Serra do Japi registrou um total de 
oito gêneros e 24 espécies (Tab. 1).

O gênero mais diverso foi Mimosa L. (7 
spp.), seguido de Inga Mill. (6 spp.), Senegalia 
Raf. (5 spp.) e Anadenanthera Speg. (2 spp.). Os 
demais gêneros foram representados por uma única 
espécie: Abarema langsdorffii (Benth.) Barneby & 
J.W. Grimes, Enterolobium contortisiliquum (Vell.) 
Morong, Leucochloron incuriale (Vell.) Barneby 
& J.W. Grimes e Piptadenia gonoacantha (Mart.) 
J.F. Macbr.

Os táxons arbóreos predominaram na área, 
representando 62,5% das espécies. Outros hábitos 
de vida como subarbustos, arbustos escandentes/
lianas e lianas, antes não representados em outros 
trabalhos florísticos para o local, também foram 
encontrados. Possivelmente, esta maior diversidade 
deve-se ao esforço amostral, que no presente estudo 
foi direcionado para qualquer espécie do clado 
mimosoide, enquanto outros trabalhos feitos para a 
área focaram, principalmente, em árvores de qualquer 
família de angiosperma.

Particularmente, foi observada uma 
inconsistência quanto à distinção do hábito das 
espécies em Senegalia. Senegalia tucumanensis 
(Griseb.) Seigler & Ebinger, por exemplo, é tratada 
por alguns autores como arbusto escandente a árvore 
de 13 m (Cialdella 1984; Rico-Arce 2007) ou apenas 
como arbusto escandente (Barros & Morim 2014). No 
material examinado, a coleta é descrita como sendo 
uma árvore de 10 m, o que a princípio gerou incerteza 
na identificação. Esta questão já foi observada 
anteriormente, confirmando uma interpretação 
errônea das plantas no campo, já que lianas e 
arbustos escandentes dependurados são por vezes 
tratados como árvores nas informações das etiquetas 
de exsicatas. Além disso, pode haver plasticidade 
fenotípica em algumas espécies de Senegalia e, 
inclusive, outras espécies de Leguminosae (e.g., 
Polido & Sartori 2011; Carvalho & Meireles 2016), 
pois muitas podem ser lianas nas matas, mas ficam 
eretas se ocorrem em locais como caatingas ou 
restingas (M.J.F. Barros, comunicação pessoal).

As espécies encontradas compartilham os 
domínios fitogeográficos do Cerrado e Mata Atlântica 
como área de ocorrência com exceção de Inga 
subnuda Salzm. ex Benth. e Senegalia grandistipula 
(Benth.) Seigler & Ebinger, ambas endêmicas da 
Mata Atlântica.

Foi registrada uma ocorrência inédita para o 
estado de São Paulo, Senegalia tucumanensis, além 

Figura 1 – Mapa de localização da Serra do Japi no 
estado de São Paulo.
Figure 1 – Location map of Serra do Japi in the state of 
São Paulo.
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Tabela 1 – Hábito, distribuição geográfica, domínios fitogeográficos das Mimosoideae coletadas na Serra do Japi – 
hábito (arb = arbusto; arb esc = arbusto escandente; arv = árvore; lia = liana; subarb = subarbusto); distribuição no 
Brasil (siglas designativas das Unidades da Federação); domínio fitogeográfico (Am = Amazônia; Ca = Caatinga; 
Ce = Cerrado; Ma = Mata Atlântica; Pa = Pantanal). Referências – 1 = Barneby 1991; 2 = Barros & Morim 2014; 3 
= Iganci & Morim 2012; 4 = BFG 2015; 5 = Nunes et al. 2007; 6 = Pennington 1997; 7 = Prado & Gibbs 1993; 8 = 
Queiroz 2009; 9 = Rico-Arce 2007; 10 = Silva & Tozzi 2013. 
Table 1 – Habit, geographical distribution, phytogeographic domains, flowering and fruiting of Caesalpinioideae specimens from Serra 
do Japi – habit (arb = shrub; arb esc = climbing shrub; arv = tree; lia = liana; subarb = subshrub); distribution in Brazil (designative 
acronyms of Federative Units); phytogeographic domains (Am = Amazonia; Ca = Caatinga; Ce = Cerrado; Ma = Mata Atlântica; Pa = 
Pantanal). References – 1 = Barneby 1991; 2 = Barros & Morim 2014; 3 = Iganci & Morim 2012; 4 = BFG 2015; 5 = Nunes et al. 2007; 
6 = Pennington 1997; 7 = Prado & Gibbs 1993; 8 = Queiroz 2009; 9 = Rico-Arce 2007; 10 = Silva & Tozzi 2013.

Espécie Hábito Distribuição 
mundial Distribuição no Brasil Domínios 

fitogeográficos

Endêmica 
do Brasil 
(sim/não)

Referências

Abarema 
langsdorffii

arv Brasil BA, ES, MG, RJ, SP, PR, 
SC, RS

Ce, Ma sim 3; 4

Anadenanthera 
colubrina

arv Argentina, Bolívia, 
Brasil, Chile, 

Equador, Paraguai, 
Peru e Uruguai

BA, CE, PB, PE, PI, RN, 
SE, DF, GO, MS, MT, MG, 

RJ, SP, PR

Ca, Ce, Ma não 4; 7

Anadenanthera 
peregrina

arv América do Sul 
(Guianas ao Paraguai 
e norte da Argentina)

AC, AM, PA, RR, BA, PB, 
DF, GO, MS, MT, MG, RJ, 

SP, PR

Am, Ca, Ce, 
Ma

não 4; 8

Enterolobium 
contortisiliquum

arv Argentina, Bolívia, 
Brasil, Paraguai e 

Uruguai

BA, CE, PB, PE, PI, RN, 
DF, GO, MS, MT, MG, RJ, 

SP, PR, RS, SC

Ca, Ce, Ma não 4; 7

Inga laurina arv México, América 
Central e América do 

Sul tropical

AC, AM, PA, BA, CE, 
MA, PB, PE, DF, GO, MS, 
MT, ES, MG, RJ, SP, PR

Am, Ca, Ce, 
Ma

não 4; 6

Inga marginata arv México, América 
Central e América 

do Sul (norte, países 
andinos, Brasil, 

norte da Argentina e 
Paraguai)

AC, AM, AP, PA, RO, BA, 
CE, PB, DF, GO, MS, MT, 

ES, MG, RJ, SP

Am, Ce, Ma não 4; 6

Inga subnuda arv Brasil BA, PB, PE, ES, MG, RJ, 
SP, PR, SC

Ma sim 4; 6

Inga vera arv América Central e 
América do Sul

AC, AM, AP, PA, RO, RR, 
TO, BA, CE, PB, PE, PI, 
ES, MG, RJ, SP, PR RS, 

SC

Am, Ce, Ma, 
Pa

não 4; 6

Inga sessilis arv Brasil PA, BA, ES, MG, RJ, SP, 
PR, RS, SC

Am, Ce, Ma sim 4; 6

Inga striata arv Brasil, Colômbia 
e Guianas Bolívia, 

Equador e Peru

AC, PA, RO, BA, PB, PE, 
MT, ES, MG, RJ SP, PR, 

RS, SC

Am, Ce, Ma não 4; 6

Leucochloron 
incuriale

arv Brasil MG, RJ, SP, PR Ce, Ma sim 4; 5

Mimosa 
bimucronata

subarb, 
arv

Argentina, Brasil e 
Paraguai

AL, BA, CE, MA, PE, SE, 
DF, GO, MS, ES, MG, RJ, 

SP, PR, RS, SC

Ca, Ce, Ma não 1; 4
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Espécie Hábito Distribuição 
mundial Distribuição no Brasil Domínios 

fitogeográficos

Endêmica 
do Brasil 
(sim/não)

Referências

Mimosa 
diplotricha

subarb México, América 
Central, Antilhas 
e América do Sul 

tropical

AM, PA, BA, MA, DF, 
GO, MS, MT, MG, RJ, SP, 

PR, RS

Am, Ce, Ma não 1; 4

Mimosa 
furfuracea

arv Brasil DF, MG, RJ, SP, PR, SC Ce, Ma sim 1; 4

Mimosa pudica subarb América do Norte, 
América do Sul, 

África e Ásia

AM, PA, RO, RR, BA, PE, 
DF, MS, MT, ES, MG, RJ, 

SP, PR, RS, SC

Am, Ca, Ce, 
Ma

não 1; 4

Mimosa setosa subarb Brasil e Paraguai AC, PA, RO, BA, CE, PI, 
DF, GO, MS, MT, ES, MG, 

RJ, SP

Am, Ce, Ma não 1; 4

Mimosa 
velloziana

subarb México, América 
Central e América 

do Sul

AM, PA, RR, AL, BA, CE, 
PE, PI, SE, DF, GO, MS, 

ES, MG, RJ, SP, PR

Am, Ca, Ce, 
Ma

não 1; 4

Mimosa pigra arv Argentina, Brasil, 
Paraguai

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

PR, SC

Am, Ca, Ce, 
Ma, Pa

não 1; 4

Piptadenia 
gonoacantha

arv América do Sul AL, BA, PB, PE, RN, SE, 
MS, ES, MG, RJ, SP, PR, 

RS, SC

Ce, Ma não 4; 10

Senegalia 
grandistipula

lia Brasil BA, ES, MG, PE, PR, RJ, 
SC, SP

Ma sim 2; 4

Senegalia 
martiusiana

arb esc, 
lia

Brasil BA, ES, GO, MG, PE, PR, 
RJ, SP

Ce, Ma não 2; 4

Senegalia 
polyphylla

arv Américas (México a 
Argentina)

AL, AM, BA, CE, DF, ES, 
GO, MA, MG, MS, MT, 
PA, PB, PE, PI, PR, RJ, 

RN, SE, SP

Am, Ca, Ce, 
Ma, Pa

não 2; 4

Senegalia 
tenuifolia

arb esc, 
lia

Américas AC, AL, AM, BA, CE, ES, 
GO, MG, MT, PA, PB, PE, 

PR, RJ, RS, SC, SP

Ca, Ce, Ma não 4; 9

Senegalia 
tucumanensis

arb esc, 
lia

Argentina, Brasil, 
Bolívia, e Paraguai

MS, PR, RS, SC Ma não 2; 4

de outros onze novos registros para a Serra do Japi: 
A. langsdorffii, Mimosa bimucronata (DC.) Kuntze, 
M. diplotricha C. Wright ex Sauvalle, M. furfuracea 
Benth., Mimosa pigra L., M. pudica L., M. setosa 
Benth., M. velloziana Mart., S. grandistipula (Benth.) 
Seigler & Ebinger, S. martiusiana (Steud.) Seigler 
& Ebinger e, S. tenuifolia (L.) Britton & Rose. Seis 
espécies são endêmicas do Brasil (A. langsdorffii, 
Inga subnuda, I. sessilis, Leucochloron incuriale, 
Mimosa furfuracea, S. grandistipula).

Senegalia martiusiana apesar de citada 
em Rico-Arce (2007) e Barros & Morim (2014) 
para o estado, não foi mencionada na obra Flora 
Fanerogâmica do Estado de São Paulo (Tamashiro 
2016). A espécie é tratada como endêmica do Brasil 
por alguns autores (e.g., Cialdella 1984; Morim & 
Barros 2016) e como não endêmica por outros (e.g., 
trópicos.org 2016; Rico-Arce 2007). Por este motivo, 
neste trabalho a espécie não foi considerada com 
ocorrência restrita ao país.
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Adicionalmente, Leitão-Filho (1992) 
também citou para a Serra do Japi as seguintes 
Mimosoideae: Parapiptadenia rigida (Benth.) 
Brenan, Pithecellobium pedicellare (DC.) 
Benth. (= Albizia pedicellaris (DC.) L. Rico), 
Pithecellobium polycephalum Benth. (= Albizia 
polycephala (Benth.) Killip). Porém, como o 
autor não indicou o material testemunho, estas 
espécies não foram incluídas neste trabalho.

Uma coleta com identificação duvidosa foi 
localizada na coleção do Herbário INPA. Trata-se 
de um material identificado como Inga ruiziana 

G. Don, espécie que, no Brasil, é citada apenas 
para a Amazônia ocidental (Pennington 1997). 
Ademais, o material não apresenta conteúdo 
suficiente para sua correta identificação.

Os principais caracteres diagnósticos 
para a distinção dos gêneros foram os tipos de 
folha e fruto, presença de nectários extraflorais 
e número de estames, e para a distinção das 
espécies, a presença de glândulas em locais 
como anteras, pecíolos e raque, presença de 
acúleos, presença de tricomas, estípulas e 
número de folíolos.

Chave de identificação dos gêneros do clado mimosoide da Serra do Japi

1. Folhas pinadas; raques foliares aladas, às vezes cilíndricas ........................................................4. Inga
1’. Folhas bipinadas; raques foliares cilíndricas.

2. Flores com até 10 estames.
3. Fruto craspédio ....................................................................................................... 6. Mimosa
3’. Fruto folículo ou legume.

4.	 Ramos	inermes;	flores	dispostas	em	espigas	globosas;	frutos	folículo,	sementes	aladas  
 ............................................................................................................ 2. Anadenanthera

4’.	 Ramos	armados;	flores	dispostas	em	espigas	cilíndricas;	frutos	legume,	sementes	não	
aladas ..........................................................................................................7. Piptadenia

2’. Flores com mais de 10 estames.
5. Frutos indeiscentes, circulares ...................................................................... 3. Enterolobium
5’. Frutos deiscentes, retos, falcados ou espiralados.

6. Frutos espiralados, sementes bicolores .........................................................1. Abarema
6’. Frutos retos ou falcados, sementes com uma única cor.

7. Arbustos escandentes ou lianas, estames livres ou curtamente conados na base, 
inflorescência	localizada	no	ápice	dos	ramos,	acima	das	folhas ......... 8. Senegalia

7’.	 Árvores,	estames	unidos,	formando	um	tubo,	inflorescência	localizada	na	base	dos	
ramos, abaixo das folhas ............................................................... 5. Leucochloron

1. Abarema Pittier, Arb. Legum. 56. 1927. 

1.1. Abarema langsdorffii (Benth.) Barneby & 
J.W. Grimes, Mem. New York Bot. Gard. 74(1): 
95. 1996. Fig. 2a

Material selecionado: Jundiaí, trilha para o mirante, 
1.VI.2011, fl. e fr., N.C.S. Purgato 12 (UEC).

2. Anadenanthera Speg., Physis (Buenos Aires) 
6: 313. 1923.

Chave de identificação das espécies de Anadenanthera da Serra do Japi

1. Caule liso; anteras com glândula apical; fruto com superfície lisa ou reticulada, nunca verrucosa .......  
 .................................................................................................................2.1. Anadenanthera colubrina

1’. Caule rugoso; anteras sem glândula apical; fruto com superfície verrucosa ..........................................  
 .................................................................................................................2.2. Anadenanthera peregrina
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Figura 2 – a. Abarema langsdorffii. b. Enterolobium contortisiliquum. c. Inga laurina. d. Inga vera. e. 
Leucochloron incuriale. f. Mimosa bimucronata. g. Mimosa pudica. h. Mimosa velloziana. i. Mimosa setosa. 
j,k. Piptadenia gonoacantha. l. Senegalia tenuifolia. Fotos: a. J. Iganci; b,j. R. Queiroz; c,d, f-i, k,l. N.A.G. 
Escobar.
Figure 2 – a. Abarema langsdorffii. b. Enterolobium contortisiliquum. c. Inga laurina. d. Inga vera. e. Leucochloron incuriale. 
f. Mimosa bimucronata. g. Mimosa pudica. h. Mimosa velloziana. i. Mimosa setosa. j,k. Piptadenia gonoacantha. l. Senegalia 
tenuifolia.
Photos: a. J. Iganci; b,j. R. Queiroz; c,d, f-i, k,l. N.A.G. Escobar.

a b c

e fd

g

j k l

h i



1454 Escobar NAG et al.

Rodriguésia 68(4): 1447-1457. 2017

2.1. Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan, Kew 
Bull. 10(2): 182. 1955.
Material selecionado: Jundiaí, estrada para a base 
15.XII.2011, fl. e fr., J.A. Palmeira 07 (UEC).

2.2. Anadenanthera peregrina (L.) Speg., Physis 
(Buenos Aires) 6: 314. 1923.
Material selecionado: Jundiaí, trilha para o mirante, 
15.XII.2011, fl. e fr., J.A. Palmeira 04 (UEC). 

3. Enterolobium Mart., Herb. Fl. bras. 20(2): 116. 
1837.
3.1. Enterolobium contortisiliquum (Vell.) 
Morong Ann. New York Acad. Sci. 7: 102. 1893. 
 Fig. 2b
Material selecionado: Cabreúva, estrada que beira o 
rio Tietê, 15.VI.2012, fr., N.A.G. Escobar 178 (UEC).

4. Inga Mill., Gard. Dict. Abr. ed. 4. 1754.

Chave de identificação das espécies de Inga encontradas na Serra do Japi

1. Folíolos 2–3 pares, glabros ou glabrescentes em ambas as faces.
2. Folíolos elíptico-lanceolados; raque foliar alada, alas de 3–8 mm larg.; estípulas caducas, lanceoladas 

ou oblongas; legumes lineares ........................................................................ 4.2. Inga marginata
2’. Folíolos elípticos-obovados; raque foliar cilíndrica, canaliculada ou marginada, margens até 2 mm 

larg.; estípulas persistentes, lineares; legumes oblongos .....................................4.1. Inga laurina
1’. Folíolos 4–15 pares; tomentosos, híspidos, hirsutos ou vilosos, pelo menos na face inferior.

3. Nectários foliares cupuliformes ou pateliformes.
4. Pecíolos alados; cálice sem estrias; legumes curvados ................................ 4.3. Inga sessilis
4’. Pecíolos cilíndricos ou marginados; cálice estriado; legumes lineares ......... 4.4. Inga striata

3’. Nectários foliares circulares ou triangulares.
5. Folíolos com margens revolutas; corola com tricomas ondulados no ápice ...........................  

 .................................................................................................................... 4.5. Inga subnuda
5’. Folíolos sem margens revolutas; corola sem tricomas ondulados ..........................................  

 ...........................................................................................................................4.6. Inga vera

4.1. Inga laurina (Sw.) Willd., Sp. Pl. 4(2): 1018. 
1806. Fig. 2c
Material selecionado: Jundiaí, estrada para a Base, 
15.XII.2011, fl. e fr., J.A. Palmeira 06 (UEC).

4.2. Inga marginata Willd., Sp. Pl. 4(2): 1015. 
1806.
Material selecionado: Jundiaí, Serra do Japi, 5.IX.1986, 
fl. e fr., R.R. Rodrigues (UEC 18609).

4.3. Inga sessilis (Vell.) Mart., Flora 20(2): Beibl. 
114. 1837.
Material selecionado: Jundiaí, trilha para geodésico, 
1.VI.2011, fl. e fr., N.C.S. Purgato 09 (UEC).

4.4. Inga striata Benth., London J. Bot. 4: 608. 
1845.
Material selecionado: Jundiaí, Serra do Japi, 
21.VIII.2008, fl., J.A.L. Lombardi 7483 (HRCB).

4.5. Inga subnuda Salzm. ex Benth., London J. 
Bot. 4: 613. 1845.
Material selecionado: Jundiaí, trilha para cachoeira do 
Paraíso, 1.VI.2011, fr., J.A. Palmeira 24 (UEC).

4.6. Inga vera Willd., Sp. Pl. 4: 1010. 1806.  
 Fig. 2d
Material selecionado: Cabreúva, estrada para a torre, 
13.I.2012, fr., J.A. Palmeira 16 (UEC).

5. Leucochloron Barneby & J.W. Grimes, Mem. 
New York Bot. Gard. 74(1): 130-132. 1996.
5.1. Leucochloron incuriale (Vell.) Barneby & 
J.W. Grimes, Mem. New York Bot. Gard. 74(1): 
134. 1996. Fig. 2e
Material selecionado: Cabreúva, estrada para a torre, 
13.I.2011, fr. J.A. Palmeira 2 (UEC); Jundiaí, trilha para 
cachoeira do Paraíso, 1.VI.2011, fr., N.C.S. Purgato 1 (UEC).

6. Mimosa L., Sp. Pl. 1: 516. 1753.

Chave de identificação das espécies de Mimosa da Serra do Japi

1.	 Ramos	armados	com	acúleos	dispostos	em	fileiras	longitudinais.
2. Folhas com apenas um par de folíolos .......................................................6.7. Mimosa velloziana
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2’. Folhas com dois a oito pares de folíolos .................................................. 6.2. Mimosa diplotricha
1’. Ramos inermes ou com acúleos dispersos nos internós ou concentrados logo abaixo do nó, em número 

de 1–2.
3. Folíolos glabros.

4. Arbusto; ramos aculeados, híspidos; indumento constituído por setas longas, rígidas; acúleos 
retos	ou	recurvados;	estípulas	lanceoladas	a	deltóides,	híspidas;	filetes	róseos .....................  
 ....................................................................................................................6.4. Mimosa pigra

4’. Árvore ou subarbusto; ramos inermes ou aculeados, pubescentes; tricomas simples; acúleos 
internodais, ligeiramente recurvados; estípulas estreitamente triangulares a lineares, 
pubescentes;	filetes	brancos ...........................................................6.1. Mimosa bimucronata

3’. Folíolos pilosos.
5.	 Ramos	inermes;	folíolos	até	20	pares;	inflorescência	em	espigas	cilíndricas	ou	elipsóides;	

filetes	amarelos .................................................................................. 6.3. Mimosa furfuracea
5’.	 Ramos	aculeados;	folíolos	mais	de	20	pares;	inflorescência	em	espigas	globosas;	filetes	róseos.

6. Subarbustos prostrados; ramos com tricomas simples; estípulas deltoides a triangulares, 
híspidas; cálice tubuloso ................................................................. 6.5. Mimosa pudica

6’. Subarbustos a arbustos eretos; ramos com tricomas simples e glandulares; estípulas 
lanceloladas, pilosas; cálice campanulado ....................................... 6.6. Mimosa setosa

6.1. Mimosa bimucronata (DC.) Kuntze, Revis. 
Gen. Pl. 1: 198. 1891. Fig. 2f
Material selecionado: Jundiaí, trilha para base, 
12.I.2012, fl. e fr., J.A. Palmeira 23 (UEC).

6.2. Mimosa diplotricha C. Wright ex Sauvalle, 
Anales Acad. Ci. Med. Habana 5: 405-406. 1869.
Material selecionado: Jundiaí, trilha para base, 
12.I.2012, fl., J.A. Palmeira 27 (UEC).

6.3. Mimosa furfuracea Benth., J. Bot. (Hooker) 
4(31): 389. 1841.
Material selecionado: Jundiaí, trilha para base, 
12.I.2012, fl., J.A. Palmeira 9 (UEC).

6.4. Mimosa pigra L., Cent. Pl. I 13-14. 1755.
Material selecionado: Jundiaí, trilha para mirante, 
5.III.2012, N.C.S. Purgato 11 (UEC).

6.5. Mimosa pudica L., Sp. Pl. 1: 518. 1753.  
 Fig. 2g

Material selecionado: Jundiaí, trilha para base, 
12.I.2012, fl., J.A. Palmeira 10 (UEC).

6.6. Mimosa setosa Benth., J. Bot. (Hooker) 4(32): 
404-405. 1842. Fig. 2h
Material selecionado: Jundiaí, trilha para mirante, 
5.III.2012, J.A. Palmeira 14 (UEC).

6.7. Mimosa velloziana Mart., Flora 22(1, Beibl. 
1): 9. 1839. Fig. 2i
Material selecionado: Jundiaí, trilha para base, 
13.I.2012, fl. e fr., J.A. Palmeira 05 (UEC).

7. Piptadenia Benth., J. Bot. (Hooker) 2(11): 135. 
1840.
7.1. Piptadenia gonoacantha (Mart.) J.F. Macbr., 
Contr. Gray Herb. 59: 17. 1919. Fig. 2j,k
Material selecionado: Jundiaí, trilha para base, 
13.I.2012, fl. e fr., J.A. Palmeira 14 (UEC).

8. Senegalia Raf., Sylva Tellur. 119. 1838.

Chave de identificação das espécies de Senegalia da Serra do Japi

1.	 Inflorescência	espigada,	estípulas	foliáceas	conspícuas ............................8.1. Senegalia grandistipula
1’.	 Inflorescência	capitada,	estípulas	não	foliáceas.

2. Nectário do pecíolo séssil, raramente subséssil.
3. Ramos com acúleos recurvos, acúleos dispostos em número de três quando na região nodal; 

folíolos pubescentes .........................................................................8.4. Senegalia tenuifolia
3’. Ramos com acúleos retos a incurvos, todos os acúleos dipersosm não dispostos em número 

de três na região nodal; folíolos glabros ........................................ 8.3. Senegalia polyphylla
2’. Nectário do pecíolo estipitado.
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4. Ramos tomentosos, tricomas dourados; 2–3 nectários peciolares; ovário glabro...................................  
 ......................................................................................................................8.2. Senegalia martiusiana

4’. Ramos glabros a puberulentos, tricomas não dourados; 1 nectário peciolar; ovário piloso na porção 
superior ......................................................................................................8.5. Senegalia tucumanensis

8.1. Senegalia grandistipula (Benth.) Seigler & 
Ebinger, Phytologia 88(1): 53. 2006.
Material selecionado: Cabreúva, estrada para a torre, 
13.I.2012, fl., J.A. Palmeira 13 (UEC).

8.2. Senegalia martiusiana (Steud.) Seigler & 
Ebinger, Phytologia 88(1): 57. 2006.
Material selecionado: Jundiaí, caminho longo para mirante, 
9.III.1994, fl., G. Arbocz 202 (IAC).
Material adicional selecionado: Campinas, distrito de 
Sousas, 14.XI.1978, fl., H.F. Leitão-Filho et al. 8645 (UEC).

8.3. Senegalia polyphylla (DC.) Britton, Ann. New 
York Acad. Sci. 35(3): 142. 1936.
Material selecionado: Jundiaí, Serra do Japi, 2.V.1984, fr., 
R.R. Rodrigues & L.P.C. Morellato-Fonzar 15898 (UEC).

8.4. Senegalia tenuifolia (L.) Britton & Rose, N. 
Amer. Fl. 23(2): 118. 1928. Fig. 2l
Material selecionado: Jundiaí, trilha do mirante, 1.VI.2011, 
fl., N.C.S. Purgato 13 (UEC).

8.5. Senegalia tucumanensis (Griseb.) Seigler & 
Ebinger, Phytologia 88(1): 76. 2006.
Material selecionado: Jundiaí, ermida, 26.XII.1984, fl., 
L.P.C. Morellato-Fonzar & R.R. Rodrigues 16804 (UEC).
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Resumen 
Se describen e ilustran tres especies de Volvariella para el Norte de la Argentina: V. taylorii, conocida para 
las selvas de Yungas y Paranaense; V. subxerophytica, conocida exclusivamente para los bosques xerófilos 
de la región chaqueña y V. pusilla encontrada en las provincias del Chaco y Tucumán. Las dos primeras 
se caracterizan por poseer volva castaña grisácea y superficie del píleo fibrillosa mientras que la última se 
caracteriza por su volva blanca grisácea y superficie del píleo glabra a muy delicadamente fibrillosa. Se 
registra por primera vez para Argentina a V. taylorii y se amplía el área de distribución de V. subxerophytica 
para el sector oriental de la región chaqueña. Es importante destacar que V. subxerophytica era conocida sólo 
por el material tipo y mediante los nuevos ejemplares hallados fue posible mejorar la descripción original.
Palabras clave: Agaricomycetes, Fungi, taxonomía, V. subxerophytica, V. taylorii.

Abstract 
Three species of Volvariella from Northern Argentina are illustrated and described. Volvariella taylorii, known 
from the Yungas and the Paranaense Rain Forests; V. subxerophytica, known exclusively from the xerophytic 
forest from “chaqueña” region, and V. pusilla which was found in Chaco and Tucumán provinces. The two 
former species are characterized by having brownish-grayish volva and the fibrillose pileus, and the later 
by its whitish-grayish volva and the finely and delicately fibrillose surface of the pileus. Volvariella taylorii 
is recorded for the first time from Argentina and the area of distribution of V. subxerophytica is expanded 
towards the oriental area of the “chaqueña” region. It is important to mention that V. subxerophytica was 
only known by the type material and that in this work the original description is improved with data obtained 
from new specimens.
Key words: Agaricomycetes, Fungi, taxonomy, V. subxerophytica, V. taylorii.

Volvariella (Pluteacae, Basidiomycota) en el Norte de la Argentina
Volvariella (Pluteaceae, Basidiomycota) from Northen Argentina

Nicolás Niveiro1,2,4, Natalia Andrea Ramirez1,2, Orlando Fabián Popoff1,2 & Edgardo Omar Albertó3

Rodriguésia 68(4): 1459-1469. 2017

http://rodriguesia.jbrj.gov.br
DOI: 10.1590/2175-7860201768424

1 Instituto de Botánica del Nordeste, IBONE (UNNE-CONICET), Sargento Cabral 2131, CC 209, Corrientes Capital, CP 3400, Argentina.
2 Universidad Nacional del Nordeste, Depto. Biología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, Av. Libertad 5470, Corrientes 
Capital, CP 3400, Argentina.
3 Instituto de Investigaciones Biotecnológicas - Instituto Tecnológico de Chascomús, IIB-INTECH (UNSAM-CONICET), Cam. Circ. Laguna Km 6, 
Chascomús, Buenos Aires, CP 7130, Argentina.
4 Autor para la correspondencia: niconiveiro@gmail.com

Introducción 
El género Volvariella Speg. (Pluteaceae - 

Agaricales) se caracteriza por presentar basidiomas 
vaginatoides, es decir que presenta una volva 
típicamente sacciforme en la base del pie y ausencia 
de anillo (Largent & Baroni 1988). Además 
tiene laminillas libres, blanquecinas al principio, 
coloreándose de rosado en la madurez con una trama 
himenoforal convergente, caracteres que la ubican 
dentro de la familia Pluteaceae (Shaffer 1957; Singer 
1986). Recientemente Justo et al. (2011) analizaron 

las relaciones filogenéticas de la familia Pluteaceae, 
comprobando que Volvariella en el sentido tradicional 
sensu Singer (1986) conforma un grupo polifiletico. 
Según Singer (1986) Volvariella está distribuida en 
cinco grupos morfológicos bien definidos en base al 
tamaño y coloración de los basidiomas, el tamaño 
de las esporas y los caracteres de la pileipellis. De 
estos, el grupo conformado por V. gloiocephala (DC.) 
Boekhout & Enderle y especies relacionadas se separó 
del resto de las especies de Volvariella, conformando 
el género Volvopluteus Vizzini, Contu & Justo (Justo 
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et al. 2011). Por otro lado, las restantes especies de 
Volvariella conforman un clado monofilético, el cual 
no está relacionado con Pluteus Fr. y Volvopluteus, por 
lo que la familia Pluteaceae incluyendo Volvariella, 
seria polifilética. Asimismo, las relaciones entre las 
especies de Volvariella aún no están bien definidas 
respecto a las especies de otros géneros. En los análisis 
realizado por Moncalvo et al. (2002) se las relaciona 
con Schizophyllum Fr. y Fistulina Bull., mientras 
que Justo et al. (2011) lo hace con Camarophyllus 
(Fr.) P. Kumm. y Cantharocybe H.E. Bigelow & 
A.H. Sm., relaciones que no están bien soportadas 
estadísticamente. Asimismo, estos géneros no 
presentan relación morfológica con Volvariella, por lo 
que la posición de este último dentro de los Agaricales 
aún no está esclarecida.

Actualmente, Volvariella comprende 50 
especies de distribución mundial (Kirk et al. 2008; 
Justo et al. 2011), agrupadas principalmente en dos 
clados, uno conformado por V. volvacea (Bull.) Singer 
y V. bombycina (Schaeff.) Singer, y el otro por V. 
taylorii (Berk. & Broome) Singer, V. pusilla (Pers.) 
Singer y especies relacionadas (Justo et al. 2011). 
Estas últimas se caracterizan por presentar basidiomas 
pequeños (< 50 mm diám.), con hábito saprófito como 
descomponedores de hojarasca, diferenciándose entre 
ellas por caracteres como la coloración de la superficie 
del píleo y la volva (Singer 1986; Justo et al. 2011); 
sin embargo, ocasionalmente presentan dificultades 
para su identificación debido al solapamiento de los 
caracteres que las diferencian (Boekhout 1986).

En el norte argentino este género fue estudiado 
por Singer & Digilio (1952), Singer (1953, 1989) 

y Raithelhuber (2004), conociéndose un total de 
cinco especies para la región (Niveiro & Albertó 
2012). De estas, Volvariella pusilla, V. taylorii y V. 
subxerophytica Singer presentan controversias acerca 
de su delimitación y han sido confundidas entre sí. 
El objetivo del presente trabajo es describir, ilustrar 
y analizar las diferencias entre estas tres especies en 
base a colecciones del norte argentino. 

Materiales y Métodos 
Se analizaron los materiales identificados 

como Volvariella depositados en los herbarios LIL 
y CTES, además de colecciones recientemente 
realizadas por los autores. Los especímenes 
fueron descritos macroscópicamente utilizando la 
terminología propuesta por Largent (1986). Para 
los colores se utilizó la terminología propuesta por 
Kornerup & Wanscher (1978). Para las observaciones 
microscópicas se realizaron cortes a mano alzada 
montados en Hidróxido de Potasio (5%), teñidos con 
Floxina (1%), y reactivo de Melzer (Wright & Albertó 
2002). En el caso particular de las esporas se utilizan 
las siguientes abreviaturas: x = media aritmética del 
largo y ancho de las esporas, Q = rango de variación 
en el coeficiente entre la longitud y el ancho de las 
esporas, Qx = media de los valores de Q, n = número 
de esporas medidas de N = número de basidiomas. 
Los autores de los nombres científicos se indican 
de acuerdo al Index Fungorum-Authors of Fungal 
Names (2016), las siglas de los herbarios según Thiers 
(permanentemente actualizado). 

Resultados y Discusión

Clave de las especies de Volvariella y Volvopluteus del norte argentino

1.	 Superficie	del	píleo	víscida,	glabra,	esporas	mayores	a	11	µm	de	long. .................................................  
 .....................................................................................................................Volvopluteus cnemidophora

1’.	 Superficie	del	pileo	seca,	generalmente	fibrillosa,	esporas	menores	a	11	µm	de	long. ........................ 2
2. Píleo mayor a 40 mm diám. ........................................................................Volvariella bombycina
2’. Píleo menor a 40 mm diám. .......................................................................................................... 3

3. Volva blanca a gris clara. Esporas globosas a anchamente elipsoidales .................................  
 ................................................................................................................1. Volvariella pusilla

3’. Volva negra a gris oscura o marrón. Esporas elipsoidales .................................................... 4
4.	 Superficie	del	píleo	con	el	disco	grisáceo	oscuro,	haciéndose	rimoso	hacia	el	margen	

pero llegando solo hasta la mitad del radio del píleo, margen gris claro a cremeo. Esporas 
6,5–8,5	×	5–6,5	µm.	Pleurocistidios	y	queilocistidios	ausentes	o	inconspicuos .............  
 .......................................................................................... 2. Volvariella subxerophytica

4’.	 Superficie	del	píleo	completamente	rimosa	hasta	el	margen,	con	fibrillas	castaño	grisáceas	
a	negras.	Esporas	5–7	×	3–4,8	µm.	Pleurocistidios	y	queilocistidios	conspicuos ..........  
 .......................................................................................................3. Volvariella taylorii
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Taxonomía
1. Volvariella pusilla (Pers.) Singer, Lilloa 22: 
401, 1951 [1949]. 
Amanita pusilla Pers. Observationes mycologicae 
2: 36,1800 [1799]. 
Volvariella parvula (Weinm.) Speg. Boletín de 
la Academia Nacional de Ciencias en Córdoba 
28: 309, 1926. 
Volvariella argentina Speg. Anales del Museo 
Nacional de Historia Natural Buenos Aires 6: 119, 
1898. Figs. 1; 2

Píleo hasta 20 mm de diám., convexo, 
volviéndose plano-convexo, levemente umbonado, 
a veces con el centro deprimido alrededor del 
umbo, glabro a muy delicadamente fibrilloso, 
blanco a grisáceo claro (1A1–1B1), con el centro 
levemente más oscuro (2B1), seco; margen entero, 
incurvado, estriado. Contexto delgado, blanco a 
gris claro (1A1–1B1). Olor y sabor no testeados. 
Laminillas apretadas a próximas, blancas (1A1), 
tornándose rosadas (7A2–8A2), margen liso, 
concoloro con los lados de las laminillas, libres, 

ventricosas, hasta 3 mm de ancho, con lamélulas. 
Estípite central, hasta 25 × 3 mm, cilíndrico, 
igual, blanco (1A1), glabro. Volva sacciforme, 2 
o 4-lobada, hasta 7 × 4 mm, blanco sucio a gris 
claro (1B1–3B1), glabra o delicadamente pilosa. 
Tomento basal ausente. Anillo ausente. Esporada 
rosada pálida.

Esporas	 4,5–6,5(–7)	 ×	 3,5–5,5	 µm;	 x	 =	
5,9 × 4,8; Q = 1,03–1,5; Qx = 1,22; n = 60; 
N = 2; globosas a anchamente elipsoidales, 
ovoides, hialinas a amarillas pálidas, con paredes 
finamente engrosadas, lisas, inamiliodes. Basidios 
18–22	 ×	 4–7	 µm;	 tetraesporados,	 claviformes,	
de paredes delgadas. Pleurocistidios 27–45 × 
7–16	µm,	ventricosos,	lageniformes	a	utriformes,	
hialinos, de paredes delgadas, poco abundantes. 
Queilocistidios	 25–35	 ×	 6–13	 µm,	 similares	 a	
los pleurocistidios, dispersos en el margen de 
la laminilla. Trama himenoforal convergente, 
hifas	 3–7	 µm	 diám.	 Pileipellis	 en	 un	 cutis	 de	
hifas no gelatinosas, postradas, entremezcladas, 
más	o	menos	paralelas,	3–11	µm	de	diám.,	con	

Figura 1 – Volvariella pusilla –  a. vista de las laminillas, estípite y volva; b. vista de la superficie del píleo. Escala = 1 cm. 
Figure 1 – Volvariella pusilla – a. view of lamellae, stipe and volva; b. view of pileus surface. Scale = 1 cm.

a b
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pigmentos castaños claros incrustados. Fíbulas 
ausentes.

Hábitat: Solitario, creciendo en el suelo entre 
la hojarasca.

Distribución: Ampliamente distribuida en 
regiones tropicales y templadas (Boekhout 1990). 
Conocida para África (Pegler 1977), Europa (Lange 
1936, Kuhner & Romagnesi 1953, Orton 1974), 
Norteamérica (Shaffer 1957), el Caribe (Pegler 
1983) y Sudamérica (Spegazzini 1899; Singer & 
Digilio 1952).
Material examinado: ARGENTINA. CHACO: San 
Fernando. Parque Municipal Caraguatá, IV.2008. Niveiro 
309 (CTES). TUCUMÁN: San Miguel de Tucumán, 
Instituto Lillo, Ad terram nudam in horto. 12.IX.1949, 
Singer T119 (LIL). 

Observaciones: Volvariella pusilla se 
caracteriza por su píleo de hasta 30 mm de diám., 
blanquecino a grisáceo claro y el estípite con volva 
blanca a gris clara que permanece de ese color en 
la madurez (Pegler 1983). Es una especie con una 
distribución muy amplia, en regiones templadas y 
tropicales de todo el mundo, incluso Shaffer (1962) 
considera a Volvariella argentina Speg., especie 
tipo del género descrita en la provincia de Buenos 
Aires (Spegazzini 1899, 1926; Singer 1950), como 
un sinónimo de esta especie. 

Volvariella taylorii y V. psammophila Singer 
(Singer 1989) son dos especies similares, incluso 
la primera fue propuesta como una variedad dentro 
de otra especie: V. pusilla var. taylorii (Berk.) 
Boekhout (Boekhout 1986, 1990). Sin embargo, 
ambas especies presentan basidiomas más grandes, 
con coloraciones grisáceas en la superficie del 

píleo y en la volva (Singer 1989), caracteres que 
son considerados de importancia taxonómica para 
la delimitación de las especies de este género y 
los que la diferencian claramente de V. pusilla. 
Volvariella islagarciae Raithelh. es otra especie que 
podría confundirse con V. pusilla por su coloración 
clara, color de arena o algo más pálido y la volva 
blanquecina en estados juveniles (Raithelhuber 
2000, 2004); sin embargo se diferencian claramente 
debido a que V. islagarciae tiene un porte mayor, 
de 40–50 mm diám., la superficie del píleo 
radialmente rasgada, la volva que se torna marrón 
en la madurez y las esporas de mayor tamaño, 7–9 
×	5–5,5	µm	(Raithelhuber	2000,	2004).	Volvariella 
hipopithys (Fr.) Shaffer es muy similar en el tamaño 
y coloración del basidioma, pero se diferencia en 
que presenta el estípite piloso, con pelos de hasta 
450	µm	long.	(Shaffer	1957;	Boekhout	1986,	1990).

Volvariella platensis (Speg.) Shaffer, es 
otra especie descrita para Argentina en la misma 
región donde Spegazzini también coleccionó a V. 
argentina. Volvariella platensis se caracteriza por su 
píleo mediano de 25 mm de diám. de color grisáceo 
a cremeo, con fibrillas adpresas en la superficie 
del píleo; volva irregularmente lobulada, blanca 
(Spegazzini 1899) y esporas subglobosas a ovoides 
5,7–7,5	×	4,4–5,9	µm	(Shaffer	1962).	Considerando	
las características mencionadas en la descripción 
original (Spegazzini 1899) y en el análisis realizado 
por Shaffer (1962) del material tipo, es muy 
probable que esta especie sea un sinónimo de V. 
pusilla debido a que no se observan diferencias 
morfológicas entre ambas especies. Sin embargo, 
para corroborar esto es necesario un análisis del 

Figura 2 – Volvariella pusilla – a. esporas; b. basidios; c. queilocistidios; d. pleurocistidios. Escala = 10 µm.
Figure 2 – Volvariella pusilla – a. spores; b. basidia; c. pleurocystidia; d. cheilocystidia. Scale = 10 µm.
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material tipo depositado en el herbario LPS como 
así también de materiales topotípicos nuevos. 

En los materiales analizados observamos 
pleurocistidios y queilocistidios de menor tamaño 
que los descritos por Shaffer (1957) y Boekhout 
(1986, 1990) de materiales de Norteamérica y 
Europa respectivamente. Estos autores mencionan 
pleurocistidios abundantes que llegan hasta los 
85	µm	de	longitud.	Sin	embargo,	el	tamaño	y	la	
abundancia de los pleuricistidios coinciden con la 
descripción dada por Pegler (1983), la cual indica 
pleurocistidios lageniformes de 36–42 × 11–16 
µm.,	 no	 abundantes.	 Singer	&	Digilio	 (1952)	 y	
Spegazzini (1899) no describen detalladamente los 
pleurocistidios y queilocistidios para los materiales 
anteriormente descritos de Argentina. 

2. Volvariella subxerophytica Singer, Fieldiana, 
Botany 21: 93, 1989. Figs. 3; 4

Píleo hasta 25 mm diám., ocasionalmente 
hasta 30 mm, convexo, con el centro levemente 
umbonado, frecuentemente con el centro deprimido 
alrededor del umbo, superficie gris oscuro (6F3) 
a marrón oscuro (6E6–6E4) hacia el centro, 
prolongándose en forma de fibrillas hasta un poco 
más de la mitad del píleo, entremezclándose con 
el fondo cremeo a castaño claro (4B2–6A2) que 
predomina en el margen, seco; margen entero, 
incurvado, estriado a levemente sulcado. Laminillas 
apretadas a próximas, blancas (1A1), tornándose 
rosadas (6A3–6A4), margen liso, concoloro con 
los lados de las laminillas, libres, ventricosas, hasta 
5 mm de ancho, con lemélulas. Estípite central, 
25–35 × 3–6 mm, cilíndrico, igual, blanco (1A1), 

glabro. Volva sacciforme, 4-lobada, hasta 12 × 6 
mm, gris amarronada a marrón oscura (6E7–6E8), 
glabra a finamente velutina. Tomento basal ausente. 
Anillo ausente. Esporada rosada pálida.

Esporas	(6–)6,5–8,5(–9)	×	(4,5–)5–6,5	µm;	
x = 7,3 × 5,3; Q = 1,18–1,57; Qx = 1,35; n =60; 
N = 2; elipsoidales a anchamente elipsoidales, 
hialinas a amarillas pálidas, de paredes delgadas, 
lisas, inamiliodes. Basidios 18–25 × 7–10 
µm;	 claviformes,	 tetraesporados,	 de	 paredes	
delgadas, hialinas. Pleurocistidios ocasionales, 
muy dispersos y similares a los basidios, 25–35 
×	10–20	µm,	 claviformes	 a	 ventricosos,	 con	 el	
ápice anchamente mucronado, sin un contenido 
distintivo. Queilocistidios no observados. Trama 
himenoforal	 convergente,	 hifas	 4–10	µm	diám.	
Pileipellis en un cutis de hifas entremezcladas, 3–10 
µm	diám.	Fíbulas	ausentes	en	todos	los	tejidos.

Hábitat: Solitario o formando pequeños 
grupos dispersos, creciendo en el suelo entre la 
hojarasca.

Distribución: Especie conocida solo para el 
subtrópico argentino por los materiales descriptos 
en el presente trabajo.
Material examinado: ARGENTINA. CATAMARCA: 
Santa María, near Rio Santa María, 27.I.1962, Singer 
T3752, T3769 (LIL). CORRIENTES: Capital, Facultad 
de Ciencias Agrarias, II.2011, N. Niveiro 2064 (CTES). 
SALTA: Guemes. Quebrada de Yaquismé, On Sandy 
shifting neked soil in subxerophytic forest during rainy 
period, 900 m alt., 7.II.1957. R. Singer T2952 (LIL). 
TUCUMÁN: Pie de Periquillo, 900 m alt., Ad terram 
nudam in margine superiore erosionis fluvialis loco 
subaprico, 30.XII.1951, Singer 1687 (LIL) Tipo. Al 
lado del camino entre Tapia y Vipos, II.1955. R. Singer 
& Digilio (LIL) como Volvariella aff. taylorii.

Observaciones: Volvariella subxerophytica se 
caracteriza por tener la superficie del píleo grisáceo 
oscuro a marrón oscuro, que se extiende por fibrillas 
hasta un poco más de la mitad del píleo, dejando el 
margen de color castaño claro a cremeo, tiene una 
volva de color gris oscuro, regularmente lobulada, y 
el tamaño del basidioma es relativamente pequeño. 
Es una especie con caracteres intermedios entre 
V. taylorii y V. pusilla. Con la primera comparte 
caracteres como la coloración del centro de la 
superficie del píleo y el color de la volva, pero se 
diferencia en que V. subxerophytica es de menor 
tamaño y tiene esporas más grandes (Fig. 5). 
Con V. pusilla comparte el tamaño pequeño de 
sus basidiomas, el color claro del margen de la 
superficie del píleo, pero se diferencia en que V. 
pusilla presenta una volva de color claro constante 
(Shaffer 1957; Boekhout 1986). Volvariella 

Figura 3  – Aspecto general  de Volvariella 
subxerophytica. Escala = 1 cm.
Figure 3 – General aspect of Volvariella subxerophytica. Scale 
= 1 cm.
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subxerophytica podría confundirse además con V. 
psammophila porque ambas presentan la superficie 
del píleo con el disco gris oscuro aclarándose hacia 
el margen dando un aspecto rimoso. Sin embargo, 
V. psammophila presenta basidiomas más grandes, 
esporas más pequeñas y numerosos pleurocistidios 
(Singer 1989).

El material tipo de V. subxerophytica (Singer 
T 1687) se encuentra depositado en el herbario de 
la Fundación Miguel Lillo (LIL) bajo el nombre 
de Volvariella taylorii. Consiste en un único 
basidioma completo en relativo buen estado de 
conservación y un estípite suelto. El píleo se 
encuentra parcialmente cerrado, lo que nos indica 
que es un material relativamente joven. La volva 
es débilmente pilosa, de un color marrón oscuro a 
casi negro, está presente en uno de los dos estípites 
que presenta el espécimen tipo y se encuentra 
parcialmente desprendida. Microscópicamente 
se observaron esporas anchamente elipsoidales, 
7–8,1(–9,1)	 ×	 5–6,2	 µm,	 basidios	 claviformes,	
4-esporados,	de	18–25	×	7–10	µm	y	pleurocistidios	
claviformes	a	ventricosos	de	25–35	×	9–20	µm,	con	
el ápice ocasionalmente mucronado y pileipellis en 
un cutis. A diferencia de lo descripto originalmente 
por Singer en el material tipo (Singer 1989), se han 
observado pleurocistidios, los cuales podrían ser 
eventualmente confundidos con basidiolas, pero se 
diferencian en que son levemente más grandes y 
ocasionalmente presentan el extremo anchamente 
mucronado.

El material colectado en la provincia de 
Corrientes, difiere de las colecciones típicas del 
noroeste argentino en que presenta basidiomas 
más grandes, y esporas levemente más pequeñas, 
caracteres que la asemejan a V. taylorii o V. 
psammophila. Sin embargo, por presentar 
pleurocistidios insconspicuos, no tener la superficie 
del píleo rimosa hasta el margen y las esporas que 
en promedio se aproximan más a las del material 
tipo, consideramos que el material corresponde a 
V. subxerophytica.

3. Volvariella taylorii (Berk. & Broome) Singer, 
Lilloa 22: 401. 1951 [1949]. Agaricus taylorii 
Berk. & Broome, Annals and Magazine of Natural 
History 13: 398. 1854. Figs. 6; 7

Píleo 20–50 mm de diám., ampliamente 
cónico, convexo, volviéndose plano-convexo, 
umbonado, a veces con el centro deprimido 
alrededor del umbo, llamativamente fibrilloso 
hasta el margen, gris amarronado a gris claro 
(6D4–6E5), centro castaño oscuro (6F8), con 
abundantes fibrillas radiales dejando ver entre 
ellas el contexto grisáceo (6C4–6D4), seco; 
margen entero, incurvado, no estriado. Contexto 
carnoso, delgado, blanco a gris claro (1A1–1B1). 
Olor y sabor no testeados. Laminillas apretadas 
a próximas, blancas (1A1), tornándose rosadas 
(6A4–6B4), margen liso, concoloro con los lados 
de las laminillas, libres, ventricosas, hasta 5 mm 
ancho, con lamélulas. Estípite central, 35–65 × 
3–6 mm, cilíndrico, igual, blanco (1A1), glabro. 
Volva sacciforme, irregularmente lobada, con 1 a 3 
lóbulos, hasta 20 × 12 mm, castaña clara a castaña 
grisácea (5D4–6D4), glabra o tomentosa. Tomento 
basal en la base de la volva poco abundante, 
blanco (1A1). Anillo ausente. Esporada rosada 
pálida.

Esporas	5–7	×	(3–)3,5–4,8	µm;	x	=	6,2	×	4,2;	
Q = 1,2–1,9; Qx = 1,48; n = 40; N = 2; oblongas, 
elipsoidales a ovoides, hialinas a amarillas pálidas, 
de paredes delgadas, lisas, inamiliodes. Basidios 
20–24	 ×	 6–8	 µm;	 tetraesporados,	 claviformes,	
hialinos, de paredes delgadas. Pleurocistidios 35–
49	×	8–11	µm,	ventricosos	a	claviformes,	con	el	
ápice ocasionalmente mucronado a acuminado, de 
paredes delgadas, hialinas. Queilocistidios 28–43 
×	9–13	µm,	claviformes,	ocasionalmente	con	el	
ápice anchamente mucronado, hialinos, de paredes 
delgadas, dispersos pero abundantes en el margen 
de la laminilla. Trama himenoforal convergente, 
hifas	2–8	µm	de	diám.	Pileipellis	en	un	cutis	de	
hifas no gelatinosas, postradas, entremezcladas, 

Figura 4 – Volvariella subxerophytica – a. esporas; b. 
basidios; c. pleurocistidios. Escala = 10 µm.
Figure 4 – Volvariella subxerophytica – a. spores; b. basidia; c. 
pleurocystidia. Scale = 10 µm.
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b c
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más	o	menos	paralelas,	3–11	µm	de	diám.,	con	
pigmentos vacuolares grisáceos. Fíbulas ausentes.

Hábitat: Solitario o formando pequeños grupos 
dispersos, creciendo en el suelo entre la hojarasca.

Distribución: Ampliamente distribuida en 
regiones templadas de Europa y Norteamérica 
(Boekhout 1990). Conocida para Europa (Lange 
1936; Kuhner & Romagnesi 1953; Orton 1974), 
Norteamérica (Shaffer 1957), el Caribe (Pegler 
1983). En Sudamérica esta especie fue citada para 
Argentina por Singer (1953) y Shaffer (1957) en 
base a especímenes que posteriormente fueron 
descriptos como V. subxerophytica (Singer 1989). 
Material examinado: ARGENTINA. MISIONES: 
Guaraní, Parque Provincial Caá Yarí, sendero del Palmital, 
en interior de selva (26o52’15,5’’S, 54o13’28,9’’W, 520 
msnm), 20.III.2010, N. Niveiro et al. 1680 (CTES). 
Reserva de Biosfera Yaboty, Mesa Redonda, en interior 
de selva (27o2’53,9’’S, 54o2’17,7’’W, 434 msnm), 
18.IV.2011, N. Niveiro & O. Popoff 2442 (CTES). 
General Manuel Belgrano, Reserva Natural Estricta 
San Antonio (26o1’33’’S, 53o47’56’’W), 28/04/2015, N. 
Niveiro et al. 2873 (CTES). JUJUY: Ledesma, Parque 
Nacional Calilegua, sendero Guaraní (23o45’66,1’’S, 

64o51’15’’W, 627 msnm), 24.III.2011, N. Niveiro et al. 
2250 (CTES). SALTA: Santa Victoria Oeste. Reserva 
Natural El Nogalar de los Toldos, 25.IV.2012, E. Albertó 
2704 (CTES). TUCUMÁN?: s/d, Ad humum silvestrem 
in silva subtropicali, R. Singer T2193 (LIL) como 
Volvariella volvacea vel aff.

Observaciones: Volvariella taylorii se 
caracteriza por su píleo mediano, fuertemente 
fibrilloso en sentido radial y por presentar una 
volva castaña grisácea en la madurez. El material 
analizado coincide bien con la descripción realizada 
por Pegler (1983), sin embargo Shaffer (1957) 
describe, en base a material de Europa, Norteamérica 
y Argentina, estructuras microscópicas más grandes 
(esporas, pleurocistidios y queilocistidios). No 
obstante, esto podría explicarse al considerar que 
el material que este autor estudió de la Argentina 
(Singer 1687 LIL) correspondería a lo que 
actualmente se considera V. subxerophytica, el 
cual tiene estructuras microscópicas más grandes.

Una especie notablemente similar es V. 
leucocalix Sá & Wartchow recientemente descrita 
para el noreste brasilero (Sá & Wartchow 2016). 

Figura 5 – Diagrama de dispersión del tamaño de esporas de V. subxerophytica y V. taylorii. Sobre el eje x se indica 
la longitud de las esporas y sobre el eje y el diámetro.
Figure 5 – Scatter diagram of V. subxerophytica and V. taylorii spores size. On the x-axis the spores’ length and on the y-axis the spores’ 
diameter are represented.
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Figura 6 – Volvariella taylorii – a. vista de la superficie del píleo; b. vista de las laminillas. Escala = 1 cm.
Figure 6 – Volvariella taylorii – a. view of pileus surface; b. view of lamellae. Scale = 1 cm.

Esta especie comparte con V. taylorii el tamaño del 
basidioma, la superficie radialmente fibrillosa gris 
oscura y estructuras microscópicas como la forma 
y tamaño de las esporas y cistidios. Sin embargo, V. 
leucocalix se caracteriza por su volva blanquecina 
(Sá & Wartchow 2016), lo que la diferencia de V. 
taylorii que tiene una volva grisácea. Otra especie 
muy similar es V. lepiotospora Singer, especie poco 
conocida de Norteamérica, que también presenta 
basidiomas medianos con fibrillas negras en la 
superficie del píleo dispuestas radialmente y volva 
grisácea. Asimismo, Shaffer (1957) diferencia 
ambas especies por el tamaño de las esporas, siendo 
las esporas de V. taylorii	más	 anchas	 (4–6	µm	
diám.) que las de V. lepiotospora	(3–4	µm	diám.).	
Sin embargo, en los materiales examinados del 
norte argentino se observaron esporas más delgadas 
que las descriptas por Shaffer (1957), lo que puede 
generar una confusión entre ambas especies. No 
obstante, V. lepiotospora se diferencia porque 
presenta la volva aracnoidea y queilocistidios 
claviformes (Singer 1955).

Menolli & Capelari (2008) describen a V. 
heterospora Menolli & Capellari para Brasil, la 
cual es similar a V. taylorii por su tamaño mediano 
y la superficie del píleo con fibrillas grises, pero 
se diferencia notoriamente de esta última por su 
volva blanca y esporas más grandes y de dos tipos 
diferentes. 

Otra especie similar a V. taylorii es V. 
volvacea, pero esta última se diferencia por tener 
basidiomas más grandes y una volva pilosa más 
desarrollada (Pegler 1983; Justo & Castro 2010). 
Para la Argentina se encontraba registrada V. 
volvacea correspondiente al material Singer T2193 
(LIL), sin embargo, al analizar este espécimen, se 
observó que aunque no se conservan los restos 
de la volva, presenta los mismos caracteres que 
los materiales analizados correspondientes a V. 
taylorii. 

Boekhout (1986) propone el nombre V. pusilla 
var. taylorii, considerando que las diferencias entre 
ambas son mínimas. Sin embargo, por el tamaño del 
basidioma, la coloración de la superficie del píleo 

a b
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Figura 7 – Volvariella taylorii – a. esporas; b. basidios; c. queilocistidios; d. pleurocistidios. Escala = 10 µm.
Figure 7 – Volvariella taylorii – a. spores; b. basidia; c. cheilocystida; d. pleurocystidia. Scale = 10 µm.
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Figura 8 – Mapa de distribución de las especies de Volvariella en el norte de Argentina – (+) V. pusilla; (●) V. 
subxerophytica; (*) V. taylorii. Las Ecorregiones corresponden a Burkart et al. (1999).
Figure 8 – Volvariella’s species distribution map in northern Argentina –  (+) V. pusilla; (●) V. subxerophytica; (*) V. taylorii. The 
ecorregions follow Burkart et al. (1999).

y volva y el tamaño de esporas, las consideramos 
como especies independientes, muy similares y 
afines entre sí, pero con caracteres suficientemente 
diferentes.

Existieron algunas confusiones con respecto 
a la presencia de esta especie en la Argentina. 
Singer (1953) registra por primera vez para el 

país a V. taylorii, con material coleccionado de la 
provincia de Tucumán. Posteriormente, en base 
al mismo espécimen [Singer 1678 (LIL)] y con 
la adición de nuevas colecciones de la provincia 
de Catamarca [Singer T3752, T3769 (LIL)], 
observa que lo que él originalmente identificó 
como V. taylorii, en realidad representaba una 
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especie diferente, V. subxerophytica (Singer 
1989). Al adicionar nuevas colecciones de estas 
dos especies y al analizar su distribución se puede 
observar que V. subxerophytica está relacionada 
a los bosques xerófilos de la región chaqueña, 
o más específicamente a la distribución de los 
Bosques Estacionalmente Secos (Prado 2000). Por 
otro lado, V. taylorii, se relaciona con ambientes 
selváticos, encontrándose en las selvas de Yungas 
y Paranaense (Fig. 8). 
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Abstract 
I present new data on the Atlantic Forest endemic Stigmaphyllon carautae (Malpighiaceae), including an 
amended morphological description describing fruits and seeds for the first time. Additionally, I present the 
first analysis of its conservation status.
Key words: Brazil, Espírito Santo state, Malpighiales, Stigmaphylloid, taxonomy.

Resumo 
Apresento novos dados sobre o Stigmaphyllon carautae (Malpighiaceae), endêmico da Floresta Atlântica, 
incluindo uma descrição morfológica emendada descrevendo seus frutos e sementes pela primeira vez. 
Adicionalmente, apresento a primeira análise de seu status de conservação.
Palavras-chave: Brasil, Espírito Santo, Malpighiales, Stigmaphylloide, taxonomia.
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Introduction
Stigmaphyllon A. Juss. comprises ca. 120 

species occurring within the Neotropics, Pacific 
Islands, Southeast Asia, West Africa, and Western 
Australia (Almeida & Amorim 2014; Anderson 
2011). Most species are woody vines with long-
petiolate, elliptical to cordate leaves, clusters 
of yellow flowers arranged in dichasia, styles 
with lateral foliar appendages at the apex, and 
schizocarps splitting into three mericarps, each 
usually bearing a large dorsal wing (Anderson 
1997, 2011). About 75% of its species are confined 
to the Neotropics, being especially diverse along 
water streams in the Amazon and Atlantic Forests 
(Anderson 1997; Almeida & Amorim 2014). 

In Brazil, the genus is especially diverse 
in the Atlantic with 31 from ca. 45 species 
occurring almost exclusively in this biome (BFG 
2015). Field trips in poorly collected areas in the 
Atlantic Forest of Espírito Santo and Minas Gerais 
states, have contributed to the understanding of 
enigmatic species in Malpighiaceae (Almeida 
2015; Almeida & Amorim 2015; Almeida & 
Pellegrini 2016; Almeida et al. 2015; Amorim & 

São-Matheus 2008; Sebastiani & Mamede 2010). 
Recent field collections from Southern Espírito 
Santo state rediscovered an endangered species of 
Stigmaphyllon previously endemic to the state of 
Rio de Janeiro. 

We present an amended description of 
Stigmaphyllon carautae C.E. Anderson, including 
the description for the first time of fruit and seed 
morphology.  

Methods
Morphological and phenological data were 

based on field and herbaria samples (CEPEC, 
GUA, HUEFS, MICH, R, RB; herbaria acronyms 
according to Thiers, continuously updated). The 
indumentum terminology follows Anderson (1981), 
structure shapes follows Radford et al. (1974), the 
inflorescence terminology and morphology follows 
Weberling (1965, 1989), and fruit terminology 
follows Spjut (1994) and Anderson (1981). The 
conservation status was proposed following the 
recommendations of IUCN Red List Categories 
and Criteria, Version 3.1 (IUCN 2012). GeoCAT 
(Bachman et al. 2011) was used for calculating 
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the Extent of Occurrence (EOO) and the Area of 
Occurrence (AOO). Maps were elaborated using 
QGIS 2.16 (QGIS Development Team 2015) and 
geographical coordinates were obtained from herbaria 
specimens and fieldwork data.

Results and Discussion
Stigmaphyllon carautae C.E. Anderson, Syst. Bot. 
Monogr. 51: 82. 1997. TYPE: BRAZIL. Rio de Janeiro: 
Bom Jesus de Itabapoana, Fazenda Dr. Colombino, 
dentro da floresta, 8 June 1982, fl., P. Carauta 4309 
(holotype: GUA!; isotype: MICH!, R!). Figs. 1-3

Woody vines; stems costate, sparsely sericeous 
to glabrate at age; branches sericeous to glabrate at age. 
Stipules 0.8–1.1 × 0.5–0.7 mm wide, free, triangular, 
eglandular, glabrous, occasionally deciduous. Leaves 
opposite, reduced in inflorescences; petioles 4–7 
cm long, sparsely sericeous with scalelike T-shaped 
hairs, not confluent across the node, 2-glandular at 
apex, each gland 1.5–2 mm diam., cupulate; leaf 
blades 9–13 × 6.5–13 cm, pinnately 5–7-lobed 
(3-lobed to entire when associated to inflorescences), 
each lobe with a filiform hair at apex (broken off in 
herbarium specimens), base auriculate, adaxially 
glabrate, abaxially tomentose to sparsely tomentose 
(T-shaped hairs with trabecula 0.4–1 mm long, 
straight or wavy, stalk up to 0.1 mm long), hairs 
deciduous at age, margin shallowly and irregularly 
dentate, each tooth ending in a filiform hair (up to 
5 mm long) or sometimes a stalked capitate gland 
(0.2–0.3 mm in diameter, ca. 0.2–0.5 mm long) or 
sometimes the margin also with sessile glands (ca. 
0.4 mm in diameter) (fringed with filiform hairs 
in leaves associated to inflorescences). Umbels, 
15–20-flowered, disposed in dichasia; rachis with 
scalelike T-shaped hairs; peduncles 7–13 mm long, 
densely tomentose with scalelike T-shaped hairs; 
bracts 1.8–2.2 × 1.4–2 mm, triangular, apex acute, 
abaxially sericeous with scalelike T-shaped hairs, 
eglandular; bracteoles 2.5–3 × 1.6–2.2 mm, oblong, 
apex obtuse, abaxially sericeous with scalelike 
T-shaped, eglandular. Flowers 1.5–1.7 × 2–2.5 
cm diam; floral bud 6–8 cm diam., with a reddish 
macula; pedicels 6.5–11 mm long, tomentose with 
scalelike T-shaped hairs. Sepals 3.5–4 × 2–3 mm, 
glands 1.8–2.1 × 1–1.2 mm, green to yellowish. 
Petals yellow, glabrous, margin lacerate-fimbriate, 
fimbriae 0.9–1.1 mm long; lateral petals with limb 
15–17 × 15–17 mm, obovate to orbicular, claw 
2–3 mm long; posterior petal with limb 14–15.5 × 
14–15.5 mm, obovate, with reddish stripes at base, 
claw 3.8–4 mm long, apex dented. Androecium with 
10 stamens; filaments 1.5–3.5 mm long, unequal, 

those opposite the posterior styles the largest, 
those opposite the anterior-lateral sepals with 
the connective enlarged and the locules reduced; 
anthers 0.7–1.6 mm long, glabrous. Ovary 1.3–1.5 
× 1.3–1.5 mm, tomentose; styles 3.1–3.4 mm long, 
anterior style slightly shorter than the posterior ones, 
erect (posterior styles lyrate); laterally compressed, 
tomentose at base, apex 0.8–0.9 mm long, distally 
blunt, folioles absent. Samaras 3, dorsal wing 3–3.5 
× 1.2–1.5 cm, reddish, densely sericeous (T-shaped 
hairs with trabecula 0.4–1 mm long, straight or wavy, 
stalk up to 0.1 mm long), hairs deciduous at age; nut 
10–12 × 6–7 mm, prominent, smooth or with two 
lateral ridges, densely sericeous (T-shaped hairs with 
trabecula 0.4–1 mm long, straight or wavy, stalk up 
to 0.1 mm long), hairs deciduous at age; areole 6–7 
× 4–5 mm, wide-oblong, rugose. Seeds (immature) 
3–5 × 1.5–2 mm, oblong, rugose; embryo 3.4–4.7 × 
1.7–1.9 mm, outer cotyledon folded over the inner 
cotyledon.  
Specimens examined: BRAZIL. Espírito Santo: 
Cachoeiro do Itapemirim, distrito de Burarama, Pedra do 
Cantagalo, 20o41’22”S, 41o22’24”W, 20.V.2016, fl. e fr., 
R.G.Barbosa-Silva et al. 509 (RB).

Distribution, habitat and phenology: 
Stigmaphyllon carautae is known only from 
Seasonally Dry Forests associated to inselbergs 
from northern Rio de Janeiro and southern Espírito 
Santo states (Fig. 2). It grows in clearings and edges 
of secondary forests. Flowering from May to June 
and fruiting in May. 

Conservation status: Stigmaphyllon carautae 
is represented by only two records restricted to 
highly fragmented areas of Seasonally Dry in 
the borders of Espírito Santo and Rio de Janeiro 
states. Its AOO comprises 8.000 km2 within Semi-
deciduous Dry Forests highly fragmented, due to 
several threats imposed by farming, logging and 
mining activities (Almeida & Mamede 2014). 
Combined with its extent of occurrence, S. carautae 
can be regarded as a critically endangered species 
(criteria B1a and B1b).

Comments: Stigmaphyllon carautae is one of 
the seven species (S. auriculatum (Cav.) A.Juss., S. 
ciliatum (Lam.) A.Juss., S. jatrophifolium A.Juss., 
S. macedoanum C.E.Anderson, S. mikanifolium 
R.F.Almeida & Amorim, and S. vitifolium A.Juss.) 
of this genus from the Atlantic Forest to bear ciliate/
filiform hairs on the margins of leaf blades (Fig. 
3) (Anderson 1997). Those hairs have previously 
thought to be filiform glands in some species, but 
recent studies on its micromorphology shed light 
into its true nature as hairs (Almeida & Mamede 
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Figure 1 – Stigmaphyllon carautae – a. leaf shoot; b. adaxial side of a leaf; c. detail of sericeous young leaves bearing 
filiform hairs; d. flowering branch; e. floral bud; f. flower in frontal view; g. samaras in lateral view; h. areole of a 
samara in frontal view; i. immature seed in lateral view. Photos: R.G.B. Silva.
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2016). On leaf shoots of S. carautae, it is possible to 
observe long filiform hairs involving young leaves 
(Fig. 1a). Since those hairs seem to fall or break 
along leaf expansion, we hypothesize that they might 
protect leaf shoots from herbivory of its delicate 
membranous leaves. All Stigmaphyllon species 

from the Atlantic Forest bearing ciliate/filiform 
hairs show delicate and membranous leaf blades. In 
addition, those species inhabit dry and poor-nutrient 
phytophysiognomies such as caatingas, restingas, or 
rocky outcrops along the Atlantic coast. A key to the 
abovementioned species are presented:
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Figure 2 – Distribution map of Stigmaphyllon carautae in Southeastern Brazil.

Key to the Stigmaphyllon species with ciliate/filiform hairs in the Atlantic Forest
1. Stigmas of posterior styles facing the posterior petal ........................................................................... 2
1’. Stigmas of posterior styles facing each other or the anterior style ....................................................... 3

2.	 Leaf	blades	sparsely	ciliate	with	short	filiform	hairs	when	mature	(Fig.	3b);	posterior	petal	with	
reddish stripes (Fig. 4b); samaras with dorsal wing elongated (Fig. 5b), nut smooth (Fig. 5b) .....  
 ...................................................................................................................Stigmaphyllon carautae

2’.	 Leaf	blades	densely	ciliate	with	long	filiform	hairs	when	mature	(Fig.	3e,f);	posterior	petal	yellow	
(Fig. 4a); samaras with dorsal wing reduced (Fig. 5c), nut rugose (Fig. 5c) ..................................  
 ....................................................................................................................Stigmaphyllon ciliatum
3. Stems with internodes forming a corky ridge (Fig. 4e); stigmas of posterior styles facing the 

anterior style (Fig. 4e) ................................................................Stigmaphyllon macedoanum
3’. Stems with internodes smooth; stigmas of posterior styles facing each other ...................... 4

4. Pedicels glabrous to glabrate; posterior petal yellow .................................................... 5
4’. Pedicels pubescent; posterior petal reddish ................................................................... 6

5. Leaf blades ovate (Fig. 3a), hastate or 2–3-lobed, margin entire (Fig. 3a); posterior 
petal larger than 10 mm diam. (Fig. 4a); samaras with nut smooth (Fig. 5a) .........  
 ..................................................................................... Stigmaphyllon auriculatum

5’. Leaf blades 5–7 lobed (Fig. 3c), margin dentate (Fig. 3c); posterior petal up to 9 
mm diam. (Fig. 4d); samaras with nut bearing a lateral crest (Fig. 5d) ..................  
 ..................................................................................Stigmaphyllon jatrophifolium
6. Leaf blades 5–7-lobed (Fig. 3d), margin dentate (Fig. 3d); petioles with a pair 

of glands bellow apex (Fig. 3d); petals with dentate to erose margins (Fig. 4g) 
 ..................................................................................Stigmaphyllon vitifolium

6’. Leaf blades reniform (Fig. 3h), margin lobulate (Fig. 3h); petioles with a pair 
of	glands	at	apex	(Fig.	3h);	petals	with	fimbriate	margins	(Fig.	4f) ................  
 ............................................................................Stigmaphyllon mikanifolium
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Figure 4 – Flowers of Stigmaphyllon species from the Atlantic Forest bearing ciliate/filiform hairs – a. S. auriculatum; 
b. S. carautae; c. S. ciliatum; d. S. jatrophifolium; e. S. macedoanum; f. S. mikanifolium; g. S. vitifolium. Photos: a. 
R.F.Almeida; b. R.G.B.Silva; c. M.O.O.Pellegrini; d. W.R.Anderson; e. R.Arruda; f. C.N.Fraga; g. A.C.S.DalCol.

Figure 3 – Leaves of Stigmaphyllon species from the Atlantic Forest bearing ciliate/filiform hairs (white arrows) – a. 
S. auriculatum; b. S. carautae; c. S. jatrophifolium; d. S. vitifolium; e. young leaves of S. ciliatum; f. mature leaf of 
S. ciliatum; g. S. macedoanum; h. S. mikanifolium. Photos: a,c,h. R.F.Almeida; b. R.G.B.Silva; d. A.C.S.DalCol; e,f. 
M.O.O.Pellegrini; g. R.Arruda.
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Figure 5 – Fruits of Stigmaphyllon species from the Atlantic Forest bearing ciliate/filiform hairs – a. S. auriculatum; b. 
S. carautae; c. S. ciliatum; d. S. jatrophifolium; e. S. vitifolium. Photos: a. C.Pessoa; b. R.G.B.Silva; c,e. R.F.Almeida; 
d. W.R.Anderson.
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Resumo 
Durante o resgate de Flora da usina Hidrelétrica Colíder foi coletado material de Heteropsis reticulata em 
todas as suas fases fenológicas, possibilitando ampliar o conhecimento desta espécie, até o momento apenas 
conhecida pelo material tipo herborizado. Este corresponde a um novo registro de distribuição geográfica 
para a região Centro Oeste, no estado do Mato Grosso.
Palavras-chave: Amazônia, hemiepífita, Monsteroideae, região neotropical, Rio Teles Pires.

Abstract 
During the flora rescue of Hydroelectric Power Plant of Colíder, material of Heteropsis reticulata was collected 
in all phenological phases, it allow us to increase knowledge of this species, until now it was known just by 
the type herborized material. This is also a new record of geographical distribution to Central-West region 
in the Mato Grosso state.
Key words: Amazon, hemiepiphyte, Monsteroideae, Neotropics, Teles Pires River.

Heteropsis reticulata (Araceae): complementação da descrição
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O gênero neotropical Heteropsis Kunth 
possui 18 espécies com centro de diversidade na 
Amazônia sul americana, sendo representado por 
ervas hemiepífitas (Soares et al. 2013). No Brasil, 
ocorrem 15 espécies, distribuídas desde a região 
sul até a região norte em áreas de Mata Atlântica, 
Cerrado e Floresta Amazônica (BFG 2015).

Apesar  de  ser  um gênero de fáci l 
reconhecimento, a delimitação das espécies 
é especialmente morosa pela proximidade e 
sobreposição das características distintivas. Além 
disso, devido à forma de vida hemiepífita, com 
ramos atingindo normalmente do sub-bosque até o 
dossel e inflorescências e frutos pouco conspícuos, 
torna-se difícil a visualização de indivíduos férteis 
na natureza, acarretando na subamostragem do 
grupo e sua pouca representatividade em coleções 
botânicas (Soares et al. 2013).

Durante o resgate de Flora da Usina 
Hidrelétrica de Colíder, nos municípios de 
Colíder, Claudia, Itaúba e Nova Canaã do Norte, 
estado do Mato Grosso, foi coletado material fértil 

de Heteropsis reticulata Croat & M.L.Soares. 
Devido à abundância da espécie na área do 
empreendimento, foi possível realizar coletas 
de qualidade com material em suas diferentes 
fases fenológicas, permitindo a análise de suas 
características em material fresco e ampliando o 
conhecimento taxonômico e ecológico deste táxon 
conhecido apenas pelas exsicatas do material tipo. 
Também foi possível registrar pela primeira vez a 
espata, cor de fruto e fotografar o material fresco, 
além de apresentar dados ecológicos da espécie.

Tratamento taxonômico
Heteropsis reticulata Croat & M.L.Soares, 
Systematic Botany 38(4): 956, 2013. Tipo: 
BRASIL. Acre: Cruzeiro do Sul, próximo ao 
aeroporto, 13.II.1976, fr., Monteiro & Damião 349 
(holótipo: INPA). Fig. 1

Erva hemiepífita escandente; ramo secundário 
11,2–26(–52) × 0,1–0,3 cm, subcilíndrico, aplanado 
em um dos lados do entrenó, estriado quando seco, 
gemas axilares presentes, entrenós 1,2–3,2 cm 
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Figura 1 – Heteropsis reticulata – a. hábito; b-e. folha – b. face adaxial; c. face abaxial; d. detalhe da base; e. detalhe das 
nervuras; f-l. inflorescência – f. pré antese; g-h. em antese, fase feminina; i-k. em antese, fase masculina; i. com espata 
ainda presente; j,k. espádice após queda da espata; l. espádice pós antese, iniciando frutificação; m. fruto jovem; n. fruto 
desenvolvido imaturo; o. fruto maduro; p. fruto maduro em corte; q-r. semente – q. semente com poupa envolvendo.
Figure 1 – Heteropsis reticulata – a. habit; b-e. leaf. b. adaxial face; c. abaxial face; d. detail of base; e. detail of veins; f-l. Inflorescence, f. pre 
anthesis; g-h. in anthesis, female phase; i-k. in anthesis, male phase; i. with spathe; j-k, spadix after deiscence of spathe; l. spadix pos anthesis, 
starting fruiting; m. young fruit; n. fruit developed immature; o. mature fruit; p. section of mature fruit; q-r. seed; q. seed with pulp involving.

5 
m

m

5 
m

m
5 

cm

1 
cm

1 
cm

1 
cm

1 
cm

2 
cm

a

d

e

c
b

jihgf

l m n o p q

r

k



Heteropsis reticulata: complementação da descrição e registro para o Mato Grosso

Rodriguésia 68(4): 1479-1481. 2017

1481

compr. Folhas com pecíolo 3–6 × 1–2 mm compr., 
canaliculado, margem ondulada, geniculado; limbo 
foliar (6,5–)8,7–172 × (1,2–)2,1–5,5 cm, elíptico a 
oblanceolado, base cuneada a arredondada, margem 
levemente sinuada e revoluta, ápice acuminado, 
coriácea, verde discolor; nervura central sulcada 
na face adaxial, proeminente e arredondada na face 
abaxial; nervuras laterais primária proeminentes; 
nervuras laterais interprimárias reticuladas e 
proeminentes; nervura coletora ca. 1 mm da 
margem, proeminente. Inflorescência terminal 
ou axilar; ramo florífero (1,5–)2,7–8,2 × ca. 0,2 
cm, subcilíndrico, entrenós 0,5–2,1 cm compr.; 
espata 2–3,2 × 2,2–2,6 cm, ovalada, côncava, 
margem inteira, ápice acuminado, verde quando 
imatura, externamente amarelo-claro a verde-claro 
e internamente alvascente quando madura, decídua 
durante a antese; espádice 1,6–2,6  × 0,5–0,7 cm, 
elíptico, cilíndrico, 3–5 espirais, (1–)2–3 flores 
por espiral, verde-claro, amarelado a alvacento; 
estípete 1–3 × ca. 2 mm, cilíndrico, verde; superfície 
floral (2–)4–6 mm; anteras ca. 1 mm compr., 
elípticas, castanho-paleáceas; estigma 1–2 mm 
compr., estreito-elíptico. Infrutescência 4,4–9,2 
× 2,2–3,6 cm, elíptica a oblonga; baga 1,4–2 cm 
compr., superfície alveolado-aureolada, castanha, 
lateralmente verde-azulada quando imatura e 
amarela quando madura; semente ca. 1,2 × 0,7 cm, 
elípticas a subglobosas, negras, 3–4 por baga; polpa 
alvo-hialina, recobrindo finamente as sementes.
Material examinado: Itaúba, Resgate de Flora da 
UHE Colíder, lote C de supressão, 10.XI.2014, fr., M.E. 
Engels et al. 4239 (HERBAM, MBM, TANG); Lote E de 
supressão, 20.II.2015, fl. e fr., M.E. Engels 2766 (CNMT, 
HERBAM, MBM, TANG, RB); 20.II.2015, fl. e fr., M.E. 
Engels 2767 (CNMT, HERBAM, MBM, TANG, RB); 
Lote G de supressão, 29.I.2015, fr., A.Z. Bronholi eq. 11-
237 (HERBAM, MBM). Nova Canaã do Norte, Resgate 
de Flora da UHE Colíder, lote A de supressão, 24.XI.2014, 
fl., M.E. Engels 4237 (CNMT, HERBAM, MBM, TANG, 
RB); 29.XI.2014, fl., M.E. Engels 4238 (MBM).

Heteropsis reticulata ocorre no Perú e no 
Brasil (Soares et al. 2013). No Brasil, até o momento 
era registrada apenas para o estado do Acre (Soares 
et al. 2013; BFG 2015), sendo este um novo registro 
de distribuição geográfica para o estado do Mato 
Grosso, na região Centro Oeste (Fig. 2).

Hemiepífita abundante nas matas às margens 
do rio Teles Pires, entre os municípios de Itaúba e 
Nova Canaã do Norte. Ocorre a cerca de 6 a 9 metros 

Figura 2 – Mapa de distribuição geográfica de Heteropsis 
reticulata. Círculos negros correspondem a distribuição 
conhecida e o quadrado branco o novo registro.
Figure 2 – Geographic distribution map of Heteropsis reticulata. 
Black circles correspond to the known distribution and the white 
square the new record.

do solo, normalmente não ultrapassando a altura 
da copa das árvores do estrato médio.  Seus ramos 
formam touceiras pouco densas. A floração ocorre 
nos meses de janeiro e fevereiro e a frutificação entre 
novembro e fevereiro.

Heteropsis reticulata é caracterizada pelo 
conjunto das seguintes características: folhas elípticas 
a oblanceoladas, margem revoluta, ápice acuminado, 
nervuras laterais interprimárias reticuladas; espádice 
com poucas e grandes flores (3–5 espirais, com 
1–3 flores por espiral, superfície floral (2–)4–6 
mm); frutos com superfície alveolado-aureolada de 
cor castanha, quando imaturo lateralmente verde-
azuladas e quando maduro amarelas.
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Resumo 
O presente trabalho apresenta os novos registros de Sobralia bletiae e S. macrophylla para o estado do Mato 
Grosso. São apresentadas as descrições, comentários taxonômicos e ecológicos, e uma prancha fotográfica 
das espécies estudadas.
Palavras-chave: Amazônia, epífita, nova ocorrência, orquídea, região neotropical.

Abstract 
This paper presents new records of Sobralia bletiae and S. macrophylla in the Mato Grosso state. Descriptions, 
taxonomic and ecological commentaries, and a photo board of the studied species are presented.
Key words: Amazon, epiphyte, new record, orchid, neotropics.
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Sobralia Ruiz & Pav. é constituído por 
cerca de 155 espécies, distribuídas do México 
até o Brasil (Govaerts 2016). Apesar de possuir 
flores vistosas, estas são delicadas e possuem uma 
vida curta (normalmente um dia), dificultando 
sua preservação e tornado o gênero de difícil 
classificação (Dressler & Pupulin 2014). Neste 
contexto, o exame de material fresco ajuda 
muito na verificação morfológica e consequente 
identificação taxonômica. 

No sistema de classificação atual, Sobralia 
está enquadrada na família Orchidaceae, subfamília 
Epidendroideae e tribo Sobralieae (Chase et 
al. 2015). Apesar da monofilia de Sobralieae, 
estudos filogenéticos moleculares apontam para 
o polifiletismo de Sobralia (Neubig et al. 2011).

Dentre as 23 espécies do gênero que ocorrem 
no Brasil, são citadas para o estado do Mato Grosso 
a ocorrência de cinco: Sobralia augusta Hoehne; 
S. cataractarum Hoehne; S. liliastrum Salzm. ex 
Lindl.; S. rondonii Hoehne; e S. sessilis Lindl. 
(BFG 2015).

Durante o resgate de flora da Usina 
Hidrelétrica Colíder, no estado do Mato Grosso, 
foi coletado material de Sobralia bletiae Rchb.f. e 
S. macrophylla Rchb.f., que correspondem a novos 
registros de distribuição geográfica para este estado. 

A Usina encontra-se no Rio Teles Pires, nos 
municípios de Cláudia, Colíder, Itaúba e Nova 
Canaã do Norte, na região Centro-Norte do estado, 
borda Sul da Amazônia brasileira, região de ecótono 
entre os domínios Amazônia e Cerrado (mapa da 
área em Engels & Ferneda Rocha 2016).

O material coletado foi herborizado segundo 
Fidalgo & Bononi (1989) e destinado para 
depósito nos Herbários CNMT, HERBAM, MBM, 
acrônimos de acordo com Thiers (continuamente 
atualizado) e TANG, Herbário da Universidade do 
Estado de Mato Grosso - Tangará da Serra, não 
indexado no Index Herbariorum.

O presente trabalho apresenta estes novos 
registros, trazendo descrições, comentários 
taxonômicos e ecológicos, bem como uma prancha 
fotográfica destas espécies. 



1484 Engels ME & Ferneda Rocha LC

Rodriguésia 68(4): 1483-1486. 2017

Taxonomia
1. Sobralia bletiae Rchb.f., Bot. Zeitung (Berlin) 
10: 713. 1852.
= Sobralia suaveolens Rchb.f., Gard. Chron., n.s., 
9: 622. 1878. 
= Sobralia epiphytica Schltr., Repert. Spec. Nov. 
Regni Veg. 12: 213. 1913. Fig. 1a-f

Erva epífita, cespitosa. Raízes 2–3 mm 
larg., sub-cilíndricas, castanha. Rizoma ca. 2 mm 
larg., cilíndrico, castanho, ca. 1 mm entre cormos. 
Caule colmoso 25 × 0,2 cm, cilíndrico. Folhas 
11,6–13,4 × 2,6–3,1 cm, lanceolado-elípticas, 
planas, verdes; base aguda, margem inteira, ápice 
agudo. Inflorescência apical, palciflora, uma flor 
por vez (flores não consecutivas); pedúnculo e 
raque inconspícuas, internos a bainha foliar distal. 
Flor ressupinada; ovário + pedicelo ca. 2 × 0,1 cm, 
sub-triangular, alvo; sépalas livres entre si, amarelas 
claras; sépala dorsal 2,4–2,8 × 0,5 cm, elíptica, base 
aguda, margem inteira, ápice agudo; sépalas laterais 
2,2–2,5 × 0,4–0,6 cm, elíptico-lanceoladas, base 
aguda, margem inteira, ápice agudo; pétalas 2,2–2,5 
× 0,4–0,5 cm, elíptico-lanceoladas, base aguda, 
margem inteira, ápice agudo, amarelo claro; labelo 
2,1–2,2 × 1–1,2 cm, trilobado, alvo amarelado 
com centro e carenas amarelo mais escuro, lobos 
laterais ca. 1,3 × 0,3 cm, obovalados, margem lisa 
se tornando fimbriada no terço apical, lobo central 
ca. 0,5 × 0,4 cm, arredondado-deltoide, margem 
fimbriada, obtuso-acuminado, carenas fimbriadas; 
coluna ca. 1,4 × 0,1 cm, alva; antera ca. 1 mm, 
globosa. Frutos não vistos.
Material examinado: BRASIL. MATO GROSSO: Nova 
Canaã do Norte, Resgate de FLORA da UHE Colíder, lote 
A de supressão. 28.II.2015, fl., M.E. Engels 3155 (MBM).

Sobralia bletiae ocorre na Costa Rica, 
Nicarágua, Panamá, Guiana Francesa, Suriname, 
Venezuela, Equador, Peru e Brasil (Govaerts 2016). 
No Brasil ocorre na região Norte, nos estados do 
Amazonas, Amapá, Pará e Rondônia (BFG 2015), 
sendo novo registro de distribuição geográfica para 
a região Centro Oeste, no estado do Mato Grosso.

Esta espécie pode ser reconhecida, dentre as 
demais que ocorrem no estado do Mato Grosso, 
pela forma de vida epífita; pelo porte pequeno (até 
ca. 30 cm); flores com pétalas e sépalas amarelas 
claras e labelo alvo amarelado com centro e carenas 
amarelo mais escuro; e pelo labelo trilobado com 
margem e carenas fimbriadas. Ocorre como epífita 
na altura do estrato médio (floresta com 15–20 m 
de altura), em áreas úmidas ou periodicamente 
inundáveis. Floração em fevereiro. Pouco frequente 
na área onde foi coletada.

2. Sobralia macrophylla Rchb.f., Bot. Zeitung 
(Berlin) 10: 713.1852.
= Sobralia chlorantha Hook., Bot. Mag. 78: t. 4682. 
1852. ≡ Cattleya chlorantha (Hook.) Beer, Prakt. 
Stud. Orchid.: 209. 1854. 
= Cyathoglottis macrantha Lem., Jard. Fleur. 4(1): 
855. 1854. 
= Sobralia rolfeana Schltr., Repert. Spec. Nov. 
Regni Veg. Beih. 17: 12. 1922. Fig. 1g-l

Erva epífita, cespitosa. Raízes 0,7–1 cm 
larg., cilíndricas, castanha. Rizoma ca. 8 mm 
larg., cilíndrico, verde acastanhado, ca. 1 cm entre 
colmos. Caule colmoso 30–80 × 0,4–0,5 cm, 
cilíndrico. Folhas (6–)12,8–20,7 × (3,1–)4,8–7,6 
cm, elípticas, planas, verdes; base aguda, margem 
inteira, ápice agudo a acuminado. Inflorescência 
apical, palciflora, uma flor por vez (flores não 
consecutivas); pedúnculo e raque inconspícuas, 
internos a bainha foliar distal. Flor ressupinada; 
ovário + pedicelo 2,8–4,5 × 0,3–0,4 cm, sub-
triangular, alvo; sépalas conadas ca. 1 cm basal, 
alvas; sépala dorsal 5–7,5 × 1,1–1,4 cm, elíptica 
a elíptico oblanceolada, base aguda, margem 
inteira, ápice agudo a agudo acuminado; sépalas 
laterais 5–7,5 × 1,2–1,5 cm, elípticas a elíptico 
oblanceoladas, base aguda, margem inteira, ápice 
agudo acuminado; pétalas 5–6,2 × 1,2–1,5 cm, 
oblanceoladas, base aguda, margem inteira, ápice 
agudo a obtuso, alvas; labelo 5,5–6,7 × 3,8–4,4 
cm, obovado, base cuneada, margem crespa, ápice 
retuso, alva com centro amarelo claro; coluna 3–4 
× 0,6–0,9 cm, sub-triangular, alva; antera 0,4–0,5 × 
0,3–0,4 cm, elíptica, alvo amarelado. Fruto maduro 
passados 10–12,5 × 1,8–4 cm, castanho quando 
seco e deiscente.
Material examinado: BRASIL. MATO GROSSO: 
Colíder, Resgate de FLORA da UHE Colíder, lote B 
de supressão, 10.XI.2014, fl. e fr., M.E. Engels 4072 
(HERBAM, MBM). Itaúba, Resgate de FLORA da 
UHE Colíder, lote E de supressão, 14.XII.2014, fl., M.E. 
Engels 3278 (HERBAM, MBM, TANG, CNMT); lote D 
de supressão, 23.I.2015, fl., M.E. Engels 4071 (MBM); 
lote G de supressão, 28.X.2015, fl., M.E. Engels 3747 
(HERBAM, MBM).

Sobralia macrophylla ocorre na Costa Rica, 
Nicarágua, Panamá, Guiana Francesa, Guiana, 
Suriname, Venezuela, Bolívia, Colômbia, Equador, 
Peru e Brasil (Govaerts 2016). No Brasil ocorre 
nas regiões Norte e Nordeste, nos estados do 
Amazonas, Amapá, Pará e Maranhão (BFG 2015), 
deste modo, este é um novo registro de distribuição 
geográfica para a região Centro Oeste, no estado do 
Mato Grosso, além de representar o limite austral 
da espécie.
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Figura 1 – a-f. Sobralia bletiae – a. hábito; b-d. flor; b. vista frontal; c. vista lateral; d. vista fronto-lateral; e. perianto 
distendido; f. detalhe do labelo. g-l. S. macrophylla – g. hábito; h-j. flor; h. vista frontal; i. vista lateral; j. vista fronto-
lateral; k. perianto distendido; l. detalhe do labelo.
Figure 1 – a-f. Sobralia bletiae – a. habit; b-d. flower; b. frontal view; c. lateral view; d. fronto-lateral view; e. flat perianth; f. detail 
of lip. g-l. S. macrophylla – g. habit; h-j. flower; h. frontal view; i. lateral view; j. fronto-lateral view; k. flat perianth; l. detail of lip.
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Esta espécie pode ser reconhecida, dentre as 
demais que ocorrem no estado do Mato Grosso, 
pela forma de vida epífita; folhas grandes e 
vistosas (até ca. 20 cm compr.), elípticas e verde 
escuras; pela inflorescência com pedúnculo e raque 
inconspícuos, internos a bainha foliar distal; flores 
alvas com centro do labelo amarelo; sépalas com 
base conadas; labelo inteiro, obovado, e margem 
crespa. Foi encontrada como epífita no estrato 
médio (floresta com 15–20 m de altura) de matas 
paludosas, periodicamente inundáveis ou nas 
margens de pequenos riachos que desembocam no 
rio Teles Pires. A forma de vida de S. macrophylla 
no Brasil é citada como terrícola (BFG 2015), 
contudo, na área de estudo apenas foi encontrada 
como epífita. Floração de outubro a janeiro.

O presente trabalho contribui com o 
conhecimento de Sobralia no estado de Mato 
Grosso, com a ampliação da distribuição geográfica 
conhecida de S. bletiae e de S. macrophylla para 
este estado e para a região Centro-Oeste, bem 
como fornece dados taxonômicos e ecológicos 
destas espécies.

Há poucos trabalhos florísticos e taxonômicos 
realizados no Mato Grosso (Koch & Silva 2012), 
e o desenvolvimento de estudos no estado resulta 
no aparecimento de diversas novidades (ver Engels 
et al. 2016). No caso de Sobralia, é perceptível 
que para um satisfatório conhecimento do gênero, 
é necessária a realização de um estudo que 
abranja uma significativa amostragem em todo o 
território mato-grossense, para saber a totalidade 
de espécies que ocorrem e sua real distribuição, o 
que permite obter dados taxonômicos, ecológicos 
e de conservação mais precisos.
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Resumo 
Byttneria catalpifolia subsp. catalpifolia é apresentada como um novo registro e Byttneria fulva como uma 
redescoberta para o estado do Pará, ambas com base em coleções provenientes da região da Volta Grande do 
rio Xingu. Descrições morfológicas, dados de distribuição geográfica e ilustrações das espécies são fornecidos, 
e são discutidas as afinidades taxonômicas das duas espécies.
Palavras-chave: Amazônia, distribuição, taxonomia, Xingu. 

Abstract 
Byttneria catalpifolia subsp. catalpifolia is presented as a new record and the rediscovery of Byttneria fulva 
for the Pará state, based on collections from the region of the Volta Grande of Xingu river. Morphological 
descriptions, geographic distribution data and illustrations are presente, and taxonomic relationships of the 
two species are discussed.
Key words: Amazon, distribution, taxonomy, Xingu.
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Byttneria Loefl. é um gênero pantropical  
que pertence à Byttnerioideae, uma das nove 
subfamílias de Malvaceae (Bayer et al. 1999; 
Bayer & Kubitzki 2003) com 138 espécies 
distribuídas nas regiões tropicais e subtropicais, 
predominantemente na América do Sul (Cristóbal 
1976; Cristóbal 2007). No Brasil, o gênero 
está representado por 52 espécies, das quais 11 
ocorrem no Pará (Cristóbal 1976).

O gênero é caracterizado por apresentar 
pétalas unguiculadas, geralmente carnosas com 
a base adnata ao tubo estaminal, formado por 
cinco estames e cinco estaminódios, assim como 
por apresentarem nectários na face abaxial das 
lâminas foliares e cápsula com proeminências 
na face dorsal (Cristóbal 1976). Byttneria está 
classificado em seis seções (Cristóbal 1976). As 
espécies tratadas no presente estudo pertencem 
a seção Vahihara J.Ar., que é caracterizada pelo 
hábito lianescente e conectivo inconspícuo (vs. 
conectivo articulado ao filete). 

No Pará, uma das áreas que necessitam de 
maior atenção quanto ao conhecimento de sua flora 
é a região da Volta Grande do rio Xingu, a qual 
vem passando por consideráveis mudanças na sua 
cobertura vegetal original devido principalmente à 
forte ação antrópica presente na zona de influência 
da rodovia Transamazônica (BR-230) e com a 
construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte 
(Salomão et al. 2007; Carneiro-Silva et al. 2015; 
Koch et al. 2015; Pantoja et al. 2015).

Durante o levantamento da flora de Malvales 
da região da Volta Grande do rio Xingu, duas 
espécies de Byttneria foram identificadas como 
novidades para a flora no estado Pará, com base 
no material proveniente do Projeto Salvamento e 
Aproveitamento Científico da Flora da UHE Belo 
Monte. Deste modo, o presente trabalho tem como 
objetivo contribuir para o conhecimento sobre a 
distribuição geográfica de B. catalpifolia subsp. 
catalpifolia e B. fulva, além de fornecer comentários 
taxonômicos e ilustrações dessas espécies.
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Taxonomia 
1. Byttneria catalpifolia Jacq. subsp. catalpifolia, 
Pl. Hort. Schoenbr. 1: 21-22. 1797. 
 Figs.1 a-c; 2

Lianas, ramos cilíndricos, pubescentes, com 
tricomas estrelados e glandulares avermelhados 
ou esbranquiçados. Estípulas caducas. Folhas 
dísticas; pecíolos 2,3–4,1 cm compr., pubescentes, 
indumento igual ao dos ramos e mais densos 
na porção apical do pecíolo; lâminas foliares 
8,1–10,5 × 4,2–6 cm, concolores, inteiras, 
palmatinérveas, 5-nervadas, ovadas, base 
arredondada, ápice acuminado, margem inteira, 
face adaxial glabrescente, com tricomas estrelados 
diminutos e esparsos, face abaxial pubescente 
com tricomas estrelados diminutos mais densos 
sobre as nervuras próximo a porção basal da 
lâmina; nectário localizado sobre a base da nervura 
principal. Inflorescências axilares ou terminais. 
Flores dispostas em cimeiras de 3–4 flores, pedicelo 
1–3 mm compr., tomentoso, tricomas estrelados 
diminutos, cálice com 5 sépalas lanceoladas, 4–5 
mm compr., profundamente lobado desde a base, 
externamente pubescente com tricomas estrelados 
diminutos, internamente pubescente na metade 
apical com tricomas estrelados e na metade basal 
com tricomas glandulares; pétalas 5–5,1 mm 
compr., brancas, unguiculadas, capuz não alado, 
inserido no tubo estaminal pela face anterior, 
lâminas lanceoladas, aplanadas e com margem 
inteira; tubo estaminal 1,35–1,6 mm compr., filetes 
subsésseis dispostos em 5 grupos adnatos ao tubo, 
anteras dorsifixas, deiscência longitudinal; ovário 
globoso, 5-locular, glabro, estigma capitado. Frutos 
e sementes não vistos. 
Material  examinado :  Altamira,  Rio Xingu, 
Transamazônica Km 46, Travessão 17, Largo do Passai, 
4.II.1987, fl., A.T.G. Dias et al. 1147 (MG). 

Byttneria catalpifolia é uma espécie 
composta por duas subespécies: B. catalpifolia 
subsp. catalpifolia que é encontrada nas Américas 
e caracterizada por apresentar tricomas estrelados 
nas lâminas foliares; e B. catalpifolia subsp. 
africana (Mast.) Exell & Mendonça, que ocorre na 
África (Angola, Congo, Costa do Marfim, Gabão e 
Uganda) e apresenta tricomas simples nas lâminas 
foliares (Cristóbal 1976). 

Byttneria catalpifolia subsp. catalpifolia 
apresenta a maior área de distribuição entre 
as espécies do gênero, ocorrendo no México, 
Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicarágua, 
Costa Rica, República Dominicana, Trinidad e 
Tobago, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, 

Bolívia e no Brasil (Bahia, Ceará, Espírito Santo, 
Goiás, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de 
Janeiro e São Paulo) (Cristóbal 1976). Nenhum 
trabalho apontou a ocorrência de B. catalpifolia 
subsp. catalpifolia para a região Norte, sendo esse 
o primeiro registro para o estado do Pará e para a 
região Amazônica no Brasil (Fig. 2).

A susbespécie catalpifolia caracteriza-se 
por apresentar pétalas planas (vs. cilíndricas 
ou claviformes nas demais espécies da seção 
Vahihara), além da ausência de fossa na região 
onde se insere no tubo estaminal (vs. presença de 
fossa nas pétalas), sendo esta mais plana, carnosa 
e com margem irregular (Cristóbal 1976). Segundo 
Cruz (2007), B. catalpifolia subsp. catalpifolia 
pode ser encontrada em áreas de cerrado e floresta 
estacional semidecidual na borda e no interior de 
mata. No Pará, foi encontrada em floresta de terra 
firma aberta. 

2. Byttneria fulva Poepp. & Endl., Nov. Gen. Sp. 
Pl. 3: 73. 1845. Figs. 1 d-e; 2

Lianas, ramos cilíndricos, tomentoso-
ferrugíneos, tricomas estrelados e glandulares 
diminutos, dispersos. Estípulas caducas. 
Folhas dísticas; pecíolos 0,75–2,1 cm compr., 
indumento e tricomas iguais aos dos ramos; 
lâminas foliares 5,7–11,3 cm × 1,9–5,1 cm, 
discolores, inteiras, palmatinérvias, 3-nervadas, 
elípticas, oblanceoladas e oblonga-lanceolada, 
raro obovadas, base arredondada ou levemente 
atenuada, ápice acuminado ou agudo, margem 
inteira, face adaxial glabra, face abaxial tomentosa, 
com tricomas estrelados diminutos, adpressos, 
brancos ou amarelados, densamente distribuídos 
sobre as nervuras principais e secundárias; 
nectário localizado sobre a base da nervura 
principal. Inflorescências axilares ou em pequenos 
ramos laterais. Flores dispostas em densos 
fascículos, numerosas, pedicelos 0,4–1 mm compr., 
indumento e tricomas iguais aos dos ramos; cálice 
com 5 sépalas ovadas, 0,25–0,3 mm compr., 
profundamente lobado desde a base, pubescente-
ferrugíneo, externamente com tricomas estrelados 
diminutos e  internamente com poucos tricomas 
sobre a nervura média; pétalas ca. 3 mm compr., 
amarelas, unguiculadas, porção inferior da unha 
estreitada formando um capuz acentuadamente 
canaliculado e alado, adnato ao tubo estaminal, 
lâmina lanceolada, carnosa e com margem inteira; 
tubo estaminal ca. 2 mm compr., filetes subsésseis, 
dispostos em 5 grupos adnatos ao tubo, anteras 
dorsifixas, deiscência longitudinal; ovário globoso, 
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Figura 1 – Espécies de Byttneria seção Vahihara – a-c. Byttneria catalpifolia subsp. catalpifolia – a. ramo florido; 
b. pétala unguiculada, vista ventral; c. detalhe do capuz acentuadamente canaliculado e alado na pétala; d-f. Byttneria 
fulva – d. ramo com flores e frutos; e. pétala unguiculada, vista ventral; f. parte da cápsula, vista dorsal. Ilustrações: 
Carlos Alvarez (a-c. A.T.G. Dias et al. 1147; d-e. A.T.G. Dias 492; f. S.A.M. Souza et al. 1203).
Figure 1 – Species of the Byttneria section Vahihara – a-c. Byttneria catalpifolia subsp. catalpifolia – a. flowering branch; b. unguiculate 
petal, ventral view; c. detail of the hood remarkedly canaliculate and winged in the petal; d-f. Byttneria fulva – d. branch with flowers 
and fruits; e. unguiculate petal, ventral view; f. part of the capsule, dorsal view. Illustrations: Carlos Alvarez (a-c. A.T.G. Dias et al. 
1147; d-e. A.T.G. Dias 492; f. S.A.M. Souza et al. 1203).

1 
m

m
1 

m
m

2 
m

m

2 
cm

2 
m

m

2 
cm a

b

c

e

f

d



1490 Ribeiro RCS et al.

Rodriguésia 68(4): 1487-1491. 2017

Figura 2 – Mapa de distribuição geográfica de Byttneria 
catalpifolia subsp. catalpifolia () e Byttneria fulva (○).
Figure 2 – Geographical distribution map of Byttneria catalpifolia 
subsp. catalpifolia () and Byttneria fulva (○).

5-locular, glabro; estilete ca. 2 mm compr. Fruto 
esquizocárpico, 1–1,2 cm diâmetro, globoso, 
deiscente, 5-mericarpos, 0,7–0,94 × 0,4–0,5 cm, 
mericarpos lenhosos com aculéolos agudos e 
rígidos com até 2,45 mm compr., tomentosos, 
com tricomas estrelados diminutos, ferruginosos 
e tricomas glandulares esbranquiçados, dispersos. 
Sementes 1 por mericarpo, 5 mm  compr., ovadas, 
puberulentas, com tricomas estrelados amarelados.
Material examinado: Altamira, margem direita do furo 
do Belo Sonho, 27.X.1986, fl., A.T.G. Dias 492 (MG); 
Ibid., margem direita do Rio Xingu, 12.X.1986, fl., 
R.T.P. et al. 245 (INPA, MG); lado esquerdo a jusante 
do Rio Xingu, no lago da ilha do Murici, 18.X.1986, 
fl., A.T.G. Dias 351 (MG); Rio Xingu, Ilha Grande no 
Bacabal, 14.II.1987, fr., S.A.M. Souza et al. 1203 (MG); 
Rio Xingu, Largo do Passai, 4.II.1987, fr., S.A.M. Souza 
et al. 1041 (MG); Óbidos, 18.XII. 1907, fl., A. Ducke 
9168 (INPA, MG).

Byttneria fulva é encontrada na Colômbia, 
Peru e no Brasil (Acre, Amazonas, Mato Grosso 
e Rondônia) (Cristóbal 1976). Existe um único 
registro dessa espécie no Pará, um espécime 
coletado por Spruce em 1849, entre os municípios 
de Óbidos e Santarém (Spruce 404 em BM!, K!, 

P!, W!) e que foi descrito por Bentham (1851) 
como uma espécie distinta, Byttneria discolor, 
tratada como seu sinônimo por Cristóbal (1976).  
Deste modo, essa é primeira vez que populações 
de Byttneria fulva são encontradas em 160 anos 
desde a coleta de Spruce (Fig. 2).

Byttneria fulva pode ser confundida com 
B. pescapriifolia Britton, por apresentarem o 
indumento tomentoso das folhas com tricomas 
estrelados diminutos e adpressos, além do 
formato das flores e frutos. Entretanto, B. fulva 
difere de B. pescapriifolia por apresentar maior 
abundância de tricomas ferruginosos nas folhas 
e ausência de tricomas densamente arranjados 
sobre as axilas das nervuras secundárias, além 
de lâminas foliares com base arredondada ou 
atenuada (vs. cordada ou lobada) (Cristóbal 
1976). Segundo BFG (2015), B. fulva ocorre em 
florestas de várzea, mesmo ambiente em que se 
registraram os espécimes no Pará. 
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Abstract
We present the first voucher-based record of Pouteria macrocarpa for Brazilian Atlantic forest and 
extend the occurrence area of it. Besides, a brief taxonomic description, an identification key for 
lignified-fruits Pouteria species, and information about phenology and herbarium records are provided. 
According to the IUCN Red List and the Red Book of the Brazilian Flora, the species is considered 
Vulnerable (VU). However, facing the new available data, we believe it should be reassessed as 
Endangered (EN).
Key words: Brazil, Chrysophylloideae, Ericales, Espírito Santo, Neotropics.

Resumo
Este é primeiro registro baseado em vouchers de Pouteria macrocarpa para a Mata Atlântica e 
informações sobre novas áreas de ocorrência da espécie são disponibilizadas. Além disso, são 
apresentadas uma breve descrição taxonômica, uma chave de identificação de espécies morfologicamente 
afins e informações fenológicas e das coleções botânicas. De acordo com a Lista Vermelha da IUCN 
e do Livro Vermelho da Flora Brasileira, a espécie é considerada Vulnerável (VU), no entanto, após 
re-análise dos dados aqui apresentados, P. macrocarpa deve ser recategorizada como Em Perigo (EN).
Palavras-chave: Brasil, Chrysophylloideae, Ericales, Espírito Santo, Neotrópicos.
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Atlantic Forest Domain encompasses about 
16,000 plant species in a mixture of contrasting 
vegetation types, which around 45% of them are 
considered endemic (Stehmann et al. 2009). It 
corresponds to 5% of the global number of species 
making it as one of the top five world biodiversity 
hotspots for angiosperms (Mittermeier et al. 
2005). Facing the importance of knowing its 
biodiversity, the Atlantic Forest is the second 
main distribution center in South America for the 
latescent family Sapotaceae which is often cited in 
floristic studies (Peixoto & Gentry 1990; Fabris & 
César 1996; Thomaz & Monteiro 1997; Saiter et 
al. 2011). However, those lists usually show high 
levels of non-specific determination.

Pouteria Aubl. (Sapotaceae, Chrysophylloideae) 
is the largest genus in the family and includes ca. 200 
species (Anderberg & Swenson 2003; Bartish et al. 
2005; Swenson & Anderberg 2005; Swenson et al. 
2007, 2008). The genus is restricted to the Neotropics 
(Swenson et al. 2013) and in Brazil, of 122 registered 
species, 50 are considered endemic (BFG 2015). 

Pouteria shows a great morphological 
variability but is characterized predominantly by 
arboreal individuals; absence of stipules; flowers 
with 4–6 free, imbricate sepals; tubular-cyathiform 
corolla with six lobes; stamens opposite to the corolla 
lobes, staminodes alternate to the corolla lobes; ovary 
1–6(–15)-locular and seeds with presence of adaxial 
scar, with or without endosperm (Pennington 1991). 
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Indeed, while carrying out a taxonomic 
survey of Pouteria in the Estação Biológica 
Santa Lúcia Biological (EBSL), a non-official 
protected area in the Espírito Santo State, Brazil. 
Fieldwork was performed from September/2013 
to July/2014 and a novelty for Atlantic Forest was 
recognized: Pouteria macrocarpa (Mart.) Dietr.

Main herbaria with holdings of Sapotaceae, 
especially from Espírito Santo State, were visited 
and/or consulted (CEPEC, CVRD, F, MBML, 
MO, NY, RB, VIES) (acronyms according to 
Thiers, continuously updated). For identification, 
type specimens, herbarium vouchers, and 
literature data were consulted and analyzed 
(Pennington 1990, 1991, 2006). For taxonomic 
description only specimens from Atlantic forest 
were considered.

The conservation status follow the IUCN 
red list criteria for assessments (IUCN 2014). 
Extent of Occurrence (EOO) and Area of 
Occupancy (AOO) were calculated using 
GeoCat - Geospatial Conservation Assessment 
Tool (Bachman et al. 2011) for assessments 
of extinction risk. Herein, only specimens 
determined by Sapotaceae specialists were 
considered.

Pouteria macrocarpa (Mart.) Dietr., Syn. pl., 1: 
431. 1839. -non Pouteria macrocarpa (Huber) 
Ducke [=Pouteria multiflora (A.DC.) Eyma]. 
 Figs. 1; 2

Pouteria macrocarpa is a tree species up 
to 20 m tall with large lignified globoid fruits 
(3.5–4.6 × 4.8–6.3 cm), scaling bark, and squamous 
branches; eucamptodromous leaves arranged in the 
apical portion of the branch, long petioles (3.2–4.5 
cm) and straight secondary veins, often with no 
inter-secondary, and tertiary oblique. 
Specimens examined: BRAZIL. BAHIA: Arataca, 
PARNA de Serra das Lontras, Trilha do mirante de Seu 
Artur, fr., 12.IX.2011, R.O. Perdiz et al. 940 (CEPEC, 
RB). ESPÍRITO SANTO: Santa Teresa, São Lourenço, 
Mata Fria, fr., 27.I.1999, L. Kollmann 1710 (MBML); 
Cabeceira do Rio Bonito, fr., 13.VI.2001, L. Kollmann 
3961 (MBML); Estação Biológica de Santa Lúcia, fr., 
5.IX.2001, L. Kollmann 4512 (MBML); fr., 18.IX.2002, 
R.R. Vervloet 913 (MBML); Nova Lombardia, Reserva 
Biológica (Rebio) Augusto Ruschi, fr., 1.IX.2002, R.R. 
Vervloet 620 (MBML).

Pouteria macrocarpa is easily recognized 
from the remaining lignified-fruit Pouteria species 
by puberulous and shorter pedicels (1.3–2.2 cm), and 
eucamptodromous leaves (see key below) (Fig. 1).

Key to lignified-fruit Pouteria species morphologically similar to Pouteria macrocarpa

1. Pedicels glabrous.
2. Leaves elliptic or elliptic-oblong, secondary veins parallel, straight to slightly arcuate, inter-

secondary rare, tertiary inconspicuous; pedicels 2–3 mm; seeds-1 .................. Pouteria foveolata
2’. Leaves oblanceolate, secondary veins slightly convergent, arcuate, inter-secondary short to 

moderately long, tertiary open-reticulated; pedicels 0.9–1.2 mm; seeds-several ...........................
 ........................................................................................................................... Pouteria laevigata

1’. Pedicels puberulous.
3. Leaves eucampto-broquidodromous, marginal veins obscure or absent, petioles length (2.2–)3–4.5 

cm; pedicels 0.8–2.1 mm; seeds one-several ....................................................... Pouteria lucuma
3’. Leaves eucamptodromous, thin marginal veins present, petioles length 1.3–2.2 cm; pedicels 1–1.5 

mm; seeds-several .........................................................................................Pouteria macrocarpa

The species has a known geographic 
distribution in Central and South America, from 
Costa Rica, Colombia (1,800 m alt.) to Brazilian 
Amazonian forest (Pennington 1991), and 
despite its geographic distribution, the species is 
apparently rare. Carneiro et al. (2013) barely cited 
it as occurring in the Atlantic forest when they 
give status of conservation assessments for several 
Brazilian plant species. However, this latter work 
did not mention which specimens were examined 

or any literature information they followed to 
ensure the real identity of the vouchers.

According to BFG (2015), P. macrocarpa is 
recorded to the Brazilian states of Amazonas, Pará, 
and Roraima. Thus, this is the first voucher-based 
record from the Brazilian Atlantic forest in the 
Bahia and Espírito Santo states to P. macrocarpa 
which now bears a disjunct distribution between 
Amazonian and Atlantic forests (Fig. 2). It 
endorses the list of Pouteria species cited by 
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Figure 1 – Pouteria macrocarpa – a. leaves; b. petioles; c-d. venation pattern on living and dried samples; 
e. petiole and buds; f. fruits; g. fruit and seed. [a-c. Mônico, A. (MBML); d-g Vervloet, R. 913 (MBML)]. 
Scale bar = 2 cm.

Alves-Araújo et al. (2014) and other groups of 
plants (Alves et al. 2003; Marchioretto et al. 
2004; Melo et al. 2009; Pontes & Alves 2011). 
Additionally, the species is often associated to 
the lowland forests, with only one record from 
Colombian mountains. 

The new populations are represented by 
five fertile records from Espírito Santo (four 
subpopulations) and Bahia states at MBML, 
CEPEC and RB herbaria (Tab. 1). There is one 
more specimen from Minas Gerais state at F 

herbarium which represents a historical record 
collected in 1930 (Pennington 1990) (Tab.1). 
However, the latter has no precise location 
and therefore was not included during threat 
assessments. 

Pouteria macrocarpa shows an EOO of 
5,166,542.196 km² and considering a discontinuous 
area between the Amazonian and Atlantic forests, 
the species would fit Least Concern (LC) 
assessment. In addition, the Red Book of Brazilian 
Flora (Carneiro et al. 2013) and the IUCN Red List 
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Figure 2 – New records of Pouteria macrocarpa (Mart.) Dietr. – (●) historical record with no precise location.

(IUCN 2015), assessed the species as Vulnerable. 
However, including the newly known records and 
with an AOO displaying a total of 68,000 km², 
the species should be, actually, considered as 
Endangered (EN), according to criteria B2b(iii) 
and C1 (IUCN 2012, 2013, 2014).

Three out of six specimens from Atlantic 
forest were mentioned as occurring in the EBSL. 

Plant taxonomy researches have been carried out 
on EBSL and have shown taxonomic novelties 
(Baitello 2001; Mass et al. 2001; Lombardi 2004; 
Fiaschi & Pirani 2005; Fraga & Saavedra 2006; 
Goldenberg & Reginato 2006; Alves-Araújo & 
Mônico 2017). 

ESBL is part of one of the most important 
refuges for Brazilian flora in the Atlantic forest 

State/City Locality Year Collector (Herbarium) Phenology

Minas Gerais* Districto Ilheu, Fazenda de Tabunha 1930* Mexia, Y. 4995 (F) Fruit

Espírito Santo/Santa Teresa São Lourenço, Mata Fria 1999 Kollmann, L. 1710 (MBML) Fruit

Espírito Santo/Santa Teresa Cabeceira do Rio Bonito 2001 Kollmann, L. 3961 (MBML) Fruit

Espírito Santo/Santa Teresa Estação Biológica de Santa Lúcia 2001 Kollmann, L. 4512 (MBML) Fruit

Espírito Santo/Santa Teresa Estação Biológica de Santa Lúcia 2002 Vervloet, R. 913 (MBML) Fruit

Espírito Santo/Santa Teresa Nova Lombardia, Rebio Augusto Ruschi 2002 Vervloet, R. 620 (MBML) Fruit

Bahia/Arataca Parque Nacional de Serra das Lontras 2011 Perdiz, R. 940 (RB) Fruit

Espírito Santo/Santa Teresa Estação Biológica de Santa Lúcia 2014 Mônico, A. s.n. (MBML) Sterile

Table 1 – Details of the new records of the tree species Pouteria macrocarpa in southeastern Brazil – (*) Historical 
record with no precise location.
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which constitute a green aisle where there are no 
high levels of logging. However, this scenario 
is different for Amazonian populations of P. 
macrocarpa due to the species domestication and 
its commercially valuable wood which might lead 
to genetic variability decrease (Carneiro et al. 2013).
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Nota Científica / Short Communication
A Sessão de Nomenclatura em Shenzhen (China) e as principais modificações 
no Código Internacional de Nomenclatura para Algas, Fungos e Plantas
The Nomenclature Section in Shenzhen (China) and the principal changes in the International 
Code of Nomenclature for Algae, Fungi, and Plants

Jefferson Prado1,4, Regina Y. Hirai1, Gustavo H. Shimizu2 & Patrick C. Cantuária3

Resumo 
Nesta nota científica estão sendo apresentadas e discutidas as principais modificações que serão introduzidas 
no Código de Shenzhen, que deverá ser publicado em 2018, aprovadas durante a Sessão de Nomenclatura do 
XIX Congresso Internacional de Botânica realizado na China, em julho de 2017. Dentre as modificações mais 
importantes destacam-se: a inclusão de uma Nota que esclarece lectotipificações inadvertidas, foi aprovado 
o conceito de registro de novos nomes de algas e plantas, a criação de um capítulo específico para as regras 
restritas aos fungos, modificações na Divisão III do Código com a inclusão dos procedimentos adotados 
durante a Sessão de Nomenclatura, inclusão do Apêndice I (Artigos que tratam de nomes de organismos 
híbridos) no corpo do Código, dentre outras.
Palavras-chave: Artigos, lectotipificações inadvertidas, propostas, votos institucionais.

Abstract 
In this short communication are being presented and discussed the main changes that will be implemented 
in the Shenzhen Code, that will be published in 2018, approved during the Nomenclature Section of the XIX 
International Botanical Congress held in China, in July 2017. Among the most important modifications are the 
inclusion of a Note that clarifies inadvertent lectotypifications, it was approved the concept of registration of 
new names of algae and plants, the creation of a specific chapter for the rules restricted to fungi, modifications 
in Division III of the Code with the inclusion of procedures adopted during the Nomenclature Section, inclusion 
of the Appendix I (Articles dealing with names of hybrid organisms) in the body of the Code, among others.
Key words: Articles, inadvertent lectotypifications, proposals, institutional votes.
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A Sessão de Nomenclatura do XIX Congresso 
Internacional de Botânica ocorreu na cidade de 
Shenzhen (China), nas dependências da Peking 
University HSBC Business School (PHBS), no 
período de 17–21 de julho de 2017. Os trabalhos 
foram coordenados por: Dra. Sandra Knapp 
(Inglaterra), Dr. Nicholas Turland (Alemanha), 
Dr. John Wiersema (Estados Unidos), Dra. Anna 
Monro (Austrália) e Dr. Yun-Fei Deng (China). 

Logo no início da Sessão foi anunciado 
que neste ano de 2017 as primeiras regras de 
nomenclatura, criadas por de Candolle (1867), 

completam 150 anos. Sem dúvida, uma data a ser 
comemorada por todos que apreciam as regras de 
Nomenclatura. Essas regras iniciais tornaram-se 
os seis princípios do Código de Nomenclatura 
Botânica e constituem a base de todas as regras de 
nomenclatura em vigência. Quando Alphonse de 
Candolle publicou suas idéias inicias ele postulou 
(traduzido aqui em inglês): “Meanwhile, let us 
perfect the system introduced by Linnaeus. Let 
us try to adapt it to the continual and necessary 
changes in our science...; let us attack abuses and 
negligence; and let us come to understanding on 
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debated points, if possible. We shall thus have 
paved the way for the practice of science for many 
years to come”. Felizmente as regras propostas por 
de Candolle foram prontamente aceitas e assim têm 
sido ao longo de todos esses anos.

Cabe esclarecer que a Sessão de Nomenclatura 
é o principal foro de discussões e votações das 
propostas que alteram o Código Internacional de 
Nomenclatura para Algas, Fungos e Plantas. Ela 
acontece em intervalos de seis anos, exatamente na 
semana que antecede o Congresso Internacional de 
Botânica. As propostas são previamente publicadas 
na revista TAXON, que é o veículo oficial de 
divulgação de Nomenclatura Botânica e pertence 
à International Association for Plant Taxonomy 
(IAPT). Para a Sessão deste ano em Shenzhen foram 
publicadas 397 propostas (Turland & Wiersema 
2017) e outras 16 propostas foram incluídas durante 
a Sessão (a regra é que essas propostas que surgem 
durante a Sessão sejam submetidas com a adesão 
de cinco participantes pelo menos), totalizando 
412 propostas. Este número de propostas é o maior 
desde a Sessão de Nomenclatura de 1950. As 
propostas publicadas passaram por um processo 
de votação via correio, que é chamado de votação 
preliminar. Nesta etapa votam os autores das 
propostas, os sócios da IAPT e os membros dos 
Comitês Permanentes de Nomenclatura (Comitê 
Geral de Nomenclatura e Comitês Específicos para 
cada grupo taxonômico: fósseis, algas, fungos, 
briófitas e plantas vasculares). Propostas com 

mais de 75% de votos negativos são consideradas 
rejeitadas a priori, porém podem ser discutidas na 
Sessão de Nomenclatura se assim for solicitado na 
Sessão; as demais são incluídas na pauta da Sessão 
de Nomenclatura para votação presencial. Nesta 
segunda etapa, têm direito a voto todos os presentes 
na Sessão. Os votos podem ser individuais ou 
institucionais. Cada Herbário, credenciado no 
Index Herbariorum, pode ser representado por 
um delegado e seu voto pode valer de um a sete, 
conforme o tamanho do acervo e o número de 
doutores associados à instituição. Cada participante 
na Sessão de Nomenclatura pode ter no máximo 15 
votos (1 voto pessoal e até 14 votos institucionais).

Inicialmente se inscreveram para esta Sessão 
de Nomenclatura de Shenzhen mais de 1000 
participantes. Entretanto, ao contrário do esperado, 
participaram efetivamente desta Sessão apenas 155 
pessoas (representando 30 países), sendo somente 
quatro representantes do Brasil (os autores da 
presente nota). A Figura 1 ilustra os delegados 
presentes.

Nesta Sessão os votos institucionais tiveram 
destaque especial, uma vez que houve menos 
participantes (155), porém com mais votos 
institucionais que somaram 427, em relação 
às duas Sessões anteriores de Nomenclatura 
(204 participantes/396 votos institucionais em 
Melbourne e 198/402 em Viena). Estiveram 
representados pelos brasileiros os seguintes 
herbários, com seus delegados e número de votos 

Figura 1 – Delegados presentes na Sessão de Nomenclatura do XIX Congresso Internacional de Botânica 
(Shenzhen, China, 2017). Foto: Li Zhang.
Figure 1 – Delegates present in the Nomenclature Section of the XIX International Botanical Congress (Shenzhen, China, 2017). 
Photo: Li Zhang.
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por instituição: Delegado: Jefferson Prado - 
Herbário do Jardim Botânico do Rio de Janeiro (RB, 
com 6 votos), Herbário do Instituto de Botânica 
(SP, com 4 votos), Herbário da Universidade 
de São Paulo (SPF, com 2 votos), Herbário da 
Universidade Estadual de Campinas (UEC, com 
2 votos); Delegado: Regina Y. Hirai - Herbário 
do Jardim Botânico Real de Madri (MA, com 4 
votos), Herbário da Universidade Nacional da 
Colômbia (COL, com 3 votos), Herbário do Museu 
Botânico Municipal de Curitiba (MBM, com 1 
voto); Delegado: Patrick C. Cantuária - Herbário do 
Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do 
Estado do Amapá, (HAMAB, com 1 voto). As seis 
instituições brasileiras somaram no total: 16 votos. 
Esta representação ainda é baixa, considerando que 
o total de votos institucionais que o Brasil poderia 
ter nesta reunião era de 29 votos (representados 
por 18 herbários) (veja mais detalhes em Funk & 
Turland 2016). Cabe ressaltar que apenas estes 18 
herbários brasileiros, dos 169 indexados no Index 
Herbariorum, responderam ao questionário enviado 
pelo Comitê Especial para Votos Institucionais. 
Portanto, apenas esses 18 teriam direito ao voto 
nesta Sessão de Nomenclatura.

Antes de iniciar a Sessão de Nomenclatura 
o Bureau de Nomenclatura, que é o responsável 
pelos trabalhos que serão desenvolvidos na Sessão, 
estipulou um Comitê de Nomeações. Cabe a este 
comitê buscar nomes de especialistas, durante toda 
a semana de trabalho, para compor os diferentes 
comitês que auxiliam os trabalhos de nomenclatura 
durante o período de seis anos, que corresponde ao 
intervalo de publicação dos Códigos Internacionais 
de Nomenclatura para Algas, Fungos e Plantas. 
Regina Y. Hirai, uma das autoras desta nota, fez 
parte deste Comitê de Nomeações.

Dentre as principais propostas aprovadas estão:
1 - A proposta publicada por Prado et al. (2015), que 
tratou sobre a inclusão de uma Nota esclarecendo 
lectotipificações inadvertidas, foi aprovada e 
deverá ser incluída no Art. 7 e não no Art. 9 
como proposto originalmente. Esta nota esclarece 
uma regra em vigência no Código desde 2000 e 
que estava sendo negligenciada pelos autores de 
tipificações.
2 - Foi aprovada parcialmente a proposta de 
registros de nomes de novos táxons de algas e 
plantas (proposta originalmente publicada por 
Barkworth et al. 2016). Por exemplo, quando uma 
nova espécie é descoberta nesses grupos, seu nome 
poderá ser registrado (em um centro indexador 
de nomes ou repositório), apresentando detalhes 

como: espécimes originais coletados, data da 
coleta, coletor, etc. Esses dados devem permanecer 
em um banco de dados on-line e de acesso 
aberto. Foi criado um Comitê Permanente para 
Registro de Nomes (Div. III), que deverá propor 
os novos Artigos que estabelecerão essas regras. 
Este conceito de registro de nomes aparecerá na 
forma de Artigo (no Art. 42) na próxima edição 
do Código. A data para que esta regra entre em 
vigor não foi decidida. Porém, deverá ser definida 
na próxima Sessão de Nomenclatura em 2023 e, 
quando começar a valer, o registro será obrigatório 
para que um nome seja validamente publicado. Esta 
regra já é adotada para nomes de fungos, desde o 
Código de Melbourne (McNeill et al. 2012).
3 - Para a construção de nomes de categorias 
superiores em algas a terminação -phycota não 
será mais permitida a partir de 1 de janeiro de 
2019 (proposta publicada por Nakada 2016). 
Esta regra aparecerá como um Artigo na próxima 
edição do Código.
4 - Ficou definido que determinadas informações 
não fazem parte do conteúdo de um trabalho 
de nomenclatura, tais como: volume da revista, 
fascículo, paginação, etc. Entretanto tabelas, 
figuras, mapas, gráficos e outros são partes 
integrantes do texto. Esta regra aparecerá como 
um Artigo, na próxima edição do Código. Esta 
modificação foi aceita a partir de uma proposta de 
Turland & Knapp (2016).
5 - A mudança mais significativa para o Código de 
Shenzhen é, sem dúvida, a criação de um capítulo 
especial no Código que reunirá todos os artigos que 
são específicos para fungos. Esta regra aparecerá 
como um Artigo, na próxima edição do Código. Esta 
proposta foi publicada por May (2016). Esses artigos 
poderão ser alterados pela Sessão de Nomenclatura 
do Congresso Internacional de Micologia, que 
acontece em intervalos de quatro anos, sendo que 
o próximo será em Porto Rico, em julho de 2018. 
Essas modificações serão apresentadas apenas na 
versão online do Código de Shenzhen, cuja versão 
impressa deverá ser publicada até junho de 2018, 
antes do Congresso Internacional de Micologia. 
Os Artigos que se aplicam a todos os organismos e 
também aos fungos seguem como antes, distribuídos 
ao longo do corpo do Código. 

Uma outra alteração é que os especialistas 
que deverão compor o Comitê de Nomenclatura 
para Fungos serão indicados e aprovados na Sessão 
de Nomenclatura do Congresso Internacional de 
Micologia e não mais pela Sessão de Nomenclatura 
do Congresso Internacional de Botânica.
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6 - Será incluído na Divisão III uma descrição 
sucinta dos procedimentos que são adotados durante 
a Sessão de Nomenclatura. Os procedimentos 
que acontecem durante a Sessão nunca foram 
explicitados no Código, na Divisão III. Esta 
modificação foi proposta por Knapp et al. (2016). A 
inclusão desses procedimentos no corpo do Código 
atende a um pedido antigo da comunidade Botânica, 
que exigia transparência dos procedimentos 
adotados na Sessão de Nomenclatura.
7 - Foram criados cinco comitês especiais que 
deverão trabalhar no período entre a Sessão 
de Nomenclatura de Shenzhen e a Sessão de 
Nomenclatura do Rio de Janeiro. Os comitês são: 
Comitê Especial para Tipificações, Comitê Especial 
para o uso de DNA como tipo Nomenclatural, 
Comitê Especial para Nomes Disponíveis, Comitê 
Especial para Fungos Pleomórficos, Comitê 
Especial para Participação Virtual na Sessão de 
Nomenclatura. A criação desses comitês é resultante 
das discussões surgidas durante a Sessão de 
Nomenclatura de Shenzhen. Dada a complexidade 
dos assuntos abordados, houve a necessidade de se 
criar comitês específicos que deverão apresentar 
propostas de mudanças no próximo Código.
8 - Foram também criados dois Comitês 
Permanentes, que aparecerão na Divisão III do 
Código de Shenzhen: Comitê para Registros de 
Nomes e Comitê para Votos Institucionais. O 
registro de nomes já está em prática para publicação 
de nomes de fungos. Os votos institucionais 
deverão ser revisados para cada nova Sessão de 
Nomenclatura.
9 - Foi também aprovado que os Artigos do Apêndice 
I, relacionados aos nomes de organismos híbridos 
(H.1–H.12), serão incorporados ao corpo principal 
do Código nos locais onde forem pertinentes. 
Os demais Apêndices serão renumerados. Esta 
modificação foi proposta por Zhu (2014).
10 - Dentre as propostas que surgiram ao final da 
Sessão e que foram aprovadas, destaca-se aquela 
que permitirá a conservação de nomes genéricos de 
organismos híbridos. A conservação de nomes de 
organismos híbridos só era permitida até então para 
espécies. Esta regra aparecerá como um Artigo, na 
próxima edição do Código.

Várias propostas, tais como: inclusão de 
novos exemplos no Código e outras propostas 
consideradas puramente editoriais não foram 
discutidas na Sessão de Nomenclatura. Isto foi 
acordado pela plenária, no início dos trabalhos. 
Desta forma, cabe exclusivamente ao Comitê 
Editorial do Código de Shenzhen decidir sim ou 

não pela inclusão de tais modificações no Código. 
Este mesmo procedimento já havia sido adotado na 
Sessão de Nomenclatura de Melbourne, em 2011. 
O Comitê Editorial do Código deverá se reunir 
presencialmente em dezembro de 2017, no Jardim 
Botânico de Berlim, para compilar as decisões 
finais da edição do Código de Shenzhen. O primeiro 
autor desta nota (Jefferson Prado) fará parte do 
Comitê Editorial do Código de Shenzhen. Cabe 
esclarecer também que a escolha dos membros do 
Comitê Editorial do Código é feita pela plenária 
da Sessão de Nomenclatura. Para ser membro 
deste comitê é necessário estar presente na Sessão 
de Nomenclatura e ter acompanhado os trabalhos 
durante a semana.

Finalmente, gostaríamos de informar que a 
próxima Sessão de Nomenclatura será realizada 
no Brasil, em julho de 2023, na cidade do Rio 
de Janeiro, por ocasião do próximo Congresso 
Internacional de Botânica. Espera-se que o Brasil e 
suas instituições sejam melhor representados neste 
próximo evento. 
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