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Polígalas do Brasil V
Seção Polygala (Polygalaceae)
Maria do Carmo Mendes Marques*
Jardim Botânico do Rio de Janeiro
Rua Pacheco Leão, 915 — Rio de Janeiro — Brasil — Cep 22460
RESUMO
A seção Polygala é caracterizada, principalmente, pela carena cristada. Ela engloba, em
território brasileiro, 88 espécies e 22 variedades, que são aqui descritas, discutidas e ilustradas.
É apresentada uma chave dicotômica para a identificação das séries e respectivas espécies com suas variedades, assirp como sua distribuição geográfica. São sinonimizadas 16
espécies, seis variedades e uma subvariedade; rebaixadas nove espécies à categoria de variedade, criadas duas séries para a seção, dado um novo nome específico e são considerados duvidosos cinco binômios.
ABSTRACT
The section Polygala is characterized specialy by crested keel. It comprises 88 (eighty
eight) species and 22 (twenty two) varieties in our flora, which are going to be here described, discussed and illustrated.
A dichotomical key to the identification of these series and respective species with their
varieties is showed, as well as its geographical distribution. Sixteen species, six varieties and
a sub-variety are placed in synonymy; nine species are put down in the variety class, two
series are created, a new name is given and five doubtful species are considered too.
INTRODUÇÃO
Dentre as seções do gênero, a que subordina o maior número de espécies é
a seção Polygala. Desse modo, foi subdividida por Chodat (1896) em subseções,
e estas em séries. As subseções Apterocarpae e Hemipterocarpae e o grupo Pterocarpae, caracterizados pelos frutos não alados, semi-alados e alados, respectivamente, não são bem delimitados, pois certas espécies — como, por exemplo, P.
remansoensis Chod. de Apterocarpae — apresentam ou não frutos alados, e P. aspalatha L. e suas variedades de Pterocarpae apresentam frutos alados ou semialados. Assim, neste trabalho elas não são consideradas no conceito de Chodat.
Aproveita-se, porém, a maioria de suas séries, com exceção da série Nudicaules,
por ser constituída de espécies muito heterogêneas, e da série Brasilienses (Sphalm
subseção III — Brasilienses — Chodat 1896:336), por suas espécies brasileiras {P.
roubienna St.-Hil. e P. lancifolia St.-Hil.) estarem melhor situadas na série Linoideae, e por P. brasiliensis não estar incluída na série, como recomenda o código.
Recebido em 28/10/86; aceito para publicação em 10/12/88.
•Pesquisadora do Jardim Botânico do Rio de Janeiro e bolsista do CNPq.
Arquivos do Jardim Botânico do Rio de Janeiro Vol. XXIX: 1-114

MATERIAL E MÉTODOS
Para o estudo considerado, foi utilizado material vivo e herborizado, depositado nos seguintes herbários das instituições brasileiras e estrangeiras:
— Botanical Museum of the University of Copenhagen, Dinamarca ( O ;
— Botanische Staatssammiung (M); Menzinger Strasse 67, D-8, München
19, Federal Republic of Germany; BRD (M);
— Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlim-Dahlem, Alemanha
(B);
— Botany, British Museum (Natural History) Department of Botany, London (BM);
— Conservatoire et Jardin Botaniques, Genève, Switzerland (G);
— Fundación e Instituto Miguel Lillo, San Miguel de Tucumán. Argentina
(LIL);
— Goteborgs Universitet Botaniska Museet, Sweden (GB);
— Gray Herbarium of Harvard University, Cambridge, USA (GH);
— Herbário do Centro de Pesquisas do Cacau, Itabuna, Bahia, Brasil
(CEPEC);
— Herbário da Universidade de São Paulo, Brasil (SPF);
— Herbário do Instituto de Botânica de São Paulo, Brasil (SP);
— Herbário Reserva Ecológica de Brasília — DF, Brasil (IBGE);
— Herbário da Universidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil (HUJF);
— Institute for Systematic Botany, Utrecht, Netherlands (U);
— Jardim Botânico do Rio de Janeito, Brasil (RB);
— Jardin Botanique National de Belgique, Bruxelles, Belgium (BR);
— John G. Searle Herbarium, Field Museum of Natural History Chicago, Illinois, USA (F);
— Missouri Botanical Garden, Saint Louis, Missouri, USA (MO);
— Museu Argentino de Ciências Naturales Bernardino Rivadavia e Instituto
Nacional de Investigaciones de Las Ciências Naturales, Buenos Aires, Argentina (BA);
— Museu Botânico Municipal, Curitiba, Paraná, Brasil (MBM);
— Museum National d'Histoire Naturelle, Laboratoire de Phanérogamie, Paris, França (P);
— Museu Nacional do Rio de Janeiro, Departamento de Botânica, Brasil (R);
— Naturhistorischer Museum, Wien, Áustria (W);
— Rijksherbarium, Leiden, Holanda (L);
— Staatsinstitut fur Allgemeine Botanik und Botanischer Garten Herbarium
Hamburgense (HBG);
— Section for Botany, Swedish Museum of Natural History (Naturhistoriska Riksmusseet) Stockholm, Sweden (S);
— Systematisch-Geobtanisches Institut Universitat, Goettingen, Alemanha
(GOET);
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— The Herbarium, Institute of Systematic Botany, University of Uppsala,
Uppsala, Sweden (UPS);
— U.S. National Herbarium, Department of Botany, Smithsonian Institution,
Washington, USA (US);
Os métodos empregados seguiram aqueles já citados no trabalho anterior (Marques, 1979).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Distribuição

geográfica

As espécies são quase todas americanas; poucas são encontradas no litoral
africano.
Considerações

econômicas

Dentre as espécies que integram a seção Polygala, é a P. senega L , do sul
do Canadá e do leste dos EUA, a mais conhecida pelas suas propriedades medicinais. Ela encerra senegina (glicosídio próximo da saponina), ácido poligálico, salicilato de metila, pectina, resina, açúcares, óleo graxo e traços de óleos essenciais.
É recomendada nas bronquites subagudas e crônicas e, por alguns autores, no
reumatismo.
No Brasil, P. paniculata L. (barba-de-são-pedro) e P. timoutou Aubl. (Timutu)
apresentam as mesmas aplicações acima citadas, e também são conhecidas pelo
nome vulgar de "raiz de senega".
Na Argentina, P. aspalatha L é considerada tóxica.
Diagnose da seção
Chodat, Mém. Soe. Phys. et d'Hist. Nat. Genève 31. part. 2(2): 120, 1893; id.
in Engler u. Prantl. Nat. Pflanzenf. 3(4): 330, 333, 1896; Marques, Rodriguésia 31
(48): 207, 1979.
= Seção Orthopolygala Chod., loc. cit.; Marques, loc. cit., pro syn.
Ervas ou, raro, subarbustos. Sêpalas persistentes no fruto; as externas livres
entre si. Carena de ápice cristado. Corola com três pétalas hipóginas; anteras uniloculares, poricidas; grãos de pólen equiaxiais. Ovário glabro; estilete terminado em
uma cavidade pré-estigmática hipocampiforme, navicular ou em forma de coifa esférica, com a extremidade inferior terminada em um'estigma, geralmente globoso.
Cápsula glabra, membranácea. Sementes com tegumento negro e crustáceo; endosperma carnoso; embrião contínuo, reto ou ligeiramente encurvado, loriforme ou
oblongo; cotilédones plano-convexos, um pouco menores que o eixo hipocótilo-raiz.

Espécie-tipo: Polygala vulgaris L.
Chave para identificação das séries e respectivas espécies com suas variedades.
1. Estilete terminado por uma cavidade pré-estigmática cimbiforme (Figs. 1 g e
2 b) ou hipocampiforme (Fig. 10 c);
2. Cavidade pré-estigmática cimbiforme, cuja extremidade superior tem um apêndice cristado bem evidente, ou provida de um tufo de pêlos abundantes ou,
Poligalas do Brasil - Seção Polygala
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rarissimamente, escassos, e, nesse caso, as sementes são cônicas, não apendiculadas;
3. Cúculo da carena sulcado no dorso (Fig. 1 b); estames 6-7; ápice da cavidade
pré-estigmática com escassos pêlos, às vezes inconspícuos (Fig. 1 d); erva
de 4-10 cm de altura, caule folioso; corola persistente no fruto; sementes cônicas, não apendiculadas (Fig. 1 e)
I — Série Sedoideae
1 — P.

sedoides

3. Cúculo da carena não sulcado no dorso; estames 8; ápice da cavidade préestigmática com apêndice cristado bem evidente ou com um tufo de pêlos
abundantes;
4. Cavidade pré-estigmática ereta, cuja extremidade superior apresenta um tufo
de pêlos abundantes séssil ou subséssil (Fig. 1 g) e sementes piramidais com
uma coroa de pêlos longos na base (Fig. 1 m) ou oblongo-piramidais com uma
coroa de pêlos curtos na base (Fig. 1 p) ou sementes não piramidais nem
oblongo-piramidais e, nesse caso, o caule é herbáceo e subáfilo (flores e frutos
pontuados de glândulas cróceas)
II — Série Trichospermae
5. Sementes piramidais ou oblongo-piramidais, pilosas e com uma coroa de pêlos curtos ou longos na base.
6. Sementes piramidais, de 1-2,6 mm de comprimento, com uma coroa de pêlos
longos na base, apendiculadas ou não;
7. Sementes não apendiculadas (Fig. 1 m);
8. Flores de 6-8 mm de comprimento; corola com quase o dobro das sépalas
internas (Fig. 1 f); estilete ca. de cinco vezes maior que o ovário e quatro vezes maior que a cavidade pré-estigmática (Fig. 1 g)
2 — P. adenophona
8. Flores de 2,2-6,0 (-6,5) mm de comprimento; corola pouco maior, do mesmo
comprimento ou menor que as sépalas internas (Fig. 1 h, /); estilete pouco
maior, do mesmo comprimento ou menor que o ovário e que a cavidade pré-estigmática (Fig. 1 k);
9. Pedicelo de 1,8-3,5 mm de comprimento (Fig. 1 h); bractéolas persistentes
na flor e, por vezes, no fruto; corola caduca no fruto (Fig. 1 /);
10. Flores de 3,0-4,0 mm de comprimento; carena com ungüículo mais ou menos
do mesmo comprimento do cúculo; estilete menor ou do mesmo comprimento
do ovário
3 — P. longicaulis var. longicaulis
10. Flores de 5-6,5 mm de comprimento; carena com ungüículo muito maior que
o cúculo; estilete maior que o ovário
3 a — P. longicaulis var. maior
9. Pedicelo de 0,5-0,8 mm de comprimento (Fig. 1 /); bractéolas caducas na flor;
corola persistente no fruto (Fig. 1 /)
4 — P. pseudovariabilis
7. Sementes apendiculadas (Fig. 1 o)

5 — P. variabilis

6. Sementes oblongo-piramidais, de 3-4 mm de comprimento, com uma coroa
de pêlos curtos na base, apendiculadas (Fig. 1 p)
6 — P. remansoensis
5. Sementes oblongas, ovóides ou orbiculares, glabras ou pubérulas, sem coroa
de pêlos na base;
11.

Corola persistente no fruto;

12. Flores com 2,5-4,1 mm de comprimento, pecioladas (Fig. 1 q); sementes oblon4
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gas ou ovóides, com 0,8-1,0 mm de comprimento; estilete caduco no fruto
(Fig. 1 s);
13. Bractéolas caducas na flor; sementes ovóides (Fig. 1 f) ou oblongas, glabras,
ou pubérulas, com pêlos retos;
14. Sépalas e pétalas laterais internas integérrimas (Fig. 1 u, v)
7 — P herbiola var. herbiola
14. Sépalas e pétalas laterais internas denteadas (Fig. 1 x, z)
7 a — P. herbiola var. vitellina
13. Bractéolas persistentes na flor e, por vezes, no fruto; sementes globoso-cilín• dricas, com pouquíssimos pêlos curtos e levemente glochidiatos (Fig. 1 a')
7 b — P. herbiola var. chapadensis
12. Flores com ca. de 1,5 mm de comprimento, subsésseis (Fig. 1 b'), sementes
globosas (glabras) com ca. de 0,3 mm de comprimento (Fig. 1 e'); estilete
persistente no fruto (Fig. 1 d')
8 — P. subtilis
11. Corola caduca no fruto;
15. Sementes subglobosas, glabras, não apendiculadas (Fig. 1 h'); sépalas internas menores que a corola (Fig. 1 f); raque glabra conspicuamente cróceo-glandulosa; (flores com 2,5-2,8 mm de comprimento, alvacentas)
9 — P saprophytica
15. Sementes ovóides, pubérulas ou com pêlos levemente glochidiatos, apendiculadas; sépalas internas maiores que a corola; raque com escassos pêlos,
inconspicuamente cróceo-glandulosa;
16. Sementes com pêlos levemente glochidiatos e com dois apêndices pequeníssimos, alcançando mais ou menos 1/8 do comprimento da semente (Fig. 1
kl
10 — P apparicioi
16. Sementes pubérulas e com dois apêndices alcançando mais ou menos 1/3
do comprimento da semente (Fig. 1 u')
11 — P. juncea
4. Sem o conjunto de caracteres;
17. Cavidade pré-estigmática oblíqua, cuja extremidade superior tem um apêndice cristado bem evidente (Fig. 2 b); caule anguloso-alado; folhas verticiladas
ou verticiladas na porção inferior e opostas ou alternas para o ápice; corola ca r
duca no fruto não alado; ovário menor ou do mesmo tamanho do estilete; sementes com pêlos retos, apendiculadas
II — Série Galioideae
18. Bractéolas persistentes no fruto;
19. Inflorescência densiflora; flores com 2,5-4,0 mm de comprimento;
20. Racemos longos, com 1,6-5,0 cm de comprimento.... 12 — P

adenophylla

20. Racemos curtos, capituliformes, com até 1,0 cm de comprimento
:
13 — P. wittrockiana
19. Inflorescência laxa; flores com 2,0-2,2 mm de comprimento (Fig. 2 j)
14 — P distans
18. Bractéolas caducas no fruto;
21. Flores com 1-2 mm de comprimento (Fig. 2 o;) lobos laterais da carena acima
do ápice da abertura do cúculo (Fig. 2 r)
15 — P galioides
Poligalas do Brasil • Seção Polygala
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21. Flores com 2,5-4,0 mm de comprimento (Fig. 2 x , e'); lobos laterais da carena
abaixo do ápice da abertura do cúculo (Fig. 2 /');
22. Inflorescência laxa;pedicelo com 0,8-1,2 mm de comprimento (Fig. 2 x); folhas
lineares ou linear-oblongas, com 12-25 mm de comprimento e 1-3 mm de largura
16 — P. molluginifolia
22. Inflorescência densiflora (Fig. 13 /?). pedicelo com 0,2-0,5 mm de comprimento (Fig. 2 e'); folhas inferiores elípticas ou lanceoladas, as superiores oblongas
ou lineares, com 12-24 mm de comprimento e 4-8 mm de largura
...17 — P. asperuloides
17. Sem o conjunto de caracteres;
23. Corola persistente no fruto;
24. Inflorescência congesta em racemo cilíndrico-cônico; com bractéola central ovada,lanceolada ou elíptica (Fig.3£>, x); cúculo da carena desprovido de abinhas
apicaislfolhas eretas ou adpressas no caule,freqüentementeverticiladasna base)
IV — Série Timoutoideae
25. Caule cilíndrico na porção ínfima da base, para o ápice distintamente alado
na base das folhas;
26. Bractéola central alcançando ou ultrapassando o ápice da flor (Fig. 3 a, m);
inflorescência com ápice comoso;
27. Ervas de 10-30(-40) cm de altura; racemos sésseis ou com pedúnculo de até
1 cm de comprimento
18 — P. cuspidata var. cuspidata
27

Ervas de (30-140-75 cm de altura; racemos com pendúculo de 2-6 cm de comprimento
18 a — P. cuspidata var. comata

26. Bractéola central não alcançando o ápice da flor (Fig. 3 p ) ; inflorescência não
comosa no ápice;
28. Flores de 5,0-6,5 mm de comprimento; sépalas externas conspicuamente
ciliadas;
29. Bractéola central com 5,0-5,2 mm de comprimento, 1,0-1,2 mm de largura,
lanceolada, quase plana (Fig. 3 q); sépalas internas não ciliadas
'.
19 — P. bracteata
29. Bractéola central com 4,0-5,0 mm de comprimento, 2,3-3,0 mm de largura,
largamente elíptica, côncava (Fig. 3 x); sépalas internas ciliadas
20 — P irwinii
28. Flores de 2,0-4,0 mm de comprimento; sépalas externas não ciliadas ou escassamente ciliadas para o ápice;
30. Sépalas externas superiores lanceoladas (Fig. 3 h'); bractéolas laterais igualando ou quase alcançando o comprimento da central não ciliada, porém mais
estreitas (Fig. 3 g')\ crista da carena com segmentos trífidos (Fig. 3 /.')
21 — P. timoutou
30. Sépalas externas superiores de ovadas a suborbiculares (Fig. 4 c, k, u); bractéolas laterais de 1/3 até metade do comprimento da central ciliada (Fig. 4,
b, j, t); crista da carena com segmentos inteiros, bífidos, bilobados ou irregularmente denteados (Fig. 4 e, n, x);
31. Bractéolas persistentes no fruto; flores com 2,5-3,5 mm de comprimento, pouco ou muito maculadas de glândulas, geralmente orbiculares (Fig. 4 /, s);
6
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32. Ervas de 10-25 cm de altura, com folhas subimbricadas (lâmina foliar de 10-30
mm de comprimento, 1-5 mm de largura, linear, loriforme, elíptica ou lanceolada);
33. Folhas todas alternas ou verticiladas na base e alternas para o ápice; sépaias
externas superiores com ápice agudo ou obtuso, acuminado ou apiculado
(Fig. 4 k)
22 — P timoutoides var. timoutoides
33. Folhas de 3-4 verticiladas até quase metade de sua altura; sépaias externas superiores com ápice arredondado, não acuminado, não apiculado
22 a — P. timoutoides var. maguirei
32. Erva de 30-65 cm de altura, com folhas esparsas (lâmina foliar de 12-25 mm
de comprimento, 1-1,5 mm de largura, linear, loriforme ou, raramente, estreitamente lanceolada)
23 — P. hygrophila
31. Bractéolas caducas no fruto; flores com 2-2,2 mm de comprimento, muito
maculadas de glândulas alongadas (Fig. 4 a); (lâmina foliar com 5-12 mm de
comprimento, 1-2,5 mm de largura, lanceolada)
24 — P. carphoides
25. Caule cilíndrico, não alado (folhoso ou subáfilo);
34. Caule e ramos com numerosas folhas muito aproximadas ou folhas esparsas;
folhas lineares; bractéolas centrais 1,7-2,1 mm de comprimento, 0,3 mm de
largura, ciliadas (Fig. 4 b'); apêndices da semente alcançando metade até comprimento total da mesma (Fig. 4 n'); crista da carena 4 — lobada (Fig. 4 f)
25 — P. celosioides
34. Caule de ramos subáfilos; folhas escamiformes, mal conspícuas; bractéolas
centrais com ca. de 0,8 mm de comprimento e 0,6 mm de largura (Fig. 4 p');
sementes não apendiculadas ou com apêndices mínimos, alcançando 1/5 do
comprimento da mesma (Fig. Az');
35. Sementes apendiculadas
26 — P. atropurpurea
35. Sementes não apendiculadas
exapendiculata

26 a

— P

var.

atropurpurea

atropurpurea

var.

24. Inflorescência capituliforme ou em racemo piramidal, e, nesse caso, com bractéola central suborbicular (Fig. 5 a) ou largamente ovada e folhas todas alternas e patentes; cúculo da carena provido de abinhas apicais (Fig. 5 x)
V — Série Ericoideae
36. Inflorescência em racemo piramidal curto; bractéola suborbicular ou largamente
ovada (Fig. 5 a);
37. Sépaias internas unilateralmente ciliadas (Fig. 5 d); pedicelo com ca. de 1,0
mm de comprimento
27 — P. pseudoeríca var. pseudoerica
37. Sépaias internas não ciliadas (Fig. 5/); pedicelo ca. de 0,5 mm de comprimento
27 a — P. pseudoerica var. juniperoides
36. Inflorescência capituliforme; bractéola central de estreitamente ovada a lanceolada (Fig. 5 m);
38. Folhas patentes;
39. Folhas elípticas ou obovadas ou lanceoladas; pedicelo aumentado na
frutificação;
40. Subarbusto de 8-30 cm de altura; folhas todas alternas; sépaias internas não
ciliadas;
Polígalas do Brasil - Seção Polygala
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41. Inflorescência longamente pedunculada, com pedúnculo de 28-30 mm de comprimento; bractéolas e sépalas externas não ciliadas; apêndices alcançando
de 2/3 até ultrapassando o comprimento da semente (Fig. 5 f)
28 — P. moquiniana
41. Inflorescência séssil ou curtamente pedunculada, com pedúnculo de até 10
mm de comprimento; bractéolas e sépalas externas escassamente ciliadas;
apêndices alcançando de 1/2 até 2/3 do comprimento da semente (Fig. 5 b');
42. Flores de 4-5 mm de comprimento (Fig. 5 v)
42. Flores de 2,0- 3,0 mm de comprimento (Fig. 5 d')...:

29 — P obovata
30 — P. multiceps

40. Subarbusto de 40-50 cm de altura; folhas de 3-4 verticiladas na porção inferior e subopostas para o ápice; sépalas internas ciliadas
31 — P. grazielae
39. Folhas lineares; pedicelo não aumentado na frutificação;
43. Bractéolas e sépalas não ciliadas; sépalas internas de ápice obtuso;
44. Sépalas externas superiores suboblongas, de ápice obtuso; cápsula estipitada (Fig. 5 / ' /'); (subarbusto de 10-60 cm de altura
32 — P. sabulosa
44. Sépalas externas superiores elipticas, de ápice agudo; cápsula séssil (Fig. 5
q'); (subarbusto de 10-28 cm de altura);
33 - P cneorum
43. Bractéolas e sépalas ciliadas; sépalas internas de ápice agudo (subarbustos
de 5 a 15 cm de altura);
45. Flores com ca. de 3,5 mm de comprimento; pedicelo pubérulo; sépalas externas de ápice obtuso acuminado (Fig. 5u')
34 — P bryoides var. bryoides
45. Flores com 3,8-4,3 mm de comprimento; pedicelo glabro; sépalas externas
de ápice agudo (Fig. 5 z');
46. Caule sublenhoso; flores com ca. de 3,8 mm de comprimento; bractéola central com ca. de 1,2 mm de comprimento e 0,6 mm de largura
34 a — P bryoides var. abietina
46. Caule lenhoso; flores com ca. de 4,3 mm de comprimento; bractéola central
com ca. de 1,4 mm de comprimento e 1,0 mm de largura
34 b — P bryoides var. mayor
38. Folhas eretas;
47. Bractéolas persistentes; bractéolas e sépalas externas ciliadas;
48. Folhas superiores muito adpressas ao caule;
49. Subarbusto com ca. de 30 cm de altura; folhas lineares de 8-10 mm de comprimento e 1,2-2 mm de largura, com somente d nervura central proeminente;
sépalas externas obtuso-caudadas no ápice (Fig. 5 c")
35 — P rigida
49. Subarbusto de 17-20 cm de altura; folhas elipticas com ca. de 10 mm de comprimento, 4,5 mm de largura, com três nervuras proeminentes partindo da base; sépalas externas agudas ou levemente obtuso-acuminadas no ápice (Fig.
5 f")
36 — P coriacea
48. Folhas superiores não adpressas ao caule;
50. Folhas (obovadas ou elipticas) de 18-22 mm de comprimento e 7-13 mm de lar8
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gura; recemos, freqüentemente, tricótomos; (subarbusto de 10-50 cm de altura; crista da carena com quatro lobos, Fig. 6 e)
37 — P franchetii
50. Folhas de 8-23 mm de comprimento e 1-4 mm de largura; racemos não
tricótomos;
51. Subarbusto de 20-60 cm de altura; folhas obovadas; crista da carena com os
lobos laterais acima do ápice da abertura do cúculo (Fig. 6 n)
38 — P. pseudocoríacea
51. Subarbusto de 10-20 cm de altura; folhas lineares ou estreitamente lanceoladas;
crista da carena com lobos laterais ao lado da abertura do cúculo (Fig. 6 b');
52. Folhas com ca. de 12 mm de comprimento e 1 mm de largura, lineares e subcoriáceas
39 — P stricta
52. Folhas de 17-23 mm de comprimento e 3-4 mm de largura, estreitamente lanceoladas, rígido-membranáceas
40 — P. regnellii
47. Bractéolas, caducas; bractéolas e sépalas externas não ciliadas;
53. Folhas com 6-10 mm de comprimento e 0,5 mm de largura, lineares (subarbusto de 30-50 cm de altura);
41 — P, dusenii
53. Folhas com 2-4 mm de comprimento e 0,4 mm de largura, ovado-escamiformes,
dilatadas na base e agudíssimas no ápice, rugosas, subcarenadas (subarbusto de 20-40 cm de altura);
42 — P lycopodioides
23. Corola caduca no fruto;
54. Caule rígido ou espesso, densamente folioso (raiz axial lenhosa ou sublenhosa)
VI — Série Densifoleae
55. Inflorescência em racemo subcapitado;
56. Erva de 3-8,0 cm de altura; flores subsésseis, pedicelo com 0,2-0,4 mm de
comprimento (Fig. 7 a, k);
57. Folhas subpatentes, com 3,5-7,0 mm de comprimento e 1,5-5 mm de largura,
ovado-elípticas; ovário com pêlos claviformes esparsos (Fig. 7 h); estilete subereto; cápsula, geralmente alada nas margens (Fig. li)
43 — P. pumila
57. Folhas eretas, com 12-15 mm de comprimento e 1-1,2 mm de largura, lineares
(Fig. 16 /?); ovário glabro (Fig. 7 p); estilete uncinado; cápsula nunca alada
nas margens (Fig. Ir)
44 — P chamaecyparis
56. Subarbusto de 10-40 cm de altura; flores com pedicelo de 1,0-1,2 mm de comprimento (Fig. 7 t, a');
58. Folhas patentes, de 7-12 mm de comprimento e 1-1,5 mm de largura, lineares
(alternas, ou as basais verticiladas); flores com 2-2,7 mm de comprimento (Fig.
7 f), sépalas externas ciliadas, sementes pilosas;
59. Subarbusto com 10-25 cm de altura
45 — P bocainensis var. bocainensis
59. Subarbusto com 30-40 cm de altura
,
45 a — P. bocainensis var.

limnophyla

58. Folhas subpatentes, 4-9 mm de comprimento, 2-4 mm de largura, obovadocuneadas ou cordadas (alternas e as superiores subverticiliadas); flores com
Poligalas do Brasil - Seção Polygala

9

3-4 mm de comprimento (Fig. 7 a'); sépalas externas não ciliadas; sementes
glabrescentes ou esparsamente pubérulas (subarbusto) com 30-40 cm de altura
46 — P subverticillata
55. Infiorescência em racemo especiforme;
60. Folhas todas alternas;
61.

Folhas patentes ou reflexas (elípticas, espatulado-elípticas ou suboblongas);
flores de 1,7-2,8 mm de comprimento (caule cilídrico);

62. Subarbusto com 20-30 cm de altura; infiorescência desnuda até 5 cm de comprimento; flores com 2,5-2,8 mm de comprimento (Fig. 7 o") (folhas patentes
ou reflexas)
47 — P sincorensis
62. Subarbusto de 50-100 cm de altura; infiorescência desnuda até 15 cm de comprimento; flores de 1,7-2,0 mm de comprimento (Fig. 7 k'); (folhas todas patentes)
48 — P. trifurcata
61. Folhas eretas (lineares, linear-lanceoladas, lanceoíadas, elípticas, ovadas ou obovadas); flores de 2,8-4,0 mm de comprimento (caule cilíndrico ou anguloso)
63. Caules conspicuamente cinco anguloso-alados desde a base (Figs. 17 d, 22 c)
64. Lâmina foliar com 16-35 mm de comprimento e 7-15 mm de largura, elíptica
lanceolada, ovada ou obovada, aguda, obtusa ou subarredondada no ápice
com três nervuras proeminentes partindo da base; sementes ovóides com apên
dices, freqüentemente conados na face ventral e muito largos em direção à
base irregularmente crenulada (Fig. 7 w'); (subarbusto com 10-40 cm de altura)
49 — P angulata var. angulata
64. Lâmina com 8-10 cm de comprimento e 3-4 mm de largura, elíptico-lanceolada, atenuada no ápice, com apenas a nervura central proeminente; sementes
estreitamente ovóides, com apêndices livres e lineares (Fig. 1 z'). (Subarbusto com 10-15 cm de altura)
49 a — P angulata var. difusa
63. Caules cilíndricos ou, raramente, estreitamente alados na base;
65. Folhas subsésseis; cápsulas com 2-3 mm de comprimento, 1/3 menores que
as sépalas internas, sementes com 1,7-2,4 mm de comprimento (0,6-1,1 mm
de largura);
66. Subarbusto com40-60cm de altura;bractéola central com 2-3,4 mm de comprimento, lanceolada, de ápice atenuado ou subulado (Fig. 7 b"); (flores de
alvas até amareladas, com 3,4-4,2 mm de comprimento, Fig. 7 a")
50 — P densifolia var. densifolia
66. Subarbusto com 15-40cm de altura;bractéola central com 1-1,5 mm de comprimento, ovada, ápice agudo (Fig.7e", k") (flores alvas ou róseas, com 2-3,5
mm de comprimento);
67. Flores alvas, com 2-2,6 mm de comprimento;
68. Cápsula com ca. de 2 mm de comprimento e 1,9 mm de largura, suborbicular; sementes com ca. de 1,7 mm de comprimento, 0,8 mm de largura, subelípticas, inconspicuamente rostradas (Fig. 7 / " ) , pubérulas
50.1 — P densifolia var. minor
68. Cápsula com ca. de 2,5 mm de comprimento e 1,8-2,0 mm de largura, elíptica; sementes com ca. de 1,8 mm de comprimento e 0,6 mm de largura, oblongas, conspicuamente rostradas (Fig. 7 m"), pubescentes
10
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50.2 — P. densifolia var. rostrata
67. Flores róseas, com 3-3,5 mm de comprimento
50.3 — P. densifolia var. exasperata
65. Folhas distintamente pecioladas, com pecíolo de 1-1,2 mm de comprimento;
cápsula com 3,5-4,4 mm de comprimento, de pouco menor até pouco maior
queassépalas internas (0,9-1,0 mm de largura, Fig. 8 a, d); sementes de 3,2-3,6
mm de comprimento (Fig. 8 b, e); (sépalas não ciliadas);
69. Subarbusto com caule muito lenhoso; inflorescência com até 2,5 cm de comprimento; cápsula elíptica (Fig. 8 a); semente hirsuta (Fig. 8 b)
51 — P tuberculata
69. Subarbusto com caule sublenhoso; inflorescência com até 5 cm de comprimento; cápsula suboblonga (Fig. 8 d);sementes cobertas de densos pêlos seríceos (Fig. 8 e)
52 — P sericea
60. Folhas verticiladas na base e a/ternas para o ápice; (caules estreitissimamente
alados na base, depois angulosos; folhas patentes ou suberetas, pedicelo ca.
de 0,4 mm de comprimento)
53 — P. wettsteinii
54. Caules tênues e foliosos (folhas lineares) ou levemente rígidos e então subáfilos, eretos ou flexíveis (folhas lineares ou reduzidas a pequenas escamas) (inflorescência espiciforme);
70. Sementes (0,4-1,4 mm de comprimento), com pêlos glochidiatos e desprovidas de apêndice (Fig. 8 v, c)
VII — Série Glochidiatae
71. Cúculo da carena estreitado na base, alargando-se para o ápice (Fig. 8y), com
abertura conspicuamente denteada (Fig. 8 /); crista da carena com lobos acima do ápice da abertura do cúculo (Fig. 8 /); sementes com pêlos glochidiatos e alguns não glochidiatos; pétalas laterais internas soldadas à bainha estaminal acima da sua porção mediana; caule levemente anguloso (folhas quase todas alternas;
72. Flores de róseas até atropurpúreas
72. Flores alvas

54 — P exigua var. exígua
54 a — P. exigua var. fendleri

71. Cúculo da carena largo na base, estreitando-se para o ápice, o qual se apresenta inteiro (Fig. 8 q, y); crista da carena com lobos começando ao lado do
ápice da abertura do cúculo (Fig. 8 a') sementes com pêlos conspicuamente
glochidiatos; pétalas laterais internas soldadas à bainha estaminal abaixo da
linha mediana; caule cilíndrico (folhas inferiores verticiladas, as superiores alternas ou caule subáfilo;
73. Flores com 1,2-2,0 mm de comprimento (Fig. 8 p);
74. Flores róseas
74. Flores alvas

55 — P mínima var. mínima
55 a — P mínima var.

oxyrhynchos

73. Flores com 2,5-3,0 mm de comprimento (Fig. 8 w); (cápsula elíptica ou obovada, atenuada ou obtusa na base);
75. Flores de róseas até purpúreas;
76. Caule folioso; folhas conspicuamente verticiladas na porção inferior
56 — P glochidiata var. glochidiata
76. Caule subáfilo; folhas quase todas alternas
56 a — P glochidiata

var. subaphylla
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75. Flores alvas (caule folioso); folhas conspicuamente verticiladas na porção inferior
56 b — P. glochidiata var. spergulaefolia
70. Sementes sem pêlos glochidiatos ou levemente glochidiatos e, nesse caso,
dotadas de um pequeno apêndice e com todas as folhas alternas
VIII — Série Tenuis
77. Sementes não apendiculadas (Fig. 8 /; o', s');
78. Sementes com pêlos curtos ou quase glabras (Fig. 8 /', o'); corola e cápsula
menores que as sépalas internas (Fig. 8 d', k', m');
79. Flores com 1,5-2,2 mm de comprimento (Fig. 8 d'); bractéola central com ca.
de 1 mm de comprimento, não ciliada (Fig. 8 e'); sépalas externas com duas
glândulas na base; pétalas laterais internas sub-romboidais; lobos centrais da
carena com ca. de 0,2 mm de comprimento (caule folioso ou subáfilo
57 — P. tenuis
79. Flores com 2,4-2,8 mm de comprimento (Fig. 8 m'); bractéola central com
2,0-2,5 mm de comprimento, ciliada (Fig. 8 n'); sépalas externas sem glândulas; pétalas laterais internas obovadas, arredondadas no ápice, lobos centrais
da carena com ca. de 1 mm de comprimento (caule subáfilo
58 — P stephaniana
78. Sementes com pêlos longos (Fig. 8 s'); corola e cápsulas maiores que as sépalas internas (Fig. 8 p'; r') (caule subáfilo
59 — P. filiformis
77. Sementes apendiculadas;
80. Bractéolas centrais larguíssimas, com 2,3-3,3 mm de comprimento, 1,7-2,1 mm
de largura (Fig. 8 u') (caule subáfilo)
60 — P. malmeana
80. Bractéolas centrais estreitas, com 1,3-2,9 mm de comprimento, 0,2-1,3 mm
de largura (Fig. 8 x', d", g");
81. Apêndices da semente curtíssimos, com 0,1-0,2 mm de comprimento (Fig.
8 z\ a");
83. Sementes com pêlos retos (Fig. 8 z')
61 — P. leptocaulis

var. leptocaulis

83. Sementes com pêlos levemente glochidiatos (Fig. 8 a")
61 a
P. leptocaulis var.

glochidiata

81. Apêndices da semente maiores, com 0,4-1,1 mm de comprimento;
83. Pêlos simples aguçados, esparsos ou lanosos na raque da inflorescência (bractéola central com 1,6-2,9 mm de comprimento, 0,6-0,8 mm de largura, lanceolada ou sub-romboidal, subulada, Fig. 8 d", g");
84. Folhas esparsas, com 4-19 mm de comprimento, 0,2-1,2 mm de largura;
85. Racemos densifloros; sépalas internas do comprimento da carena (Fig. 8 b")
(erva com 50-115 cm de altura)
62 — P. stenocaulon
85. Racemos laxifloros; sépalas internas 1/4 maisxurtas que a carena (Fig. 8 f");
cápsula oblonga, quase o dobro maior que as sépalas internas (Fig. 3h"); caule com 50-60 cm de altura; sementes suboblongas, revestidas de pêlos mais
ou menos longos e pátulos desde o ápice (Fig. 8 /')
63 —
P. pseudosericea
84. Folhas mais próximas e mais numerosas, com 15-25 mm de comprimento, 1-2
12
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mm de largura (erva de 60-75 cm de altura)
64 — P

tamariscea

83. Raque glabra ou com pêlos simples claviformes ou falciformes;
86. Caule subáfilo;
87. Fruto mais curto ou alcançando o comprimento das sépalas internas
(Fig. 9 f, i, p);
88. Caule cilíndrico;
89. Erva de 25-30 cm de altura; lâmina foliar com 8-10 mm de comprimento, linear;
sementes glabras ou com poucos pêlos (Fig. 9 g)
65 — P. lagoana
89. Erva de 60-70 cm de altura; lâmina foliar mínima, mal chegando a 4 mm de
comprimento, escamiforme; sementes pubescentes (Fig. 9 k)
66 — P. monosperma
88. Caule anguloso (30-45 cm de altura)

67 — P. nudicaulis

87. Fruto maior que as sépalas internas (Fig. 9 x,

f);

90. Racemos curtos, com 0,8-1,2 cm de comprimento; crista da carena com quatro lobos (Fig.9 u); pétalas laterais internas oblongas e subfalcadas e maiores
que a carena (Fig.9 v); apêndices da semente com ca. de 0,7 mm de comprimento
68 — P. equisetoides
90. Racemos mais longos, com 3-10 cm de comprimento; crista da carena com
ca. de oito lobos (Fig.9 c/'); pétalas laterais internas ovadas, não falcadas (Fig.
9 e'), apêndice da semente com ca. de 0,5 mm de comprimento
69 — P. remota
86. Caule folioso;
91. Folhas todas alternas, com 4-7 mm de comprimento e 0,5-1 mm de largura,
subcarnosas, subadpressas no caule; flores subsésseis, com pedicelo de 0,1-0,2
mm de comprimento (Fig.9 h'); crista do estilete começando dentro da cavidade pré-estigmática; racemos curtos de 0,8-3,0 cm de comprimento
70 — P adpressa var. adpressa
91. Folhas, as mais basais, verticiladas, 10-30 mm de comprimento, 1-4 mm de
largura, membranáceas, não adpressas no caule; flores com pedicelos de 0,5-1,0
mm de comprimento (frutos pêndulos);
92. Flores com 2,2-2,5 mm de comprimento; sementes oblongas, pubérulas, com
apêndices de 0,9-1,1 mm de comprimento, alcançando mais ou menos metade do comprimento da mesma (Fig. 9 q'); raque revestida de pêlos claviformes
71 — P. paniculata
92. Flores com (2,4-)3,4-4,5 mm de comprimento; sementes oblongo-cônicas, dotadas de pêlos curtos no corpo e uma coroa de pêlos mais ou menos longos
na base, com apêndices de 0,5-0,6 mm de comprimento, alcançando mais
ou menos 1/4 do comprimento da mesma (Fig. 9 w'); raque revestida de pêlos falciformes
72 — P. alfredii
92. Cavidade pré-estigmática hipocampiforme, cuja extremidade superior é glabra ou tem uma mecha de escassos pêlos ou um apêndice filiforme cristado
e pouco evidente (Fig. 10 c) (sementes apendiculadas)
IX — Série Linoideae
93. Cápsulas não aladas (Fig. 10 d, h, m, r, x);
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94. Pêlos claviformes no caule e/ou na raque da inflorescência;
95. Bractéola central com 0,8-1,4 mm de comprimento (Fig. 10b, g, k, p) (lanceolada ou ovada, de ápice agudo ou atenuado, caduca, ciliada ou não); folhas
lineares, elípticas, ovadas ou lanceoladas;
96. Folhas lineares, com 3-14 mm de comprimento e 0,5-2,0 mm de largura;
97. Sementes pubérulas, não curvas (Fig, 10 e , /);
98. Flores de 1,6-2,0 mm de comprimento (Fig. 10 a); extremidade superior da
cavidade pré-estigmática com uma mecha de escassos pêlos (Fig. 10 c); sépalas internas ultrapassando levemente a carena e a cápsula ou esta pouco
maior (Fig. 10«i)
73 - P pulchella
98. Flores de 2,3-3 mm de comprimento (Fig. 10 f); extremidade superior da cavidade pré-estigmática com apêndice filiforme cristado, pouco evidente; sépalas internas ultrapassando a carena de 0,6-0,8 mm e o dobro da cápsula (Fig.
10 h)
74 - P. Hnoides
97. Sementes de glabrescentes até glabras, curvas (Fig. 10 n) (folhas patentes;
75 - P. vollii
96. Folhas de elípticas ou estreitamente ovadas até lanceoladas, com 5-14 mm de
comprimento e 2-9 mm de largura (Fig. 10 d)
76 — P. campestris
95. Bractéola central com 1,8-2,2 mm de comprimento (Fig. 10 u) (sub-romboidal, de ápice subulado ou atenuado, subpersistente, ciliada); folhas filiformes
77 — P. resedoides
94. Pêlos agudos no caule e/ou na raque da inflorescência (sementes glabriúsculas até glabras, Fig. 10 /?');
99. Folhas adpressas ao caule ou subpatentes;
100. Caule e raque levemente pubérulos; bractéola central não ciliada (Fig. 10 b')
78 — P. brasiliensis var. brasiliensis
100. Caule e raque hirtelo-pubescentes (pêlos patentes ou adpressos); bractéola
central ciliada (Fig. 10 /')
78 a — P. brasiliensis var. cordata
99. Folhas patentes ou reflexas (de 3-4,5 mm de comprimento, 1,5-2,5 mm de largura, ovadas; flores ca. de 2 mm de comprimento, alvacentas, Fig. 10 /')
79 — P. guimaraensii
93. Cápsulas aladas (Fig. 10 t', c", i", m", o", r", v");
101.

Cápsulas semi-aladas ou um dos lados mais alado que o outro (Fig. 10 t',
c", i", m");

102. Caule áfilo ou subáfilo; cápsulas elípticas ou suborbiculares (Fig.10 t', c"); sementes levemente curvas, com escassos pêlos ou glabras (Fig. 10 u', d").
103. Dorso da carena conspicuamente emarginado no ápice do ungüículo
(Fig. 10 r'); apêndices alcançando 2/3 do comprimento da semente (Fig. 10 u')
80 - P. aphylla
103. Dorso da carena não emarginado (Fig. 10a"); apêndices alcançando ou ultrapassando o comprimento da semente (Fig. 10 d")
81 — £ glazioui
102. Caule folioso; cápsulas oblongas (Fig. 10 / " m"); sementes oblongas e pilosas (Fig. 10 j " , n");
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104. Folhas numerosíssimas, filiformes; entrenós na parte média dos caules de
0,2-1,0 mm de comprimento; sépalas externas não ciliadas; erva de 10-30 cm
de altura; bractéola central de 1,1-1,8 mm de comprimento (Fig.10 f")
82 — P. bonariensis
104. Folhas não numerosas, as basais lanceoladas ou Iinear-lanceoladas; entrenós
na parte média do caule de 4-30 mm de comprimento;sépalas externas ciliadas; subarbusto de 35-80 cm de altura; bractéola central de 2-2,2 mm de comprimento (Fig. 10 k")
83 — P. duarteana
101. Cápsulas estreitamente até largamente aladas; alas uniformes de ambos os
lados (Fig. 10 o", r", v");
105. Lâmina foliar com 2-5 cm de comprimento, 0,7-2,5 cm de largura, ovada até
lanceolada, plana na margem; cápsula levemente ciliada na margem (Fig.10
o");carúncula prolongada por dois apêndices que se soldam logo após o hilo
(Fig. 10 q"); (subarbusto com 30-100 cm de altura),
84 — P. lancifolia
105. Lâmina foliar com 0,6-2,0 cm de comprimento, 0,2-0,4 cm de largura, loriforme ou oblonga, revoluta na margem; cápsula glabra na margem (Fig. 10 r",
v " ) ; carúncula prolongada por apêndices livres entre si (Fig. 10 t", u");
106. Subarbusto de 17-30 cm de altura;cápsula estreitamente alada, elíptica (Fig.
10 /•"); sementes vilosas (Fig. 10 t")
85 — P. roubienna
106. Subarbusto de 30-60 cm de altura; cápsula largamente alada, orbicular (Fig.
10 v") sementes pubérulas (Fig. 10 u")
86 — P. revoluta
1. Estilete terminado por uma cavidade pré-estigmática em forma de coifa esférica, com pêlos em seus bordos (Fig. 11 /, u, f); sementes esferóide-piriformes
(Fig. 11 /, /")
X - Série Autralès
107. Flores (4-)4,5-6,2 mm de comprimento; sépala externa inferior lanceoladosubulada; sépalas externas superiores lanceolado-atenuadas, pouco menores
até maiores que a carena cristada (Fig. 11 c); folhas de 12-15 mm de comprimento, 0,4-1,0 mm de largura, patentes, com entrenós de 1,5-5,0 mm de comprimento;
108. Bractéola central com 2,0-2,5 mm de comprimento (Fig. 11 b)
87 — P aspalatha var. aspalatha
108. Bractéola central com ca. de 3,8 mm de comprimento (Fig. 11 o)
87.1 — P. aspalatha var. comosa
107. Flores com 3,2-4,0 mm de comprimento; sépala externa inferior ovada, oblonga
ou elíptica, de ápice agudo, subobtuso-acuminado, obtuso até arredondado;
sépalas externas superiores ovadas, lanceoladas ou oblongas, de ápice agudo
ou subobtuso-acuminado, de não alcançando até pouco ultrapassando a base da crista da carena (Fig. 11 z, /');
109. Folhas com 2-9 mm de comprimento (0,4-1,4 mm de largura), com entrenós
de 0,3-1,2 mm de comprimento
88 — P. cyparissias var. cyparissias
109. Folhas com 12-15 mm de comprimento e 0,4-1,4 mm de largura; com entrenós
de (0,5-11,5-5,0 mm de comprimento
88.1 — P. cyparissias var. laxa
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I. Série Sedoideae

Marq.

Herba; cucullus carenae in dorso sulcatus, stamina 7; cavitas praestigmatica
in ápice parcis pilis, nonnumquam inconspicuis dotata; corolla fructu caduca; semina conica, haud appendiculata.
Erva; cúculo da carena sulcado no dorso; estames 7; cavidade pré-estigmática
dotada de poucos pêlos no ápice, às vezes inconspícuos; corola caduca no fruto;
sementes cônicas, não apendiculadas.
1. Polygala sedoides Benn (Fig. 1 a-e).
Bennett in Martius, Fl. Brás. 13(3): 27, t. 10, Fig. 3 (habitus cum analysi), 1874;
Chodat, Mém. Soe. Phys. et d'Hist. Nat. Genève, 31, 2(2): 272, t. 25, Figs. 24-25,
J893.
= P. microspora Blake, Buli. Torr. Bot. Cl. 56: 397, 1929 syn. nov.
Erva com 4-10 cm de altura. Raiz com aspecto de raiz fasciculada. Caule cilíndrico, estriado, glabro, folioso, às vezes desnudo na base pela queda das folhas,
densamente ramificado para cima; ramos foliosos, dotados de numerosos râmulos
onde os racemos se dispõem em corimbo superando o ápice do caule. Folhas aproximadas, subpatentes, sésseis, com 4-8 mm de comprimento e 0,3-0,5 mm de largura, lineares, subcarnosas, glabras. Racemos cônico-cilíndricos, com 4-12 mm de
comprimento, densifloros; pedicelo com 0,3 mm de comprimento, glabro; bractéolas persistentes, a central com 0,6-0,8 mm de comprimento, sub-romboidal-subulada,
não ciliada, pontuado-translúcida na base, muito maior que as laterais. Flores com
1,4-1,8 mm de comprimento, alvas; sépalas externas ovado-elípticas, obtusas, não
ciliadas, pontuado-translúcidas na base, a inferior maior e mais larga; sépalas internas com 1,4-1,8 mm de comprimento, obovadas ou suborbiculares, arredondadas
no ápice, pouco maiores que a corola. Carena com ungüículo mais ou menos do
mesmo comprimento do cúculo sulcado no dorso; crista com 2-4 lobos; pétalas
laterais suboblongas, obtusas, por vezes emarginadas. Bainha estaminal com 6-7
anteras subsésseis. Estilete menor que o ovário e mais ou menos do mesmo comprimento da cavidade pré-estigmática cimbiforme e levemente oblíqua, cuja extremidade superior tem escassos pêlos, por vezes inconspícuos, e a extremidade inferior um estigma globoso. Cápsula dotada de corola persistente, elíptico-orbicular,
profunda e estreitissimamente emarginada, menor que as sépalas internas; sementes minutíssimas, cônicas, glabras ou levemente pubérulas, não apendiculadas.
Tipo: "Species distintíssima
son, Pohl n. 2.291".

et elegantíssima habitai

in arenosis ad Rio Rea-

Distribuição Geográfica: Brasil, nos estados do Amazonas, Piauí, Maranhão, Ceará, Goiás e Mato Grossso.
Esta espécie foi encontrada em campos, freqüentemente alagados, com flores
e frutos nos meses de junho, setembro e outubro.
Material Examinado
Amazonas - Rio Branco (X.1913I, J. G. Kuhlmann 883 (RBI.
Piauí — Município de Sete Cidades, Parque Nacional, área do Descoberta (14.IX.19771, CM.
125 et ai. (RB).
Maranhão - ad Rio Parnaiba (VI.1949), Schwacke 651 (RBI.
Ceará - Schwacke 1.276 (RB).
Goiás - Rio Reason, Pohl 2.291 (W, holótipo).
Mato Grosso - Xavantina (VI.1949), Sick B 460 (RB).
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Barroso

Esta espécie é muito semelhante à P. celosioides Mart. ex Benn. na aparência,
porém completamente diferente nas características das flores e sementes. Estas estão mais relacionadas com as de forma cônica encontradas nas espécies da série
Trichospermeae, delas se distinguindo pela forma sui generis do cúculo da carena
e da cavidade pré-estigmática.
I I . Série Tríchospermae

Chod.

Chodat, Mém, Soe. Phys. etd'Hist. Nat. Genève, 31, 2(2): 124, 170, 1893: idem
in Engler u. Prantl. Nat. Pflanzenf. 3(4): 335, 1896.
Ervas anuais, de 3 a 60 cm de altura. Raiz freqüentemente lembrando uma raiz
fasciculada. Caule cilíndrico ou, às vezes, cilíndrico na base e subanguloso para o
ápice e nos ramos, estriado, tênue ou subespesso, ereto ou ascendente, único ou,
raramente, muitos, simples ou ramificado, folioso ou subáfilo, glabro ou com escassos pêlos clavados. Folhas alternas ou, na porção ínfima da base, verticiladas ou
subverticiladas, porém freqüentemente caducas, curtissimamente pecioladas: lâmina
foliar linear, linear-oblonga ou linear-lanceolada, membranácea ou subcarnosa, pontuada de glândulas cróceas, glabra ou com escassos pêlos glandulares, unicelulares e claviformes, não ciliada na margem inteira. Racemos terminais, pedunculados, subcapitados ou subpiramidais até cônico-cilíndricos, densifloros até laxifloros; raque glabra; pedicelo glabro, curto ou longo, bractéolas membranáceas, persistentes ou caducas, dotadas de glândulas cróceas. Flores 1,5-8 mm de comprimento, membranáceas, alvas, cor de carne, amareladas, roxas, róseas, purpúreas
até atropurpúreas, glabras, com glândulas conspícuas; sépalas não ciliadas nas margens; as internas muito menores (P. adenophora, P. subtilis), quase alcançando,
alcançando ou ultrapassando o comprimento da corola. Corola caduca ou persistente no fruto (P. pseudovariabilis, P herbiola, P subtilis); carena com ungüículo
mais longo ou mais ou menos do mesmo comprimento do cúculo; pétalas laterais
irregularmente oblongas, lanceolado-oblongas, sub-romboidais, obovado-oblongas
ou subovadas, mais curtas, do mesmo comprimento ou mais longas que a carena.
Bainha estaminal não ciliada na margem; anteras subovadas, subclavadas, obovadas, elípticas, cilíndricas ou oblongas, geralmente divididas em dois grupos por uma
pequena fenda central na bainha estaminal, mais longas, do mesmo comprimento
ou pouco mais curtas que os filetes livres; ovário elíptico, oblongo, orbicular, suborbicular, ovado ou obovado; estilete ereto, mais longo até mais curto que o ovário, terminado por uma cavidade pré-estigmática cimbiforme-ereta, cuja extremidade superior apresenta uma mecha séssil ou subséssil de pêlos abundantes, e a inferior um estigma globoso ou em forma de lígula. Cápsula oblonga, elíptica, ovadoelíptica, ovada, oblongo-obovada, orbicular ou elíptico-orbicular, não alada ou só
levemente alada, séssil ou curtamente estipitada (P saprophytica), com glândulas
cróceas bem evidentes, menor, do mesmo tamanho ou maior que as sépalas internas. Sementes piramidais ou oblongo-piramidais com uma coroa de pêlos curtos
ou longos na base ou oblongas, ovóides ou orbiculares, glabras ou com pêlos retos
ou glochidiatos (P aparicioi), sem coroa de pêlos na base, não apendiculadas ou
com carúncula mínima, prolongada em dois apêndices curtos ou, raramente, chegando até a metade da semente (P remansoensis, P. juncea); embrião reto e oblongo.

Espécie-tipo: P trichosperma L.
2. Polygala

adenophora

DC. (Fig. 1 f, g).

De Candolle, A.P. in D C , Prodr. 1: 327, 1824; Bennett in Martius, Fl. Brás. 13(3):
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33, t. 12, Fig. 2 (habitus cum analysi) et 30A, Fig. 33 (sêmen), 1874; Chodat in Mém.
Soe. Phys. et d'Hist. Nat. Genève, 31(2): 178, t. 21, Figs. 33-34, 1893; Blake, No.
Amer. Fl. 25(5): 361, 1924.
= P incarnata auet. non L.: Aublet, Hist. PI. Guian-Franc. 2: 739, 1775.
= P adenophora DC subvar. gracilis Chod., loc. cit.: 179.
Erva com 15-50 cm de altura. Raiz com aspecto de raiz fasciculada. Caule ereto, tênue ou subespesso, cilíndrico na base, subanguloso para o ápice, levemente
estriado, glabro, folioso ou subáfilo, simples ou ramificado desde a base, acima da
base ou corimbosamente para o ápice. Folhas distantes, com 5-16 mm de comprimento e 2 mm de largura, lineares, subuladas; as superiores menores; as inferiores
mais largas, freqüentemente retusas e caducas. Racemos subcapitados até cilíndricos, com 8-12 mm de comprimento, 4-8 mm de largura, densifloros; raque cróceoglandulosa; pedicelo com ca. de 1 mm de comprimento, glabro ou subglabro; bractéolas caducas. Flores com 6-8 mm de comprimento, róseo-alvacentas até roxas;
sépalas externas muito desiguais; as superiores ovadas, glandulosas na base; a inferior, elíptica, sem glândula ou com base menos glandulosa e quase o dobro mais
longa; sépalas internas com 4-6 mm de comprimento, lanceoladas, três vezes mais
longas que largas, quase duas vezes menores que a corola, dotadas de 2-3 glândulas na base. Carena com ungüículo muito alongado, mais que o dobro do cúculo,
cróceo-maculada no dorso; crista multífida, formada de lobos longos e, por vezes,
dilatados; anteras subsésseis; estilete filiforme, mais ou menos cinco vezes maior
que o ovário elíptico e com ca. quatro vezes maior que a cavidade pré-estigmática,
cuja extremidade superior tem um penacho séssil de pêlos abundantes e a inferior
um estigma em forma de lígula. Cápsula elíptica, oblonga, cróceo-pontuada em duas
séries ao longo do septo, por vezes um dos lados levemente alado, mais curta e
mais estreita que as sépalas internas; sementes piramidais, pilosas e com uma coroa de pêlos longos na base, não apendiculadas.
Tipo: "In Guyanae pratis".
Distribuição Geográfica: Nas Guianas, Venezuela e Brasil, no território de Roraima e nos estados do Pará e Mato Grosso.
Esta espécie heliófila foi encontrada em campos úmidos ou alagados, em terreno ácido arenoso, com flores e frutos nos meses de março, abril, junho, julho e
outubro.
Material Examinado
Roraima - Boa Vista (VII.1913), Kuhlmann S.N. (RB).
Pará - Bragança (9.IV.1955), M. Pires et N. T. Silva 4.823 (RB); Marajó (1877), Schwackeõl (RB); Oriximiná, Campos do Ariramba I8.VI.1980), G. Martinelli6.907et ai. (RB); Vigia Campina do Palha (01.IV.1952),
Black, Ledoux et Accioly 52-14.229 (RB); Monte Alegre (23.111.1924) Kuhlmann 1.769 (RB).
Mato Grosso - (X.1947), H. Sick 3.401 (RB).

2. Polygala longicaulis

H. B. K. var longicaulis

Humboldt, Bonpland et Kunth, Nov. Gen. et Sp. PI. 5: 396, 1821: De Candolle,
A.P. in DC, Prodr. 1: 327, 1824: Grisebach, Fl. Brit. W. Ind. 27, 1859; Bennet in
Martius, Fl. Brás. 13(3): 33, t. 12, Fig. 1 (habitus cum analysi) et 30 A, Fig. 32 (sêmen), 1874: Chodat, Mém. Soe. Phys, et d'Hist. Nat. Genève, 31, 2(2): 182, t. 22,
Figs. 1-3, 1893: Blake, No. Amer. Fl. 25 (5): 361, 1924; Grondona, Darwiniana 8 (2-3);
303, Fig. 6, 1948: Wurdarck et Smith in Reitz, Fl. Ilust. Catarinense, 37 Fase. Poliga: 19, t. 3, Fig. /-/, 1971.
= P. stellera D C , loc. cit.: 327; Saint-Hilaire, Fl. Brás. Mer. 2: 13, 1829; Hooker,
Journ. Bot. 4: 180, 1842.
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= P diversifolia auct. non. L. nec Pohl.: Miq. in Linnaea, 19: 128, 1846.
= P. adpressa Steud ex Stahl, Estud. Fl. Puerto Rico. Foll. 2, 52.
Erva com 15-60 cm de altura. Raiz axial, pouco ramificada, por vezes levemente sinuosa. Caule ereto, tênue ou subespesso, cilíndrico na base, subanguloso para
o ápice, levemente estriado, glabro, folioso ou subáfilo, simples ou para cima, ramificado. Folhas distantes, com 6-25 mm de comprimento e 1-5 mm de largura, lineares, linear-oblongas ou lanceoladas, agudas ou obtusas, submucronadas, integérrimas, às vezes revolutas nas margens, as da base elípticas, as do ápice e ramos menores de vez em quando escamiformes e distantes. Racemos subglobosos, mal atingindo 10-11 mm de comprimento, desinfloros; pedicelo com 1,8-3,5 mm de comprimento, glabro; bractéolas persistentes na flor, caducas ou persistentes no fruto; a
central com 1,2 mm de comprimento, ovado-subulada, ciliada. Flores alvas, róseas,
lilases, vermelho-arroxeadas até vinho-purpúreas, com 3,0-4 mm de comprimento;
sépalas externas ovadas, acuminadas ou agudo-mucronadas, côncavas, marcadas
com glândulas cróceas, geralmente geminadas; sépalas internas com 3,1-4 mm de
comprimento, lanceoladas, acuminadas, assimétricas, maiores que a corola. Carena com um ungüículo mais ou menos do mesmo comprimento do cúculo, cróceo-glandulosa no dorso; crista com mais ou menos seis lobos pequenos, obtusos
e um tanto carnosos; anteras subsésseis; estilete menor ou do mesmo comprimento do ovário e da cavidade pré-estigmática, cuja extremidade superior tem penacho
séssil de pêlos, e a inferior um estigma em forma de lígula e reflexo. Cápsula oblonga até elíptica, mal emarginada no ápice, com duas séries de glândulas cróceas ao
longo do septo, por vezes um dos lados levemente alado, mais curta e mais estreita
que as sépalas internas; sementes piramidais, pilosas e com uma coroa de pêlos
longos na base, não apendiculadas.
Tipo: "Crescit in Regno Novae Andalusiae, prope coenobium Carípense, locis aridis, alt. 400 hex.; item in ripa fluminis Magdalenae, justa, urbem Hondoe NovoGranatensium, alt. 130 hex."
Distribuição Geográfica: do Paraguai ao México; Brasil, nos territórios do Amapá e de Roraima.
Espécie característica dos campos, foi encontrada com flores e frutos nos meses de abril, maio e julho.
Material Examinado
Amapá - (3.V.1944), A. Miranda Bastos S. N., (RB) (28.IV.1926), Ducke S. N., IRB).
Roraima - Boa Vista (VII.1913), Kuhlmann 654, 667 (RB).

3a. Polygala longicaulis

H. B. K. var. maior Chod. (Fig. 1 h, i)

Chodat, Mém. Soe. Phys. et d'Hist. Nat. Genève, 31, 2(2): 183, 1893.
Flores maiores, de 5,0-6,5 mm de comprimento, alas no fruto evoluídas para
8-9 mm de comprimento, subfalcadas, longamente apiculadas. Carena com ungüículo muito maior que o cúculo; estilete maior que o ovário. Sépalas externas agudas até atenuadas.
P. longicaulis var. longicaulis e var. maior são facilmente reconhecidas pela inflorescência subglobosa, pelo pedicelo longo e pelas bractéolas subpersistentes.
Tipo: "In província Piauhensi Brasiliae (Martius Hb.

Monac.)."

Distribuição Geográfica: Brasil, nos estados do Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Bahia, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Distrito Federal.
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Material E x a m i n a d o
Piauí - Oeiras (1878), Schwacke 654, (RB).
Rio Grande do Norte - São Miguel, 650 m s.m. (10.V.1984), A. C. Sarmento 777 IRB).
Paraíba - Mata Redonda (15.IX.1954), J. Falcão 1.107 (RB).
Bahia - Próximo a Caripari (4.IV.78), J. S. Assis 109 (RB).
Minas Gerais — Serra do Itabirito, ca. 48 km SE de Belo Horizonte, ca. 1.750 m s.m. (9.11.1966), H. S.
Irwin 19.641 et ai. (RB); Serra da Anta, ca. de 2 km N de Paracatu, 700 m s.m. (3.III.1970), idem 25.920
et ai. (RB); Montes Claros, Sitio Engenheiro Dolabela (19.111.1929), Kuhimann 169 (RB); Serra de Ouro
Branco (18.IV.1957), E. Pereira 2.968 et Pabst 3.804 (RB); Serra do Curral, próximo a Belo Horizonte,
rumo Sabará, 900-950 m s.m. (19.111.1957), idem 2.429 et idem 3.265 (RB); Estrada Cipó-Jaguara
(17.IV.1935), M. Barreto 1.209 et Brade 14.777 (RB); Ouro Preto, Três Moinhos (25.1.1986), R. Andreata
740 et ai. (RB); ibid., arredores do Clube da Chapada (25.1.1986), idem 744 et ai. (RB). .
Distrito Federal - ca. de 15 km do Lago Paranoá, ca. 1.000 m s.m. (25.11.1970), Irwin 26.596 (RB); Planaltina, 1.100 m s.m. (24.1.1978), L. Mautone 514 (RB).
Goiás - ca. 25 km NE de Catalão, 875 m s.m (21.1.1970), Irwin25.036 (RB); ca. 37 km N de Veadeiros,
1.000 m s.m. (14.111.1969), idem 24.362 (RB); Glaziou 20.673 (RB); 43 km N de Alto Paraíso de Goiás,
Chapada dos Veadeiros (21.1.1978), G Martinelli 3.790 et ai. (RB).
Mato Grosso do Sul - ca. de 270 km N de Xavantina (25.VI.1968), J. A. Batter 1.962 et ai. (RB); BR-70
(24.XI.1977), J. S. Costa (RB); Fazenda Patizal (27.VII.1968), P. W. Richards 6.484 (RB); Santa Terezinha
(24.XI.1977), C. T. Falcão 5.061 (RB); Corumbá, Fazenda Aguassuzinho (14.X.1953), E. Pereira 320 et
ai. (RB); ibid. Leque, Posto Agropecuário (16-X.1953) idem 372 (RB).
Mato Grosso — Margem do Rio Araguaia (5.II.77), J. M. de Oliveira 3.073 (RB).
São Paulo - J. G. Kuhimann (RB); Vila Ema (XII.1935), Brade 13.061 (RB); ibid. (111.1940), idem 16.260(RB).
Paraná - (12-13.11.1949), Brade 19.520 (RB); Piraquara (7.XI.1946), G. Hatschbach 184 (RB); Ponta Grossa
(13.1.1880), Schwacke 2.555 (RB); Porto Amazonas (17.XII.1929), Gurgel (RB); Piraí do Sul. Serra das
Furnas, 1.100-1.200 m s.m. (16.1.1965), B. Smith Klein et Hatschbach 14.559 (B).
Santa Catarina - Mafra, ca. 800 m s.m. (2.11.1957), L. B. Smith et Klein 10.620 (B).
Rio Grande do Sul - Est. Silvicultura, Santa Maria (20.1.1956), O. Camargo 81 (B).

Esta variedade, heliófila e higrófila, foi encontrada freqüentemente nos campos úmidos, em solos pedregosos e em formações de gramíneas, podendo ser também encontrada, raramente, nos campos secos. Floresce e frutifica o ano todo.
4. Polygala pseudovariabilis

Chod. (Fig. 1 /-/).

Chodat, Mém. Soe. Phys. et d'Hist. Nat. Genève, 31, 2(2): 181, t. 21, Figs. 39-40,
1893.
Erva com 18-30 cm de altura. Raiz com aspecto de raiz fasciculada. Caule ereto, filiforme, tenuíssimo, cilíndrico na base, subanguloso para o ápice, estriado,
pontuado-glanduloso, subáfilo, simples ou pouco ramificado. Folhas estreitíssimas,
com 3-11 mm de comprimento e 0,3-0,9 mm de largura, lineares, agudas, subsésseis, glabras, esparsas, eretas. Racemos curto-piramidais ou subcapitados, com
1-2 cm de comprimento, por fim alongados e cônico-cilíndricos, laxifloros; pedicelo, com 0,5-0,8 mm de comprimento, glabro; bractéolas caducas; a central com
1,2 mm de comprimento, ovada, de ápice agudo ou atenuado, o dobro ou pouco
maior que as laterais. Flores com 3,6-4,0 mm de comprimento, tenuissimamente
membranáceas; sépalas externas ovadas, agudas no ápice; a inferior cróceoglandulosa na base e quase o dobro maior que as duas superiores, cróceoglandulosas na base ou em duas séries ao longo da nervura central; sépalas internas com 3,6-4 mm de comprimento, elípticas, obtusas e subapiculadas no ápice,
curtamente ungüiculadas na base, geralmente com duas glândulas cróceas geminadas e próximas ao ápice da nervura central, mais longas que a corola. Carena
com ungüículo mais ou menos do mesmo comprimento do cúculo, cróceoglandulosa no dorso; crista com 8-10 lobos, por vezes dilatados; pétalas laterais internas, suboblongas, com um dos lados dilatado-auriculado na parte central, arredondada no ápice e, geralmente, com duas glândulas cróceas no ápice. Anteras
do mesmo comprimento dos filetes livres; estilete menor ou do mesmo comprimento
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do ovário e da cavidade pré-estigmática, cuja extremidade superior tem um penacho séssil de pêlos e a inferior um estigma séssil globoso. Cápsula com a corola
persistente, elíptica, atenuada em direção à base, levemente emarginada no ápice,
cróceo-glandulosa ao longo do septo, menor que as sépalas internas; sementes piramidais, pilosas e com uma coroa de pêlos longos na base, não apendiculadas.
Tipo: "Habitai

in Brasília, prov. Goyas: Gardner 3.016."

Distribuição Geográfica: Brasil, no estado de Goiás.
Material Examinado
Goiás — Gardner 3.016 (W, isótipo).

5. Polygala variabilis

H. B. K. (Fig. 1 n, o).

Humboldt, Bonpland et Kunth, Nov. Gen. et Sp. PI 15: 397, t. 509, 1821; De
Candolle, A . P. in D C , Prodr. 1: 328, 1824; Bentham in Hooker, Journ. Bot. 4: 100,
1842; Grisebach, Fl. Brit. W. - Ind. 28, 1859; Bennett in Martius, Fl. Brás. 13(3):
34, t. 30 A , Fig. 34 (sêmen), 1874; Chodat, Mém. Soe. Phys. etd'Hist. Nat. Genève,
31, 2(2): 180, t. 21, Figs. 37-38, 1893; Blake, No. Amer. Fl. 25(5): 362, 1924.
= Polygala variabilis H. B. K. var., loc. cit.: 398.
= P. zindae Blake, Boi. Tec. Inst. Agron. Norte, Pará, n? 20: 39, 1950, syn. nov.
Erva com 20-45 cm de altura. Caule ascendente, único ou muitos e, neste caso, com raiz perpendicular espessa, pontuado-glanduloso, filiforme ou subespesso,
cilíndrico na base, subanguloso para o ápice, estriado, pubérulo, folioso ou subáfilo
pela queda das folhas, com poucos ramos superando o ápice do caule. Folhas com
8-13 mm de comprimento e 1-2 mm de largura, esparsas, distantes, lineares, agudas
integérrimas; escamiformes nos ramos, linear-ovadas na base. Racemos com 8-12
mm de comprimento, curto-piramidais ou subcapitados, por fim alongados, densifloros ou laxifloros; pedicelo com 0,3-1 mm de comprimento, glabro; bractéolas caducas; a central com 0,7-1,2 mm de comprimento, ovada, de ápice agudo, não ciliada, o dobro ou pouco maior que as laterais. Flores com 2,3-3,2 mm de comprimento, esbranquiçadas, amareladas, róseas, roxas até atropurpúreas; sépalas externas elípticas ou ovadas, obtusas para arredondadas no ápice, cróceo-glandulosas
na base ou em duas séries ao longo da nervura central; a inferior maior e, às vezes,
retusa; sépalas internas com 2,3-3,2 mm de comprimento, obovadas ou elípticas,
arredondadas até subagudas no ápice, curtamente ungüiculadas na base, mal alcançando ou mais longas que a corola, não glandulosas, ou, raramente, com duas
glândulas cróceas na base. Carena com ungüículo mais ou menos do mesmo comprimento do cúculo, cróceo-glandulosa no dorso; crista com 6-10 lobos, por vezes
dilatados; pétalas laterais internas obovadas, sub-romboidais ou suboblongas, de
ápice obtuso a subarredondado, raramente retuso, às vezes falcado; anteras mais
ou menos do mesmo comprimento dos filetes livres; estilete menor ou do mesmo
comprimento do ovário e da cavidade pré-estigmática, cuja extremidade superior
tem um penacho séssil de pêlos e a inferior um estigma globoso séssil ou apoiado
sobre um curto pedúnculo. Cápsula ovada até ovado-elíptica, emarginada, cróceoglandulosa, mais curta, do mesmo tamanho ou mais longa que as sépalas internas;
sementes piramidais, pilosas, com uma coroa de pêlos longos na base e apendiculadas; apêndices com 0,1-1,0 mm de comprimento, originando-se abaixo do rostro
agudíssimo da semente.
Tipo: "Crescit ad ripam fluminis Orinoci, var. prope pagum Maypures, var. locishumidis, juxta Esmeralda."
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Distribuição Geográfica: Nas Guianas, Venezuela e Brasil, nos estados do Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte e Pernambuco.
Erva heliófila, dos campos, de preferência úmidos e pedregosos, foi encontrada com flores e frutos nos meses de março, agosto, setembro e dezembro.
Material Examinado
Pará - Belterra, Pindobal (23.XII.1956), J. M. Pires 6.506 et ai. (RB); Monte Alegre (26.111.1924), Kuhlmann 1.768 (RB); Santarém (28.111.1924), idem 1.806 (RB).
Maranhão — perto do São Francisco (7.VI.1878), Schwacke 650 (RB).
Piaui - Gardner 2.044 (W); Guaribas (1877), Schwacke 652 (RB);
Sete Cidades, Parque Nacional, Área da Descoberta (14.IX.1977), G. M. Barroso 144 et ai. (RB); ibid.
(19.VIII.1979), A. B. Souza 115 (RB); Oeiras (27.IV.1878), Schwacke (RB).
Ceará - Canindé, Livramento (8.111.1910), Lofgren 177 (R).
Rio Grande do Norte — Capim Macio (4.X.1980), Projeto Parque das Dunas 176 (RB).
Pernambuco - Prazeres (111.1931), B. Pickel2.020 (R); Restinga da Piedade (14VI.1950), C. G. Leal69
et ai. (RB) (flores alvas); ibid. (14.VI.1950), idem 65 (RB) (flores roxas).

Esta espécie é muito variável, desde o caule folioso a subáfilo até na forma
das sépalas e pétalas laterais internas, no comprimento das cápsulas e dos apêndices das sementes. Diferencia-se, porém, claramente de P. longicaulis e P. pseudovariabilis pelas sementes apendiculadas e de P. remansoensis pela semente piramidal de 1,0-2,6 mm de comprimento.
6. Polygala

remansoensis

C h o d . (Fig. 1 p).

Chodat, Jahrb. 52. Beibl. 115: 78, 1914.
Erva com 20-40 cm de altura. Raiz perpendicular, longa e sinuosa, às vezes
crassa, pouco ramificada. Caule cilíndrico na base, subanguloso para o ápice, esfriado, ramificado desde a base ou muitos caules ramificados parca e corimbosamente para cima, foliosos ou subáfilos pela queda das folhas, dotados de pequenos pêlos claviformes. Folhas com 10-15 mm de comprimento e 0,5-1,0 mm de largura, lineares, agudas; pecíolo com 0,5-0,8 mm de comprimento. Racemos com
5-8 mm de comprimento, subcapitados ou, por fim, ovais, densifloros; pedicelo com
0,6-0,8 mm de comprimento, glabro; bractéolas caducas; a central com 1,2-1,5 mm
de comprimento, ovada, de ápice agudo ou atenuado, não ciliada, duas vezes maior
que as laterais. Flores com 3,0-4,2 mm de comprimento, alvas, alvo-esverdeadas,
lilases ou violáceo-purpúrea; sépalas externas superiores lanceoladas, agudas; a inferior 1/3 mais longa, cróceo-glandulosa na base, largamente elíptica e cürtamente
mucronada ou, por vezes, sub-retusa no ápice; sépalas internas, elíptico-obovadas,
ungüiculadas, arredondadas no ápice, 3,0-4,2 mm de comprimento, pouco maiores
que a corola. Carena com ungüículo mais ou menos do mesmo comprimento do
cúculo, cróceo-glandulosa no dorso; crista com 6-12 lobos, por vezes dilatadas; pétalas laterais internas oblongas até sub-romboidais, obtusas no ápice; anteras subsésseis; estilete mais ou menos do mesmo comprimento do ovário e da cavidade
pré-estigmática, cuja extremidade superior tem um penacho de pêlos séssil ou subséssil e a inferior um estigma globoso apoiado sobre um curto pedúnculo. Cápsula
oblonga até elíptica, emarginada no ápice, salpicada de glândulas cróceas, por vezes um dos lados levemente alado, de pouco menor até pouco maior que as sépalas internas; sementes oblongo-piramidais, pilosas, com uma coroa de pêlos curtos
na base e apendiculadas; apêndices de 1,6-2,0 mm de comprimento, partindo mais
ou menos do ápice do rostro e alcançando metade do comprimento total da semente.
J\po:"Sudbrasilianische
Provim Bahia, catinga bei Remanso bluht in Dezember,
U/e 7.152; Campo der Serra do São Ignacio, bluht in Februar, U/e 7.221."
Distribuição Geográfica: Brasil, no estado da Bahia.
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Esta espécie heliófila foi encontrada em campos rupestres, caatingas, cerrados
e matas de galeria, situadas em solos arenosos, freqüentemente úmidos ou sujeitos a inundações. Baseando-se nas etiquetas de herbários P. remansoensis floresce
o ano todo.
Material Examinado
Bahia - Serra do Santo Inácio, Ule 7.221 (G, isótipo); ibid. (3.XII.1980) Furlanetal. (SPF); Campo Formoso, Serra da Boa Vista (4.IX.1981), R.P. Orlandi510 (RB); Canavieiras (28.VI.1966), R.P. Belém 2.438
et ai. (CEPEC); Rio de Contas, arredores (16.V.1983), Hatschbach 46.481 (MBM); entre 2,5 e 5,0 km S
da Vila do Rio de Contas, ca. de 980 m. s.m., aprox. 41°50'O, 13°36'S (28.111.1977), Harley 20.070 (CEPEC); Salvador, dunas do Abaeté (7.XI.1976), J.S. Araújo 100 et ai. (CEPEC); 8 km NO de Lagoinha,
ca. 850 m s.m., aprox. 41°17'0, 10°24'S (5.111.1974); R.M. Harley 16.774 (CEPEC); Jacobina, Serra do
Tombador, 600-700 m s.m. (26.X.1978), G. Martinelli 5.193 et ai. (RB); Miranga (23.IV.1981), W.N. da
Fonseca 387 (RB); Morro do Chapéu (8.VI.1984), E. de F. Almeida 314 et ai. (RB).

Bennett (1874: 34) e Chodat (1893: 171), ao redescreverem P. trichosperma,
deram-na como ocorrendo no Brasil, citando espécimes coletados na Bahia, na serra
de Tamanduá e Jacobina, leg. Blanchet 2.585 e3.846, respectivamente. Examinando o material de Blanchet2.585 e de um síntipo de P. remansoensis, leg. Ule 7.221,
coletado na serra Santo Inácio na Bahia, observa-se que ambos os binômios referemse a uma mesma espécie. P. trichosperma (Jacq.) L. foi criada de material coletado
na Colômbia, o qual se acha depositado no Herbário Lineano em Londres. A estampa dessa espécie (Jacquim 1768: t. 67) mostra uma semente com uma coroa
de pêlos longos na base, caráter esse que a torna, portanto, mais próxima de P.
variabilis H. B. K. Tratando-se de espécies tão afins, só um exame minucioso do
tipo P. trichosperma poderá trazer maiores esclarecimentos, com uma possível sinonímia de P. variabilis H. B. K. ou P. remansoensis Chodat para a espécie de Lineu.
7. Polygala herbiola St. Hil. var herbiola

(Fig. 1 q-v).

Saint-Hilaire, Fl. Brás. Mer. 2: 12, 1829: Bennett in Martius, Fl. Brás. 13(3): 17,
t. 30 A., Fig. 15 (sêmen); Chodat, Mém. Soe. Phys. et d'Hist. Nat. Genève, 31(2);
183, t. 22, Figs. 4, 5, 1893.
= P. goiazensis Glaziou, Buli. Soe. Bot. France 52, 41. Mém. 3:26, 1905, nom. nud.
Erva com 15-30 cm de altura. Raiz com aspecto de raiz fasciculada. Caule ereto, cilíndrico, filiforme, tênue, levemente estriado, amarelo, com esparsos pêlos claviformes, subáfilo, ramosíssimo ou parcamente ramificado para o ápice. Folhas alternas, distantes, com 4-7 mm de comprimento e 0,2-1,0 mm de largura, estreitíssimas, lineares, agudas, um tanto carnosas; as superiores menores, eretas e mal conspícuas nos ramos. Racemos subcapitados, com 8-12 mm de comprimento, subdensifloros, pedunculados; pedicelo com 0,3-0,5 mm de comprimento, glabro; bractéolas caducas no fruto, a central com 0,6-1,0 mm de comprimento, ovada, com
escassos pêlos nas margens ou não ciliada, quase o dobro das laterais lineares. Flores com 2,5-4,1 mm de comprimento, tenuíssimas, alvas até purpúreas; sépalas externas ovadas, agudas ou elíptico-acuminadas, integérrimas, geralmente marcadas
com glândulas cróceas, geminadas na base; a inferior o dobro mais longa e mais
larga; sépalas internas com 2,5-4,1 mm de comprimento, elípticas, obtusas até subagudas, mucronadas, ungüiculadas, mais longas que a corola. Carena com ungüículo pouco maior ou do mesmo comprimento do cúculo, cróceo-glandulosa no dorso, longitudinalmente; crista de 6-12 lobos, muito desiguais e um tanto carnosos;
pétalas laterais internas suboblongas, com um dos lados dilatado-auriculado na parte
central, arredondadas no ápice, subfalcadas, integérrimas; anteras subsésseis; estilete mais ou menos do mesmo comprimento do ovário e da cavidade préestigmática, cuja extremidade superior tem um penacho de pêlos séssil e a inferior
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um estigma globoso séssil ou apoiado por um curto pedúnculo. Cápsula com a corola persistente, obovado-elíptica, emarginada no ápice, cuneada, marcada com poucas glândulas cróceas, dispostas longitudinalmente, mais curta que as sépalas internas, sementes ovóides ou oblongas, com pouquíssimos pêlos curtos ou glabras,
não apendiculadas.
Tipo: "In pascuis humidis montium Serra da Canastra (Minas Gerais) et Pyreneos
(Goyas)."
Distribuição Geográfica: Brasil, no Distrito Federal e nos estados de Minas Gerais e Goiás.
Espécie de campo arenoso e úmido, foi encontrada com flores e frutos nos
meses de janeiro, março, junho e agosto.
Material Examinado
Distrito Federal — Chapada da Contagem, ca. de 20 km E de Brasília (16.VIII.1964), H.S. Irwin 5.179
(RB); ibid., ca. de 15 km de Brasília (8.1.1966), idem 11.474 (MO).
Minas Gerais — Santana do Riacho, aprox. 18° 55'S e 43° 54'0, Santana do Pirapama, Fazenda Inhame
(23.111.1982), /. Cordeiro et ai. (SP).
Goiás - Cristalina, 1.100 m s.m. (23.VI.1983), Hatschbach 46.604 et ai. (MBM); ca. 2 km N de Cristalina, 1.250 m s.m. (2.111.1966), H.S. Irwin 13.295 et ai. (F); Cabeceiras do Rio Gama, Glaziou 2.066 (G)
holótipo de P goiazensis Glaz. nom. nud.

7a. Polygala herbiola St.-Hil. var. vitellina (Wurd.) Marq.
= P. vitellina Wurd., Phytologia 28(1): 13, 1974 (Fig. 1 x-z).
Bractéolas caducas; sépalas externas e pétalas irregularmente denteadas; sépalas internas com três glândulas cróceas próximas ao ápice da nervura central; crista
com quatro lobos; sementes ovóides, glabras.
Tipo: "H. S. Irwin, J. W. Grear, Jr., R. Souza, et R. Reis dos Santos 16.314 (holotype US 2.530.417); isotype NY), collected at gallery margin ca. 86 km north of
Xavantina, Serra do Roncador, Mato Grosso, Brazil, elev. 550 m, 31 May 1966."
Distribuição Geográfica: Brasil, no estado de Mato Grosso.
Material Examinado
Mato Grosso - Serra do Roncador (31.V.1966), Irwin 16.314 et ai. (S, isótipo).

7b. Polygala herbiola St.-Hil. var. chapadensis (Chod. ex Grond.) Marq. (Fig.
1 a').
= P. chapadensis Chod. ex. Grond., Darwiniana 9(1): 29, 1949.
Bractéolas caducas no fruto, persistentes na flor; sépalas externas ovado-elípticas, obtusas até subagudas, integérrimas; sépalas internas, geralmente com duas
glândulas cróceas geminadas e próximas ao ápice da nervura central; pétalas laterais internas, oblongas com ápice irregularmente denteado; sementes globosocilíndricas, com pouquíssimos pêlos curtos, levemente glochidiatos. Crista com 4-6
lobos.
Tipo: "Mato Grosso, Chapada, Casa da Pedra, leg. F.C. Hoehne 3.127, IV.1911 (Herb.
Comissão Rondon: Typus)."
Distribuição Geográfica: Brasil, nos estados de Goiás e Mato Grosso.
Material Examinado
Goiás - Piranhas, 30 km L (25.VII.1977), Hatschbach 40.105 (MBM).
Mato Grosso - Chapada (IV.1911), F.C. Hoehne 3.127 (SP, holótipo).

24

M.C.M. Marques

8. Polygala subtilis

H. B. K. (Fig. 1 b'-e').

Humboldt, Bonnpland et Kunth, Nov. Gen. et Sp. PI. 5; 393, t. 516, 1821; De
Candolle, A. P. in DC, Prodr. 1: 328, 1824; St.-Hilaire, PI. Brás. Mer. 2: 11, 1829;
Bennett in Martius, Fl. Brás. 13(3): 16, t. 30 A, Fig. 14 (sêmen), 1874; Chodat, Mém.
Soe. Phys. et d'Hist. Nat. Genève, 31, 2(2): 215, t. 23, Figs. 19-21, 1893.
Erva com 5-15 cm de altura. Raiz perpendicular tênue, ramificada no ápice ou
com aspecto de raiz fasciculada. Caule ereto, cilíndrico, filiforme, estriado, glabro,
salpicado de glândulas cróceas, subáfilo, ramificado só no ápice; ramos curtos, freqüentemente subcorimbosos, superando o ápice do caule. Folhas distantes, mal
conspícuas, alternas, com ca. de 1 mm de comprimento linear — ou subovadosubuladas, escamiformes, sésseis, adpressas no caule, glabras, um tanto crassas.
Racemos numerosos, pequenos, cênicos ou cônico-cilíndricos, com 3-8 mm de comprimento, densifloros; pedicelo com ca. de 0,1 mm de comprimento, glabro; bractéolas persistentes ou, mais raro, caducas no fruto; a central com 0,6-0,8 mm de
comprimento, oblongo-lanceolada, não ciliada, provida de glândulas cróceas, maior
que o pedicelo e que as laterais sem glândulas. Flores minutíssimas, com ca. de
1,5-1,6 mm de comprimento, confertíssimas, subsésseis, alvas ou cremes; sépalas
externas ovadas, agudas, por vezes subdenticuladas, com uma ou duas glândulas
cróceas na base, a inferior duas vezes maior que as superiores; sépalas internas 1,4-1,5
mm de comprimento, obovadas ou estreitamente elípticas, ungüiculadas na base,
obtusas ou subagudas no ápice, pouco menores ou do mesmo tamanho da corola.
Carena com ungüículo pouco maior que o cúculo, cróceo-glandulosa no dorso; crista
com 2-4 lobos subiguais e um tanto crassos; pétalas laterais internas suboblongas,
obtusas no ápice; anteras subsésseis; estilete muito menor que o ovário suborbicularobovado e com glândulas cróceas no ápice e mais ou menos do mesmo comprimento da cavidade pré-estigmática, cuja extremidade superior tem um penacho de
pêlos subséssil e a inferior um estigma globoso. Cápsula dotada de corola e estilete
persistentes, suborbicuiar, obovada, estreitada e curtamente estipitada na base, marcada com algumas glândulas cróceas dispostas longitudinalmente em direção ao
ápice, mais curta que as sépalas internas; sementes minutíssimas, globosas, glabras, negras, nítidas, não apendiculadas.
Tipo: "Crescit in humidis prope La Mission dei Esmeralda ad ripam fluminis Orinoci."
Distribuição Geográfica: Venezuela e Brasil, no território de Roraima e nos estados do Amazonas, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás.
Esta erva heliófila, de depressões úmidas nos campos ou de campos úmidos
sujeitos a inundação, mais raramente, de cerrados, foi encontrada com flores e frutos nos meses de fevereiro, abril, maio, junho e dezembro.
Material Examinado
Roraima - Boa Vista (VII.1913), Kuhlmann (RB).
Amazonas - Humaitá (6.1.1980), A. Jansen 136 (RB).
Pará - In vicinibus Santarém (Xl-lll.1849 1850), Spruce (Goet).
Maranhão — em campos diante do Rio Parnaíba (28.V.1878), Schwacke 647 (RB).
Minas Gerais - Serra do Cipó, km 129, 1.150 m s.m. (17.IV.1950), A. P Duarte2.535 (RB); Diamantina,
D. Jardim (RB); Cons. da Mata (VI.1934), Brade 13.826 (RB); Congonhas do Norte, Retiro do Barbado,
morro à esquerda do rio Preto, 43°45'0 e 18°55'S (22.IV.1982), M.C. Amaral et ai. (SP).
Mato Grosso do Sul - Campo Grande (1929), E.F. Nienstedt 282 A (RB); Corumbá, Fazenda Aguassuzinho (15.X.1953), E. Pereira 350 et ai. (RB); Xavantina (V.1949), H. Sick B434 (RB); Campos Novos,
Serrado Norte (V.1918), J.C. Kuhlmann2.073(RB);
Bataguaçu (14.11.1970), G.
Hatschbach23.545(MBM).
Goiás - Rio da Prata, nas cercanias de Posse, 800 m s.m. (9.IV.1966), H.S. Irwin 14.554 et ai. (F).
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9. Polygala saprophytica

Chod. ex Grond. (Fig. 1 f-h').

Grondona, Darwiniana 9: 31, 1949.
Erva com 11-18 cm de altura. Raiz perpendicular, ramificada no ápice. Caule
ereto, cilíndrico, subcarnoso, simples ou pouco ramificado do centro para o ápice,
estriado, glabro, salpicado de glândulas cróceo-avermelhadas, subáfilo. Folhas distantes, eretas, alternas, sésseis, com 1,2-2,2 mm de comprimento e 1,0 mm de largura, ovado-subuladas, escamiformes, subcarnosas, glabras. Racemos espiciformes,
20-42 mm de comprimento, densifloros; raque glabra, densamente cróceoglandulosa; pedicelo com 0,4-0,6 mm de comprimento, espesso; bractéolas caducas, a central com ca. de 1,4 mm de comprimento, 0,8 mm de largura, ovada, não
ciliada, cróceo-glandulosa na base, maior e muito mais larga que as laterais lineares. Flores com 2,5-2,8 mm de comprimento, subsésseis, alvacentas; sépalas externas ovado-elípticas, obtusas, às vezes irregularmente denteadas no ápice, com duas
glândulas cróceas na base; a inferior maior e mais larga; sépalas internas com 1,8
mm de comprimento, elípticas ou suborbiculares, atenuadas ou não na direção da
base, mais ou menos 1/3 menores que a corola. Carena com ungüículo pouco maior
que o cúculo, cróceo-glandulosa no dorso; crista com 4-6 lobos; pétalas laterais
internas suboblongas, obtusas no ápice; anteras subsésseis; estilete maior que o
ovário orbicular e que a cavidade pré-estigmática, cuja extremidade superior tem
um penacho de pêlos séssil e a inferior um estigma globoso. Cápsula suborbicular,
subaguda no ápice, marcada ao longo do septo com glândulas cróceas, pouco maiores que as sépalas internas; sementes mais ou menos globosas, levemente esfriadas, glabras, não apendiculadas, porém com rafe levemente estrofiolada.
Esta espécie é muito próxima de P. subtilis, da qual se separa, principalmente,
pelas flores maiores, pela corola caduca no fruto e pelas sépalas internas muito mais
curtas que a carena.
Tipo: "Mato Grosso, Amaral, Chapada entre Manso e São Lourenço, leg. F.C.
Hoehne 3.185, IV.1.911 (Herb. Comissão Rondon; typus)."
Distribuição Geográfica: Brasil, no estado de Mato Grosso.
Esta espécie foi encontrada em campos sobre cupins e detritos orgânicos, com
flores e frutos nos meses de fevereiro e abril.
Material Examinado
Mato Grosso — Amaral (Linha Sul), entre Rio Manso e São Lourenço (IV.1911), F.C. Hoehne 3.185 {SP,
holótipo); ibid. (IV.1911), \dem3.184 (R); Diamantina (IV. 1918), J.G. Kuhlmann2.071 (R); Xavantina, Rio
dos Mortos (9.XII.1947), H. Sick B219 (RB).

10.

Polygala apparicioi

Brade (Fig. 1 i'-K').

Brade, Arquiv. Jard. Bot. Rio de Janeiro, 13: 20, t. 1, Figs. 19-26, 1954.
Erva com 14-20 cm de altura. Caule anguloso, subáfilo. Folhas alternas, adpressas, inconspícuas, com 5-7 mm de comprimento, 1 mm de largura, lineares, para o ápice, escamiformes. Racemos pequenos, com 8-10 mm de comprimento,
cônico-cilíndricos, laxifloros; pedicelo com ca. de 0,6 mm de comprimento; bractéolas caducas, a central com ca. de 0,8 mm de comprimento, 0,5 mm de largura,
ovada, biglandulosa na base, não ciliada ou inconspicuamente ciliada nas margens,
com o dobro do comprimento das bractéolas laterais lineares. Flores com 2,2-3,5
mm de comprimento, lilases, róseas até purpúreas; sépalas externas não ciliadas,
biglandulosas na base, ovadas até elípticas, subagudas no ápice; a inferior com ca.
de 1 /3 maior que as superiores; sépalas internas elípticas, ungüiculadas e biglandulosas na base, obtusas no ápice, mais longas que a corola. Carena com ungüículo
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pouco maior que o cúculo, cróceo-glandulosa no dorso; crista com ca. de sete lobos; pétalas laterais internas sub-romboidais, obtusas ou, às vezes, emarginadas
no ápice; anteras subsésseis; estilete menor que o ovário e que a cavidade préestigmática, cuja extremidade superior tem um penacho de pêlos abundantes, séssil ou subséssil, e a inferior, um estigma globoso séssil ou apoiado sobre curto pedúnculo. Cápsula ovada, emarginada, glanduloso-pontuada, 1/3 mais curta que as
sépalas internas; sementes com 1,5-1,8 mm de comprimento, ovóides, rostradas,
com pêlos levemente glochidiatos, apendiculadas; apendículos mínimos, com ca.
de 0,2 mm de comprimento, alcançando mais ou menos 1/8 do comprimento total
da semente.
O revestimento das sementes com pêlos glochidiatos fez Brade colocar P. apparicioi na série Glochidiatae. Pelo seu hábito e pela forma do gineceu, ela muito
se aproxima de P. herbiola, daí integrar-se na série Tríchospermae.
Tipo: "Habitai: Brasília, estado de Minas Gerais, Serra do Cipó, km 131-132. Palácio. 1.100-1.200ms.m. Leg. ApparicioP. Duarte, n?2.081, 5.XII.1949 - Typus: Herbário Jardim Botânico do Rio de Janeiro, n? 69.107."
Distribuição Geográfica: Brasil, no estado de Minas Gerais.
Esta espécie foi encontrada em campos de solo úmido e arenoso, com flores
e frutos nos meses de janeiro, abril, outubro e dezembro.
Material Examinado
Minas Gerais - Serra do Cipó, km 131-132 (5.XII.1949), A.P. Duarte2.081 (RB, holótipo); ibid., km 122
(14.IV.35), M. Barreto 1.212et Brade 14.780; Santana do Riacho, km 105, ao longo da rodovia Belo Horizonte-Conceição do Mato Dentro (7.X.1981), M.L.Kawasaki et ai. (SPF); ibid., km 120-121 da Estrada
Lagoa Santa-Conceição do Mato Dentro (6.IX.1980), E. Forero 7.899etal. (SP); Jaboticatuba (17.1.1972),
G. Hatschbach 28.725 et ai. (MBM).

11. Polygala juncea St.-Hil. (Fig. 1 l'-u').
Saint-Hilaire in Saint-Hilaire, Jussieu et Cambessèdes; Fl. Brás. Mer. 2: 13, 1829;
Bennet in Martius, Fl. Brás. 13(3): 20, t. 30 A, Fig. 19 (sêmen), 1874; Chodat, Mém.
Soe. Phys. et d'Hist. Nat. Genève, 31, 2(2): 210, t. 23, Figs. 14-16, 1893.
Erva com ca. de 25 cm de altura. Caule anguloso, estriado, glabro, subáfilo,
parcamente ramificado. Folhas pouco conspícuas, escamiformes, muito adpressas,
subovadas, agudas, subcôncavas, membranáceas nas margens, glabras; as inferiores caducas. Racemos com ca. de 10 mm de comprimento, capitados, sublaxifloros; pedicelo com 1,2 mm de comprimento, glabro; bractéolas caducas, a central
com ca. de 1 mm de comprimento, 0,6 mm de largura, ovada, pouco maior que
as laterais lineares. Flores com ca. de 3,7 mm de comprimento, purpúreas; sépalas
externas não ciliadas, biglandulosas na base; as superiores oblongo-elípticas, obtusas; a inferior ovada, aguda, muito côncava e maior que as superiores; sépalas internas, com 3,7 mm de comprimento, elípticas, obtusas, subungüiculadas, mais longas que a corola; carena com ungüículo pouco maior que o cúculo, cróceoglandulosa no dorso; crista com 6-8 lobos; pétalas laterais internas sub-romboidais,
às vezes conspícua e profundamente emarginadas no ápice; anteras subsésseis; estilete mais ou menos do mesmo comprimento do ovário elíptico e da cavidade préestigmática, cuja extremidade superior tem um penacho de pêlos abundantes séssil e a inferior um estigma globoso pouco excerto. Cápsula ovado-elíptica, marcada
ao longo do septo com glândulas cróceas, menor que as sépalas internas; sementes ovóides, pubérulas; apendiculadas; apêndices alcançando mais ou menos 1/3
do comprimento total da semente.
Tipo: "In pascuis montis Serra da Canastra (Minas Gerais)."
Distribuição Geográfica: Brasil, no estado de Minas Gerais.
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Material Examinado
Minas Gerais — Saint-Hilaire

n.366 du Cat. C, (P, isótipo); Fotótipo 34.964, F.

III. Série Galioideae

Chod

Chodat, Mém. Soe. Phys. e.t d'Hist. Nat. Genève, 31, 2(2): 124, 127, 1893; idem
in Engler u. Prantl. Nat. Pflanzenf. 3(4): 335, 1896.
Ervas anuais ou perenes, com 5-60 cm de altura. Raiz axial, às vezes, lembrando em P. galioides e P distans uma raiz fasciculada. Caules angulosos, levemente
alados pela decorrência das folhas, tênues, eretos ou ascendentes na base, glabros
ou com escassos pêlos glandulares, unicelulares e claviformes. Folhas inferiores 4-5-6
verticiladas, para o ápice opostas ou alternas, sésseis ou subsésseis; lâmina linear,
oblonga, elíptica, lanceolada ou obovada, membranácea até subcoriácea, pontuada de glândulas cróceas, esparsamente coberta de pêlos unicelulares e claviformes,
não ciliada na margem inteira ou obsoletamente dénteada para o ápice. Racemos
pedunculados, piramidais ou, mais raro, subcapitados, densifloros ou laxifloros; raque glabra ou com esparsos pêlos claviformes; pedicelo glabro, pêndulo ou, raramente, ereto na frutificação; bractéolas caducas ou persistentes no fruto. Flores
de 1,0-4,2 mm de comprimento, membranáceas, alvo-amareladas, alvo-esverdeadas,
amareladas, róseas, purpúreas, lilases ou violetas, glabras, com glândulas cróceas
conspícuas; sépalas ciliadas ou não nas margens; as internas de pouco maiores a
pouco menores que a carena ou atingindo o comprimento dela. Corola caduca no
fruto; carena com crista de 3-4-5 pares de lobos; pétalas laterais internas irregularmente lanceoladas, romboidais, oblongas, elípticas ou obovadas, pouco menores
que a carena ou alcançando o seu comprimento. Bainha estaminal não ciliada na
margem; anteras oblongas ou ovóides, mais ou menos do mesmo comprimento
dos filetes livres; ovário elíptico, obcordado ou orbicular, cróceo-glanduloso; estilete sub-reto, mais curto que o ovário, terminado por uma cavidade pré-estigmática
cimbiforme-oblíqua, cuja extremidade superior tem um apêndice bem evidente com
mecha de pêlos abundantes e a inferior um estigma globoso. Cápsula séssil, elíptica, ovada, orbicular ou suborbicular, emarginada, não alada nas margens, geralmente salpicada de glândulas cróceas, pouco menor que as sépalas internas ou alcançando o seu comprimento. Sementes oblongas, levemente curvas, pilosas. Carúncula prolongada em dois apêndices membranáceos, livres entre si, alcançando
a metade do comprimento da semente ou até chegando a ultrapassar de pouco
o seu comprimento.
Espécie-tipo: P galioides Poir.
12. Polygala adenophylla

St.-Hil. (Fig. 2 a-e).

Saint-Hilaire in Saint-Hilaire, Jussieu et Cambessèdes, Fl. Brás. Mer. 2: 20, 1829:
Bennet in Martius, Fl. Brás. 13(3): 29, t. 11. Fig. 1 (habitus cum analysi), 1874; Chodat, Mém. Soe. Phys. et d'Hist. Nat. Genève, 31, 2(2): 129, t. 20, Fig. 1-3, 1893;
Grondona, Darwiniana 8(2-3): 305, Fig. 7, 1948.
= P. paraguayensis Ben., Journ. of Bot. 17: 173, 1879; Chodat in Micheli, Contr,
Fl. Parag. 3: 109, 1889; idem, loc. cit. pro. syn; Grondona, loc. cit., pro syn.
= P. adenophylla St.-Hil. var. obovata Benn., loc. cit.: 30.
= P. leptolopha Chod., loc. cit.: 147, 1893, syn nov.
= P. leptolopha Chod. var. flexuosa Chod., loc. cit. syn nov.
Erva com 10-30 cm de altura. Numerosos caules, partindo da base perene, simples ou pouco ramificados. Folhas sésseis, as inferiores com 15-21 mm de comprimento, 7-11 mm de largura, verticiladas, obovadas, mucronadas, para o ápice com
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10-15 mm de comprimento, 1-5 mm de largura, opostas ou alternas, lanceoladas,
oblongas ou lineares, subcoriáceas. Racemos com 1,6-5,0 cm de comprimento,
0,5-0,8 cm de largura na base, piramidais, densifloros; pedicelos com 0,6-0,8 mm
de comprimento; bractéolas persistentes, a central com 1,5-3,0 mm de comprimento, lanceolado-subulada, ciliada ou não nas margens, 4-5 vezes maior que as laterais assimétricas. Flores com 2,6-4,2 mm de comprimento; sépalas externas lanceoladas, ciliadas ou não nas margens, com glândulas alongadas ao longo da nervura central; sépalas internas elípticas, levemente ungüiculadas, obtusas no ápice,
com glândulas ao longo da nervura central. Carena com ungüículo menor que o
cúculo; crista com 4-5 pares de lobos, os laterais abaixo do ápice da abertura de
cúculo; crista com 4-5 pares de lobos, os laterais abaixo do ápice da abertura do
ces alcançando ou mal ultrapassando o comprimento da semente.
Tipo: "Nascitur prope vicum S. Francisci Borgensis in província

Missionum."

Distribuição Geográfica: Paraguai, Argentina e Brasil, no estado do Rio Grande
do Sul.
Esta espécie foi encontrada em campos graminosos e úmidos, com flores e
frutos nos meses de setembro, outubro e novembro.

Material Examinado
Rio Grande do Sul - Saint-Hilaire n-2.686 du Cat. C2 (P, isótipo); Malme (S); Porto Alegre (10.X.1945),
B. Rambo (MO); Manresa (13.XI.1932, X.1344. 12.IX.1945, 29.XI.1948, 8.XI.1950), idem 3.683, 27.267,
29.120, 37.805, 49.094 (B).

O material-tipo de P adenophylla Saint-Hilaire var. parvifolia St.-Hil., depositado no herbário de Paris e cedido para os nossos estudos, consta apenas de um
ramo com folhas alternas e de entrenós muito aproximados, não possuindo afinidade alguma com a espécie-tipo. Pela ausência de flores e frutos, não foi possível
identificá-lo.
13. Polygala wittrockiana

Chod. (Fig. 2 f-i).

Chodat, Buli. Herb. Boiss. 4: 239, 1896.
Erva com 8-12 cm de altura. Caules partindo da base perene. Folhas com 5-7
mm de comprimento e 2,0-3,0 mm de largura, quase todas verticiladas, obovadas,
subcoriáceas. Racemos curtos, com ca. de 10 mm de comprimento, 8-9 mm de
largura, capituliformes, longamente pedunculados, densifloros; pedicelo com ca.
de 0,8 mm de comprimento; bractéolas persistentes, mal ciliadas; a central com
1,5 mm de comprimento, lanceolado-subulada, o dobro do comprimento das laterais. Flores com 2,8-4,2 mm de comprimento, lilases ou amareladas, sépalas externas ciliadas, com máculas lineares ao longo da nervura central; as superiores lanceoladas, de ápice agudo; a inferior ovada, de ápice subobtuso; sépalas internas
menores que a carena, obovadas, arredondadas no ápice, ciliadas nas margens, com
máculas lineares longitudinalmente no centro. Carena com ungüículo mais ou menos do mesmo comprimento do cúculo, elegantemente cristada; crista com ca. de
cinco pares de lobos longos. Cápsula não glandulosa. Apêndices alcançando 2/3
do comprimento total da semente.
Tipo: "Hab. in civit. Rio Grande do Sul: Porto Alegre, in pascuis arenosis, siccis,
apricis, leg. G.A. Malme n? 78 (11.X.1892)."
Distribuição Geográfica: Brasil, no estado do Rio Grande do Sul.
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Espécie encontrada em campo seco e graminoso, com flores e frutos no mês
de outubro.
Material Examinado
Rio Grande do Sul - Porto Alegre, (11.X.1892), Malme 78 (USP, isótipo); ibid. (16.X.1942), Rambo33.848
(MO).

14. Polygala distans

St.-Hill. (Fig. 2-j-n).

Saint-Hilaire, Jussieu et Cambessèdes. Fl. Brás. Mer. 2: 24, t. 84, 1829: Bennett in Martius, Fl. Brás. 13(3): 29, 1874; Chodat, Mém. Soe. Phys. et d'Hist. Nat.
Genève 31, 2(2): 146, t. 20, Figs. 28-29, 1893.
= P. sherardioides Pohl. ex. Chodat, loc. cit., pro syn.
Erva com 20-22,5 cm de altura. Raiz axial subespessa, ramificada, às vezes lembrando uma raiz fasciculada. Caule único ou vários, quase sempre simples. Folhas
sésseis ou subsésseis, com entrenós muito distantes, de 3,0-5,0 cm de comprimento; as inferiores com 8-10 mm de comprimento, 3-5 mm de largura, obovadas, as
centrais com 10-20 mm de comprimento, 4-8 mm de largura, lanceoladas, acuminadas, verticiladas, para o ápice mais estreitas, opostas ou alternas, lanceoladas e agudas, membranáceas. Racemos com 4,0-5,0 cm de comprimento, 0,4-0,5 cm de largura na base, curtamente pedunculados, especiformes, estreitíssimos, laxifloros, não
comosos; pedicelos com ca. de 0,2 mm de comprimento, pouco conspícuos; bractéolas persistentes; a central com ca. de 1,2 mm de comprimento, linear-lanceolada,
aguda no ápice, não ciliada, quatro vezes maior que as laterais. Flores de 2,0-2,2
mm de comprimento; sépalas externas não ciliadas ou escassamente ciliadas; as
superiores ovadas, com glândulas alongadas ao longo da nervura central; a inferior
elíptica, quase o dobro maior, côncava e escassamente pontuada de glândulas; sépalas internas elípticas ou obovadas, arredondadas no ápice subcòncavo, não ciliadas na margem, pontuadas de glândulas. Carena com ungüículo menor que o cúculo; crista com ca. de três pares de lobos. Ovário não glanduloso. Cápsula não
glandulosa. Apêndices alcançando de metade até 2/3 do comprimento total da semente.
Tipo: "Crescit prope vicum contendas in parte deserta occidentalique provinciae
Minas Geraes quam vocant Certao. Ab amicissimo D.A. Nogueira Duarte communicata."
Distribuição Geográfica: Brasil, no estado de Minas Gerais.
Material Examinado
Minas Gerais — Perto de Contendas, Saint-Hilaire (P, isótipo).

15. Polygala galioides

Poir. (Fig. 2 o-v).

Poiret, J.L.M. in Lamarck, Encycl. Meth. 5: 503, 1804; De Candolle, A.P. in
DC, Prodr. 1: 329, 1824; Saint-Hil. in Saint-Hilaire, Jussieu et Cambessèdes, Fl. Br.
Mer. 2: 27, 1829; Hooker, Journ. Bot. 4: 100, 1842: Bennett in Martius, Fl. Brás.
13(3): 28, t. 30 A, Fig. 27 (sêmen), 1874; Chodat, Mém. Soe. Phys. et Hist. Nat.
Genève, 31, 2(2): 133, t. 20, Figs. 5-7, 1893..
= P. aparinoides Hook et Arn., Bot. Beech. Voy. part. 6: 277, 1838.
Erva com 5-25 cm de altura. Raiz axial pequena, às vezes lembrando uma raiz
fasciculada. Caule simples ou, mais freqüentemente, ramificado. Folhas sésseis, com
6-15 mm de comprimento, 1-5 mm de largura, verticiladas, lanceoladas, elípticas,
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lineares até estreitamente lineares, as inferiores, às vezes, obovadas é agudas de
ambos os lados, mucronadas ou apiculadas, as superiores subalternas ou alternas
e muito mais estreitas, membranáceas. Racemos com 1,0-3,0 cm de comprimento,
0,3-0,4 cm de largura na base, espiciformes, tênues, cilíndricos, laxifloros; pedicelos de 0,5-0,8 mm de comprimento; bractéolas caducas; a central com 1,0-1,2 mm
de comprimento, linear-lanceolada, aguda no ápice, não ciliada ou parcamente ciliada, 2-3 vezes maior que as laterais. Flores com 1,0-2,0 mm de comprimento, horizontais, alvas, roxas, lilases, amarelo-avermelhadas; sépalas externas não ciliadas,
maculado-glandulosas; as superiores ovadas, oblongas ou lanceoladas, subagudas,
agudas ou acuminadas no ápice; a inferior elíptica ou obovada, côncava; sépalas
internas ovadas, obovadas ou suborbiculares, levemente ungüiculadas, pouco emarginadas no ápice, no centro com poucas glândulas bisseriadas e alaranjadas. Carena com ungüículo maior que o cúculo, cróceo-maculada no dorso; crista curtíssima, com 3-5 pares de lobos desiguais; os laterais acima do ápice da abertura do
cúculo. Ovário com glândulas bisseriadas no centro. Cápsula salpicada de numerosas glândulas cróceas. Apêndices alcançando de metade até 2/3 do comprimento
total da semente.
Tipo: "Cerre plante croit à Cayenne, oü elle a eté observée par M. Leblond (v.s.
in herb. Lam. et BofcJ."
Distribuição Geográfica: Guiana Inglesa, Guiana Francesa, Brasil, nos territórios
de Roraima e Amapá e nos estados da Paraíba, Pernambuco, Minas Gerais, Mato
Grosso e Goiás.
Esta espécie de cerrados, freqüentemente próximos a matas de galeria, foi encontrada com flores nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, julho, agosto e
setembro.
Material Examinado
Roraima — Boa Vista, Kuhlmann 657 (RB).
Amapá - Macapá, (1926), Ducke, s.n. (RB).
Paraíba — Areia, Escola de Agronomia do Nordeste (22.IX.1944), J. de Moraes Vasconcelos 159 (RB);
Mata Redonda (15.IX.1954), J.I.A. Falcão, W.A. Egler, E. Pereira 1.111 (RB).
Pernambuco - Tapera (7.VIII.1934), B. Pickel 3.357 (F).
Minas Gerais — Município de Diamantina, estrada para Biri-biri, 3.098 m s.m., 18° 10'S, 43° 37'0
(8.IV.1982), N. Hensold 3.187 et ai. (SPF); Fazenda da Pedra, entre Rios de Minas (11.1970), Pe. Leopoldo
Krieger 8.028 (RB); S.S. Paraíso, Baú (10.IV.1945), Brade 17.855 et Altamiro (RB); Mariana, Damazio
(RB); Município de Santana do Riacho, na estrada para Lapinha, mais ou menos 4 km da cidade, 1.060
m s.m. (18.11.1982); A.M. Giuiietti7.914 et ai. (SP); Serra do Caraça (25.111.1957), E. Pereira 2.522 et Pabst
3.358 (RB); Serra do Curral (19.111.1957), idem2.447, 3.283 (RB); ca. de 12 km O de Corinto, 600 m s.m.
(4.111.1970), Irwin 26.879 et ai. (RB); São Tome das Letras, Município de Baependi, 1.250 m s.m.
(14.VII.1950), Brade 20.492 e Aparício (RB).
Mato Grosso - (26.ll.1968), Philcox et A. Ferreira 4.355 (RB).
Goiás - ca. de 27 km S de Paraíso, 500 m s.m. (22.111.1968), Irwin 21.619 et ai. (MO), ca. de 3 km E
de Cristalina, 1.250 m s.m. (4.111.1966), Irwin 13.477 et ai. (F.MD); ca. de 24 km NE de Catalão, 875 m
s.m. (22.1.1970), idem 25.099 et ai. (RB, MO); ca. de 15 km de Niquelândia, 750 m s.m. (22.1.1972), Irwin
34.789 (RB, MO).

Apesar dos grandes esforços envidados, não se conseguiu obter, para estudo,
o exemplar-tipo de P. galioides, mas com a comparação da diagnose original e de
outras descrições da espécie feitas por botânicos do passado, bem como pelo exame de muitas coleções determinadas sob esse binômio, foi possível adquirir-se uma
base interpretativa das características que se acredita ter real valor específico.
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16. Polygala

molluginifolia

St.-Hil. (Fig. 2 x-d').

Saint-Hilaire in Saint-Hilaire, Jussieu et Cambessèdes, Fl. Brás. Mer. 2: 25, 1829;
Chodat, Mém. Phys et d'Hist. Nat. Genève, 30(8): 109, 1889 et 31, 2(2): 130, t. 20,
Figs. 3-4, 1893; Grondona, Darwiniana 8(2-3): 312, Fig. 10, 1948; Wurdack et Smith
in Reitz, Fl. Ilust. Catarinense, Fase. Poliga: 13, t.3, Figs. a-c, 1971.
= P. galioides Poir. var. molluginifolia Benn. in Martius, Fl. Brás. 13(3): 29, 1874.
Erva com 10-60 cm de altura. Caules poucos ou numerosos, partindo da base,
ramificados ou, mais freqüentemente, simples. Folhas sésseis, com 12-25 mm de
comprimento, 1-3 mm de largura, verticiladas na base, verticiladas ou alternas no
ápice, lineares ou linear-oblongas, atenuadas na base, agudas e mucronadas no ápice,
subcoriáceas. Racemos com 2,0-6,0 cm de comprimento, 0,6-0,7 cm de largura na
base, espiciformes, laxifloros; pedicelos com 0,8-1,2 mm de comprimento; bractéolas caducas, a central com 1,5-2,5 mm de comprimento, linear-lanceolada, com ápice
agudo ou subulado, mal ciliada nas margens, duas vezes maior que as laterais. Flores com 2,8-4,0 mm de comprimento, horizontal — ascendentes, violetas, lilases,
róseas, purpúreas; sépalas externas mal ciliadas nas margens, dotadas de glândulas opacas, um tanto proeminentes no centrp; as superiores ovadas ou lanceoladas, subagudas; a inferior elíptica ou suborbicular; sépalas internas elípticas, ungüiculadas, obtusas e, por vezes, retusas no ápice, dotadas de glândulas sublineares no centro, opacas. Carena com glândulas no dorso; crista com 3-5 pares de lobos, os laterais abaixo do ápice da abertura do cúculo. Ovário glanduloso-pontuado.
Cápsula glandulosa. Apêndices alcançando de metade até 2/3 do comprimento total da semente.
Tipo: "Nascitur in campis prope praedium Pettangui in parte australiprovinciae Sancti Pauli, necnon in pascuisprovinciarum Cisplatinae et Missionum" Brasil e Argentina.
Distribuição Geográfica: Uruguai, Argentina, Paraguai e Brasil, nos estados do
Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo.
Material Examinado
Rio Grande do Sul - Saint-Hilaire n?2.572 bis du Car. C2 (P, isótipo); Pelotas (7.111.1880), Schwacke
2.567 (RB).
Paraná — Município de Castro, Estrada do Cerne, km 116-117, campos de Castro (9.1.1947), G.H. Hatschbach
591 (RB); Fazenda Lagoa Dourada, perto de Vila Velha, 21 km SE de Ponta Grossa 830 m s.m. (20.11.1948),
Guenter Tessmann s.n. (RB); Fazenda Padre Inácio, Estrada Curitiba —Palmeira, lOkm antes de Palmeira
(17.X.1947), idem s.n. (RB); Jaguariaiva, Fazenda Cajuru, nascimento do Rio Cajuru, ca. 24° 10'S, 49°19'0,
1.000-1.100 m s.m. (18.1.1965), Smith, Klein et Hatschbach 14.788 (MO); Imbituba Rodovia BR-277
(3.XII.1969), G.H. Hatschbach 23.065 (MO); Dusen 15.664 (S).
São Paulo - Vila Ema (XII.1933), Brade 13.059 (RB); (111.1940), ibid., idem 16.259 (RB); Vila Cerqueira
César (24.11.1921), Kuhlmann s.n. (RB).

Esta espécie higrófita e heliófita, freqüentemente encontrada em solos úmidos
e pedregosos dos campos limpos e sujos, floresce, principalmente, de outubro a
março.
17. Polygala asperuloides

H.B.K. (Fig. 2 e'-m').

Humboldt, Bonpland et Kunt, Nov. Gen. et Sp. Plant. 5: 403, 1821; Blake, No.
Amer. Fl. 25(5): 349, 1924.
= P. galioides Poir. var. asperuloides (HBK) Benn. in Martius, Fl. Brás. 13(3): 29, 1874.
Erva com 8-30 cm de altura. Caules fasciculado-cespitosos, difusos e ramificados. Folhas com 12-24 mm de comprimento, 4-8 mm de largura, subsésseis, verticiladas, para o ápice opostas ou alternas, as inferiores elípticas ou lanceoladas, as
superiores oblongas ou lineares, cuneadas na base, agudo-mueronadas no ápice,
membranáceas. Racemos com ca. de 2,5 cm de comprimento, 0,4-0,5 cm de largu32
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ra na base, espiciformes, densifloros; pedicelos com 0,2- 0,6 mm de comprimento;
bractéolas caducas; a central com 1,7 mm de comprimento, lanceolado-subulada,
ciliada, três vezes maior que as laterais assimétricas. Flores com 2,8-3,0 mm de comprimento; sépalas externas mal ciliadas ou não ciliadas; as duas superiores, oblongolanceoladas, um tanto agudas, dotadas no dorso de duas linhas glandulosas paralelas; a inferior pouco maior, ovada, obtusa, côncava, com duas glândulas oblongas
na base; sépalas internas elípticas, ungüiculadas, arredondadas e, às vezes, retusas
no ápice, planas, acima da unha dotadas de duas linhas glandulosas paralelas. Carena com ungüículo menor que o cúculo; crista irregularmente multífida, carnosa,
com os lobos laterais abaixo do ápice da abertura do cúculo. Ovário glanduloso-pontuado. Cápsula elíptica a suborbicular, com glândulas irregulares. Apêndices pouco
superando metade do comprimento total da semente.
Tipo: não indicado na obra original e não localizado por nós.
Distribuição Geográfica: Brasil, nos estados de Minas Gerais, Mato Grosso do
Sul e Goiás.
Erva encontrada em campo, com flores nos meses de fevereiro, novembro e
dezembro.
Material Examinado
Minas Gerais - Lagoa Santa, Warming s.n. (W); Caldas (5.11.1876), Mosén 4.013 (S).
Mato Grosso do Sul — Campo Grande, Parque de Jatobás, da Prefeitura Municipal (5.IX.1977), /. Rodrigues 406 et ai. (RB).
Goiás - Goiânia (19.XII.1936), Brade 15.444 (RB).

IV. Série Timoutoideae
Chodat, Mém. Soe. Phys. et. d'Hist. Nat. Genève31, 2(2): 124,153, 1893; idem
in Engler u. Prantl. Nat. Pflanzenf. 3(4): 335, 1896.
Erva com raiz axial pouco ou muito ramificada, por vezes, com aspecto de raiz
fasciculada. Caule às vezes cróceo-pontuado na base, subanguloso-alado, cilíndricoalado ou cilíndrico-estriado, sublenhoso, ereto, às vezes desnudo na base ou subáfilo pela queda das folhas ou por apresentar folhas escamiformes (P. atropurpurea
St.-Hil.), simples ou ramificado na base, um pouco acima da base, ou, mais freqüentemente, na porção superior onde os racemos se dispõem em corimbo, glabro
ou com pêlos glandulares, unicelulares e claviformes. Folhas verticiladas na base
e alternas em direção ao ápice ou todas alternas, sésseis ou curtamente pecioladas, freqüentemente adpressas no caule e nos ramos e menores na base; lâmina
linear, oblonga, ehHtica, lanceolada, ovada ou obovada, rígido-membranácea até
tenuissimamente membranácea, pontuado-glandulosa, esparsa ou densamente coberta de pêlos glandulares, unicelulares e claviformes, não ciliada na margem plana. Racemos terminais, sésseis ou pedunculados, cilíndrico-cônicos ou, quando jovens, cênicos, densifloros; raque alada ou não, glabra ou com pêlos glandulares,
unicelulares e claviformes; pedicelo curto, glabro e patente na frutificação; bractéolas membranáceas, ciliadas ou não nas margens, persistentes ou caducas. Flores de 1,8-6,2 mm de comprimento, de alvas a amarelas, róseas até purpúreas, glabras; sépalas ciliadas ou não ciliadas nas margens; as internas maiores que a corola. Corola persistente; carena glanduloso-maculada ou não, com crista bipartida no
dorso, cada segmento inteiro, trífido, bífido, bilobado, emarginado ou irregularmente denteado; pétalas laterais internas, irregularmente elípticas, oblongas ou obovadas, obtusas no ápice, alcançando ou ultrapassando só levemente a carena. Bainha estaminal não ciliada nas margens; anteras oblongas, subsésseis, ou mais ou
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menos do mesmo comprimento dos filetes livres. Ovário de elíptico a orbicular,
pontuado-glanduloso ou não; estilete uncinado, terminado por uma cavidade préestigmática cimbiforme-oblíqua, cuja extremidade superior tem um apêndice bem
evidente com mecha de pêlos abundantes e a inferior um estigma globoso. Cápsula séssil, estreitamente elíptica, suborbicular ou orbicular, irregularmente cróceoglandulosa ou não, não alada nas margens, muito mais curta que as sépalas internas. Sementes oblongas, elípticas, ovóides, suborbiculares, levemente curvas, pubérulas, glabriúsculas ou glabras. Carúncula prolongada em dois apêndices membranáceos, livres entre si, muito pequenos (P atropurpurea) ou alcançando a metade do comprimento da semente, ou mesmo ultrapassando-o um pouco; embrião
reto e oblongo.
Espécie-tipo: P. timotou Aubl.
18. Polygala

cuspidata

DC. var. cuspidata.

(Fig. 3. a-l).

De Candolle A. R, Prodr. 1: 328, 1824; Bennett in Martius, Fl. Brás. 13(3): 42 sub.
P. comata Mart. ex Bennett pro syn; Chodat, Mém. Soe. Phys. et d'Hist. Nat. Genève, 31, 2(2); 155, t. 21, Figs. 5-6, 1893.
= P. timoutou auet. non Aublet: St.-Hil. in Saint-Hilaire, Jussieu et Cambessèdes,
Fl. Brás. Mer. 2: 23, 1829.
= P cuspidata var. mucronata Chod., loc. cit.: 156, syn. nov.
Erva com 10-30 (-40) cm de altura. Caule simples ou ramificado. Folhas numerosas, imbricadas, as inferiores 3-4 verticiladas na base, as demais alternas; pecíolo
até 0,6 mm de comprimento; lâmina com 19-30 mm de comprimento, 5-10 mm de
largura, oblonga estreita, elíptica, ovada estreita ou obovada estreita, base aguda
ou obtusa, ápice agudo ou obtuso, mucronada, rígido-membranácea, glandulosopontuada, com pêlos claviformes em ambas as faces. Racemos com 2,5-5 cm de
comprimento, 1,0-2,0 cm de largura na base, comosos no ápice, sésseis ou com
pedúnculos de até 1 cm de comprimento; pedicelo com 0,5-0,8 mm de comprimento; bractéolas ciliadas, persistentes; a central com 4,9-6,0 mm de comprimento, 1,2 mm de largura, lanceolada, atenuada para o ápice, com pêlos na base dorsal, alcançando ou ultrapassando o ápice da flor, 3-4 vezes maior que as laterais
lanceoladas. Flores com 4,0-4,5 mm de comprimento, alvo-esverdeadas; sépalas
carenuladas, com glândulas, geralmente, orbiculares ao longo da nervura central;
sépalas externas ovadas, de ápice acuminado, ciliadas na margem; sépalas internas elípticas, com ápice levemente acuminado, não ciliadas na margem; carena com
2,5-3,5 mm de comprimento; crista com segmentos bífidos ou irregularmente lobados; pétalas laterais internas com 2,5-3,5 mm de comprimento, elípticas,
glanduloso-pontuadas. Ovário obovado ou suborbicular, glanduloso-pontuado. Cápsula com 2,8-3,0 mm de comprimento, elíptica ou suborbicular, glanduloso-pontuada.
Sementes com 2,2-2,8 mm de comprimento, oblongas ou ovóides, glabrescentes.
Apêndices iguais ou desiguais em comprimento, alcançando de 2/3 até quase o
comprimento total da semente.
Tipo: "In Brasília? An a príori satis diversa (v.s.)."
Distribuição Geográfica: Brasil, nos estados da Bahia, Minas Gerais, São Paulo,
Goiás e Distrito Federal.
Foi encontrado material coletado com flores e frutos o ano todo. Planta do
campo.
Material Examinado
Bahia - Mucugê, estrada Mucugê-Guiné, a 28 km de Mucugê (7.IX.1981), A. Furlan2.065 (SPF); Santa
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Cruz de Cabrália, estrada velha de Santa Cruz de Cabrália, 2-4 km a O de Santa Cruz de Cabrália
(28.VII.1978), S. Mori 10.372 et ai. (CEPEC); ca. 14 km N da Barra da Estiva, 1.100 m s.m., aproximadamente 41° 18'0, 13° 35'S (2.11.1974), R.M. Harley 15.833 (CEPEC).
Minas Gerais - Carandaí (27.XII.1947), Duarte 773, 1.065 (RB); Diamantina (VI.1934), Brade 13.833 (RB);
Hermílio Alves (24.XII.1949), Duarte 2.417 (HQ); Ouro Branco (XII.1916), P Campos Porto 509 (RB); Saramenha, I., Damazio 710 (RB); Ouro Preto, s. d . , Damazio (RB); ibid., arredores do Clube da Chapada
(25.1.1986), R. Andreata et ai. (RB); Serra do Cipó (16.1.1951), Kuhlmann e Edmundo28 (RB); ibid., alt.
1.060 m s.m. (15.111.1964), E. Pereira 8.862 (RB, F); Grão Mogol, Chapadão de Catuni (3.IV.1980), Fábio
Barros 52 (RB); Belo Horizonte, Serra do Taquaril (7.11.1933), Mello Barreto 6.312, freqüência pouca;
Campo on summit of Pico de Itacolomi, ca. 3 km S of Ouro preto, ca. 1.850 m s.m. (30.1.1971), Irwin
29.435 et ai., (F); ca. 29 km W of Diamantina on road to Gouveia, 1.300 m s.m. (14.1.1969), Irwin 21.910
et ai. (F); ca. 10 km W of Barão de Cocais, ca. 1.400 m s.m. (22.1.1971), Irwin 28.815 et ai. (F); ca. 18
km NE of Diamantina, on road to Mendanha, 1.300 m s.m. (26.1.1969), Irwin 22.679 et ai. (F); Santana
do Riacho, km 114, ao longo da rodovia Belo Horizonte —Conceição do Mato Dentro (28.11.1981), /. Cordeiro et ai. (SPF); Congonhas do Norte, Retiro do Barbado, morro à esquerda do rio Preto, 43° 4 6 ' 0
e 18° 52'S (22.IV.1982), M.C.E. Amaral et ai. (SP).
São Paulo - Vila Ema (XII.1933), Brade 13.062 (RB); ibid. (1.1952), idem21.219 (RB); Jaboticabal (1.1918),
s. n. (RB); Campos de Jordão (IV.1937), L. Lanstyack (RB); Serra da Bocaina (24.IV.1951), Brades, n. (RB).
Distrito Federal — Campo cerrado between University of Brasília and lake. Lago do Paranoá, 1.050 m
s.m. (3.V.1968). D. Philcox et Eunice Onishi 4.578 (RB).
Goiás - Glaziou 20.670 (RB); ca. 3 km S of Cristalina, Goiás, 1.200 m s.m. (3.111.1966), Irwin 13.401
et ai. (F); Chapada dos Veadeiros, ca. 18 km N of Alto do Paraíso, 1.250 m s.m. (21.111.1971), Irwin 32.856
et ai. (F); ibid., ca. 21 km N of Alto do Paraíso, ca. 1.250 m. s.m. (21.111.1971), Irwin 13.911 (F).

18a. Polygala cuspidata DC. var. comata (Benn.) Marq. (Fig. 3 m-o).
= P. comata Mart. ex. Bennett in Martius, Fl. Brás. 13(3): 42, 1874; Chodat, Mém.
Soe. Phys, et cTHist. Nat. -Genève, 31, 2(2): 162, t. 21, Figs. 13-14, 1893; Marques,
Rodriguésia 31(48): 208, 1979.
Erva de (30-Í40-75 cm de altura. Caule ramificado. Folhas alternas ou quase
todas alternas, subdistantes; lâmina com 13-25 mm de comprimento, 3,8 mm de
largura, lanceolada, raro oblonga, base aguda ou obtusa, ápice agudo e freqüentemente apiculado, rígido-membranácea, glanduloso-pontuada, com pêlos em ambas as faces. Racemos com 2,5-10,0 cm de comprimento, 1,0-1,3 cm de largura na
base, comosos no ápice; pedúnculo com 1,5-6,0 cm de comprimento, bractéolas
ciliadas, persistentes; a central com 3,5-5,0 mm de comprimento, lanceolada, atenuada para o ápice, com pêlos no dorso ao longo da nervura central, quase alcançando até superando o ápice da flor. Flores com 3,5-4,0 mm de comprimento de
branco puro a amarelo pálido até amarelo vivo ou lilás; sépalas externas ovadas,
de ápice acuminado, ciliadas para o ápice, com glândulas geralmente orbiculares
ao longo da nervura central; sépalas internas com 3,5-4,0 mm de comprimento,
2,6-2,8 mm de largura, obovadas, elípticas ou suborbiculares, ápice levemente acuminado, não ciliadas na margem, côncavas; carena com 2,2-3,5 mm de comprimento; crista com segmentos inteiros ou irregularmente lobados; pétalas laterais
internas elípticas, glanduloso-pontuadas. Ovário obovado ou suborbicular, glanduloso-pontuado. Cápsula com 1,8-2,0 mm de comprimento, 0,8-1,0 mm de largura,
elíptica ou suborbicular, glanduloso-pontuada. Sementes com 1,8-2,0 mm de comprimento, oblongas ou ovóides, pubérulas. Apêndices alcançando 2/3 do comprimento total da semente.
Tipo: "Habitat in Brasília tropica haud

infrequens."

Distribuição Geográfica: Brasil, no Distrito Federal e nos estados de Goiás e Rio
de Janeiro.
Erva de campo e orlas de galeria. Foi encontrado material com flores e frutos
de janeiro a junho.

Polígalas do Brasil - Seção Polygala

35

Material Examinado
Distrito Federal — Brasília, Bacia do Rio São Bartolomeu, córrego Papuda (5.VI.1979), R.C. Mendonça
e F. Chagas Silva 53 (IBGE); ibid., ibid. (3.111.1980), E. O. Heringer 3.624 et ai. (IBGE).
Goiás - ad Caldas, Pohl s.n. (fotótipo) (GH); ca. 58 km NE of Catalão, 900 m s.m. (26.1.1970), Irwin
25.433 et ai. (RB); Chapada dos Veadeiros, ca. 42 km N of Alto do Paraíso, ca. 1.250 m s.m. (25.111.1971),
Irwin 33.159 et ai. (F).
Rio de Janeiro — Sta. Maria Madalena, Morro da Estação (28.11.1935), Santos Lima et Brade 14.247 (RB).

19. Polygala bracteata

Benn. (Fig. 3 p-u).

Bennett in Martius, Fl. Brás. 13 (3); 32, 1874; Chodat, Mém. Soe. Phys. et d'Hist.
Nat. Genève, 31, part. 2(2): 153, 1893.
Erva com cerca de 60 cm de altura (Bennett 1874: 32). Folhas verticiladas na
base e alternas em direção ao ápice; pecíolo até 0,6 mm de comprimento; lâmina
com 16-18 mm de comprimento, 6,8 mm de largura, ovada, elíptica ou oblonga,
base aguda ou obtusa, ápice agudo ou obtuso, rígido-membranácea, glandulosopontuada, com esparsos pêlos claviformes em ambas as faces. Racemos com 3,2-7,5
cm de comprimento, 1,0-1,2 cm de largura; pedúnculo com 5-7 mm de comprimento; bractéolas ciliadas, persistentes; a central com 5,0-5,2 mm de comprimento,
1,0-1,2 mm de largura, lanceolada, atenuada para o ápice, quase plana, glandulosopontuada ao longo da nervura central, menor que a flor e 2-3 vezes maior que as
laterais lanceoladas. Flores com ca. de 5,5 mm de comprimento; sépalas externas,
ovadas, de ápice acuminado, carenadas, ciliadas, com glândulas, geralmente, orbiculares ao longo da nervura central; sépalas internas com 5,5 mm de comprimento,
3,5 mm de largura, levemente ungüiculadas e apiculadas, não ciliadas na margem;
carena com 4,2 mm de comprimento; crista com segmentos, irregularmente, levemente lobados; pétalas laterais internas, elípticas, com ápice, por vezes, tridenteado, esparsamente glanduloso-maculadas. Ovário glanduloso-maculado. Cápsula com
2,8 mm de comprimento, 1,8 mm de largura, elíptica estreita. Sementes com 2,6
mm de comprimento, oblongas, glabrescentes. Apêndices alcançando metade do
comprimento da semente.
Tipos: "Habitai ad Rio Trahiras et in Serra de S. Feliz prov. Goyaz: Pohl n. 1.933;
ad Fazenda de Rio Manso et Mattinada: Pohl n. 3.345."
Distribuição Geográfica: Brasil, no estado de Goiás.
Material Examinado
Goiás — Fazenda de Rio Manso et Mattinada, Pohl 3.345 (W, síntipo); ad Rio Trahiras, Serra de São
Feliz, Pohl 1.933 (W, síntipo).

20. Polygala irwinii Wurd. (Fig. 3 v-e').
Wurdack, Phitologia 28(1): 12, 1974.
Erva ereta com 30-50 cm de altura, com caule simples na base, superiormente
ramificado, subeilíndrico, glabro. Folhas numerosas, verticiladas na base, as demais
alternas; lâmina com 19-35 mm de comprimento, 6-22 mm de largura, ovada, elíptica ou oblonga, tenuissimamente membranácea, com esparsos pêlos claviformes
em ambas as faces. Racemos com 2,0-3,5 cm de comprimento, 1,0-1,4 cm de largura, com pedúnculo alado e de 1,0-2,0 cm de comprimento, com bractéolas persistentes e ciliadas; a central com 4-5 mm de comprimento, 2,3-3,0 mm de largura,
largamente elíptica, aguda no ápice, côncava, gJanduloso-pontuada, menor que as
flores e 2-3 vezes maior que as laterais ovadas. Flores com 5,8-6,2 mm de comprimento, alvas; sépalas ciliadas nas margens, obtusas no ápice, com a externa inferior, às vezes, auriculada na base; crista hipart'da no dorso, com segmentos inteiros
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ou emarginados. Cápsula com mais ou menos 3,8 mm de comprimento, 2,6 mm
de largura, estreitamente ovada, glanduloso-pontuada. Sementes com 3-3,5 mm
de comprimento, 1 mm de largura, glabrescentes. Carúncula galeada e prolongada
em dois apêndices que atingem 2/3 do comprimento total da semente.
Tipo: "H.S. Irwin, J. W. Grear, Jr., R. Souza Et Reis dos Santos 16.847 (holotype
US 2.530.414; isotype NY}, collected in cerrado ca. 87km north of Xavantina, Serra do Roncador, Mato Grosso, Brasil, elev. 550 m, 2 June 1966."
Distribuição Geográfica: Brasil, no estado de Mato Grosso.
Esta espécie foi encontrada em campos limpos e cerrados com flores e frutos
nos meses de março, abril, junho e dezembro.
Material Examinado
Mato Grosso - ca. de 87 km do norte de Xavantina, 550ms.m. (2.VI.1966), Irwin 16.847 et ai. (S, MO,
isótipos); entre os km 244 e 264 da estrada Xavantina-Cachimbo (12.XII.1967), D. Philcox 3.472 et ai.
(RB); ca. de 275 km ao N de Xavantina (6.IV.1968), J.A. Ratter 861 et ai. (RB).

21. Polygala timoutou

Aubl. (Fig. 3

f-k').

Aublet, Hist. PI. Guian. Franc. 2: 737, t. 295, 1775; De Candolle A.P., Prodr.
1: 328, 1824; Bennett in Martius, Fl. Brás. 13(3): 31, t. 11, Fig. 3 (habitus cum analysi) et 30. A, Fig. 30 (sem.) 1874; Chodat, Mém. Soe. Phys. etd'Hist. Nat. Genève,
31 2(2): 154, t. 21, Fig. 1-4, 1893; Blacke, No. Amer. Fl. 25(5): 353, 1924.
= P. lupulina Willd., Sp. PI. 3: 880, 1802.
= P. uliginosa Pers, Syn 2:27.
Erva com 8-23 cm de altura. Caule simples ou ramificado. Folhas numerosas,
verticiladas na base, as demais opostas ou alternas; lâmina com 10-18 mm de comprimento, 2,5-7 mm de largura, estreitamente elíptica ou lanceolada, base e ápice
agudos, mucronulada, rígido-membranácea, glanduloso-pontuada, com pêlos claviformes em ambas as faces. Racemos com 1-6 cm de comprimento, 0,8-1,2 cm
de largura; pedúnculo com 4-7 mm de comprimento; bractéolas não ciliadas, persistentes; a central com 2,8-3,0 mm de comprimento, lanceolada, atenuada para
o ápice, menor que a flor adulta e pouco maior ou do mesmo comprimento das
laterais lineares. Flores com 3-3,8 mm de comprimento, purpúreas ou alvoesverdeadas; sépalas externas não ciliadas; as superiores lanceoladas, atenuadas
para o ápice; a inferior, estreitamente elíptica, de ápice acuminado, um tanto côncava; sépalas internas com 3-3,8 mm de comprimento, 2,8 mm de largura, suborbiculares a elípticas, subagudas no ápice; carena com 2-2,5 mm de comprimento;
crista com segmentos trífidos e, por vezes, bífidos internamente, formando, conseqüentemente, duas fileiras de lobos, pétalas laterais internas, obovadas, arredondadas no ápice subcrenulado. Ovário suborbicular. Cápsula com 2 mm de comprimento,
1,6 mm de largura, ovóide ou suborbicular; sementes com 1,6 mm de comprimento, 0,8 mm de largura, oblongas, pubérulas; apêndices alcançando 2/3 do comprimento total da semente.
Tipo: "Habitai

in pratis paludosis

Timoutou."

Distribuição Geográfica: Bolívia, Venezuela, nas Guianas e Brasil, no território
de Roraima, nos estados de Rondônia, Pará, Maranhão, Piauí, Goiás e Mato Grosso.
Esta espécie foi encontrada em campos e cerrados, em lugares úmidos e em
margens de rios, com flores e frutos nos meses de fevereiro, abril, julho, agosto
e dezembro.
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Material Examinado
Guiana Inglesa — Schomburglk 395 (Gl.
R o r a i m a - - Boa Vista (VII.1913), Kuhlmann 659 (RB).
Rondônia - Anual, 780-800 m s.m. (2.XII.1954), Basset Maguire et Célia M. Maguire 40.122 (RB).
Pará - Vigia, campo de Caembé (10.VIII.1954), Back 54-16.764 (RBI; Campo alto da Velha Pobre
I21.IV.1923), Ducke (RB); in vicinibus Santarém (VII.1850), Spruce (F).
Maranhão - Buriti (1878), Schwacke 649 (RB).
Goiás - Rio da Prata, vicinity of Posse, 800 m s.m. (9.IV.1966), Irwin 14.557 et ai. (F).
Mato Grosso - Xavantina (V.1949), Sick B 461 (RB); Rio dos Mortos (6.11.1947), idem B 203 (RB); Rio
Sacre, Kuhlmann 2.075 (RB).

22. Polygala timoutoides

Chod. var. timoutoides

(Fig. 4 i-r).

Chodat, Mém. Soe. Physet d'Hist. Nat. Genève, 30(8): 112, t. 31, Fig. 1, 1889
et 31, 2(2): 157, 1893; Grondona, Darwiniana 8: 297, Fig. 3, 1948; Wurdack et Smith
in Reitz, Fl. Ilust. Catarinense, Fase. Poligala.: 18, t. 6, 3, Fig. g-i, 1971.
= P. hygrophiloides Morre in Trans. Linn. Soe. Ser 2, 4: 308, 1895, syn. nov.
Erva com 10-251-30) cm de altura. Caule simples ou ramificado. Folhas numerosas, subimbricadas, geralmente alternas, às vezes verticiladas nos nós basais, subsésseis; pecíolo até 0,5 mm de comprimento; lâmina com 10-30 mm de comprimento e 1-5 mm de largura, linear, loriforme, eliptica estreita ou lanceolada, base
aguda ou subobtusa, ápice agudo-mucronulado, rígido-membranácea, glandulosopontuada, com pêlos clariformes em ambas as faces. Racemos com 2,5-6,5 cm de
comprimento, 0,6-0,9 cm de largura, mal comosos, sésseis ou com pedúnculo de
até 2 cm de comprimento; pedicelo até 0,4 mm de comprimento, bractéolas persistentes; a central com 1,5-3 mm de comprimento, ovada estreita, atenuada para o
ápice, carenada, ciliada, menor que a flor e duas vezes maior que as laterais, tenuissimamente membranácea, planas, alvas, ciliadas para o ápice ou não. Flores
com 2,5-3,5 mm de comprimento, purpúreas, róseas ou alvo-esverdeadas; sépalas
carenuladas, com glândulas, geralmente, orbiculares ao longo da nervura centradas externas ovadas, com ápice agudo, levemente acuminado ou obtuso, não ou
esparsamente ciliadas; as internas com 2,5-3,5 mm de, comprimento, 2,3-3,3 mm
de largura, suborbiculares ou elípticas, côncavas, não ciliadas; carena com 2-3 mm
de comprimento; crista com segmentos inteiros, levemente emarginados, bilobados ou irregularmente denteados; pétalas laterais internas, elípticas, oblongas ou
obovadas, com ápice obtuso. Ovário suborbicular, glanduloso-maculado. Cápsula
com 1,5-2,0 mm de comprimento e largura, orbicular ou subovada levemente
glanduloso-pontuada. Sementes com 1,4-1,8 mm de comprimento, oblongas ou suborbiculares. Apêndices que atingem de 1/3 até 2/3 do comprimento total da
semente.
Tipo: "Habitai

in Paraguaya: Balansa, n. 2.177, in humidis prope

Caaguazu."

Distribuição Geográfica: Paraguai, norte da Argentina e Brasil, nos estados de
Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso.
Planta do campo. Foi encontrado material coletado com flores e frutos nos meses de janeiro, fevereiro, março, agosto, outubro, novembro e dezembro.
Material Examinado
Paraguai — Balansa 2.177 (G, isótipo).
Minas Gerais - Belo Horizonte, Lagoa Seca, Damazio (RB); ibid. (18.VIII.1898), Schwacke 13.458 (RB).
São Paulo — Jaboticabal, planta de campo seco, argiloso, em vegetação herbácea (1.1968) (RB).
Paraná — Fazenda Lagoa Dourada (perto Vila Velha) 21 km SE de Ponta Grossa, 830 m s.m. (18.11.1948),
Guenter Tessmann, (RB).
Santa Catarina — Sombrio, campo, 15 m s.m. (28.XII.1945), Reitz 1.848.
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Mato Grosso — Município de Corumbá, Fazenda Marilândia, brancas (4.X.1953), E. Pereira 230 et ai.
(RB) (24.XI.1877), Costa 1.231 (RB) (1886), Lesson ( B M , holótipo de P. hygrophiloides Moore); Coxipó
da Ponta, Cuiabá (111.1911), Hoehne 4.612 (R).

Moore, ao criar P hygrophiloides (1895: 308), caracterizou-a pelo hábito ramoso e racemo inserido sobre pedúnculo que atinge até 2 cm de comprimento. Apesar de Chodat ter descrito P. timoutoides com caule simples ou ramificado para o
ápice e com racemo séssil, o próprio material-tipo mostra que tais caracteres são
variáveis, razão por que se fez de P. hygrophiloides um sinônimo de P. timoutoides.
22a. P. timoutoides

Chod. var. maguirei

(Wurd.) Marq.

= P. maguirei Wurdack in Memories of the New York Botanical Garden 23: 120, 1972.
Caule com folhas 3-4 verticiladas até quase metade de sua altura, as demais
alternas; pedúnculos com 5-7 mm de comprimento; sépalas externas não ciliadas
ou esparsamente ciliadas nas margens; as superiores, com ápice arredondado, não
acuminado e não apiculado; a inferior, com ápice obtuso até agudo-apiculado.
Tipo: "Bassete Maguire et Célia K. Maguire 40.311 (holotype US 2.534.199, collected in a savana on the slopes of Serra Sabang, território de Roraima, Brasil, alt.
950 m (16-18.XII.1954); leg. J.A. Steyermark 59.161 (paratype US), from the Gran
Sabana between Kun and waterfall at Rué-Merú south of Serro Roraima, Edo. Bolívar, Venezuela, alt. 1.065 m, 2 Oct. 1944."
Distribuição Geográfica: Venezuela e Brasil, no território de Roraima.
Material Examinado
Venezuela -

Estado de Bolivar, Gran Sabana, 1.065 m s.m. (2.X.1944), J.A. Steyermark

59.161 (US,

parátipo).

23. Polygala hygrophila H. B. K. (Fig. 4 s-z).
Humboldt, Bonpland et Kunt, Nov. Gen. et Sp. PI. 5: 395, t. 508, 1821; De
Candolle A.P., Prodr. 1: 327, 1824; Saint-Hilaire, Fl. Brás. Mer 2: 22, 1829: Hooker,
Journ, Bot. 4: 100, 1842; Bennett in Martius, Fl. Brás. 13(3): 32, t. 30. A., Fig. 31
(semem), 1874; Chodat, Mém. Soe. Phys. et d'Hist. Nat. Genève, 31, 2(2): 161, t.
21, Figs. 11-12, 1893; Blake, No. Amer. Fl. 25(5): 353, 1924.
= P berteriana D C , loc. cit.: 328 (fide St.-Hilaire).
= P gardneriana Benn. in Martius. Fl. Brás. 13(3); 19, 6, t. 30 A, Fig. 18 (sêmen),
1874, syn. nov.
Erva com (20-) 30-65 cm de altura. Caule simples ou pouco ramificado para
o ápice. Folhas, freqüentemente, esparsas, alternas, às vezes verticiladas nos nós
basais, subsésseis; lâmina com 12-25 mm de comprimento, 1-1,5 mm de largura,
linear, loriforme ou estreitamente lanceplada, base aguda ou subobtusa, ápice agudomucronulado, rígido-membranácea, glanduloso-pontuada, com pêlos claviformes
em ambas as faces. Racemos com 1-5 cm de comprimento, 0,8 cm de largura, inconspicuamente comosos no ápice; pedúnculo com 0,5-2,5 cm de comprimento,
geralmente subeilíndrico e não alado, glabro. Bractéolas, flores e frutos como em
P. timoutoides Chod.
Tipo: "Crescit locis humidis prope Esmeralda

Orinocensium."

Distribuição Geográfica: Venezuela e Brasil, nos territórios de Roraima e Amapá
e nos estados do Piauí, Bahia, Minas Gerais e Mato Grosso.
Esta espécie foi encontrada em campos e cerrados, em solos úmidos, em orlas
de brejos e de galeria, com flores e frutos nos meses de janeiro, fevereiro, março,
abril, junho, julho, agosto, outubro e dezembro.
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Material Examinado
Roraima — Prope Esmeralda, ad flumen Orenoco (XII.1853), Spruce 3.235 (GOET); Boa Vista, Kuhlmann 658, 663 (RB); Serra Tepequem 700-800 m s.m. (2.XII.1954), Basset Maguire et Célia Maguire40.121,
(RB, F).
Amapá — Estrada para o Amapá, vic. km 48 (10.VII.1962), Murça Pires52.081 et Paulo B. Cavalcante (F).
Bahia - Mucugê, rod. para Palmeira (18.VI.1984), G. Hatschbach 48.018 (MBM).
Piauí — Banhs of Rio Preto, Gardner 2.780 (W, holótipo de P. gardneriana Benn.)
Minas Gerais - (VI.1934), Brade 13.823 (RB); Diamantina (VI.1934), idem 13.824 (RB); ca. 27 km SW
of Diamantina on road to Gouveia 1.300m s.m (13.1.1969), Irwin 21.879 et ai. (F); ca. 8 km West of Grão
Mongol, 950 m s.m. (15.11.1969), Irwin 23.357 et ai. (F); ca. 7 km N of São João da Chapada, road to
Campo do Sampaio, 1.150 m s.m. (23.111.1970), Irwin 28.566 (RB); Serra do Cipó, km 122, município
de Santa Luzia, 0,40 m de altura (14.IV.1935); Mello Barreto h° 1.213 (RB, F); ibid., km 129, 1.150 m
(5.XII.1949), Duarte2.080 (RB); ibid. (17.IV1950), Duarte2.538(RB);
município de Santana do Riacho,
km 121 ao longo da rodovia Belo Horizonte-Conceição de Mato Dentro (30.VI.1981), A. M. Giuiietti 7.344
et ai. (SPF); Diamantina, a 24 km na estrada Diamantina-Conselheiro Mata (30.VIII.1981), A.M. Giuiietti
1.855 et ai. (SPF); estrada Diamantina-Sopa, a 25 km de Diamantina, caminho para São João da Chapada (30.X.1981), A.M. Giuiietti2.370 (SPF); município de Diamantina. Estrada para Biri-Biri, 3.098 m
s.m. (8.IV.1982), N. Hensold3.156et ai. (SPF); município de Joaquim Felício, estrada pela Serra do Cabral (17.IV1981), L. Rossi 1.095 et ai. (SPF); Município de Santana do Riacho, km 116 ao longo da rodovia Belo Horizonte-Conceição do Mato Dentro (19.IV.1981), A. Furlan I. Cordeiro 7.251 et ai. (SPF).
Mato Grosso — município de Corumbá, Fazenda Aguassuzinho (17.X.1953), E. Pereira 384 et ai. (RB);
Xavantina, Rio dos Mortos (11.1947), Sick (RB); Rodovia BR-163, município de Sidrolàndia (27.X.1970),
Hatschbach 25.280 (RB).

24. Polygala carphoides

Chod. (Fig. 4 a-h).

Chodat, Mém. Soe. Phys. et d'Hist. Nat. Genève, 31 2(2): 158, 1893.
= P. carphoides Chod. var. sublatifolia Chod., loc. cit.: 159, syn. nov.
= P. radlkoferi Chod., loc. cit.: 160, t. 21, Fig. 10, syn. nov.
Erva com 15-50 cm de altura. Caule simples ou ramificado. Folhas numerosas,
alternas ou quase todas alternas. Sésseis; lâmina com 5-12 mm de comprimento,
1,0-2,5 mm de largura, linear ou lanceolada, base obtusa, com pêlos claviformes
em ambas as faces. Racemos com 1,0-2,5 cm de comprimento, 0,4-0,5 cm de largura, mal comosos; pedúnculo até 1 cm de comprimento; bractéolas caducas; a
central com 1,0 mm de comprimento, 0,4 mm de largura, ovada estreita, atenuada
para o ápice, ciliada, menor que a flor, glanduloso-linear ao longo da nervura central, cerca de três vezes maior que as laterais tenuíssimas. Flores com 2,0-2,2 mm
de comprimento, alvo-esverdeadas; sépalas com glândulas, geralmente, lineares e
ao longo da nervura central, não ciliadas; as externas ovadas, com ápice agudo
até subobtuso; as internas com 2,0-2,2 mm de comprimento, 1,9-2,0 mm de largura, suborbiculares; crista da carena com segmentos bífidos, os externos mais dilatados e, freqüentemente, emarginados no ápice; pétalas laterais internas elípticas
ou subobovadas, com ápice obtuso. Ovário suborbicular, glanduloso-maculado. Cápsula suborbicular, por vezes, levemente assimétrica na base, glanduloso-maculada.
Sementes suborbiculares, glabras ou pubérulas, com 0,9-1,1 mm de comprimento.
Apêndices pouco mais curtos até mais longos que a semente.
Tipo: "Habitai in Brasiliae prov. Min. Ger. Cordill. do Campo (v. s. in Hb. Delles.j.
Claussen."
Distribuição Geográfica: Brasil, nos estados de Minas Gerais e Goiás.
Esta espécie foi encontrada em campos serranos, rupestres, com flores nos
meses de abril, junho e dezembro.
Material Examinado
Goiás - Estrada Alto Paraíso-Teresina GO (10.X.1979), Heringer 2.344 et ai. (IBGE).
Minas Gerais — cidade de Caldas, Regnell Ex herb Regnelli, ser. III, n? 157 (S, UPS, tipo da var. sublati-
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folia Chod.); município de Ouro Preto, Serra de Lavras Novas, a 25 km da Escola de Farmácia de Ouro
Preto, 1.400 m s.m. (6.VI.1978), Fontella 1.125et J. Badini (RB); Itabira do Campo, Damazio 705 (RB);
Cachoeira do Campo, Damazio (RB); município de Congonhas do Norte, Serra da Mangabeira, próximo
à margem direita do Rio Preto 43° 4 9 ' 0 e 18° 5'S (23.IV.1982), M.C.E. Amaral et ai. (SP).

25. Polygala celosioides Mart. ex Benn. (Fig. 4 a'-n').
Bennett in Martius, Fl. Brás. 13 (3): 35, t. 13, Fig. 1 (habitus cum analysi) et
30 A, Fig. 35 (sêmen), 1874; Chodat, Mém. Soe. Phys. et d'Hist. Nat. Genève, 31,
2(2): 236, t. 24, Figs, 17-18, 1893.
= P. pseudocelosioides Chod., loc. cit.: 237, t. 24, Figs. 19-20, syn. nov.
= P. spruceanna Benn., Journ. of Bot. 17: 203, 1879; Chodat loc. cit.: 169, 1893,
syn. nov.
= P. hohneana Chod. ex Grond. Darwiniana 9: 24, Fig. 1, 1949, syn. nov.
= P. bracteoglandulosa Chod. ex Grond., loc. cit.: 32, Fig. 5, syn. nov.
Erva anual com 5-40 cm de altura. Raiz com aspecto de raiz fasciculada. Caule,
tênue, ereto, cilíndrico, subestriado, leve a densamente dotado de pêlos, inferiormente simples, para cima corimbosamente ramificado, folioso ou subáfilp pela queda
das folhas. Folhas sésseis, numerosas, um tanto caducas, adpressas no caule, alternas ou apenas as mais basais são verticiladas, porém, estas, freqüentemente,
caducas, com 5-18 mm de comprimento, 0,2-0,6 mm de largura, lineares ou filiformes, mucronadas, glabras ou com escassos pêlos em suas margens. Racemos terminais ou mais raro, axilares, pedunculados, com 1-3 cm de comprimento, 0,5-0,7
cm de largura, por fim alongados; pedicelo com 1-1,6 mm de comprimento, tenuíssimo, glabro; bractéolas persistentes; a central com 1,6-2,5 mm de comprimento,
0,3 mm de largura, linear, linear-subulada ou filiforme, obsoletamente ciliada, maior
que o pedicelo e 3-4 vezes maior que as laterais. Flores com 2-3,2 mm de comprimento, alvas, róseas a roxas, sépalas externas subiguais, ovado-lanceoladas, agudas, não ciliadas ou com escassos pêlos em suas margens; sépalas internas obovado-elípticas, elípticas, oblongo-elípticas até oblongas, obtusas no ápice. Carena com
ungüículo menor que o cúculo; crista com segmentos bífidos ou trífidos; pétalas
laterais romboidais, elípticas, ovadas ou ovado-elípticas, subobtusas, integérrimas,
emarginadas, finamente e irregularmente serreadas ou denteadas no ápice. Cápsula curtamente estipitada, levemente ou não emarginada no ápice; sementes elípticas ou cilíndricas, glabras ou com pêlos esparsos. Apêndices alcançando de metade até comprimento total da semente.
Ao examinar-se os tipos de P. celosioides, P. pseudocelosioides, P. bracteoglandulosa, P hoehneana e P. spruceana, verifica-se que elas não apresentam caracteres taxonômicos suficientes para serem consideradas como espécies distintas.
P. celosioides Benn., por ser a mais antiga, foi considerada a espécie-tipo, e as restantes simplesmente como sinônimos da primeira.
Tipo: "Habitai locisarenosis sabulosis prov. Piauhyet Goyas Gardner2.482, 3.578,
4.393, Burchell 7.727, Pohl 2.023, 2.940."
Distribuição Geográfica: Venezuela, Brasil, no território de Roraima e nos estados do Pará, Piauí, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso.
Material Examinado
Roraima -

Boa Vista (VII.1913), Kuhlmann 668 (RB).

Pará - Marajó, Schwacke 102, 1.877 (RB).
Piauí — município de Sete Cidades, Parque Nacional, área do Descoberta (14.IX.1977), G.M. Barroso
149, 160, 178 et ai. (RB).
Minas Gerais - Serra do Cipó, km 129, 1.150 m s.m. (17.IV.1950), A.P. Duarte2.534, 2.537 (RB); ibid.
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(IV.1908), Üamazio2.070 IRB); Consuelo da Mata (VI.1934), Brade 13.825 (RB); Gardner2.482 (W, síntipo de P. celosioides dado por Bennett e de P pseudocelosioides dado por Chodat).
Goiás - 35 k m , norte de Veadeiros, 1.000 m s.m. (15.111.1969), H.S. Irwin 24.406 et ai. (RB); Pohl2.023,
2.940 (W, sintipo de P. celosioides).
Mato Grosso - São Félix (22.VII.1968), P.W. Richards 6.487 (RB); ibid., Base da Expedição inglesa a
15 km S na estrada Xavantina (6.X.1968), Sidney 1.173 e Onishi 394 (RB); 200 km N de Xavantina sobre
a estrada Xavantina-São Félix (8.VI.1968), fí.fí. de Santos 1.692 et ai. (RB); Serra de Pacoa Nova (111.1917),
J.G. Kuhimann 2.066 (SP, holótipo de P. bracteoglandulosa);
Serrados Coroados (V.1911), F.C. Hoehne
3.148 (SP, holótipo de P. hoehneana).
Venezuela — Prope Maypures, ad flumen Orenoco, Spruce 3.734 (W, isótipo de P. spruceana).

Espécie freqüente nos campos graminosos, em solos úmidos, foi encontrada
com flor e frutos nos meses de março, abril, junho, julho, setembro e outubro.
Chodat colocou P. celosioides e P. pseudocelosioides na série Tênue e P. spruceana na série glochidiatae, embora a tenha considerado de semente glabra pela
descrição de Bennett. Grondona viu como espécies mais próximas de P. bracteoglandulosa, P. glochidiata HBK e P oxyrhynchos Chod., das quais separou pelas
brácteas maiores e persistentes e pelas sementes glabras. Pelo porte, Grondona observou certa semelhança de P. hoehneana com P. bracteoglandulosa, mas pela falta de pêlos glandulosos conseguiu separá-las.
A série glochidiatae é caracterizada pelas sementes não apendiculadas, dotadas de pêlos glochidiatos e pela corola caduca no fruto.
Embora seja erva de caule tênue, como as representantes da série Tenui, pela
inflorescência cilíndrico-cônica, densiflora e pela corola persistente no fruto, acreditase que P. celosioides está melhor situada na série Timoutoideae.

26. Polygala atropurpurea

St.-Hil. var atropurpurea.

(Fig. 4, o'-z').

Saint-Hilaire in Saint-Hilaire, Jussieu et Cambessèdes, Fl. Brás. Mer. 2:10, 1829;
Bennett in Martius, Fl. Brás. 13(3): 21, t. 30 A, Fig. 20 (sêmen), 1874; Chodat, Mém.
Soe. Phys. et d'Hist. Nat. Genève, 31, 2(2): 205, t. 23, Figs. 8-9, 1893.
Erva com 20-55 cm de altura. Raiz espessa, como se bulbosa. Muitos caules
eretos, sublenhosos, rígidos ou herbáceos, subáfilos, cilíndricos, esfriados, glabros,
ramificadíssimos ou subsimples. Folhas sésseis, com 1-2 mm de comprimento, 0,3
mm de largura, escamiformes subtriangulares, para o ápice paulatinamente atenuadas, agudas, integérrimas, um tanto carnosas, glabras, poucas, mal conspícuas,
distantes, adpressas; as superiores mais curtas, mais estreitas, menos distantes e
menos adpressas; poucos ou numerosos racemos, com 1,4-5 cm de comprimento,
1-4 mm de largura, cilíndrico-atenuados, densifloros, não conspicuamente comosos; pedicelo com 0,2 mm de comprimento, glabro; bractéolas persistentes, glabras; a central com 0,5-0,8 mm de comprimento, ovada, aguda, muito côncava,
o dobro mais longa que as laterais. Flores subsésseis, com 1,6-2 mm de comprimento, suborizontais, atropurpúreas, maculadas; sépalas externas quase iguais em
comprimento, largamente ovadas, cróceo-glandulosas; a inferior mais larga e levemente auriculada na base; sépalas internas orbiculares, dotadas no centro de glândulas subdesiguais, translúcidas, cróceo-purpúreas e dispostas longitudinalmente,
subcôncavas. Cúculo alargando-se paulatina e obliquamente para o ápice da abertura mais ou menos arredondada; pétalas laterais internas suborbiculares, maculadoglandulosas. Ovário orbicular, dotado de máculas cróceas; estilete curtíssimo. Cápsula orbicular, cróceo-maculada, emarginada; sementes elípticas, ovóides ou
obovado-globosas, com poucos pêlos curtos. Carúncula com dois apendículos obtusos, 4-5 vezes menores que a semente.
Tipo: "Nascitur in campis prope Campo Âllegro (Minas Gerais)."
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Distribuição Geográfica: Brasil, no estado de Minas Gerais e Distrito Federal.
Planta de campo, foi encontrada com flores nos meses de março e abril, com
flores e frutos no mês de setembro.
Material Examinado
Minas Gerais — Campo Allegros, Saint-Hilaire (P, isótipo); Belo Horizonte, Jardim Botânico (3.IX.1932),
M. Barreto, 794 (RB); S.S. Paraíso, Baú (10.IV.1945), Brade 17.853 et ai. (RB).
Brasília - Chapada da Contagem, 700-1000 m s.m. (19.IX.1964), H.S. Irwin 6.244 et ai. (F).

26a. Polygala atropurpurea St.-Hil. var. exapendiculata Chod.
Mais ramosa que a espécie-tipo, com flores menores, sépalas mais agudas, sementes 1/3 menores, atrocinéreas, não apendiculadas.
P. atropurpurea é facilmente reconhecida pelo caule subáfilo, pelas flores atropurpúreas, pela forma da carena e pelas pétalas laterais internas suborbiculares. Ela
toma dentro da série, e mesmo do gênero, uma posição muito isolada; porém, pela
inflorescência e pela corola persistente no fruto, a colocamos na série Timoutoideae.
Tipo: "In prov. Minas Gerais: Claussen (v.s. Hb Deless)."
Material examinado:
Minas Gerais — Claussen s.n. (P, holótipo).

V. Série Ericoideae
Chodat, Mém. Soe. Phys. et d'Hist. Nat. Genève, 31, 2(2): 126,239, 1893; idem
in Engler u. Prantl. Nat. Pflanzenf. 3(4): 335, 1896.
Subarbusto, ereto ou subdecumbente, rígido. Raiz axial espessa, bem evidente. Caule único ou muitos e assim oriundos do tronco perene, simples ou ramificados, cilíndricos ou subangulosos, glabros ou com escassos pêlos claviformes, foliosos. Folhas numerosas, alternas ou, rarissimamente, verticiladas na porção inferior, sésseis ou subsésseis; lâmina foliar linear, elíptica, lanceolada, obovada ou
ovado-escamiforme, membranácea até coreácea, conspicuamente glandulosopontuada, glabra ou coberta de pêlos glandulares unicelulares e claviformes, não
ciliadas na margem plana ou revoluta, integérrima ou raramente subdenteada para
o ápice. Racemos sésseis ou pedunculados, capituliformes ou, rarissimamente,
cônico-curtos (P. pseudoerica St.-Hil., P. juniperoides Chod.), densifloros ou paucifloros, raque glabra ou com escassos pêlos claviformes; pedicelo glabro ou, raramente, com pêlos claviformes; bractéolas persistentes ou caducas no fruto. Flores
com 2-5,5 mm de comprimento, alvas, amareladas, róseas até purpúreas, glabras;
sépalas ciliadas ou não, cróceo-pontuadas ao longo da nervura central; as internas
do comprimento da corola ou pouco mais longas.
Corola persistente no fruto; carena cróceo-glandulosa no dorso; crista com poucos a muitos lobos; pétalas laterais internas irregularmente ovadas, ovado-romboidais,
largamente obovadas, lanceoladas, oblongas, ovado-lanceoladas, elípticas,
lanceolado-ovadas, pouco menores ou alcançando a carena. Bainha estaminal não
ciliada na margem; anteras obovadas, clavadas, elípticas, oblongas ou subovadas,
sésseis, subsésseis até do mesmo comprimento dos filetes livres; ovário obcordado, elíptico, ovado, suborbicular até orbicular, cróceo-glanduloso; estilete ereto ou
subereto, mais curto, do mesmo comprimento ou, raramente, pouco mais longo
que o ovário, terminado por uma cavidade pré-estigmática cimbiforme ereta ou levemente oblíqua, cuja extremidade superior tem um apêndice bem evidente com
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uma mecha de pêlos abundantes ou, raramente, uma mecha de pêlos sésseis ou
subsesseis (P. moquiniana St.-Hil., P. obovata St.-Hil.) e a inferior um estigma globoso apoiado por um curto suporte. Cápsula séssil ou estipitada (P. sabulosa Benn.),
elíptica, ovada, orbicular, suborbicular ou oblonga, subemarginada até emarginada, levemente assimétrica na base, mais curta até do mesmo comprimento das sépalas internas, não alada; sementes elípticas, oblongas, ovóides, subcurvas, pilosas; carúncula prolongada em dois apêndices livres entre si, membranáceos, freqüentemente alcançando a metade até o comprimento total da semente.
Espécie-tipo: P. pseudoerica St.-Hil. var. pseudoerica.
27. Polygala pseudoerica

St.-Hil. (Fig. 5 a-k).

Saint-Hilaire in Saint-Hilaire, Jussieu et Cambessèdes, Fl. Brás. Mer. 2:40, t.
87, 1829; Chodat, Mém. Soe. Phys. et d'Hist. Nat. Genève, 31, 2(2): 243, t. 24,
Figs. 23-24, 1893.
Subarbusto com 15-50 cm de altura. Caule lenhoso, cilíndrico, ereto, rígido,
com escassos pêlos, simples e, freqüentemente, áfilo na base pelas folhas caducas,
para cima dicotômica ou tricotomicamente ramificado e densamente folioso. Folhas numerosíssimas, alternas, com 5-8 mm de comprimento e 0,5-1 mm de largura, lineares, subsesseis, agudas, integérrimas, patentes, pontuado-glandulosas, um
tanto rígidas. Racemos sésseis, cônico-curtos, com 1-1,5 cm de comprimento; raque desnuda pela queda dos frutos, progredindo mais e mais até 5 cm de comprimento; pedicelo com 0,5-1 mm de comprimento; bractéolas persistentes, ou caducas no fruto, ciliadas, suborbiculares ou ovadas; a central com ca. de 0,7 mm de
comprimento, 0,5 mm de largura, pouco maior que as laterais. Flores com 2,9-3,3
mm de comprimento, alvas, amareladas ou purpurescentes; sépalas externas quase iguais, orbicular-ovadas, obtusas ou subarredondadas no ápice, ciliadas; as superiores pouco menores que a inferior; sépalas internas elípticas, obtusas no ápice,
unilateralmente ciliadas, pontuado-glandulosas, alcançando ou pouco superando
a carena, cróceo-glandulosas ao longo da nervura central. Crista com 2-4 lobos,
os centrais com ca. de 0,6 mm de comprimento, os laterais acima do ápice da abertura do cúculo. Ápice da cavidade pré-estigmática com apêndice cristado bem evidente. Cápsula elíptica, cróceo-glandulosa, pouco mais curta que as sépalas internas; sementes oblongas ou subovóides, seríceo-hirsutas; apêndices alcançando mais
ou menos metade do comprimento total da semente.
Tipo: "Nascitur inter rupes montis Serra de Curumatahy in parte deserta oceidentique provinciae Minas Gerais dieta Certao."
Distribuição Geográfica: Brasil, no estado de Minas Gerais.
Subarbusto de campos rupestres, foi encontrada com flores e frutos nos meses de março, abril, junho, setembro e outubro.
Material Examinado
Minas Gerais — Diamantina, Pinheiro (26.111.1892), Glaziou, ex. Herb. Schwacke8.155 (RB); ibid., estrada para Biribiri, 3.098 m, 18° 10'S, 43° 37'0 (8.IV.82), N. Hensold et ai. (SPF); ibid. (31.X.81), A.M.
Giulietti et ai. (SPF); ibid., 1.400 m s.m. (VI.1934), Brade 13.843 (RB).

27a. Polygala pseudoerica

St.-Hil. var. juniperoides

(Chod). Marq. (Fig. 5/).

= P. juniperoides Chodat, Mém. Soe. Phys. et d'Hist. Nat. Genève, 31, 2(2): 254,
1893.
= P. rígida auet. non St.-Hil.: Benn. in Martius, Fl. Brás. 13(3): 24, 1874.
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Subarbusto com 30-50 cm de altura. Folhas com 8-12 mm de comprimento,
0,5-1 mm de largura. Sépalas internas não ciliadas. Cavidade pré-estigmática com
apêndice cristado pouco evidente. O restante como em P. pseudoerica St.-Hil.
Tipo: "Habitai

in Brasiliae prov. Minarum in regione adamantium.

Gardner."

Distribuição Geográfica: Brasil, no estado de Minas Gerais.
Subarbusto quebradiço, foi encontrado em margem de riacho, em cerrado pedregoso, com flor no mês de janeiro.
Material Examinado
Minas Gerais — Gardner 4.420 (W, holótipo, G, isótipo); ca. 15 km NE de Diamantina, na estrada para
Mendanha, 1.300 m s.m. (26.1.1969), Irwin 22.620 et ai. (RB).

28. Polygala moquiniana

St.-Hil. (Fig. 5 m-t).

Saint-Hilaire in Saint-Hilaire, Jussieu et Cambessèdes, Fl. Brás. Mer. 2:36, t.
86, 1829; Bennett in Martius, Fl. Brás. 13(3): 43, 1874; Chodat, Mém. Soe. Phys.
etd'Hist. Nat. Genève, 31, 2(2): 261, 1893; Grondona, Darwiniana 8(2-3): 318, Fig.
12, 1948.
Subarbusto com 10-20 cm de altura. Muitos caules cespitosos, prostradoascendentes, subangulosos, levemente estriados, muito ramificados, com pêlos. Folhas com 4-10 mm de comprimento, 2-4,5 mm de largura, numerosas, patentes, alternas ou, às vezes, opostas, elípticas, obovadas ou, menos freqüentemente, lanceoladas, mucronadas providas de pêlos, pontuado-glandulosas, às vezes, obsoletamente denticuladas nas margens, rígido-membranáceas, curtamente pecioladas,
racemos longamente pedunculados, capitados, densifloros, com 6-12 mm de comprimento, 10-15 mm de largura; pedúnculos com 28-30 mm de comprimento. Flores
com 3-4 mm de comprimento, róseas até lilases, cróceo-glandulosas; pedicelo com
2-2,7 mm de comprimento; bractéolas caducas no fruto, persistentes na flor, não
ciliadas; a central com ca. de 1,1 mm de comprimento, 0,4 mm de largura, lanceolada, aguda, pouco maior e mais larga que as laterais; sépalas externas não ciliadas, freqüentemente biglandulosas na base ou no centro; as superiores ovadolanceoladas, atenuadas no ápice; a inferior ovado-mueronada; sépalas internas lanceoladas, ungüiculadas na base, agudas no ápice, maiores que a carena. Carena
glanduloso-pontuada no dorso; crista com 6-8 lobos, os centrais com ca. de 1 mm
de comprimento, os laterais começando no ápice da abertura do cúculo; pétalas
laterais internas ovadas, obtusas no ápice. Ápice da cavidade pré-estigmática com
uma mecha de pêlos abundantes séssil ou subséssil. Cápsula orbicular ou obovada, levemente emarginada, curtamente estipitada, glanduloso-pontuada, mais curta que as sépalas internas; sementes cilíndricas, pubescentes, por vezes, com pêlos levemente ondulados; apêndices alcançando de 2/3 até ultrapassando a semente,
às vezes, curvados na porção inferior.
Tipo: "Nascitur in Campis prope praedium vulgo Fazenda de Jaguariahiba in parte
provinciae S. Paulo dieta Campos Gerais, necnon prope paguium Freguesia Nova
in parte Australi ejusdem provinciae."
Distribuição Geográfica: Brasil, nos estados de São Paulo e Paraná.
Subarbusto de campo pedregoso, seco ou úmido, foi encontrado com flores
e frutos nos meses de janeiro, fevereiro, março e dezembro.
Material Examinado
São Paulo - Saint-Hilaire 1.587 du Cat, C2 (P. isosíntipo).
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Paraná - Balsa Nova, Serra de São Luís (6.1.1971), G. Hatschbach2.543 (MBM); Guarapuava (8.XII.1982),
idem 45.802 (MBM); Lapa, Santo Amaro (16.111.1967), idem 16.167(BM); Pugas, 900 m s.m. (12.11.1949),
A.C. Brade 19.519 (RB); Rio dos Papagaios (1.1880), Schwacke2.563 (RB); Torto Amazonas (30.X.1931),
L. Gurgel (RB).

29. Polygala obovata St.-Hil. (Fig. 5 u-b').
Saint-Hilaire in Saint-Hilaire, Jussieu et Cambessèdes, Fl. Brás. Mer. 2: 37, 1829;
Bennett in Martius, Fl. Brás. 13(3): 44, 1874; Chodat, Mém. Soe. Phys. et d'Hist.
Nat. Genève, 31, 2(2): 261, t. 25, Figs. 9-10, 1893; Darwiniana 8(2-3): 315, Fig. 11, 1948.
Subarbusto com 8-20 cm de altura. Raiz espessa, sinuosa, rugosa, muito ramificada. Caules oriundos do tronco espessado, cespitosos, subangulosos, com pêlos. Numerosas folhas, alternas ou, às vezes, opostas, patentes, curto-pecioladas,
com 8-11 mm de comprimento e 3-6 mm de largura, lanceoladas, elípticas ou, mais
freqüentemente, obovadas, obtusíssimas, subobtusasou, mais raro, agudo-mueronadas no ápice, pontuado-glandulosas, rígido-membranáceas, providas de pêlos.
Racemos sésseis ou curtamente pedunculados, capitados, densifloros, com 7-13 mm
de comprimento, 12-13 mm de largura; pedúnculo até 10 mm de comprimento. Flores com 4-5,5 mm de comprimento, de alvas até ligeiramente róseas, cróceoglandulosas, pedicelo com 1,8-2,0 mm de comprimento; bractéolas caducas no fruto,
persistentes na flor, mal ciliadas; a central com ca. de 1,1 mm de comprimento, 0,7
mm de largura, ovada, aguda, o dobro das laterais; sépalas externas mal ciliadas,
agudas no ápice; as superiores ovado-lanceoladas; a inferior, ovado-elíptica; sépalas internas elíptico-lanceoladas, agudas no ápice, maiores que a carena. Carena
glanduloso-pontuada no dorso; crista com 4-6 lobos, quase iguais, os centrais com
ca. de 2 mm de comprimento, os laterais começando no ápice da abertura do cúculo; pétalas laterais internas ovado-lanceoladas, subobtusas no ápice. Ápice da
cavidade pré-estigmática com uma mecha de pêlos abundantes séssil ou subséssil.
Cápsula suborbicular ou ovado-elíptica, curtamente estipitada, levemente emarginada, glanduloso-pontuada, mais curta que as sépalas internas; sementes cilíndricas, pubescentes, por vezes, com pêlos levemente ondulados; apêndices alcançando
de metade até 2/3 do comprimento total da semente.
Tipo: "Crescit inter rupes prope urbem S.Paulo, necnon in pascuis prope praedium
Rincão de Sanelons ad fines provinciae Rio Grande do Sul et provinciae Missionum."
Distribuição Geográfica: Brasil, nos estados de São Paulo e Rio Grande do Sul.
Espécie encontrada em capoeiras, em barrancos e margens de estradas, com
flor e fruto nos meses de fevereiro e outubro (segundo Saint-Hilaire) e no mês de
maio.
Material Examinado
Rio Grande do Sul - Saint-Hilaire 2.609, Cat. C2 (P, isosíntipo).
São Paulo - Mandaqui (V.1913), Toledo 640 (RB).

30. Polygala multiceps

Mart. ex Benn. (Fig. 5 c'-h').

Bennett in Martius, Fl. Brás. 13(3): 43, 1874; Chodat, Mém. Soe. Phys. etd'Hist.
Nat. Genève, 31, 2(2): 263, t. 25, Figs. 11-12, 1893.
Subarbusto com (5-)8-30 cm de altura. Raiz espessa, sinuosa, patentemente
ramificada. Caules numerosos, oriundos do tronco espessado, patentes, cespitosos, subdecumbentes, sublenhosos, cilíndricos, ramificados em direção ao ápice,
com pêlos. Folhas numerosas, alternas, patentes, sésseis ou subsésseis, com 6-12
mm de comprimento e 2-4 mm de largura, lanceoladas, elípticas ou obovadas, de
ambos os lados agudas, não mucronadas, subimbricadas, densas nos ramos até
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perto dos racenos, rígido-membranáceas, providas de pêlos. Racemos numerosos,
pequenos, globosos, com 4-6 mm de comprimento, 5 mm de largura, sésseis ou
curtamente pedunculados; pedúnculo até 5 mm de comprimento. Flores com 2-3
mm de comprimento, alvas a cremes, cróceo-glandulosas; pedicelo com 0,8-1,5 mm
de comprimento; bractéolas persistentes na flor, caducas no fruto, ciliadas nas margens; a central com 0,9-1,1 mm de comprimento, 0,5-0,6 mm de largura, ovada,
pouco maior que as laterais; sépalas externas ciliadas nas margens; as superiores
ovadas, agudas no ápice; a inferior suborbicular, acuminada no ápice; sépalas internas elíptico-lanceoladas, ungüiculadas na base, agudas no ápice, pouco excedendo a carena. Crista com 4-6 lobos pequenos; os centrais com 0,5-0,8 mm de
comprimento, os laterais começando ao lado da abertura do cúculo; pétalas laterais internas ovado-lanceoladas, agudas ou, raramente, subdenteadas no ápice. Ápice
da cavidade pré-estigmática com apêndice cristado bem evidente ou, raramente,
com mecha de pêlos, subséssil. Cápsula como em P. obovata St.-Hil. Sementes
cobertas de pêlos retos, com apêndices alcançando metade do seu comprimento.
Tipo: "Habitat in prov. Minas Gerais: Martius Pohl 586, 598."
Distribuição Geográfica: Brasil, nos estados da Bahia, Minas Gerais e São Paulo.
Subarbusto encontrado em campo rupestre, margem de rio, caatinga, em encosta rochosa de morro e em solo arenoso, com flores e frutos nos meses de janeiro, julho, setembro, novembro e dezembro.
Material Examinado
Bahia - Andaraí (3.XII.1980), N.L. de Menezes et ai. (SPF); laçu, rio Paraguaçu (17.VII.1982), Hatschbach 45.102 et ai. (MBM); Itacaré (5.1.1967), R.P. Belém 2.984 et ai. ICEPEC); Ituaçu, Estrada ItuaçuBarra da Estiva, a 13 km de Ituaçu (13.VII.1981), A.M. Giuliettietal. (SPF); Mucugê, Estrada velha AndaraíMucugê, em trecho próximo de Igatu (8.IX.1981), J.R. Pirani et ai. (SPF); Seabra, Quebrada Nova
(19.1.1977), G. Hatschbach39.540 (MBM); Serra do Sincorá, 15 km S de Mucugè 122.1.1984), G. Hatschbach
47.463 (MBM).
Minas Gerais — (1939), Pohl et ai. 586 (BR, isosíntipo); S. Pedro, idem 598 (F, isosíntipo); Águas Vermeilhas, Rod. BR-116 (15VII.1982), Hatschbach45.033(MBM); Curralinho, a8km de Diamantina (20.V1I.1980),
N.L. de Menezes et ai. (SPF); Diamantina, Serra do Espinhaço (8.XI.1971), Hatschbach 27.499 (MBM).
São Paulo - Tremembe, Wegrand 5.601 (SP).

31. Polygala grazielae

Marq.

Marques, Rodriguésia 36(58): 17, 1984.
Subarbusto com 0,40-0,50 m de altura. Caule cilíndrico, estriado, com pêlos,
ereto, rígido, para cima corimosamente ramificado. Folhas 3-4 verticiladas ou subopostas para o ápice, patentes, com 11-14 mm de comprimento, 6-9 mm de largura,
elípticas, base aguda, ápice agudo ou acuminado, membranáceas, pontuado-glandulosas, providas de pêlos. Racemos com 8-12 mm de comprimento, sésseis ou curtamente pedunculados, subcapitados; bractéolas caducas, ovadas, ciliadas e com
esparsos pêlos no dorso, glanduloso-pontuadas; a central com 1 mm de comprimento e o dobro das laterais. Flores com 3,0-3,5 mm de comprimento, cremes; pedicelo com 1,5-2,0 mm de comprimento; sépalas externas ovadas, ciliadas,
glanduloso-pontuadas; sépalas internas elípticas, acuminadas no ápice, ciliadas nas
margens, pouco maiores que a carena. Crista com 4-6 lobos, os centrais com ca.
de 0,8 mm de comprimento, os laterais começando ao lado da abertura do cúculo;
pétalas laterais internas ovadas, obtusas no ápice. Ápice dá cavidade pré-estigmática'
com apêndice cristado bem evidente. Cápsula elíptica ou suboblonga, glandulosopontada, mais curta que as sépalas internas; sementes oblongas ou ovóides, pubescentes; apêndices alcançando metade do comprimento total da semente.
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Tipo: "Brasil, Mato Grosso do Sul, Município de Rio Verde, Rodovia Campo
Grande-Cuiabá, leg. G. Hatschbach 31.925 (15.V.1973), MBM. Isotypus - RB. Paratypi - Ibid., Sete Quedas, idem 32.402 (27.VIII.1973), MBM; ibid., ibid., idem
35.971 et ai. (8.11.1975), MBM. Isoparatypi - RB."
Distribuição Geográfica: Brasil, no estado de Mato Grosso do Sul.
Espécie encontrada em áreas de cerrado, em solos arenosos ou afloramentos
rochosos, e, às vezes, nas margens de rios, com flores e frutos nos meses de fevereiro, maio e agosto.
Material examinado
Mato Grosso do Sul - Município Rio Verde (15.V.1973), G. Hatschbach 31.925 ( M B M , holótipo) (RB,
isótipo); Ibid., Sete Quedas (27.VIII.1973), idem32.402 (8.VIII.1975), 35.971 et ai. ( M B M , parátipos) (RB,
isoparátipos).

32. Polygala

sabulosa

Benn. (Fig. 5 i'-m').

Bennett in Martius, Fl. Brás. 13(3): 27, t. 30 A, Fig. 26 (sêmen), 1874; Chodat,
Mém. Soe. Phys. et d'Hist. Nat. Genève, 31, 2(2): 255, t. 24, Figs. 40-41, 1893; Wurdack et Smith in Reitz, Fl. Ilust. Catarinense, Fase. Poliga: 28, t. 4, Fig./-/, 1971.
= P. aspalatha auet. non L : St.-Hil. in Saint-Hilaire, Jussieu et Cambessèdes, Fl.
Brás. Mer. 2:14, 1829 p.p.
= P. hatschbachii Brad., Arq. Jard. Bot. do Rio de Janeiro, 13:22, t. 2, Figs. 36-42,
1954, syn. nov.
Subarbusto com 0,10-0,60 m de altura. Caule ereto, procumbente ou ascendente, cilíndrico, simples e sublenhoso na base, para cima, muito e longamente ramificado; ramos eretos ou, muitas vezes, prostrados, subangulosos, corimbosos,
simples ou umbelado-ramificados. Folhas com 6-24 mm de comprimento, 0,5-1,5
mm de largura, sésseis, lineares, numerosas, patentes ou deflexas, subcarnosas,
freqüentemente caducas na parte inferior do caule. Racemos globosos, pequenos,
com 7-9 mm de comprimento, 7 mm de largura, paucifloros, sésseis ou com pedúnculo de até 1 cm de comprimento no mesmo exemplar, raramente até 4 cm;
bractéolas caducas ou persistentes no fruto, não ciliadas; a central com ca. de 1,0
mm de comprimento, 0,5 mm de largura, ovada, atenuada no ápice, o dobro das
laterais. Flores com 3-4 mm de comprimento, alvas, róseas, de lilases a roxas; pedicelo com 1-2 mm de comprimento; sépalas externas ovadas, subagudas, não ciliadas, glanduloso-pontuadas; sépalas internas elípticas, atenuadas na base, obtusas
no ápice, maiores que a carena. Crista com 8-10 lobos, os centrais com ca. de 1,1
mm de comprimento, os laterais começando ao lado da abertura do cúculo; pétalas laterais internas lanceolado-elípticas, obtusas no ápice. Ápice da cavidade préestigmática com apêndice cristado bem evidente. Cápsula distintamente estipitada, elíptico-orbicular, mais curta que as sépalas internas, glanduloso-pontuadas;
sementes cilíndricas ou elípticas, pubescentes; apêndices alcançando de 2/3 até
o comprimento total da semente.
Tipo: "Habitat in campis arenosisque prov. S. Paulo et Minas Gerais:

Martius."

Distribuição Geográfica: Brasil, nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
Subarbusto, higrófito e heliófito, foi encontrado em campos limpos, úmidos
ou aguados perto dum córrego pantanoso, com flores e frutos nos meses de fevereiro, abril, outubro, novembro e dezembro.
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Material Examinado
Minas Gerais - Ad Caldas, Regnell lli, 160 (BR).
Paraná - Curitiba, campo de Country Club (11.XI.194H/, C. Stellfeld 1.067 (RB); Florestal, 930 m s.m.
(9.XII.1947), G. Tessmann (RB); Serra da Esperança, 1100 m s.m. (17.11.1949), A.C. Brade 19.685 (RB,
holótipo de P. hatschbachii Brad.).
Santa Catarina - Serra da Boa Vista, São José, 1000 m.s.m. (13.X.1960), Reitz et Klein 16.170 (RB);
Campo Erê (20.11.1957), Smith et Klein 11.531 IB); Campos de 3oa Vista, Serra do Mar, 950 m s.m.
(XII.1886), Ule 602 (HBG).
Rio Grande do Sul - Taimbezinho (14.IV.1952), Burgeff (RB).

Bennett, ao criar P sabulosa, descreveu-a com racemos longamente pedunculados. Até o momento apenas um indivíduo coletado em Campo Erê, em Santa
Catarina, por Smith et Klein 11.531, B e citado por Wurdack et Smith (1971:30) como P sabulosa, apresenta pedunculo com 1-4 cm de comprimento, e folhas pouco
mais largas.
Um fotótipo e o restante do material determinado como P sabulosa (leg. Regnell n? III. 160, BR, determinado por Bennett) apresentam racemo séssil ou com
pedunculo de até 1 cm de comprimento, muito se assemelhando âb tipo de P hatschbachii Brad. depositado no Herbário do Jardim Botânico do Rio de Janeiro; daí fazerse de P hatschbachii um sinônimo de P. sabulosa.
33. Polygala cneorum St.-Hil. (Fig. 5

rí-r').

Saint-Hilaire in Saint-Hilaire, et Cambessèdes, Fl. Brás. Mer. 2: 38, 1829; Bennet in Martius, Fl. Brás. 13(3): 23, t. 10, Fig. 1 (habitus cum analysi) et t. 30 A,
Fig. 23 (sêmen), 1874; Chodat, Mém, Soe. Phys. et d'Hist. Nat. Genève, 31, 2 (2):
247, t. 24, Figs. 28-29, 1893.
= P itatiaiae Waw., Destr. Bot. Zeitschr, 32: 38, 1882; Marq., Rodriguésia 31(48):
251, t. 60-62, 1979, syn. nov.
Subarbusto com 10-28 cm de altura. Raiz axial espessa, simples ou pouco ramificada. Caules numerosos, oriundos do tronco espessado, subangulosos, ascendentes, com pêlos, viscosos, simples ou di-tricótomos no ápice, freqüentemente
purpurescentes. Folhas alternas, numerosas, curto-pecioladas, com 6-14 mm de comprimento e 1,0-2,3 mm de largura, patentes, lineares ou loriformes, revolutas nas
margens, pontuado-glandulosas. Racemos com 0,8-1,2 cm de comprimento, subcapitados, densifloros, sésseis ou subsésseis; pedunculo até 3 mm de comprimento; pedicelo com 2-3 mm de comprimento; bractéolas não ciliadas, geralmente, persistentes no fruto, ovadas até lanceoladas, agudas ou atenuadas no ápice; a central com 1-1,2 mm de comprimento, 0,5 mm de largura, mais ou menos o dobro
das laterais. Flores com 3-4 mm de comprimento, alvas, amarelas, róseas, purpúreas até roxas; sépalas externas ovadas, de ápice agudo; não ciliadas, glanduloso-pontuadas; sépalas internas elípticas, obtusas e cu r tamente mucronadas no ápice,
não ciliadas nas margens, maiores que a carena. Crista com 6-10 lobos, os centrais
com ca. de 1,1 mm de comprimento, os laterais começando ao lado da abertura
do cúculo; pétalas laterais internas sub-romboidais, obtusas no ápice. Ápice na cavidade pré-estigmática com apêndice cristado bem evidente. Cápsula suborbicular,
pontuado-glandulosa, levemente emarginada ou não emarginada, do mesmo comprimento ou mais curta que as sépalas internas, séssil ou subséssil; sementes oblongas, pubérulas, apêndices alcançando de 2/3 até o comprimento total da semente.
Tipo: "Nascitur in monte Serra da Ibitipoca in província Minas Gerais."
Distribuição Geográfica: Brasil, nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e
São Paulo.
Espécie encontrada em campos rupestres, preferencialmente úmidos, com floPolígalas do Brasil - Seção Polygala
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res e frutos nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, setembro,
outubro, novembro e dezembro.
Material Examinado
Minas Gerais - Saint-Hilaire211 du cat. D (P, isótipo); distrito de Carangola (11.1930), J. Mexia 4.291 (W).
Rio de Janeiro - Itatiaia, Planalto, 2.000-2.200 m s.m. I25.V.1961), Ed. Pereira 5.681 (RB); ibid., 2.000
m s.m. (28.11.1950), A. C. Brade 20.195 (RB); ibid., Pedra Assentada (14.11.1935), Campos Porto 2.766
(RB); ibid.. Várzea do Lírio (20.IV.1959), E. Santos 68 (RB); ibid., Rebouças (16.XI.1958), M. Emmerich
58 (RB); ibid., ibid. (8.X.1982), G. Hatschbach 45.562 et a/.IMBM); ibid.. Estrada Nova, km 15, 2.400
m s.m. IV.1950), A.C. Brade 20.308 (RB).
São Paulo — Campos do Jordão, Parque Estadual da Serra da Mantiqueira, limite de Minas Gerais, 1.700
m s . m . (21.XI.1975), G.M. Barroso 209 et ai. (RB); ibid., São José dos Alpes, 1.900 m s.m. (22.XI.1975),
idem247etal.
(RB); ibid., ibid., Campo do Moreira, 22° 47' O, 1.900 m s.m. (IV.1981), Rubens 73 (RB);
Serra da Bocaina (25.IV.1951), A C . Brade21.019 (RB); ibid. (IX.1879), Schwake, 1.905 (RB); ibid., 1.600
m s.m. (7.XII.1952), Mgf. et App. 10.346 (RB).

34. Polygala bryoides St.-Hil. var bryoides.

(Fig. 5 s'-u').

Saint-Hilaire in Saint-Hilaire, Jussieu et Cambessèdes, Fl. Brás. Mer. 2: 39,
1829; Chodat, Mém. Soe. Phys. et d'Hist. Nat. Genève, 31, 2(2): 248, t. 24, Figs.
30-31, 1893.
= P bryoides St.-Hil., var. pygmaea St.-Hil., loc. cit., syn. nov.
Subarbustos com 5-15 cm de altura. Raiz axial lenhosa, simples ou pouco ramificada. Caules numerosos, oriundos do tronco espessado, cilíndricos, sublenhosos, com pêlos, viscosos, simples ou dicótomos. Folhas com 4-7 mm de comprimento, 0,5-0,8 mm de largura, lineares, rígido-membranáceas, numerosas, subpatentes. Racemos capitados, laxifloros, com 5-8 mm de comprimento e largura, sésseis ou subsésseis; pedicelo com ca. de 0,6 mm de comprimento; bractéolas obsoletamente ciliadas, persistentes; a central com ca. de 1,2 mm de comprimento, 0,5
mm de largura, ovado-atenuada, 1/3 mais longa que as laterais. Flores com 3-3,8
mm de comprimento, de alvas a alvo-amareladas; sépalas externas ovadas, obtusas, longamente acuminadas, glanduloso-pontuadas, ciliadas; sépalas internas
elíptico-lanceoladas, agudas no ápice, não ou levemente ciliadas nas margens, pouco
maiores que a carena. Crista com ca. de seis lobos, os centrais com ca. de 1,0 mm
de comprimento, os laterais começando ao lado da abertura do cúculo; pétalas laterais internas ovado-lanceoladas, obtusas no ápice. Ápice da cavidade préestigmática com apêndice cristado bem evidente. Cápsula séssil, elíptico-orbicular,
levemente emarginada, glanduloso-pontuada, mais curta que as sépalas internas;
sementes oblongas, pubérulas; apêndices alcançando metade da semente.
Tipo: "Nascitur var. « in sabulosis prope pagulum Chapada in parte provinciae
Minas Gerais dieta Distrito dos Diamantes; B in collibus siceis prope Barbacena,
necnon in monte Serra da Ibitipoca in provinciae Minas Gerais."
Distribuição Geográfica: Brasil, no estado de Minas Gerais.
Espécie encontrada em campos rupestres, elevados e em encosta de montanha, com flores e frutos nos meses de janeiro, abril, maio. setembro e dezembro.
Material Examinado
Minas Gerais — perto de Mariana, L. Damazio (RB); km 26 da estrada de Andradas —Poços de
Caldas, após Usina da Nuclebrás, lado esquerdo da estrada, 1.300 m s.m. (9.IX.1978) L.F. de Carvalho
1.072 (RB); Passa-Quatro, Pico do Muro (5.V.1948), AC. Brade 18.980 et ai. (RB); Serra de Lavras Novas, L. Damazio (RB); ibid. (26.V.1901), Schwacke 14.517 (RB); ibid. (25.1.1986), R. Andreata 738 et ai.
(RB); Serra do Lenheiro, 1.300 m. s.m. (25.IV.1957), Ed. Pereira 3.140 et ai. (RB); Serra do Picu, 1.800
m s.m. (2.XII.1886), Schwacke 5.265 (RB); Tiradentes (10.XI.1952), Ap. Duarte3.509 (RB); Glaziou 1.491
(R); Saint-Hilaire 206 du Cat. D (P, isótipo).

Chodat considerou P bryoides St.-Hil. afim de P muscoides Chod., diferente
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desta pelas sépalas mucronadas, pelas alas acuminadas e pela forma da crista, porém não citou a obra original de P. muscoides nem a redescreveu em sua monografia. Desta, tem-se apenas uma foto do Herbarium Field Museum. Supõe-se que
P muscoides Chod. seja um nomem nüdum e um provável sinônimo de P bryoides
St.-Hil. var bryoides.
34a. Polygala bryoides St.-Hil. var. abietina

Chod. (Fig. 5 v'-z').

Chodat. Mém. Soe. Phys. et d'Hist. Nat. Genève, 31, 2(2): 249, 1893.
Flores com 3,8-4,0 mm de comprimento; sépalas externas agudas e levemente
mucronadas no ápice. Cápsula elíptico-oblonga; sementes oblongo-ovóides, pubescentes.
Tipo: "Vauth. n. 477, Min. Ger., HB. Paris."
Distribuição Geográfica: Brasil, no estado de Minas Gerais.
Material Examinado
Minas Gerais — Diamantina, 1.400 m s.m. (VI.1934), Brade 13.831 (RB); Vauthier 477 (P, isótipo).

Chodat deu como material estudado de P. bryoides St.-Hil. var. abietina Chod.
leg. Vauthier 477 e Glaziou 14.491; examinou-se ambos os exemplares, sendo que
o primeiro apresentou sépalas agudas e levemente mucronadas no ápice, e o segundo, sépalas obtusas, longamente acuminadas como na espécie típica.
34b. Polygala bryoides St.-Hil. var. mayor Chod.
Chodat, Mém. Soe. Phys. et d'Hist. Nat. Genève, 31, 2(2): 249, 1893.
Caules lenhosos, eretos, duros, mais espessados, mais tuberculados. Folhas
patentes, subcarnosas, freqüentemente falcadas. Flores com ca. de 4,3 mm de comprimento; bractépla central com ca. de 1,4 mm de comprimento, 1 mm de largura;
sépalas e cápsulas como em P. bryoides St.-Hil. var. abietina Chod.
Tipo: "Glaziou, n. 16.694, St. Hil.: Minas Gerais."
Distribuição Geográfica: Brasil, no estado de Minas Gerais.
Material Examinado
Minas Gerais — Santana do Riacho, Serra do Cipó, próximo ao Palácio, km 135, 1.200 m s.m. (25.IV.1978),
H.C. de Lima 357 (RB); ibid., ibid. (25.IV.1978), G. Martinelli 4.221 (RB); Santa Luzia, Serra do Cipó,
km 138, (15.IV.1935), M. Barreto 1.207 et ai. (RB); Estrada Conceição do Cerro, km 138, Serra do Cipó
(4.XII.1940), P. Occhioni (RB); Jaboticatubas, 25 km N, Serra do Cipó (18.1.1972), Hatschbach 28.809
et ai. (MBM); Serra do Cipó, km 137, 1.300 m s.m. (6.XII.1949), A.P. Duarte 2.169 (RB); ibid., (VI.1908),
Damazio 2.066 (RB).

Planta heliófila, rupícola, de campo rupestre, úmido ou afloramentos rochosos, foi encontrada com flores e frutos nos meses de janeiro, fevereiro, abril, maio,
junho, setembro e dezembro.
35. Polygala rígida St.-Hil. (Fig. 5 a"-c").
Saint-Hilaire in Saint-Hilaire, Jussieu et Cambessèdes, Fl. Brás. Mer. 2: 18,1829;
Chodat, Mém. Soe. Phys. et d'Hist. Nat. Genève, 31, 2(2): 245, t. 24, Figs. 25-26,
1893.
Subarbustos com ca. de 30 cm de altura. Poucos caules, lenhosos na base,
eretos, rígidos, dicotomicamente ramificados. Folhas numerosas, com 8-10mm de
comprimento e 1,2-2 mm de largura, subsésseis, lineares, agudíssimas, subimbricadas, eretas, subcoriáceas, rígidas, integérrimas, pontuado-glandulosas, as do ápice
menores, mais estreitas e adpressas nos ramos. Racemos sésseis, capitados, densiPolígalas do Brasil • Seção Polygala
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floros, com 6-8 mm de comprimento, 8-10 mm de largura; pedicelo com 2-3 mm
de comprimento; bractéolas persistentes, mal ciliadas; a central com 1,8 mm de
comprimento, 0,5 mm de largura, ovado-subulada, mais ou menos duas vezes maior
que as laterais. Flores com 4-4,5 mm de comprimento, pontuado-glandulosas; sépalas externas ovado-elípticas, obtuso-caudadas no ápice, glanduloso-pontuadas,
ciliadas, sépalas internas elíptico-lanceoladas, agudas no ápice, não ciliadas nas margens, maiores que a carena. Crista com ca. de oito lobos, os centrais com ca. de
1,0 mm de comprimento, os laterais começando ao lado da abertura do cúculo;
pétalas laterais internas suboblongas, obtusas no ápice. Ápice da cavidade préestigmática com apêndice cristado bem evidente. Cápsula elíptico-orbicular,
glanduloso-pontuada, levemente emarginada, maior que as sépalas internas, sementes oblongas, pubescentes; apêndices alcançando 2/3 do comprimento da
semente.
Tipo: "Nascitur in campis petrosis ad basim montis Serra das Caldas, prope aquas
thermales, in parte australi provinciae Goyaz."
Distribuição Geográfica: Brasil, no estado de Goiás.
Material Examinado
Goiás - St.-Hilaire 822 du Cat. C, (P, isótipo).

36. Polygala coríacea St.-Hill. (Fig. 5

d"-f").

Saint-Hilaire in Saint-Hilaire, Jussieu et Cambessèdes, Fl. Brás. Mer. 2: 19, 1829;
Chodat, Mém. Soe. Phys. et d'Hist. Nat. Genève, 31, 2(2): 258, t. 25, Figs. 5-6, 1893.
Subarbusto com 17-20 cm de altura. Muitos caules, cilíndricos, eretos, aproximados, angulosos para o ápice, subestriados, com pêlos, viscosos, simples ou ramificados para o ápice. Folhas numerosas, alternas e, algumas, opostas, com ca.
de 10 mm de comprimento e 4-5 mm de largura, sésseis, lanceoladas, agudas no
ápice, eretas, imbricadas, integérrimas, coriáceas, pontuado-glandulosas, nítidas;
as superiores muito menores, mais estreitas, mais viscosas, não nítidas, adpressas
nos caules. Racemos sésseis, densifloros, capitados; pedicelo com ca. de 1,4 mm
de comprimento; bractéolas caducas ou persistentes no fruto; a central com ca.
de 2 mm de comprimento, 0,6 mm de largura, lanceolado-subulada, com pêlos no
dorso, ciliada, três vezes maior que as laterais. Flores com 4-5 mm de comprimento,
pontuado-glandulosas; sépalas externas do mesmo comprimento, ciliadas nas margens, acuminadas ou agudas no ápice; as superiores lanceoladas; a inferior ovadoelíptica, mas larga e mais acuminada; sépalas internas elípticas-lanceoladas, acuminadas no ápice, maiores que a carena. Crista com 4-6 lobos, os centrais com ca.
de 1,5 mm de comprimento, os laterais começando ao lado da abertura do cúculo;
pétalas laterais internas ovadas, obtusas no ápice. Ápice da cavidade pré-estigmática
com apêndice cristado bem evidente. Cápsula oblongo-elíptica, glandulosopontuada, menor que as sépalas internas; sementes ovóides, pubescentes; apêndices alcançando de metade até 2/3 do comprimento da semente.
Tipo: "Frequens in campis partis australis provinciae Goyaz prope praediolum
de Posse."

Sitio

Distribuição Geográfica: Brasil, no estado de Goiás.
Esta espécie foi encontrada em campo pedregoso, pastado, sobre suave declive, com flor no mês de janeiro, flor e fruto no mês de agosto.
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Material Examinado
G o i á s - Saint.-Hilaire902duCat.
win 25.035 et ai. (RB).

37. Polygala franchetii

C, (P, isótipo); a 25 km NE de Catalão, 8 7 5 m s . m . 121.1.1970), H. S. Ir-

Chod. (Fig. 6 a-k).

Chodat, Mém. Soe. Phys. et d'Hist. Nat. Genève, 31, 2(2): 256, t. 25, Figs.
1-2, 1893; Glaziou, Buli. Soe. Bot. France 52, Mém. 3: 27, 1905.
= P coriacea auet. non St.-Hil.: Bennett in Martius, Fl. Brás. 13(3): 41, 1874.
= P. macrolopha Mart. ex Chodat, loc. cit. pro syn.
Subarbusto com 10-50 cm de altura, originando do tronco espessado muitos
ou poucos caules, rígidos, eretos, estriados, subangulosos, simples ou pouco ramificados. Folhas subsésseis, alternas, eretas, com 18-22 mm de comprimento, 7-13
mm de largura, numerosas, obovadas ou elípticas, mucronadas, subcoriáceas,
pontuado-glandulosas, integérrimas. Racemos sésseis, subcapitados, freqüentemente tricótomos, por fim com 4-7 cm de comprimento; pedicelo com ca. de 1,7 mm
de comprimento; bractéolas persistentes, ciliadas; a central com 1,5 mm de comprimento, 1 mm de largura, ovada, aguda no ápice, cróceo-pontuada, pouco maior
e mais larga que as laterais. Flores com 4-5 mm de comprimento, alvas ou róseas;
sépalas externas subiguais, ciliadas, ovado-elípticas, agudas, cróceo-pontuadas, sépalas internas elípticas, agudas, cróceo-pontuadas, superando a carena. Crista com
quatro lobos, os centrais com ca. de 1,4 mm de comprimento, os laterais começando no ápice da abertura do cúculo; pétalas laterais internas romboidais, obtusas
no ápice. Ápice da cavidade pré-estigmática com apêndice cristado bem evidente.
Cápsula elíptico-orbicular, cróceo-glandulosa, levemente emarginada, mais curta que
as sépalas internas; sementes oblongas, revestidas de pêlos curtos e levemente ondulados; apêndices alcançando de 3/4 até o comprimento total da semente, curvados na porção inferior.
Tipo: "Habitat in Brasília ap. Crixas ubi leg. Pohl. v. s. in Hb. Berol. et Bruxell. et
Boiss."
Distribuição Geográfica: Brasil, no estado de Goiás e Distrito Federal.
Planta encontrada em campo, em declive, com flor no mês de fevereiro, flor
e fruto em data não indicada.
Material Examinado
Goiás - Pohl 1.748 (W, F, G, isótipos); próximo do Rio Paraná, Glaziou 20.668 (RB).
Distrito Federal - ca. de 10 km E do Lago Paranoá, ca. de 1.000 m s.m. (23.11.1970), H.S. Irwin26.536 (RB).

38. Polygala pseudocoriacea

Chod. (Fig. 6 l-o).

Chodat, Mém. Soe. Phys. et d'Hist. Nat. Genève 31,2(2):257, t.25, Figs. 3-4, 1893.
Subarbusto com 20-60 cm de altura. Caule lenhoso, cilíndrico, com pêlos, ereto, ramificado para cima. Folhas alternas, com 11-12 mm de comprimento e 3-4 mm
de largura, obovadas, obtusas e mucronadas no ápice, curtamente pecioladas, subcoriáceas, integérrimas, densamente cobertas de pêlos, densamente pontuadoglandulosas, numerosíssimas, ereto-imbricadas. Racemos sésseis, subcapitados, com
1 cm de comprimento, 0,9 cm de largura, por fim até 2,5 cm de comprimento; pedicelo com ca. de 2 mm de comprimento; bractéolas persistentes, ciliadas, cróceoglandulosas, triangulares; a central com 1,1 mnrde comprimento, 0,8 mm de largura, duas vezes mais longa e mais larga que as laterais. Flores com ca. de 3 mm de
comprimento; sépalas externas quase iguais no comprimento, triangular-ovadas,
ciliadas, cróceo-glandulosas; as superiores obtusas, a inferior subarredondada no
ápice e pouco mais larga; sépalas internas elípticas, arredondadas e curtamente apiPolígalas do Brasil • Seção Polygala
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culadas no ápice, com uma das margens levemente ciliada na base, cróceomaculadas, pouco mais longas que a carena. Crista com 4-6 lobos, os centrais com
ca. de 0,6 mm de comprimento, os laterais acima do ápice da abertura do cúculo;
pétalas laterais internas obovadas, arredondadas no ápice. Ápice da cavidade préestigmática com apêndice cristado bem evidente. Cápsula elíptica, cróceoglandulosa, levemente emarginada, pouco mais curta que as sépalas internas; sementes suboblongas, seríceo-hirsutas; apêndices alcançando de metade a 1/3 do
comprimento da semente.
Tipo: "Habitai in Brasiliae, prov. Goyaz: Gardner n. 3.582 ÍHb. Deless;

Bruxell.)."

Distribuição Geográfica: Brasil, no estado de Goiás.
Material Examinado
Goiás -

(1.1840), Gardner 3.582 (MO, G, isótipos).

39. Polygala stricta St.-Hil. (Fig. 6 p-x).
Saint-Hilaire in Saint-Hilaire, Jussieu et Cambessèdes, Fl. Brás. Mer. 2: 18, 1829;
Chodat, Mém. Soe. Phys. et d'Hist. Nat. Genève, 31, 2(2): 250, t. 24, Figs. 32-33,
1893.
Subarbusto com 10-20 cm de altura. Poucos caules eretos, rigídos, angulosos,
principalmente para o ápice, algo viscosos, simples ou pouco ramificados. Folhas
numerosas, com ca. de 12 mm de comprimento e 1 mm de largura, lineares, eretas,
imbricadas, subcoriáceas, glanduloso-pontuadas. Racemos sésseis, capituliformes;
pedicelo com ca. de 1,6 mm de comprimento; bractéolas persistentes, ciliadas; a
central com ca. de 1,3 mm de comprimento, 0,4 mm de largura, ovado-atenuada,
1/3 maior que as laterais. Flores com ca. de 4 mm de comprimento, alvas, amareladas ou purpúreas, pontuado-glandulosas; sépalas externas ciliadas nas margens,
acuminadas no ápice; as superiores suboblongas; a inferior ovado-elíptica e pouco
maior; sépalas internas oblongo-elípticas, acuminadas no ápice, maiores que a carena. Crista com 6-8 lobos, os centrais com ca. de 1,2 mm de comprimento, os
laterais começando ao lado da abertura do cúculo; pétalas laterais internas
lanceolado-ovadas, obtusas no ápice. Ápice da cavidade pré-estigmática com apêndice cristado bem evidente. Bainha estaminal cuculada no ápice; anteras sésseis.
Cápsula elíptica, levemente emarginada no ápice, glanduloso-pontuada, menor que
as sépalas internas; sementes subcilíndricas, pubescentes; apêndices alcançando
metade do comprimento da semente.
Tipo: "In campis provinciae Minas Gerais prope Retiro de Trás os Montes et Pagum
Curaçao de Jesus."
Distribuição Geográfica: Brasil, no estado de Minas Gerais.
Segundo Saint-Hilaire, planta de campo, florescendo de abril a agosto.
Material Examinado
Minas Gerais — Saint-Hilaire
443 du Cat. C , (P, i s ó t i p o ) ; Santa Luzia, Serra do Cipó, km 118
(23.VIII.1933), M. Barreto 6.222 (F).

No exemplar-tipo, é observada uma flor com ca. de 6 mm de comprimento,
cuja corola apresenta cinco pétalas: carena, duas pétalas laterais desiguais em tamanho e duas pétalas laterais internas iguais; ramos com folhas rígidas, subcoriáceas e ramos com folhas mais largas e um tanto membranáceas. Verifica-se que
a planta sofreu queimadas; daí supor-se que a diversidade das folhas e das flores
seja anomalia resultante da influência do fogo.
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40. Polygala regnellii Chod. (Fig. 6 z-e').
Chodat, Buli. Herb. Boiss. 3: 548, 1895.
Subarbustos com 10-12M5) cm de altura. Raiz espessa, ramificada. Caule ereto, cilíndrico, estriado, com pêlos, para cima bífido ou corimbosamente ramificado.
Folhas com 17-23 mm de comprimento e 3-4 mm de largura, estreitamente lanceoladas, rígido-membranáceas (subcoriáceas seg. Chodat), curtamente pecioladas,
eretas, pontuado-glandulosas. Racemos capituliformes, densifloros, com ca. de 12
mm de comprimento, 12 mm de largura, por fim para 16 mm de comprimento; pedicelo com 1,8-2,8 mm de comprimento; bractéolas persistentes, ciliadas; a central
com 1,2-1,5 mm de comprimento, 6 mm de largura, ovada, aguda no ápice, 1/3
maior que as laterais. Flores com 3,5-4 mm de comprimento, de alvas a cremes;
sépalas externas ciliadas, glanduloso-pontuadas, ovado-elípticas, acuminadas no
ápice; a inferior pouco maior e mais larga; sépalas internas ovado-lanceoladas, ungüiculadas na base, agudas e reflexas para o ápice, maiores que a carena. Crista
com seis lobos, os centrais com ca. de 0,8 mm de comprimento, os laterais começando ao lado da abertura do cúculo; pétalas laterais internas ovadas, obtusas no
ápice. Ápice da cavidade pré-estigmática com apêndice cristado bem evidente. Anteras sésseis. Cápsula suborbicular, glanduloso-pontuada, emarginada, menor que
as sépalas internas; sementes suboblongas, pubérulas; apêndices alcançando de
metade até 2/3 do comprimento da semente.
Tipo: "Habitaiin Brasiliae civit. Matto Grosso, prope Cujaba, loco glareoso — arenoso, apricosicco, leg. G.A. Malme (Hb. Regnellian. Mus. bot. Stockholm, n. 1.156."
Distribuição Geográfica: Brasil, no estado de Mato Grosso.
Material Examinado
Mato Grosso - Cuiabá, Malme (S. holótipo); ibid., Coxipó da Ponte (111.1911), F.C. Hoehne 3.154 (R);
Alto Garças, BR-364 (15.IX.1973), Hatschbach 33.246 et ai. (MBM).

Planta heliófila, foi encontrada em cerrado, em solo arenoso, com flores e frutos nos meses de março e novembro.
41. Polygala dusenii IMorl. (Fig. 6 f'-!').
Norlind in Fedde, Repert. 13: 402, 1914.
Subarbusto com 30-50 cm de altura. Raiz sublenhosa, sinuosa. Muitos caules
eretos, rígidos, inferiormente são subcilíndricos, violáceo-escuros, desnudos pela
queda das folhas; na parte superior são verdes, subangulosos, densamente foliosos, dicotômica ou tricotomicamente ramificados. Folhas com 6-10 mm de comprimento e 0,5 mm de largura, lineares, sésseis, eretas, subcoriáceas (um tanto carnosas seg. Norlind), pontuado-glandulosas. Racemos com 10-15 mm de comprimento, 6-10 mm de largura, em estado jovem subcônicos, por fim mais ou menos cilíndricos (segundo Norlind); brevissimamente pedunculados, densifloros; pedicelo com
ca. de 1,2 mm de comprimento; bractéolas persistentes na flor, caducas no fruto,
não ciliadas; a central com ca. de 1,1 mm de comprimento, 0,5 mm de largura, ovadoatenuada, o dobro das laterais. Flores com 3-4 mm de comprimento, róseas; sépalas externas não ciliadas, ovadas, agudas no ápice, glanduloso-pontuadas; a inferior pouco maior e mais larga; sépalas internas elípticas, obtusas no ápice, maiores
que a carena. Crista com 4-6 lobos, os centrais com ca. de 0,6 mm de comprimento, os laterais começando ao lado da abertura do cúculo; pétalas laterais internas
ovado-lanceoladas, obtusas no ápice. Ápice da cavidade pré-estigmática com apêndice cristado bem evidente. Cápsula elíptica, não pontuado-glandulosa, menor que
as sépalas internas; sementes oblongas, pubescentes; apêndices quase alcançando o comprimento da semente.
Poligalas do Brasil - Seção Polygala
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Tipo: "Brasilíae civit. Paraná, in alto-planitie: 23 Turma, in subuliginoso, 16.IV.1909,
P. Dusén 8.244; Desvio Ribas in uliginosis, 2.11.1910, P Dusén 9.165. — Specim.
in Mus. Bot. Hohniensi, Herb. Brasil. Regnell."
Distribuição Geográfica: Brasil, no estado do Paraná.
Material Examinado
Paraná - (16.IV.1909, 2.11.1910), P. Dusén 8.244, 9.165 (F, MO, isosíntipos).

Planta encontrada em campos elevados, em solos úmidos, com flores e frutos
nos meses de fevereiro e abril.
42. Polygala lycopodioides

Chod. (Fig. 6. m'-s').

Chodat, Mém. Soe. Phys. et d'Hist. Nat. Genève, 31, 2(2): 251, t. 24, Figs.
34-35, 1893.
= P. bryoides auet. non St.-Hil.: Bennett in Martius, Fl. Brás. 13(3): 23, 1874.
Subarbusto com 20-40 cm de altura. Raiz axial sinuosa, ramificada. Muitos caules, oriundos do tronco perene e pouco espessado, eretos, cilíndricos, rígidos, sublenhosos, simples ou di-tricotomicamente ramificados. Folhas com 2-4 mm de comprimento e 0,4 mm de largura, ovado-escamiformes, dilatadas na base, agudíssimas no ápice, rugosas, subcarenadas, adpressas no caule, numerosas. Racemos
capituliformes, densifloros; pedicelo com 1,5 mm de comprimento; bractéolas caducas no fruto, não ciliadas; a central com ca. de 1,1 mm de comprimento, 0,5 mm
de largura, ovada, o dobro das laterais. Flores com 2-3 mm de comprimento; sepalas externas não ciliadas, obtusas no ápice; as superiores oblongo-elípticas,
glanduloso-pontuadas; a inferior ovado-elíptica; sépalas internas ovadas, obtusas
no ápice, ungüiculadas na base, pouco mais longas que a carena. Crista com ca.
de seis lobos, geralmente bífidos, os centrais com ca. de 1 mm de comprimento,
os laterais começando ao lado da abertura do cúculo; pétalas laterais internas ovadolanceoladas, obtusas, emarginadas ou serreadas no ápice. Ápice da cavidade préestigmática com apêndice cristado bem evidente. Cápsula obovado-elíptica, levemente emarginada, mais curta que as sépalas internas; sementes oblongas, pubérulas; apêndices de pouco mais curtos até ultrapassando o comprimento da semente.
Tipo: "Habitai

in Brasília."

Distribuição Geográfica: Brasil, nos estados de São Paulo e Paraná.
Subarbusto dos campos, preferencialmente de locais algo arenosos e úmidos,
foi encontrado com flores e frutos nos meses de janeiro, outubro e novembro.
Material Examinado
São Paulo - J. Weir 397 (1861-2), S.
Paraná - Castro, Carimbei, Rio São João (3.X.1964), Hatschbach 11.662 (F, LIL); 21 km SE de Ponta
Grossa, perto de Vila da Velha, Fazenda Lagoa Dourada, 830 m s.m. (11.XI.1948), G. Tessmann (RB);
São Bento (8.1.1880), Schwacke2.558 (RB); Vila Velha (25.1.1910); Dusén 9.106. ibid. (X.1944), R. Hertel
77 (RB).

V I . Série Densifoleae

Marques

= Série Ericoideae Chod., Mém. Soe. Phys. et d'Hist. Nat. Genève, 31, 2(2): 126,
239, 1893, p.p.
Ab Ericoideae species fruetu corolla caduca facile differt.
Facilmente difere das espécies de Ericoideae pela corola caduca no fruto.
Erva perene ou subarbusto. Raiz axial espessa, bem evidente. Com caule único ou muitos e assim oriundos do tronco perene, simples ou ramificados, cilíndri56
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cos ou angulosos, glabros ou com escassos pêlos glandulares, unicelulares e claviformes, freqüentemente, densamente foliosos. Numerosas folhas, alternas, ou rarissimamente subverticiladas na base, glanduloso-pontuadas, glabras ou com escassos pêlos claviformes. Racemos sésseis ou subséssies, subcapitados, curtopiramidais ou, mais raramente, alongado-espiciformes, acrescentes, pedicelo glabro; bractéolas caducas ou persistentes no fruto. Flores com 1,7-6 mm de comprimento, alvas, amarelo-esverdeadas, róseas, purpúreas, lilases ou roxas, glabras, subsésseis; sépalas internas pouco mais longas que a corola ou não ultrapassando seu
comprimento. Corola caduca no fruto; crista com 4-10 lobos, geralmente bífidos;
pétalas laterais internas pouco menores ou alcançando a carena. Bainha estaminal
não ciliada na margem. Anteras subsésseis, até três vezes menores que os filetes
livres; ovário suborbicular, glabro ou, rarissimamente, com esparsos pêlos claviformes (P pumila); estilete ereto ou subereto, mais curto, do mesmo comprimento
ou, raramente, pouco mais longo que o ovário, terminado por uma cavidade pré-estigmática cimbiforme, levemente oblíqua, cuja extremidade superior tem um apêndice cristado, bem evidente, e a inferior, um estigma globoso apoiado por um curto
suporte. Cápsula séssil, suborbicular, elíptica, ovado-elíptica ou suboblonga, não
ou, rarissimamente, alada (P pumila), de mais curta até o mesmo comprimento das
sépalas internas; sementes oblongas, suboblongas, subcilíndricas, subelípticas, ovóides pubescentes, esparsamente pubérulas ou glabrescentes; apêndices livres ou rarissimamente, conados na face ventral (P. angulata), alcançando de 1/4 até o comprimento total da semente.
Espécie-tipo: P. densifoleae St.-Hil. var densifoleae.
43. Polygala pumila Norl. (Fig. 7 a-j).
ISIorlind, in Fedde, Repert. 13: 401, 1914; Wurdack et Smith in Reitz, Fl. Ilust.
Catarinense, Fase. Poliga: 35, t. 6, Fig. a-d, 1971.
= P. paulistana Chod. ex. Gron., Darwiniana 9: 35, 1949; Wurdack et Smith, loc.
cit., pro syn.
Erva perene com 3-8 cm de altura. Raiz axial rugosa, sublenhosa. Muitos caules cespitosos, inferiormente mais ou menos procumbentes, cilíndricos, desnudos
pela queda das folhas, por fim eretos, angulosos, subalados. Numerosas folhas, com
3,5-7 mm de comprimento e 1,5-5 mm de largura, ovado-elípticas ou ovado-lanceoladas, agudas, mucronuladas, sésseis ou subsésseis, alternas ou, às vezes, opostas na base, subpatentes, subcarnosas, glanduloso-pontuadas. Racemos sésseis,
subcapitados, densifloros, por fim alongados e mais ou menos cilíndricos, com 10-20
mm de comprimento, 6-8 mm de largura; pedicelo com 0,2-0,4 mm de comprimento; bractéolas persistentes, mal ciliadas; a central com 1,6-1,8 mm de comprimento,
0,3-0,4 mm de largura, lanceolado-atenuada, o dobro das laterais. Flores subsésseis, com 3-4 mm de comprimento, cremes, amarelo-esverdeadas; sépalas externas quase iguais entre si, lanceoladas, agudas no ápice, pontuado-glandulosas, mal
ciliadas nas margens; sépalas internas, oblongas ou elíptico-oblongas, levemente
emarginadas no ápice, ciliadas ou não na porção mediana das margens, alcançando ou superando em 1/4 o comprimento da carena. Crista com quatro lobos, inteiros, bífidos ou trífidos, os centrais com ca. de 0,6 mm de comprimento, os laterais
começando ao lado da abertura do cúculo; pétalas laterais internas ovado-elípticas,
obtusas e, às vezes, minutissimamente serreadas nas margens. Anteras subsésseis.
Ovário suborbicular, dotado esparsamente de pequenos pêlos clavados. Cápsula
com 1,4-2 mm de comprimento, 1,4-1,5 mm de largura^ suborbicular, emarginada,
alada ou não nas margens, coberta esparsamente de pequenos pêlos claviformes,
menor que as sépalas internas; sementes suboblongas, pubescentes; apêndices livres, alcançando de metade até 2/3 do comprimento da semente.
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Tipo: "Brasiliae civit. Paraná, in alto-planitie, undecl. P. Dusén specima ex his locis
reportavit: Itaperussu, in campo, 18.XI.1908, n. 7.133; Serrínha, in campo, 18.XII.1908,
n. 7.344; ibid., 22.XI.1909, n. 8.941; Ponta Grossa, in campo, 20.X.1910, n. 10.359;
Jaguariahyva, in campo, 25.X.1910, n. 10.705 — Omnia specimina in Mus. Bot. Holmiensi. Herb. Brasil. Regnell adsunt."
Distribuição Geográfica: Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Santa Catarina.
Erva muito pequena, característica e exclusiva dos campos de altitude, foi encontrada em locais enxutos ou pedregosos úmidos, com flores e frutos nos meses
de janeiro, maio, outubro, novembro e dezembro.
Material Examinado
Minas Gerais - Serra de Lavras Novas (29.XI.1891), Schwacke 7.610 (RB).
São Paulo - São Paulo, Ipiranga (12.X.1913), A.C. Brade 6.796 (SP, parátipo de P paulistana); ibid..
Vila Ema (XII.1933), Brade 13.066 (RB); Campos do Jordão (19.V.1952), Pe. Capelli (RB).
Paraná - Balsa Nova, 1.100 m s.m. (6.1.1971), Hatschbach25.949 (US); Serririnha (22.XI.1909), Dusén
8.941 (S, síntipo); Vila Velha, 875 m s.m. (20.X.1914), G. Jonson 1.181a; Campo Largo, Rio Papagaio
(20.XII.1953), idem (US).

44. Polygala chamaecyparis Chod. (Fig. 7 k-s).
Chodat, in Engl., Bot. Jahrb. 52, Beibl. 115: 82, 1914.
Erva com 5-8 cm de altura. Raiz axial robusta, simples ou pouco ramificada.
Caule, mais freqüentemente, corimbosamente, ramificado desde a base, densamente
folioso; ramos curtamente corimbosos no ápice, gerando no centro racemos circundados e superados pelos raminhos curtos. Folhas com 12-15 mm de comprimento
e 1-1,2 mm de largura, alternas, lineares, eretas, subcoriáceas. Racemos curtos, 5-6
mm de comprimento, subcapitados; pedicelo com 0,2 mm de comprimento; bractéolas caducas; a central com ca. de 1 mm de comprimento, 0,6 mm de largura,
ovada, ciliada, pubérula no dorso, 1/3 maior que as laterais. Flores subsésseis com
2,3-3 mm de comprimento; sépalas externas ciliadas, obtusas no ápice; as superiores suboblongas; a inferior ovado-elíptica e 1/3 maior; sépalas internas espatuladas, arredondadas no ápice, ciliadas na porção central das margens maiores que
a carena. Crista com 5-6 lobos, os centrais com ca. de 0,5 mm de comprimento,
os laterais começando ao lado da abertura do cúculo; pétalas laterais ovadoromboidais, obtusas no ápice. Anteras 7-8, subsésseis. Cápsula com ca. de 2 mm
de comprimento, 1,5 mm de largura, elíptica, emarginada, menor que as sépalas
internas, glanduloso-pontuada; sementes suboblongas, pubescentes; apêndices livres, alcançando 2/3 do comprimento da semente.
Tipo: "Südbrasilianische Provinz: Bahia, Campo der Serra do Sincorá, 1.000 m (Ule
n. 7.128)."
Distribuição Geográfica: Brasil, no estado da Bahia.
Material Examinado
Bahia — Campo da Serra do Sincorá (XI.1906), Ule 7.128 (G, isótipo).

45. Polygala bocainensis. Brade var. bocainensis. (Fig. 7 t-z).
Brade, Arq. Jard. Bot. do Rio de Janeiro 13: 18, t. 1, Figs. 12-18, 1954.
Subarbusto com 10-25 cm de altura. Caule cilíndrico na base, depois anguloso, ereto, simples ou ramificado para o ápice. Folhas subsésseis, alternas e verticiladas na base (plantas jovens), com 7-12 mm de comprimento e 1-1,5 mm de largura, lineares, patentes, rígido-membranáceas. Racemos subsésseis, 5-10 mm de comprimento, 6 mm de largura, subcapitados; pedicelo com ca. de 1 mm de compri58
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mento; bractéolas caducas, mal .ciliadas; a central com ca. de 1 mm de comprimento, 0,5 mm de largura, ovado-aguda, o dobro das laterais. Flores com ca. de
2 mm de comprimento, azuis ou roxas; sépalas externas mal ciliadas; as superiores
ovado-elípticas, obtusas, pontuado-glandulosas; a inferior elíptico-orbicular, arredondada no ápice, do mesmo comprimento e pouco mais larga; sépalas internas
obovado-elípticas, pouco maiores que a carena. Crista com seis lobos, os centrais
com ca. de 0,4 mm de comprimento, os laterais começando no ápice de abertura
do cúculo; pétalas laterais obovadas, arredondadas no ápice. Anteras subsésseis.
Cápsula com ca. de 2 mm de comprimento e largura, suborbicular, pontuadoglandulosa, mal emarginada, alcançando as sépalas internas; sementes oblongas,
pubescentes; apêndices livres, alcançando 2/3 do comprimento da semente.
Tipo: "Brasília. Estado de São Paulo, Campos da Bocaina 1.650 m s.m. do mar,
brejo. Leg. A.C. Brade, n. 20.967, 23.IV.1951. - Typus: Herbário do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, n. 74.196."
Distribuição Geográfica: Brasil, no estado de São Paulo.
Material Examinado
São Paulo - Campos de Bocaina, 1.650 m s.m. (23.IV.1951), A.C. Brade 20.967 (RB, holótipo).

45a. Polygala bocainensis

Brade var. limnophila

Brade.

Brade, Arq. Jard. Bot. do Rio de Janeiro 13: 19, 1954.
Mais robusta que a espécie-tipo, com caule de 30-40 cm de comprimento, ramosíssimo. Folhas alternas; racemos, com ca. de 3 cm de comprimento.
Tipo: "Leg. Brade 20.680 (22.IV.1951), RB 74.195."
Distribuição Geográfica: Brasil, no estado de São Paulo.
Subarbusto de campo, foi encontrado em locais secos ou encharcados, com
flores nos meses de abril e dezembro.
Material Examinado
São Paulo - Serra da Bocaina, 1.650 m s.m. (22.IV.1951), A.C. Brade20.680 (RB, holótipo); ibid., 1.600
m s.m. (6.XII.1952), Mgf. et App. 10.347 (RB).

46. Polygala subverticillata

Chod. (Fig. 7a'-c').

Chodat, in Engl., Bot. Jahrb. 5. Beibl. 115: 80, 1914; Wurdack et Smith in Reitz,
Fl. Ilust. Catarinense, Fase. Poliga: 16, t. 3, Fig. d-f, 1971.
Subarbusto com 15-40 cm de altura. Raiz lenhosa, bifurcada, com ramos mais
ou menos longos e sinuosos. Caules partindo do tronco perene, cilíndricos na base,
logo acima angulosos, glabros, eretos, corimbosamente ramificados. Folhas sésseis, subcoriáceas, obovado-cuneadas ou cordadas, de obtusas até arredondadas
no ápice, raramente mucronuladas ou retusas, nítidas, revolutas nas margens, rugosas com 4-9 mm de comprimento, 2-4 mm de largura, alternas e mais densas
e subverticiladas no ápice, subpatentes ou, freqüentemente, reflexas. Racemos sésseis, capitados, com ca. de 0,5 mm de comprimento, 9 mm de largura; pedicelo
com 1-1,5 mm de comprimento; bractéolas caducas, não ciliadas; a central com
1-1,2 mm de comprimento, 0,6-0,8 mm de largura, ovado-aguda, 1/3 maior que as
laterais. Flores com 3-4 mm de comprimento, róseas ou roxas, cróceo-glandulosas;
sépalas externas não ciliadas, ovadas, obtusas no ápice; as superiores glandulosopontuadas; a inferior maior e mais larga; sépalas internas obovado-elípticas, arredondadas e, às vezes, retusas ou mucronuladas no ápice, maiores que a carena.
Crista com cinco lobos bífidos, os centrais com ca. de 0,7 mm de comprimento,
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os laterais começando ao lado da abertura do cúculo; pétalas laterais romboidais,
subobtusas ou obtusas e, às vezes, levemente serreadas no ápice. Anteras subsésseis. Cápsula com 2,5 mm de comprimento, 2,8 mm de largura, suborbicular, emarginada, glanduloso-pontuada, menor que as sépalas internas; sementes subcilíndricas, glabrescentes ou esparsamente pubérulas; apêndices livres, cerca de 2/3 do
comprimento total da semente.
Tipo: "Sudbrasilianische Provinz: Standort unbekannt (Sellow ohne n. Herb. Berlin)."
Distribuição Geográfica: Brasil, no estado de Santa Catarina.
Segundo Wurdack (1971:16), espécie característica e exclusiva dos campos de
altitude da borda oriental do planalto meridional, xerófita e heliófita, ocorrendo preferencialmente nos campos enxutos e limpos. Foi encontrada com flores e frutos
nos meses de setembro e outubro.
Material Examinado
Santa Catarina - Garuva, Morro do Campo Alegre, 1.300 ms.m. (7.X.1960), Reitz et Klein 10.071 (MBM,
RB); ibid., 1.200 m s.m. (3.IX.1960), idem 9.779 (MBM).

47. Polygala sincorensis Chod. (Fig. 7 d'-j').
Chodat, in Engl., Bot. Jahrb. 52, Beibl, 115: 81, 1914.
Subarbusto com 20-30 cm de altura. Raiz axial simples ou pouco ramificada.
Caule com base simples, ereto, desnudo pela quedas das folhas ou tanto densofolioso, com pêlos, superiormente corimbosamente ramificado; ramos repetidamente
corimbosos e densamente foliosos, com pêlos. Folhas mal pecioladas, alternas, patentes e/ou reflexas, com 6-9 mm de comprimento e 1,5-2,5 mm de largura, obovadoespatuladas, elípticas ou oblongo-espatuladas, obtusas, e às vezes, mucronuladas
no ápice, subcoriáceas, revolutas nas margens. Racemos curto-piramidais, com ca.
de 1,0 cm de comprimento, por fim até 4 cm de comprimento, pela queda dos frutos, com raque, longamente desnudada; pedicelo com ca. de 0,6 mm de comprimento, bractéolas caducas, mal ciliadas; a central com ca. de 0,8 mm de comprimento, 0,5 mm de largura, ovado-aguda, 1/3 maior que as laterais. Flores com 2,5-2,8
mm de comprimento, róseas ou roxas; sépalas externas ovado-elípticas, obtusas
e ciliadas ou não no ápice, alongado-glandulosas; a inferior maior e mais larga; sépalas internas obovado-oblongas, arredondadas no ápice, levemente atenuadas em
direção à base, pouco maiores que a carena. Crista com ca. de cinco lobos t?ífidos,
os centrais com ca. de 0,8 mm de comprimento, os laterais começando ao lado
do ápice do cúculo; pétalas laterais sub-romboiJais, obtusas no ápice, maiores que
a carena. Anteras subsésseis. Cápsula com 2,5 mm de comprimento, 1,8 mm de
largura, elíptica, emarginada, alcançando as sépalas internas; sementes subcilíndricas, pubescentes; apêndices iivros alcançando metade do comprimento da
semente.
Tipo: "Sudbrasilianische Provinz: Bahia, Serra do Sincorá, 1.300 m (Ule n. 30)."
Distribuição Geográfica: Brasil, no estado da Bahia.
Espécie encontrada em campos rupestres, com flores e frutos nos meses de
março e julho.
Material Examinado
Bahia - Água Quente, Pico das Almas, 17 km NO do Rio de Contas, 1.600-1.850 m s.m. (25.111.1980),
S. Mori 13.603 et ai. (CEPEC); Rio de Contas, Pico das Almas, 18 km SNO de Rio de Contas, 1.600-1.850
m s.m., 13°33'S e meridiano 41°57'0 (22.VII.1979), idem 12.469 et ai. (CEPEC).
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48. Polygala trifurcata Chod. (Fig. 7 k'-q').
Chodat, in Engl., Bot. Jarhb. 52, Beibl. 115: 82, 1914.
Subarbusto com 0,50-1,0 m de altura. Caule cilíndrico, densamente coberto
de pêlos, bifurcado, purpurescente, com ramos repetidamente bifurcados, gerando
no centro racemos muito mais curtos que os dos ramos terminais densamente foliosos. Folhas alternas, curtamente pecioladas, com 9-17 mm de comprimento, 3-5
mm de largura, elípticas ou espatulado-elípticas, agudas ou obtusas na base; obtusas no ápice, mucronadas, patentes, rígido-membranáceas. Racemos espiciformes,
por fim, parte desnuda pela queda dos frutos, com 5-15 cm de comprimento e parte florífera, com 1,5-2,5 cm de comprimento; pedicelo com ca. de 0,4 mm de comprimento; bractéolas caducas, mal ciliadas; a central com ca. de 1,0 mm de comprimento, 0,4 mm de largura, ovado-atenuada, o dobro das laterais. Flores subsésseis, com 1,7-2,0 mm de comprimento; sépalas externas glanduloso-pontuadas; as
superiores ovado-obtusas, mal ciliadas no ápice; a inferior elíptico-orbicular; sépalas internas obovadas, arredondadas no ápice, alcançando a carena. Crista com ca.
de dez lobos, os centrais com ca. de 0,5 mm de comprimento, os laterais começando no ápice da abertura do cúculo; pétalas laterais ovadas, subagudas no ápice.
Anteras subsésseis. Cápsula com 2 mm de comprimento, 1,4 mm de largura, mal
emarginada, menor que as sépalas internas; sementes suboblongas, pubescentes;
apêndices livres, alcançando metade do comprimento total da semente.
Tipo: "Südbrasilianische Provinz: Bahia, Serrado Sincorá, 1.400m (Ulen. 7.317)."
Distribuição Geográfica: Brasil, no estado da Bahia.
Material Examinado
Bahia - Serra do Sincorá (XI.1906), Ule 7.317 (G, isótipo).

49. Polygala angulata DC. var. angulata. (Fig. 7 r'-w').
De Candolle, A.P. in DC, Prodr. 1: 328, 1824; Bennett in Martius, Fl. Brás. 13(3):
41, t. 14, Fig. 11 (habitus cum analysi) et 30 A, Fig. 40 (sêmen), 1874; Chodat, Mém.
Soe. Phys. et d'Hist. Nat. Genève, 31, 2(2): 259, t. 25, Figs. 7-8, 1893.
= P. poaya Mart., Spec. Mat. Med. Brás. fase. 1: 13, t. 2 et 8, Fig. 6; St.-Hil., Juss,
et Cambess., PI. Us. Brás. n. 71, 1824-1828; St.-Hil. in Saint-Hilaire, Jussieu et Cambessèdes, Fl. Brás. Mer. 2: 20, 1829.
= P. bonavisio et P. quinque-angularis Vell., Fl. Flum. 292, 1829 (1825); idem, Fl.
Flum. Icon. 7: 64, 65, 1831 (1827).
= P. angulata DC. var. angustifolia Mart. ex Benn. loc. cit.
Subarbusto com 10-40 cm de altura. Raiz axial espessa, sinuosa, quase simples, freqüentemente com mais de 10 cm de comprimento. Muitos caules, partindo
do tronco espessado, eretos, simples ou bifurcados para o ápice, cinco anguloso-alados. Folhas alternas, sésseis ou subsésseis, com 16-35(-70) mm de comprimento,
7-15Í-22) mm de largura, elípticas, ovadas, lanceoladas ou obovadas, agudas, obtusas ou subarredondadas no ápice mucronado, coriáceas, cartáceas ou, rarissimamente, membranáceas, eretas, com três nervuras proeminentes partindo da base,
glabras. Racemos pequenos, sésseis, com 16-48 mm de comprimento, cilíndricopiramidais, depois alongados; pedicelo com 0,8-1,2 mm de comprimento; bractéo'as caducas ou, às vezes, persistentes no fruto, não ciliadas; a central com 2-2,2
mm de comprimento, 0,5 mm de largura, lanceolado-subulada, três vezes maior que
as laterais. Flores com 4-6 mm de comprimento, alvas, róseas, purpúreas ou roxas;
sépalas externas não ciliadas; a inferior ovado-lanceolada, subobtusa.no ápice, 1/3
Polígalas do Brasil • Seção Polygala

61

maior que as superiores lanceoladas e agudas no ápice; sépalas internas elípticolanceoladas, ungüiculadas na base, subobtusas no ápice, não ciliadas, mais longas
que a carena. Crista com ca. de sete lobos, bífidos; os centrais com ca. de 1 mm
de comprimento, os laterais começando ao lado da abertura do cúculo; pétalas laterais internas ovado-lanceoladas, agudas ou obtusas no ápice, pouco mais curtas
ou alcançando a carena. Anteras mais ou menos três vezes mais curtas que os filetes livres. Cápsula com ca. de 4,5 mm de comprimento, 3 mm de largura, ovadoelíptica, levemente emarginada, menor que as sépalas internas; sementes com ca.
de 3,5 mm de comprimento, 1,3 mm de largura, ovóides, rostradas, revestidas de
pêlos seríceos e um tanto longos; apêndices alargando-se para a base, geralmente
conados na face ventral e irregularmente crenulados na margem basal, alcançando
de 2/3 até o comprimento total da semente.
Tipo: "In Brasília."

' '

Distribuição Geográfica: Brasil, nos estados da Bahia, Minas Gerais, São Paulo,
Mato Grosso e Goiás.
Material Examinado
Bahia - Ibiquara, arredores (23.1.1984), G. Hatschbach 47.542 (MBM); Rio de Contas, Aeroporto
(21.1.1984), idem 47.425 (MBM); Santa Rita, Barreiros (21.1.1912), Zehntner 418 (RB).
Minas Gerais - (1845), Widgren 735 (GOET); (VI.1934), Brade 13.828 (RB); Belo Horizonte (21.VIII.1911),
L. Damazio 708 (RB); ibid., Jardim Botânico (25VIII.1932), M. Barreto 771 (RB); Caeté, Schwacke2.078
(RB); ibid. (28.111.1957), E. Pereira 2.712 et ai. (RB); Diamantina, margem da estrada Diamantina —
Conselheiro, 5 km de Diamantina (30VIII.1981) A.M. Giulietti et ai. (SPF 21.527); Esperança (1916), Campos
Porto 538 (RB); Ituiutaba (20.VIII.1951), A. Macedo 3.380 (RB); Montes Claros, km 12 da Estrada Brejo
das Almas (9.XI.1938), Markgraf 3.179, 3.212etal. (RB); ibid.. Serra do Clattoni (10.XI.1938), idem3.221
(RB); Paraopeba (6.XI.1953), E.P. Heringer3.789 (RB); São Sebastião do Paraíso (1945), Irmão Theodoro 474 (RB); Estrada Serra do Cipó (14. IV.1935), M. Barreto 1.210 et ai. (RB); Serra do Tripuhy, L. Damazio (RB); Serra de Pirapama (13.VII.1970), 'P.L.K-. et Urbano 8.827, HUJF.
São Paulo - Casa Branca, Schwacke 12.697 (RB).
Mato Grosso - F. Guerra (RB); (1.X.1977), J.M. Lemos4.022 (RB); cerca de 12 km O da base do Campo
(20.IX.1968), R.M. Harley 10.164 et ai. (RB)
Goiás - Serra Dourada, (1969), A. Rizzo 4.401, 4.426, 4.492 (RB).

Espécie encontrada, preferencialmente, em campo cerrado, rupestre, sobre laterita, com flores e frutos nos meses de janeiro, março, abril, agosto, setembro, outubro e novembro.
49a. Polygala angulata DC. var. difusa Benn. (Fig. T x'-z').
Bennett in Martius, loc. cit.
Subarbusto com 10-15 cm de altura. Raiz espessa, sinuosa, quase simples, por
vezes até 30 cm de comprimento. Folhas numerosas, sésseis, eretas, imbricadas,
com 8-10 mm de comprimento, 3-4 mm de largura, elíptico-lanceoladas, atenuadas
no ápice, subcoriáceas, com apenas a nervura central proeminente na face dorsal.
Bractéolas persistentes no fruto; pedicelo com 0,6-0,8 mm de comprimento. Flores
com 3,2-3,4 mm de comprimento, alvacentas a creme-esverdeadas; sépalas externas mal ciliadas; sépalas internas elípticas, ungüiculadas na base, obtusas no ápice, alcançando a carena. Crista com ca. de oito lobos; pétalas laterais internas subromboidais, às vezes retusas no ápice. Anteras mais ou menos do mesmo comprimento dos filetes livres. Cápsula com ca. de 3,6 mm de comprimento, 1,7-2,4 mm
de largura, ovado-elíptica ou suboblonga, irregularmente maculado-glandulosa, alcançando as sépalas internas; sementes com 2,8-3,2 mm de comprimento, 0,8 mm
de largura, estreitamente ovóides, hirsutas; apêndices livres, lineares, alcançando
o comprimento da semente.
Tipo: "Sello n. 246."
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Distribuição Geográfica: Brasil, no estado do Paraná.
Espécie encontrada em campo limpo, de solo vermelho, com flores e frutos
no mês de novembro.
Material Examinado
Paraná - Ponta Grossa, Parque Estadual Vila Velha (9.XI.1966), Hatschbach 15.097 et ai. (MBM); Senges. Rio dos Bugres (12.XI.1974), idem35.415 (MBM); ibid., Serra do Mocambo, 2 kmO (19.XI.1975), id.
37.110 (MBM); Sengés (11.XII.1910), Dusén (S).

50. Polygala densifolia St.-Hil. var. densifolia (Fig. 7 a"-c").
Saint-Hilaire in Saint-Hilaire, Jussieu et Cambessèdes, Fl. Brás. Mer. 2: 41, 1829;
Bennett in Martius, Fl. Brás. 13(3): 24, 1874; Chodat, Mém. Soe. Phys. et d'Hist.
Nat. Genève, 31, 2(2): 252, t. 24, Figs. 36-37, 1893.
= P. densifolia St.-Hil. var. grandiflora St.-Hil., loc. cit.
= P. cipoensis Brad., Arq. Jard. Bot. Rio de Janeiro, 13: 21, t. 2, Figs. 27-35, 1954,
syn. nov.
Subarbusto, com 40-60 cm de altura. Raiz lenhosa, pouco ramificada. Caule
ereto, rígido, inferiormente cilíndrico, lenhoso, simples e, geralmente, desnudo pela
queda das folhas, superiormente umbelado-ramificado; ramos eretos, subangulosos, simples ou, mais freqüentemente, tri-dicótomos. Folhas numerosíssimas, alternas, com 10-20 mm de comprimento, 1-2 mm de largura, lineares, imbricadas,
revolutas nas margens, pontuado-glandulosas, subcoriáceas, agudo-mueronadas.
Racemos espiciformes, subpiramidais, subsésseis, 10-24 mm de comprimento; progredindo com a queda dos frutos até ca. de 75 mm de comprimento; pedicelo com
ca. de 0,5 mm de comprimento; bractéolas persistentes na flor, caducas no fruto,
ciliadas, a central com 2,0-3,4 mm de comprimento, 0,8-1,0 mm de largura,
lanceolado-subulada, o dobro das laterais. Flores com 3,4-4,2 mm de comprimento, alvas até amareladas; sépalas externas mal ciliadas; as superiores são lanceoladas, agudas ou atenuadas no ápice; a inferior é ovada, aguda até obtusa no ápice;
sépalas internas elípticas, obtusas ou arredondadas no ápice, não ciliadas, do mesmo comprimento ou maiores que a carena. Crista com 4-8 lobos, simples ou bífidos, os centrais com ca. de 1 mm de comprimento, os laterais começando ao lado
da abertura do cúculo; pétalas laterais sub-romboidais ou obovadas, subobtusas
até arredondadas no ápice. Anteras subsésseis. Cápsula com ca. de 3 mm de comprimento, 2,5 mm de largura, séssil, suborbicular, glanduloso-pontuada, 1/3 menor
que as sépalas internas; sementes suboblongas, pubescentes; apêndices livres, alcançando de 2/3 até o comprimento total da semente.
Tipo: "Nascitur var. « injugis vulgo Cerro de Ias Animas haud longe ab urbe Maldonado in parte orientali provinciae Cisplatinae; B in campis herbidis montis Serra
da Lapa in parte altíssima jugorum oceidentalium provinciae Minas Gerais; « prope pagum Morro d'Agoa quente haud longe a vico Infisionada in província Minas
Gerais."
Distribuição Geográfica: Uruguai e no Brasil, no estado de Minas Gerais.
Espécie encontrada em campo úmido, de solo arenoso, pedregoso ou turfoso
e, menos freqüentemente, à beira de mata ciliar, com flores e frutos nos meses de
janeiro, março, abril, maio, junho, julho e setembro.
Material Examinado
Uruguai'— Banda Oriental do Uruguai, Saint-Hilaire 2.165 du Cat. C2 (P, isótipo).
Minas Gerais - Saint-Hilaire 2.168 du Cat. B2 (P, isótipo de P. densifolia St.-Hil., var. grandiflora St.Polígalas do Brasil - Seção Polygala
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Hil.); Serra do Cipó (VI.1908), L. Damazio 2.065 (RB); ibid. (16.IV.1965), A.P. Duarte 9.115 (RB); ibid.,
km 142, 1.400 ms.m. (6.IV.1957), £. Pereira 2.880 et ai. (RB); ibid., km 134 (15.IV.1935), M. Barreto 1.208
et ai. (RB); Santana do Riacho, Serra do Cipó (21.V.1982), E. de F. Almeida 225 (RB); ibid., ibid., km
135, próximo ao Alto do Palácio, 1.250 m s.m. (25.IV.1978), G. Martinelli 4.216 (RB); ibid. km 127, ao
longo da rodovia Belo Horizonte—Conceição do Mato Dentro (1.III.980), A. Furlan et ai. (SP); ibid.,
km 132 (11.1.981), N.M. Castro et ai. (SP); ibid., km 137 (4.VIM978), A.M. Giulietti et ai. (SP); ibid.,
km 120-121 (6.IX.1980), E. Forero 7.896 et ai. (SP)

50b. Polygala densifolia St.-Hil. var. minor St.-Hil. (Fig. 7 d"-i").
Saint-Hilaire, loc. cit.
Subarbusto com 20-30 cm de altura. Numerosas folhas, sésseis, com 6-10 mm
de comprimento, 1,5 mm de largura, lineares, suberetas, subcarnosas, sub-revolutas.
Racemos curtos, cônicos, com ca. de 17 mm de comprimento, por fim mais alongados; pediçelo com ca. de 0,3 mm de comprimento; bractéolas ciliadas, caducas;
a central com ca. de 1,2 mm de comprimento, 0,6 mm de largura, ovado-aguda,
duas vezes maior que as laterais. Flores subsésseis, com 2-2,5 mm de comprimento, alvas. Cápsula com ca. de 2 mm de comprimento, 1,9 mm de largura, suborbicular, 1/3 menor que as sépalas internas; sementes com ca. de 1,7 mm de comprimento, 0,9 mm de largura, subelípticas, pubérulas, curtissimamente rostradas; apêndices livres, alcançando a metade da semente.
Distribuição Geográfica: Brasil, no estado de Minas Gerais.
Material Examinado
Minas Gerais — Saint-Hilaire 454 du Cat. B ; (P, isótipo).

Chodat ao criar P rostrata considerou P. densifolia St.-Hill. var. minor como
seu sinônimo. Desta, examina-se o tipo e observa-se que sua semente é subelíptica
e curtissimamente rostrada, não concordando com a diagnose de P. rostrata; daí
não se aceitar tal sinonímia.
50b. Polygala densifolia St.-Hil. var. rostrata (Chod.) Marq. (Fig. 1 j"-m").
= P. rostrata. Chodat, Mém. Soe. Phys. et d'Hist. Nat. Genève, 31, 2(2): 244, t.
24, Figs. 25-26, 1893.
= P. pseudoerica auet. non St.-Hil.: Bennettin Martius, Fl. Brás. 13(3): 23, 18/4, p.p.
Subarbusto com 20-30 cm de altura, ramificadíssimo; tronco espesso, com ramos curtos e ramificados. Numerosíssimas folhas, eretas, com 6-10 mm de comprimento, 1,5 mm de largura, sésseis, lineares, sub-revolutas nas margens, espessadas no lugar do pecíolo. Racemos curtos, cônicos, depois mais alongados; pediçelo de 0,3-0,5 mm de comprimento; bractéolas caducas; a central com 0,9-1,0 mm
de comprimento, 0,4-0,5 mm de largura, não ou mal ciliada, duas vezes maior que
as laterais. Flores com 2-2,6 mm de comprimento; sépalas externas, não ciliadas,
obtusas no ápice; as superiores são oblongas ou ovadas; a inferior é ovado-elíptica;
sépalas internas obovadas-espatuladas, alcançando ou pouco superando a carena.
Crista com ca. de seis lobos, bífidos ou não, os centrais com ca. de 0,5 mm de
comprimento, os laterais começando ao lado da abertura do cúculo; pétalas laterais ovadas, obtusas ou levemente retusas no ápice. Cápsula elíptica, com ca. de
2,5 mm de comprimento, 1,8-2,0 mm de largura, pouco maior que as sépalas internas; sementes com ca. de 1,8 mm de comprimento, 0,6 mm de largura, oblongas,
rostradas, pubescentes; apêndices livres, alcançando de 1/3 até 2/3 do comprimento
da semente.
Tipo: "Habitai in campis editis Serro Frio, prov. Minarum Brasiliae Mart."
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Distribuição Geográfica: Brasil, no estado de Minas Gerais.
Material Examinado
Minas Gerais — Serro Frio, Martius (um dos materiais citados por Bennett ao redescrever P. pseudoerica e eleito tipo de P. rostrata por Chodat); ca. de 6 km N de Barra da Estiva (Bahia), não longe do Rio
Preto (Minas Gerais), 1.100 m s.m., aprox. 41°18'0. 13°35'S (29.1.1974), R.M. Harley 15.643 (CEPEC).

50c. Polygala densifolia St.-Hil. var. exasperata (Chod.) Marq.
= P. exasperata Chod., Mém. Soe. Phys. et d'Hist. Nat. Genève, 31, 2(2): 253 t.
24, Figs. 38-39, 1893.
= P. exasperata Chod. var. angustífolia Chod., loc. cit.: 254.
Subarbusto com 15-40 cm de altura. Caule espesso, inferiormente lenhoso, desnudo e aspérrimo pelas folhas caducas ou mais tênue, e subalado pelas folhas decorrentes, ramificado desde a base ou para cima, com ramos fastigiados, subalados e densamente foliosos. Folhas numerosas, ereto-imbricadas, sésseis, com 5-15
mm de comprimento, 2-3 mm de largura, lineares ou lanceolado-lineafes, agudas,
coriáceas, revolutas nas margens, freqüentemente nítidas. Racemos curtos, os.jovens com 10-15 mm de comprimento, 5-6 mm de largura, densifloros; pedicelo com
ca. de 0,4 mm de comprimento; bractéolas caducas, não ou mal ciliadas; a central
com ca. de 1,5 mm de comprimento, 0,6 mm de largura, ovado-atenuada, o dotíro
das laterais. Flores subsésseis, com 3-3,5 mm de comprimento, róseas, lilases a roxas, pontuado-glandulosas; sépalas externas não ou obsoletamente ciliadas. Crista
com ca. de sete lobos, bífidos ou trífidos. Cápsula com ca. de 2,5 mm de comprimento, 2,5 mm de largura, suborbicular; sementes subelípticas, densamente cobertas de pêlos alvos; apêndices livres, alcançando a metade do comprimento da
semente.
Tipo: "Habitat in Brasiliae prov. Minas Gerais, Serro de Caraça, Mart. (Hb. Mon.
v.sj; prov. Rio de Janeiro: Glaziou n. 14.489; Vauthier n. 473, Serro do Frio (Hb.
DelessJ."
Distribuição Geográfica: Brasil, no estado de Minas Gerais.
Subarbusto, preferencialmente, de campo rupestre, foi encontrado com flores
e frutos nos meses de março, maio, junho e julho.
Material Examinado
Minas Gerais — Damazio 706 (RB); Perpétuo, próximo de Diamantina, 1.889, Glaziou 14.489 (G, C);
em morros perto de Caraça (111.1892), Ule 2.448, (HBG, R); Santana do Riacho, Serra do Cipó, km 136
(5.VII.1978), A. M. Giulietti et ai. (SP); ibid., aprox. 18° 55'S e 43° 54' O, Santana do Pirapama, Fazenda
Inhame (23.111.1982), /. Cordeiro et ai. (SP); Jaboticatuba, km 137, ao lado da rodovia Lagoa Santa—
Conceição do Mato Dentro, Diamantina (23.VII.1980), A. M. Giulietti et ai. (SP); Serra da Conceição
(6.111.1982), N. Hensoldetal. (SPF).

Leg. Glaziou n. 14.489 é coleta feita em Minas Gerais e não no Rio de Janeiro,
como c'ta Chodat em sua monografia.
51. Polygala tuberculata Chod. (Fig. 8 a-b).
Chodat, Mém. Soe. Phys. et d'Hist. Nat. Genève, 31, 2(2): 242, t. 24, Figs.
21-22 b, 1893.
= P. pseudoerica auct non St.-Hil.: Bennett in Martius, Fl. Brás. 13(3): 23, 1874, p.p.
= P. carunculata Chodat, in Engl., Bot. Jahrb. 52, Beibl., 115: 83, 1914.
Subarbusto com 40-150 cm de altura. Caule lenhoso, ereto, rígido, inferiormente
simples, desnudo e estriado-escamoso pelas folhas caducas, superiormente ramificado; ramos simples ou ramificados. Folhas numerosíssimas, alternas, eretas, imPoligalas do Brasil - Seção Polygala
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bricadas, distintamente pecioladas; pecíolo com 1,0-1,2 mm de comprimento; lâmina com 6-10 mm de comprimento, 1,2-2 mm de largura, linear, ou linear-espatulada,
agudo-mucronada, ou obtuso-acuminada, subcoriácea. Racemos curtos, os jovens
com ca. de 8 mm de comprimento, cônicos, depois alongados, paucifloros; raque
dotada densamente de pêlos; pedicelo com 0,6-1,2 mm de comprimento; bractéolas caducas, não ciliadas; a central com 1,2-1,5 mm de comprimento, 0,8 mm de
largura, ovado-aguda, três vezes maior que as laterais. Flores com 3,3-4 mm de comprimento, alvas, cremes, róseas a lilases; sépalas externas ovado-elípticas, obtusas,
não ciliadas, a inferior pouco maior e mais larga; sépalas internas espatuladas, arredondadas no ápice, pouco mais longos que a carena. Carena não articulada no dorso;
crista com seis lobos bífidos, os centrais com ca. de 1,2 mm de comprimento, os
laterais começando ao lado da abertura do cúculo; pétalas laterais internas
lanceolado-ovadas. Anteras subsésseis. Cápsula não encontrada no exemplar tipo
examinado por nós. Segundo Chodat (1893-243): cápsula com ca. de 3,5 mm de
comprimento, glabra, elíptica, mais curta que as sépalas internas; sementes cilíndricas, curtamente rostradas no ápice, com dois apendículos longamente triangular-agudos, quase alcançando a metade da semente, revestidas de pêlos adpressos. Do material estudado encontramos cápsula com ca. de 4,4 mm de comprimento, 2,8 mm de largura, elíptica, amarelo-esverdeada, maculada, quase alcançando as sépalas internas; sementes com ca. de 3,2 mm de comprimento, 0,9 mm
de largura, cilíndricas distintamente uncinadas no ápice, hirsutas; apêndices livres
subtriangulares, alcançando de 1/4 até a metade do comprimento da semente.
Tipo: "Habitat in prov. Bahia Brasiliae: Blanchet n. 3.579."
Distribuição Geográfica: Brasil, no estado da Bahia.
Espécie encontrada em campo rupestre, de solo arenoso-pedregoso, entre pedras, com flores e frutos nos meses de janeiro, fevereiro, março, junho, julho, novembro e dezembro.
Material Examinado
Bahia — Jacobina, Blanchet 3.579 (G, isótipo); Mucugê, margem da estrada Mucugê —Cascavel, km
3 a 6, próximo ao Rio Paraguaçu (20.VII.1981), N. L. Menezes et ai. (SPF 18.373); ibid., estrada do
Mucugê-Guiné, 25 km NO do Mucugê (20.VII.1981), A. M. Giulietti et ai. (SPF 18.406); ibid.. Alto do
Morro da Pina, estrada Mucugê-Guiné, 25 km NO do Mucugê (20.VII.1981), A.M. Giulietti et ai. (SPF
18.443); ibid., Córrego Moreira (20.1.1984), Hatschbach 47.501 (MBM); ibid.. Rio Paraguaçu (15.VI.1984),
Hatschbach 47.945 et ai. (MBM); ibid., 3 km S. de Mucugê, na estrada que vai para Jussiape, 1.000
m s.m. (22.XII.1979), S.A. Morí 13.152 et ai. (CEPEC); 4 km S de Mucugê, na estrada de Cascavel para
o Rio Cumbuca 950-1.000 m s.m., aproximadamente 41° 20'O, 10° 22'S (4.111.1974), R.M. Harley 16.654
(CEPEC); Serra do Sincorá, 1.600 m s.m. (XI.1906), Ule 7.097 (G, isótipo de P. carunculata Chod.).

Chodat (1914:83), ao descrever P. carunculata, julgou-a, pelo hábito, afim de
R tuberculata e de P. pseudoerica, porém distintíssima pela semente. À primeira
vista, considerou-se distinta de P. pseudoerica St.-Hil., pelas folhas patentes e lineares que esta apresenta, porém julgou-se muito próxima de P. tuberculata. Chodat separou P. tuberculata de P carunculata por esta última apresentar os apêndices da semente subquadrangulares, e a primeira, longamente triangular-agudos.
Após examinar-se o exemplar leg. S.A. Mori 13.152 et F. R Benton, observou-se
que os apêndices da semente (Fig. 8to)podem variar de subtriangulares a subquadrangulares, alcançando de 1/4 até a metade do comprimento da mesma. Daí fazerse de P. carunculata um sinônimo de P. tuberculata.
52. Polygala sericea Benn. (Fig. 8 c-e).
Bennett in Martius, Fl. Brás. 13(13): 38, t. 30 A, Fig. 37 (sêmen), 1874; Chodat,
Mém. Soe. Phys. et d'Hist. Nat. Genève, 31, 2(2): 240, 1893.
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Subarbusto com 60-100 cm de altura. Caule sublenhoso na base, cilíndrico, ereto,
estriado, ramificado; ramos longos e, em geral, bifurcados para o ápice. Folhas distintamente pecioladas, alternas, eretas, numerosas; pecíolo com ca. de 1 mm de
comprimento; lâmina com 10-15 mm de comprimento e 1-1,5 mm de largura, linear,
agudo-mucronada no ápice, subcoriácea, menor nos ramos. Racemos alongados,
com 50 mm de comprimento, 5-7 mm de largura, sublaxifloros, espiciformes; pedicelo com ca. de 0,5 mm de comprimento; bractéolas caducas, não ciliadas; a central com ca. de 2,3 mm de comprimento, 1,2 mm de largura, ovado-atenuada, quase três vezes maior que as laterais. Flores róseas, lilases ou vinosas, curtamente pediceladas, com 3-4 mm de comprimento; sépalas externas não ciliadas, quase iguais
no comprimento; as superiores elípticas, de ápice obtuso; a inferior largamente elíptica, subarredondada no ápice; sépalas internas espatuladas ou elípticas, cuneadas
na base, obtusas no ápice, pouco maiores ou alcançando a carena. Crista multífida, com ca. de 8-10 lobos bífidos, os centrais com ca. de 1 mm de comprimento,
os laterais começando no ápice da abertura do cúculo; pétalas laterais internas elípticas, obtusas no ápice. Anteras subsesseis. Cápsula com ca. de 4,4 mm de comprimento, 2,1 mm de largura, suboblonga, emarginada, não alada, pouco maior que
as sépalas internas; sementes com ca. de 3,6 mm de comprimento, 1,0 mm de largura, cilíndricas, cobertas de densos pêlos seríceos, uncinadas no ápice; apêndices
livres, alcançando de 1/4 até 1/3 do comprimento da semente.
Tipo: "Habitaiin campis Serro Frio prov. Minas Gerais: Martius-April flor (Hb. Monac.)."
Distribuiçã'" Geográfica: Brasil, nos estados de Minas Gerais e Bahia.
Subarbusto de campo rupestre, foi encontrado com flores e frutos nos meses
de março e maio.
Material Examinado
Minas Gerais - Serro Frio, Martius (M, holótipo); Biribiri, Diamantina (26.111.1892), Schwacke 8.154, (RB).
Bahia - Água Quente, Pico das Almas, 17 km NO do Rio de Contas, 1.200 m s.m. (24.111.1980), S. Mori
13.578etal. (CEPEC); Rio de Contas, Aeroporto, 1.100 m s.m. (17.V.1983), Hatschbach 46.525 ( M B M ) .

53. Polygala wettsteinii

Chod. ex Ostermeyer. (Fig. 8 f-g).

Ostermeyer, Denksch. Akad. Wien., Math. Nat. 79: 298, t. 26, 1908.
= P. rubiaefolia Chod. ex Grond. Darwiniana 9: 37, 1949, syn. nov.
Subarbusto com 25-40 cm de altura. Raiz axial pouco ramificada. Caules partindo da base, sublenhosos, estreitissimamente alados, muitas vezes um tanto desnudos pelas folhas caducas, depois angulosos, ramificados para o ápice. Folhas subverticiladas nas proximidades da base, as restantes alternas, subsesseis, patentes
ou suberetas, com 5-14 mm de comprimento e 1-2 mm de largura, oblongas, oblongo-lineares ou elípticas, agudas ou obtusas no ápice, subcarnosas, glandulosopontuadas, em seco revolutas e mais ou menos rugosas. Racemos curtamente pedunculados, cônicos, com pedúnculo de 3-11 mm de comprimento e parte florífera
com ca. de 15 mm de comprimento, 7 mm de largura, por fim com raque desnuda
de até 30 mm de comprimento; pedicelo com ca. de 0,4 mm de comprimento; bractéolas caducas, mal ciliadas; a central com 0,8-1,0 mm de comprimento, 0,6 mm
de largura, ovado-aguda, 1/3 maior que as laterais. Flores subsesseis, com 2,3-3,1
mm de comprimento, róseas; sépalas externas mal ciliadas, obtusas no ápice; as
superiores são oblongas; a inferior é ovado-elíptica, 1/3 maior e o dobro mais larga
que as superiores; as sépalas internas são elípticas ou orbicular-elíptica, curtamente ungüiculadas na base, alcançando a carena. Crista com ca. de seis lobos bífidos;
os centrais com ca. de 0,6 mm de comprimento; os laterais estão acima do ápice
Polígalas do Brasil - Seção Polygala
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da abertura do cúculo; as pétalas laterais internas são obovadas, arredondadas no
ápice. Anteras subsésseis. Cápsula com 2-2,5 mm de comprimento, 1,4-1,7 mm de
largura, elíptica até largamente elíptica, menor que as sépalas internas; sementes
ovóides, ou cilíndricas, vilosas; apêndices livres, alcançando de metade até 2/3 do
comprimento da semente.
Tipo: "São Paulo. Prope Campo Grande inter Santos et urbem São Paulo 750 m
s.m., VII.1901."
Distribuição Geográfica: Brasil, no estado de São Paulo.
Subarbusto encontrado em campos úmidos, brejosos, com flores nos meses
de março, outubro e novembro.
Material Examinado
São Paulo— Prope Campo Grande entre Santos e cidade de São Paulo, 750 m s.m. (1902), M. Wacket
(W, holótipo); Alto da Serra (6.111.1913), A.C. Brade 6.044 (RB); Campo Grande (2.X.1922), J. C. Kuhlmann (RB); Estação Biológica do Alto da Serra (3.IX.1917), F.C. Hoehne (SP, holótipo de P. rubiaefolia
Chod. ex Grond).

VII. Série Glochidiatae
Chodat, Mém. Soe. Phys. et d'Hist. Nat. Genève, 31, 2(2): 124,164, 1893; idem
in Engler u. Prantl. Nat. Pflanzenf. 3(4): 335, 1896.
Ervas anuais, raiz axial quase sem ramificação, com até 10 cm de comprimento
ou com aspecto de raiz fasciculada. Caule cilíndrico ou subanguloso, tênue, mal
estriado, ereto ou ascendente, simples ou ramificado desde a base ou, mais freqüentemente, para o ápice onde os racemos se dispõem em corimbo, glabro ou
com escassos pêlos clavados, folioso ou subáfilo. Folhas inferiores ou apenas as
mais basais, 3-4-5 verticiladas, as restantes são alternas, sésseis ou subsésseis; lâmina linear ou acicular, membranácea até subcarnosa, glabra ou esparsamente coberta de pêlos glandulares, unicelulares e claviformes, integérrima, não ciliada na
margem plana ou revoluta. Racemos sésseis ou pedunculados, alongados, tênues,
espiciformes; raque glabra ou com pêlos claviformes esparsos; pedicelò glabro, pêndulo na frutificação; bractéolas membranáceas e caducas; a central com 0,7-1 mm
de comprimento, 0,3-0,4 mm de largura, lanceolada e o dobro das laterais lineares.
Flores com 1,5-3,0 mm de comprimento, alvas, róseas até atropurpúreas, glabras;
sépalas não ciliadas; a externa inferior, evidentemente, abaixo das superiores; as
internas de pouco menores até pouco maiores que a corola. Corola caduca fio fruto; carena com crista de pouco a muitos lobos; pétalas laterais internas oblongas,
lanceoladas, romboidais ou elípticas, subagudas até obtusas no ápice, pouco menores, alcançando ou superando a carena. Bainha estaminal não ciliada na margem; anteras ovóides, elípticas ou obovadas, sésseis, subsésseis ou com a metade
dos filetes livres. Ovário de elíptico a orbicular; estilete curvo, terminado por uma
cavidade pré-estigmática cimbiforme-oblíqua, cuja extremidade superior tem um
apêndice cristado bem evjdente e a inferior um estigma globoso. Cápsula séssil ou
estipitada, obovada, elíptica ou oblongo-elíptica, emarginada ou não no ápice, não
alada ou rarissimamente levemente alada para o ápice, pouco mais curta ou alcançando as sépalas internas; sementes oblongas, elípticas ou ovóides, cobertas de
pêlos glochidiatos, não apendiculadas; embrião reto e oblongo.
Espécie-tipo: P. glochidiata H. B. K.
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54. P. exígua

Benn. var. exígua.

(Fig. 8 h-o).

Bennett in Martius, Fl. Brás. 13(3): 17, 1874, p.p.; Chodat, Mém. Soe. Phys.
et d'Hist. Nat. Genève, 31, 2(2): 218, t. 23, Figs. 28-29, 1893.
Erva com 7,5-15 cm de altura. Caule subanguloso, subáfilo. Folhas com 4-8 mm
de comprimento, 0,4-0,8 mm de largura, lineares ou aciculares, quase todas alternas, às vezes verticiladas na base. Racemos com ca. de 2,5 cm de comprimento,
laxifloros, pedunculados. Flores com 2,0-2,4 mm de comprimento, róseas até atropurpúreas; corola do mesmo comprimento ou pouco maior que as sépalas internas; carena com ungüículo longo e cúculo estreito na base e alargando-se para o
ápice, o qual se apresenta conspicuamente tendido e denteado; crista com 4-8 lobos acima do ápice da abertura; pétalas laterais internas soldadas à bainha estaminal
acima da linha mediana. Cápsula obovada ou elíptica, estipitada, levemente alada
no ápice (leg. Irwin 12.378) ou não alada (leg. Heringer 17.063), levemente ou não
emarginada; sementes com pêlos glochidiatos e, alguns, retos.
Bennett, ao descrever P. exígua, apresentou como sinonímia P. raddiana St.Hil. var. subaphylla, e como material examinado os exemplares de Saint.-Hilaire e
Pohl 2.701. Ao examinar o tipo da variedade de Saint-Hilaire e a exsicata de Pohl
2.701, verificou-se que, embora apresentem semelhança no hábito, são espécies distintas, principalmente na forma da carena.
Pelos caracteres apresentados acima, acredita-se que P. fendleri Chod., com
localidade típica assinalada para a Venezuela, seja uma variedade de P. exígua.
Tipos: "Habitai in prov. Minas Gerais: Saint-Hilaire, Pohl 2.701."
Distribuição Geográfica: Brasil, no território de Roraima e nos estados de Minas
Gerais, Rio de Janeiro e Goiás.
Esta espécie heliófila foi encontrada em campo pedregoso e úmido, crescendo
entre gramíneas, com flores e frutos nos meses de fevereiro e março.
Material Examinado
Roraima — Retiro da Serra da Lua, Kuhlmann 653 (RB).
Minas Gerais — Entre Bonfim e Caldas, Pohl 2.701 (W. lectótipo).
Rio de Janeiro — Petrópolis, Estrada do Contorno, - 700 m s.m. (23.111.1968), D. Sucre 2.528 et ai. (RB);
Santa Maria Madalena, Morro da estação, 800 m s.m. (28.11.1935), Santos Lima 14.249 et ai. (RB).
Goiás - ca. de 40 km N de Veadeiros, 1.000 m s.m. (15.111.1969), Irwin 24.461 et ai. (RB, MO); ca. de
15 km de Veadeiros, 1.000 m s.m. (9.11.1966), Irwin 12.378 (MO).

54a. P. exígua

Benn. var. fendleri

(Chod.) Marq.

= P. fendleri Chod., Mém. Soe. Phys. etd'Hist. Nat. Genève, 31, 2(2): 167, 1893.
Flores alvas a cremes.
Tipo: "Habitat in Venezuela: Fendl. 238."
Distribuição Geográfica: Venezuela e Brasil, no Distrito Federal.
Material Examinado
Brasília -

Distrito Federal (24.IV.1978), E.P. Heringer

55. P. mínima

17.063 et ai. (IBGE).

Pohl ex Benn. var. mínima.

(Fig. 8p-v).

Bennett in Martius, Fl. Brás. 13(3): 30, t. 30 A, Fig. 29 (sêmen), 1874; Chodat,
Mém. Soe. Phys. et d'Hist. Nat. Genève, 31, 2(2): 166, t. 21, Fig. 18, 1893.
Erva com 5-17 cm de altura. Caule folioso ou com poucas folhas. Folhas com
4-6 mm de comprimento, 0,3-0,4 mm de largura, lineares; as inferiores são verticiladas, as superiores, de vez em quando, são alternas. Flores com 1,2-1,8 mm de comprimento, róseas até atropurpúreas, carena com ungüículo curto e cúculo largo na
base e estreitando-se para o ápice, o qual se apresenta inteiro; crista com 4-9 lobos
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próximos do ápice da abertura; pétalas laterais internas soldadas à bainha estaminal abaixo da linha mediana. Cápsula suborbicular, elíptica ou obovada, aguda na
base ou levemente estipitada, não alada, emarginada; sementes com todos os pêlos glochidiatos.
Tipo: "Habitatad Santa Luzia prov. Goyaz: Pohln. 1.071; loco Brasiliae, non addicto: Vauthier"
Distribuição Geográfica: Paraguai e Brasil, nos estados de Minas Gerais, Goiás
e Paraná.
Espécie de campos arenosos e cascalhentos, por vezes íngremes e de cerrados
sobre afloramentos. Foi encontrada com flores e frutos nos meses de fevereiro, março,
maio e dezembro.
Material Examinado
Brasil — Vauthier (W, síntipo).
Minas Gerais — Lagoa Seca, perto de Belo Horizonte (5.XI. 1900), Schwacke 14.050 (RB); Serra da Anta, ca. 10 km de Paracatu, 900 m s.m. (3.11.1970), Irwin 25.887 et ai. (RB); Morro das Pedras, ca. de
25 km NE do Patrocínio, 1.050 m s.m. (28.1.1970), idem 25.491 (RB).
Goiás — Santa Luzia, Pohl 1.071 (W, síntipo); Chapada dos Veadeiros, ca. 16 km para o sul do Alto
Paraíso, 1.000 m s.m. (20.111.1969), Irwin 24.744 et ai. (RB).
Paraná - Município de Guarapuava, Três Capões (8.XII.1982), Hatschbach 45.799 (MBM).

55a. P. mínima Pohl ex Benn. var. oxyrhynchos (Chod.) Marq.
= P. oxyrhynchos Chodat, Mém. Soe. Phys. et d'Hist. Nat. Genève, 31, 2(2): 167,
t. 21, Fig. 19, 1983; Grondona, Darwiniana 8(2-3): 299, 1948. Flores alvas.
Chodat ao criar P. oxyrhynchos, caracterizou-a pelo estigma agudo (daí o seu
nome) e não obtuso ou arredondado; não foi possível observar este caráter a fim
de distingui-la de P. mínima.
Tipo: "Habitat in Paraguaya (Balansa) etiam in Brasília prov. Minas Gerais, ad Caldas, Regnell, sub n. 1, 10 v.s. in Hb. Bruxell."
Distribuição Geográfica: Paraguai e Brasil, no estado de São Paulo.
Material Examinado
Paraguai - VillaRica(18.X.1874), Balansa2.184(G, isosíntipo); ibid. (12.11.1928), P Jorgensen3.888(RB).
São Paulo - Vila Ema (XII.1933, III.1940, 11.1947), Brade 13.058, 16.261, 18.730 (RB).

56. P. glochidiata H. B. K. var. glochidiata. (Fig. 8 w-c').
Humboldt, Bonpland et Kunth, Nov. Gen. et Sp. PI. 5: 400, 1821; De Candolle,
A.P. in DC, Prodr. 1: 329, 1824, p.p.; Triana et Planch in Ann. Sei. Nat. 132, 1862;
Bennett in Martius, Fl. Brás. 13(3): 30, t. 30 A, Fig. 28 (sêmen), 1874; Chodat, Mém.
Soe. Phys. et d'Hist. Nat. Genève, 31, 2(2): 164, t. 21, Fig. 15-17, 1893; Blake, No.
Am. Fl. 25(4-5): 360, 1924; Marques, Rodriguésia 31(48): 210, 1979, p.p.
= P. raddiana St.-Hil. in Saint-Hilaire, Jussieu et Cambessèdes, Fl. Brás. Mer. 2:
26, 1829; Chodat, loc. cit.: 166, pro syn.
= P. glochidiata H. B. K. var. raddiana (St.-Hil.) Chod., loc. cit., 166; Marques,
loc. cit., pro syn.
Erva com 27-35 cm de altura. Caule cilíndrico, paniculado-ramificado, folioso.
Folhas com 6-8 mm de comprimento e 0,6-0,8 mm de largura, lineares, as inferiores
são verticiladas, as superiores são alternas. Flores com 2,2-3,0 mm de comprimento, róseas até atropurpúreas. Cápsula elíptica ou obovada, atenuada ou obtusa na
base; sementes com todos os pêlos glochidiatos.
Tipo: "Crescit prope Esmeralda Orinocensium; item in ripa fluminis Magdalenae,
juxta Honda, locis humidis."
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Distribuição Geográfica: Brasil, nos estados da Paraíba, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná.
Esta espécie heliófila foi encontrada em campos arenosos, pedregosos e úmidos, em cerrados, sobre declives rochosos, com flores e frutos o ano todo.
Material Examinado
Paraíba - São Gonçalo (1935), Serv. Compl. da Inspetoria F.O.C. Secas 4 (RB).
Minas Gerais — ca. de 12 km SO de Diamantina, 1.370 m s.m. (18.1.1969), H.S. Irwin et ai. (RB); ca.
de 17 km NE de Diamantina, estrada para Mendanha, 1.300ms.m. (26.1.1969), Irwin 22.661 et ai. (RB);
Serra do Grão Mogol, 1.000 m s.m. (12.XI.1938), Markgraf 3.473 et ai. (RB); ca. 6 km da cidade de Grão
Mogol (10.V.1979), V.F. Ferreira 755 et ai. (RB); Diamantina, Serra do Cruzeiro (15.V.1979), V. F. Ferreira
855 et ai. (RB); Diamantina, 1.400 m s.m. (VI.1934), Brade 13.830 (RB).
Rio de Janeiro - Itatiaia (5.VII.1929), Campos Porto 1.944 (RB).
Paraná - Jaguariahyva, 730 m s.m. (6.VI.1914), P. Dusén 15.104 (RB).

56a. P. glochidiata

H.B.K. var. subaphylla

(St.-Hil.) M a r q .

= P. raddiana St.-Hill. var. subaphylla St.-Hil. in Saint-Hilaire, Jussieu et Cambessèdes, Fl. Brás. Mer. 2: 26, 1829.
Caule subáfilo; flores róseas.
Tipo: "In paludosis prope praedium Olho d'Agoa haud longe a viço Contendas."
Distribuição Geográfica: Brasil, nos estados de Minas Gerais e Mato Grosso.
Material Examinado
Minas Gerais — Olho d'Água, não longe do povoado Contendas, Saint-Hilaire
Mato Grosso - Coxim (V.1911), F.C. Hoehne 3.137 (R).

56b. P. glochidiata

H. B. K. var. spergulaefolia

(P, holótipo).

(St.-Hil.) Chod.

Chodat, Mém. Soe. Phys. et d'Hist. Nat. Genève, 31(2): 165, 1893.
= P. spergulaefolia St.-Hil. in Saint-Hilaire, Jussieu et Cambessèdes, Fl. Brás. Mer.
2: 28, 1829; Chodat, loc. cit., pro syn.
= P. glochidiata auct non H.B.K.: Marques, loc. cit., p.p.
Tipo: "Nascitur in pascuis prope praedium Fazenda de Pedro Anthones haud longe
ab urbe Sorocaba in província St. Pauli, necnon prope urben Villa Rica et in montibus Serra da Caraça, Serra de Carrancas et Serra d'Oiro branco."
Distribuição Geográfica: Brasil, nos estados da Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.
Material Examinado
Bahia - a 3 km de Morro do Chapéu 1.112 m s.m. (26.VIII.1981), L.M. Gonçalves 122 (RB).
Minas Gerais - Baependv1.250 m s.m. (14.VII.1950), Brade 20.491 et ai. (RB); ca de 3 km N de São
João da Chapada, estrada para Inhaí, 1.200 m s.m. (28.111.1970), H.S. Irwin et ai. (RB); ca. 13 km E
de Diamantina, 1.000 m s.m. (14.111.1970), H.S. Irwin27.527 (RB); Tiradentes, 850-1.000 m s.m. (18.VII.1978),
G. Martinelli 4.782 (RB); Ouro Preto, Chapada, 1.200-1.300 m s.m. (5.VIII.1980), H. C. de Lima 1.297
et ai. (RB); Cachoeira do Campo, L. Damazio (RB); Serra do Caraça (21.111.1957), Ed. Pereira 2.521 et
ai. (RB); ca. 2,5 km 0 de Cantoni, 850 m s.m. (9.111.1970), H.S. Irwin 27.261 et ai. (RB); Ouro Preto,
Campo da Caveira, 1.300 m s.m., ao lado da estrada para Rodrigo Silva, a 21 km da Escola de Farmácia
(5.VI.1978), Fontella 1.110 et ai. (RB); Carandai, Crespo, (18.XI.1946), A.P. Duarte 788 (RB); Serra do
Cipó, km 130 a 131, 1.000 m s.m. (3.XII.1949), A.P. Duarte 2.015 (RB); ibid., km 122 (14.IV.1935), M.
Barreto 1.211 et ai. (RB); ibid., Santana do Riacho, km 135, próximo à beira da estrada, 1.200 m s.m.
(25.IV.1978), G. Martinelli4.232 (RB); próximo a Diamantina, 1.400 m s.m. (2.IV.1957), E Pereira2.769
et ai. (RB).
Rio de Janeiro — Santa Maria Madalena, na beira da rua Pedro Kelly, 630 m s.m. (25.XI.1977), M. C.
Marques 16 (RB).
São Paulo - Serra da Bocaina (23.IV.1951), Brade 20.700 (RB).
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VIII. Série Tênues Chod.
Chodat, Mém. Soe. Phys. et d'Hist. Nat. Genève, 31, 2(2): 125, 214, 1893; idem
in Engler u. Prantl. Nat. Pflanzenf. 3(4): 335, 1896.
Erva com raiz axial bem evidente ou, às vezes, lembrando raiz fasciculada. Caule
cilíndrico ou, raramente, subanguloso, estriado, tênue ou levemente rígido e então
subáfilo, ereto ou flexível, simples ou ramificado, glabro ou com escassos pêlos simples, claviformes, aguçados ou falciformes, folioso ou subáfilo. Folhas alternas ou,
mais raramente, verticiladas na base, sésseis ou subsésseis; lâmina foliar linear, linearacicular ou reduzida a pequena escama, glabra oú esparsamente coberta de pêlos,
não ciliada na margem inteira. Racemos de 1-10 cm de comprimento, espiciformes,
densifloros até laxifloros; raque muito aumentado na frutificação; pedicelo glabro,
pêndulo ou, mais raramente, ereto na frutificação; bractéolas membranáceas e caducas. Flores com 1-5,5 mm de comprimento, membranáceas, alvas, amarelas, róseas até purpúreas, glabras; sépalas internas menores, do mesmo comprimento ou
maiores que a carena. Corola caduca no fruto; carena com crista de poucos a muitos lobos; pétalas laterais internas, ovadas, elípticas, oblongas, lanceoladas, romboidais ou obovadas, menores, do mesmo comprimento ou maiores que a carena.
Bainha estaminal não ciliada na margem; anteras obovado-oblongas, subsésseis.
Ovário séssil, suborbicular, orbicular, elíptico, ovado ou obcordado; estilete curvo,
terminado por uma cavidade pré-estigmática cimbiforme oblíqua, cuja extremidade
superior tem um apêndice cristado bem evidente e a inferior um estigma globoso.
Cápsula séssil, suborbicular, elíptica, ovado-lanceolada, oblonga, oblongo-elíptica,
menor, do mesmo comprimento ou maior que as sépalas internas, não alada na
margem; sementes subglobosas, oblongas, elípticas ou ovóides, glabras ou pilosas, com pêlos retos, curtos ou longos, ou raramente levemente glochidiatos, não
apendiculadas ou com dois apêndices livres entre si, de curtíssimos até alcançando
o seu comprimento; embrião reto e oblongo.
Espécie-tipo: P. tenuis DC.
57. P. tenuis DC. (Fig. 8 d'-l').
De Candolle, A. P. in DC, Prodr. 1: 329, 1824; Bennett in Martius, Fl. Brás.
13(3): 18, t. 7, Fig. 2 (habitus cum analysi) et t. 30 A, Fig. 16 (sêmen), 1874; Chodat, Mém. Soe. Phys. etd'Hist. Nat. Genève, 31, 2(2): 219, t. 23, Figs. 30-31, 1893;
Wurdack et Smith in. Reitz, Fl. Ilust. Catarinense, Fase. Poliga: 22, t. 4, Fig. a-c,
1971: Wurdack, Phytologia 28(1): 14, 1974.
= P. paludosa St.-Hil. in Saint-Hilaire, Jussieu et Cambessèdes, Fl. Brás. Mer. 2:
8, 1829, var. típica var. myurus et var. amethystina.
= P. sulphurea Benn., loc. cit.: 17.
= P. tenuis DC. var. beta et gama Chod., loc. cit.
Erva com 20-50 cm de altura. Raiz com aspecto de raiz fasciculada. Caule cilíndrico, folioso ou subáfilo, tênue, simples ou ramificado para o ápice. Folhas com
3-6 mm de comprimento e 0,3-0,5 mm de largura, lineares, as superiores menores
e mais estreitas, sésseis. Racemos com 1-2 cm de comprimento, densifloros; porém, pela caducidade dos frutos, uma longa parte aparece desnuda; pedicelo com
ca. de 0,5 mm de comprimento; bractéolas não ciliadas; a central com ca. de 1
mm de comprimento, 0,3 mm de largura, lanceolada, biglandulosa na base, mais
ou menos o dobro das laterais. Flores com 1,5-2,2 mm de comprimento, alvas, amareladas, lilases ou róseas; sépalas externas de elípticas a ovadas, agudas até obtusas no ápice, biglandulosas na base, não ciliadas nas margens; sépalas internas obovadas, ungüiculadas na base, maiores que a carena. Carena biglandulosa no dorso
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com ungüículo curto; crista com mais ou menos sete lobos, os centrais com ca.
de 0,2 mm de comprimento; pétalas laterais internas, integérrimas, serreadas ou
levemente retusas no ápice. Cápsula suborbicular ou elíptica, o dobro mais curta
que as sépalas internas; sementes mínimas, globoso-cilíndricas até subovóides, não
apendiculadas, com pêlos esparsos e curtos.
Tipo: "In Brasília."
Distribuição Geográfica: Brasil, nos estados da Bahia, Minas Gerais, São Paulo,
Mato Grosso e Paraná.
Esta espécie higrófita e heliófita foi encontrada preferencialmente em campos
úmidos-e pedregosos, com flores e frutos nos meses de janeiro, fevereiro, março,
abril, maio, junho, outubro, novembro e dezembro.
Material Examinado
Bahia - 19,5 km SE da cidade do Morro do Chapéu, aproximadamente 41°02'O, 11°38'S, ca. 900 m
s. m. (4.111.1977), R.M. Harley 19.368 (CEPEC); ibid., (2.111.1977), idem 19.286 (CEPEC); Rio de Contas,
4 km N de Rio de Contas, 1.000 m s.m., paralelo 13° 32'S e meridiano 41°46'0 (21VI 1.1979), S.A. Morí
12.419 et ai. (CEPEC).
Minas Gerais — Cachoeira do Campo, L. Damazio (RB); Carandaí, Santa Cecília (26.X.1952), A.P. Duarte (RB); ibid., Crespo (18.XI.1946), idem 789 (RB); ibid., Brejão (28.XI.1946), idem 681 (RB) (flores, brácteas e frutos maiores e sem glândulas nas sépalas externas); Serra do Cipó, km 129, aproximadamente
1.260 m s.m.(19.V.1950),/demZ5ó7 (RB); ibid., km 136, 1.250 m s.m. (7.XII.1949), idem2.176 {RB); S.S.
Paraísp, Faz. Calado, (16.IV.1945), Brade 17.858 et ai. (RB); Consuelo (VI.1934), Brade 13.822 (RB) (flores cor de enxofre, alvescentes), ibid. (VI.1934), idem 13.821 (RB) (flores róseas); ca. de 27 km SO de
Diamantina, sobre a estrada para Gouveia, 1.300 m s.m. (13.1.1969), Irwin21.876 (RB); ibid., J. Mexia 5.835.
São Paulo - Água Fria (V.1913), Tamandaré 678, 679 (RB); Vila Ema (XII.1933), Brade 13.063 (RB); ibid.
(XII.1933), idem 13.060 (RB).
Mato Grosso do Sul - Campo Grande (1969), E.F. Nienstedt, 278 A (RB).
Paraná — Florestal, 29 km L de Curitiba, Estrada Curitiba —Paranaguá, 930 m s.m., G. Tessmann (12)
(RB); Ipiranga, Rio Tibagi (29.111.1947), G. Hatschbach 647(RB); Ponta Grossa, Fortaleza, 1.000 m s.m.
(13.11.1949), A.C. Brade 19.510 (RB); ibid. (13.1.1880), Schwacke, 2.559; São Bento (8.1.1880), idem2.557
(RB).

58. P. stephaniana

Marq. nov. nom. (Fig. 8 m'-o').

= P. weddelliana Chod., Mém. Soe. Phys. et d'Hist. Nat. Genève, 31, 2(2): 207,
t. 23, Figs. 10-11, 1893, non Chod., loc. cit.: 159.
Erva com 40-60 cm de altura. Caule subeilíndrico, subáfilo, ereto levemente estriado, simples ou corimbosamente ramificado no ápice. Folhas com 8-10 mm de
comprimento, 0,5 mm de largura, lineares, distantes, quase nulas, mais ou menos
adpressas no caule. Racemos, densifloros, atenuados em direção ao ápice comoso; bractéola central com 2,0-2,5 mm de comprimento, 0,5 mm de largura,
lanceolado-atenuada, ciliada, 3-4 vezes maior que as laterais lineares; pedicelo com
0,6-1,0 mm de comprimento. Flores com 2,4-2,8 mm de comprimento, de alvas a
creme; sépalas externas não glandulosas, ovadas, subserreadas ou integérrimas;
sépajas internas obovado-elípticas, ungüiculadas, mais longas que a corola; carena
com ungüículo curto; crista com 4-6 lobos, os centrais com mais ou menos 1 mm
de comprimento; pétalas laterais, às vezes subserreadas no ápice. Cápsula elíptica,
levemente ou não emarginada, mais curta que as sépalas internas; sementes elípticocilíndricas, não apendiculadas, com pêlos esparsos, curtos e um tanto ondulados.
Tipo: "Species rara, habitai ad Congonhas do Campo prov. Minarum Brasiliae, leg.
Stephan (1843) v. s. in Hb. Bruxell. a cl. A.W. Bennett sub nomine P. nudicaulis
var. determinata."
Distribuição Geográfica: Brasil, no estado de Minas Gerais.
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Material Examinado
Minas Gerais — Congonhas do Campo, Stephan (G, isótipo); entre Rio de Minas (111.1870), Pe.L. Krieger 8.273 (H.U.J.F.); Serra do Ouro Branco (28.VII.1896), Schwacke 12.179 (RB).

O epíteto específico weddelliana foi dado por Chodat na sua monografia para
duas espécies distintas: P. weddelliana na série Timoutoideae, loc. cit.: 159, leg.
Weddell 3.304 no Paraguai, e P. weddelliana, na série Nudicaules, loc. cit. 207, leg.
Stephan em Minas Gerais. Esta última sendo um homônimo posterior, foi considerada ilegítima; a ela, dá-se um novo nome e se coloca-a na série Tênue.
Chodat (1893:227) sinonimizou P. paludosa St.-Hil. var. appendiculata St.-Hil.
com P. weddelliana Chod. (1893:207), o que se discorda após o exame dos tipos.
Leg. Stephan apresenta sementes não apendiculadas concordando com a descrição de P. weddelliana Chod (1893:207), enquanto P. paludosa St.-Hil. var. appendiculata St.-Hil. apresenta sementes apendiculadas semelhantes às de P. leptocaulis
Tor. et. Gr.
59. P. filiformis

St.-Hil. (Fig. 8 p - s ) .

Saint-Hilaire in Saint-Hilaire, Jussieu et Cambessèdes, Fl. Brás. Mer. 2: 7, 1829;
Bennett in Martius, Fl. Brás. 13(3): 18, t. 30 A, Fig. 17 (sêmen), 1874; Chodat, Mém.
Soe. Phys. et d'Hist Nat. Genève, 31, 2(2): 173, t. 21, Figs. 27-28, 1893.
Erva com 30-50 cm de altura. Caule cilíndrico, subáfilo ou áfilo, estriado, filiforme, ereto, simples ou, sob os racemos, parcamente ramificado. As folhas, quando
existem, são brevíssimas, com ca. de 2 mm de comprimento, lineares ou escamiformes, mal conspícuas. Racemos longos, estreitíssimos, com 5-15 cm de comprimento, laxifloros; bractéolas central com ca. de 2,1 mm de comprimento, 0,5 mm
de largura, lanceolado-atenuada, não ciiiada, mais ou menos três vezes maior que
as laterais; pedicelo com 0,5-1 mm de comprimento. Flores com 2-3 mm de comprimento, róseo-lilases até purpúreas; sépalas externas ovadas ou elípticas, às vezes
irregularmente denticuladas; sépalas internas elípticas, obtusas no ápice, com quase a metade do comprimento da corola. Carena com ungüículo curtíssimo; crista
com 8-10 lobos; pétalas laterais internas, curtamente presas à bainha estaminal. Cápsula com ca. de 3,6 mm de comprimento, suboblonga, 3-4 vezes mais longa que
larga, mais que o dobro do comprimento das sépalas internas; sementes ovóides,
não apendiculadas, dotadas de longos pêlos seríceos desde o ápice e mais ou menos do mesmo comprimento.
Saint-Hilaire ao criar P. filiformis não descreveu o seu fruto. Bennett, ao redescrever esta espécie, colocou-a próxima de P. tenuis, na seção C, caracterizada pela
carena cristada, pelos caules áfilos, subáfilos, com poucas folhas ou escamiformes.
Posteriormente Chodat situou-a na série Trichospermae devido aos pêlos longos
da semente. Entretanto, integra-se esta espécie na série Tênue pelo tipo de gineceu
e pela ausência de glândulas cróceas.
Tipo: "In humidis montis Serra da Caraça, in província Minas Gerais."
Distribuição Geográfica: Brasil, nos estados do Amazonas, Piauí, Pernambuco,
Minas Gerais e Mato Grosso.
Esta espécie foi encontrada em campos, com flores e frutos nos meses de agosto
e setembro, tendo o nome vulgar de batata mole no Amazonas.
Material Examinado
Amazonas - Humaitá, a 7°3T lat., 63°10' long., Campo I, 500 m ao Norte da BR-230 km 2 (10.VIII.1980),
A. Janssen 506 et ai. (RB).
Piauí - Gardner 2.778 (W).
Pernambuco — Gardner 2.772 (W).
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Minas Gerais — Saint-Hilaire, n. 425 du Cat. D (P, isótipo).
Mato Grosso - Serra Ricardo Franco, 700-8Õ0 m s.m. (25.IX.1978); Windisch 2.139, serra do Roncador,
George Eiten 8.534.

60. P. malmeana

Chod. (Fig. 8 t'-v').

Chodat, Buli. Herb. Boiss. 3: 548, 1895.
Erva com raiz sinuosa e ramificada. Caule estriado, subáfilo ou áfilo, ereto, estriado, bem desenvolvido. Racemos com até 4,0 cm de comprimento, 0,7-1,0 cm
de largura, subdensifloros; bractéola central com ca. de 3,3 mm de comprimento,
2,1 mm de largura; pedicelo com ca. de 1,3 mm de comprimento. Flores com 4-5
mm de comprimento; sépalas externas muito desiguais, obtusas no ápice; a inferior é elíptica, maior, o dobro mais larga e conspicuamente inserida muito abaixo
das superiores oblongas; sépalas internas lanceoladas, atenuadas na base, obtusas
no ápice, pouco maiores ou alcançando a corola. Crista elegantemente multilobada, com 10-12 lobos; pétalas laterais alcançando ou superando a carena. Cápsula
oblonga, emarginada, mais curta que as sépalas internas; sementes oblongas, rostradas, revestidas de pêlos seríceos, alvos, às vezes glabrescentes, apendiculadas;
apêndices com ca. de 1,5 mm de comprimento, alcançando mais ou menos a metade da semente.
Tipo: "Habitatin Brasília civit. Mato Grosso: Santa Anna da Chapada loco subaperto, arenoso, humidiúsculo. Legit G.A. Malme (Hb. Regnell n. 1.448)."
Distribuição Geográfica: Brasil, no estado de Mato Grosso.
Material Examinado
Mato Grosso — Santa Ana da Chapada, Malme (S, isótipo).

61.

P. leptocaulis

Torr. et Gr. var. leptocaulis

(Fig. 8 w'-z').

Torrey et Gray.FI. No. A m . 1: 130, 1838; Blake, No. A m . Fl. 25(5): 347, 1924;
Wurdack et Smith in Reitz, Fl. Ilustr. Catarinense, Fase. Poliga.: 24, t. 4, Fig. d-f,
1971; Marques, Rodriguésia 31(48): 225, est. 51-53, 1979.
= P. paludosa St.-Hil. var. Longispicata St.-Hil. in Saint-Hilaire, Jussieu et Cambessèdes, Fl. Brás. Mer. 2: 9, 1829; Chodat, Mém. Soe. Phys. et d'Hist. Nat. Genève,
31, 2(2): 227, 1893, sphalm. var. longibracteata; Wurdack et Smith, loc. cit., pro
syn.; Marques, loc. cit.: 226.
= P. paludosa St.-Hil. var. angustocarpa Chod., loc. cit. 30(8): 106,1889 et 31, 2(2):
227, 1893; Grondona, Darwiniana 8: 325, Fig. 15, 1948; Wurdack, loc. cit., pro syn.;
Marques, loc. cit.: 226.
= P. paludosa var. exapendiculata Chod., loc. cit.: 226; Blake, loc. cit., pro syn.;
Marques, loc. cit.: 226.
Erva com 10-50 cm de altura. Raiz axial, pouco ou muito ramificada, por vezes
lembrando uma raiz fasciculada. Caule cilíndrico, liso ou levemente estriado, folioso ou subáfilo pela queda das folhas, ereto, simples ou ramificado para o ápice. Folhas alternas, com 4-25 mm de comprimento, 0,3-1,4 mm de largura, linear ou loriforme, subcarnosa. Racemos de 2-10 cm de comprimento, densifloros até laxifloros; bractéola central com 1-2,2 mm de comprimento, 0,2 mm de largura, linearatenuada, ciliada ou não nas margens, duas ou três vezes maior que as laterais;
pedicelo de 0,4-1,2 mm de comprimento. Flores com 2-2,4 mm de comprimento,
alvas, róseas ou roxas; sépalas externas oblongas, de ápice obtuso ou subagudo,
integérrimo ou levemente serreado; freqüentemente biglandulosas na base; sépalas internas elípticas, ungüiculadas na base, obtusas no ápice integérrimo ou levePoligalas ao Brasil - Seção Polygala
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mente serreado, do mesmo comprimento ou pouco maiores que a corola. Crista
com 2-4 pares de lobos; pétalas laterais internas de ápice obtuso e levemente serreado, menores ou do mesmo comprimento da carena. Cápsula elíptica, emarginada com glândulas ao longo do septo mais curta, do mesmo comprimento ou pouco
maior que as sépalas internas; sementes oblongas, pubérulas, apendiculadas; apêndices mínimos, com ca. de 0,1 mm de comprimento, suborbiculares.
Tipo: "Texas,

Drummond."

Distribuição Geográfica: Estados Unidos, México, Cuba, Venezuela, Colômbia,
Bolívia, Argentina e, segundo Wurdack et Smith (1971:28), em todo o Brasil.
Ocorrendo em restinga, em depressões brejosas das antedunas, em margens
de brejos turfosos situados entre as dunas e em campos úmidos, esta planta higrófita e heliófita foi encontrada com flores e frutos nos meses de janeiro, fevereiro,
maio, julho, agosto, setembro, outubro e dezembro, e, sua variedade, nos meses
de janeiro, fevereiro, março e julho.
Material Examinado
Pará - Marajó ad Natal (6.11.1882), Schwacke III, 114 (GOET).
Pernambuco - São José da Coroa Grande (20.IX.1954), J. Falcão 1.170 et ai. (RB).
Bahia - laçu, Rio Paraguaçu (17.VII.1982), G. Hatschbach 45.104 et ai. (MBM).
Rio de Janeiro - Cabo Frio, Schwacke 3.082 (RB); ibid. (25.V.1946), S. Araújo 513 et ai. (RB); ibid.,
estrada entre a Lagoa de Araruama e a principal estrada de Cabo Frio, Arraial do Cabo (16.VIII.1953),
Segadas Vianna 885 (18.XII.1961), 1.141 et ai. (RB); Lagoa do Padre, perto de Maricá (8.IX.1975), D. Araújo
790 et ai. (RB); Niterói, Lagoa de Piratininga (11.1.1891), Schwacke 7.135 (RB).
São Paulo — Prope Salto Grande d. Rio Paranapanema, 500 m s.m. (VII.1901), Wettstein et ai. (W).
Mato Grosso do Sul — Campo Grande (1969), E.F. Nienstedt 286 (RB); Corumbá, Fazenda Marilândia
(7.X.1953), E. Pereira 254 et ai. (RB).
Paraná - Paranaguá, Vila Balneária (21.IX.1896), G. Hatschbach 397 (RB).
Santa Catarina - Imbituba, Balneário Itapirubá (9.11.1984), Hatschbach 47.598 et ai. (MBM); Laguna,
Farol Santa Marta, alt. 3-5 m s.m. (9.V.1982), id. 44.892 (MBM).
Rio Grande do Sul - Ilha dos Marinheiros (11.11.1880), Schwacke 2.564 (RB).

61a. P. leptocaulis

Tor. et Gr. var. glochidiata

(Chod.) Marq. (Fig. 8 a").

Marques, Rodriguésia 31(48): 233, 1979.
= P. paludosa St.-Hil. var. glochidiata Chod., Mém. Soe. Phys. et d'Hist. Nat. Genève, 31,2(2): 226, 1893.
Pétalas laterais internas maiores que a carena; sementes cobertas de pêlos rígidos uncinados.
Tipo: "Glaziou

12.431, Rio de Janeiro."

Distribuição Geográfica: Brasil, nos estados do Rio de Janeiro e Rio Grande do
Sul.
Material Examinado
Rio de Janeiro - (1883), Glaziou 12.431 (BR, C, isótipo); Rio Paraíba (28.VII.1881), Schwacke 3.129 (RB).
Rio Grande do Sul — Lagoa dos Quadros prope. Torres (21.11.1950), B. Rambo 45.878 (W); prope Tramandaí (6.111.1950), idem 46.154 (W); Morro da Glória (22.1.1949), idem 40.078 (W).

62. P. stenocaulon

Grond. (Fig. 8

b"-e").

Grondona, Darwiniana 9: 26, 1949.
Erva anual com 0,50-1,15 m de altura. Raiz axial quase simples. Caule cilíndrico, ramificado para o ápice; ramos jovens com pequenos pêlos lanosos e esparsos.
Poucas folhas, com 4-19 mm de comprimento, 0,2-1,2 mm de largura, lineares ou
oblongo-lineares. Racemos com 2,5-5 cm de comprimento, densifloros, por fim até
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12 cm de comprimento; raque lanosa; bractéola central com 2-2,9 mm de comprimento, 0,6 mm de largura, irregularmente romboidal ou lanceolada, subulada, não
ciliada, 4-5 vezes maior que as laterais; pedicelo com 0,5-1,0 mm de comprimento.
Flores com 2,2-3,2 mm de comprimento, lilases a roxas; sépalas externas elípticas
ou ovado-elípticas, arredondadas no ápice; sépalas internas espatuladas, estreitandose em direção à base, arredondadas no ápice, do comprimento da carena. Crista
com 7-9 lobos; pétalas laterais internas obtusas no ápice. Cápsula elíptica, ereta
emarginada, pouco menor ou alcançando as sépalas internas; sementes cilíndricas, pubescentes, apendiculadas; apêndices mínimos, com ca. de 0,4 mm de comprimento, alcançando mais ou menos 1/4 do comprimento da semente.
Tipo: "Brasil — Mato Grosso, Maribondo, São Lourenço, leg. F.C. Hoehne 3.176,
IV.1911 (Herb. Comiss. Rondon: typus)."
Distribuição Geográfica: Brasil, no estado de Mato Grosso.
P. stenocaulon foi encontrada em campo alagadiço, com flores e frutos nos
meses de fevereiro, março, abril e outubro.
Material Examinado
Mato Grosso - Maribondo, São Lourenço, (111.1911), F.C. Hoehne 3.174 (IV.1911), 5.775et 3.176 (R. isótipo); Cuiabá da Larga (X.1914), J. G. Kuhlmann, 585, 586, 587 (R); Santo Antônio do Leverger (12.11.1975),
G. Hatschbach 36.093 (MBM).

63. P. pseudosericea Chod. (Fig. 8 f"-i").
Chodat, Mém. Soe. Phys. et d'Hist. Nat. Genève, 31, 2(2):241, t.24, Figs. 21-22,
1893.
= P. sericea auct non Benn.: Chodat, loc. cit. 30(8): 106, 1889.
Erva com 50-60 cm de altura. Raiz subespessa, tortuosa, articulada, parda. Caules oriundos do tronco, poucos, eretos, cilíndricos, longuíssimos, estriados, simples,
ou para cima pouco ramificados, subáfilos. Folhas inferiores quase nulas, as superiores são distantes nos ramos, com 5-10 mm de comprimento, com ca. de 0,5 mm
de largura. Racemos subdensifloros, por fim laxrfloros, com 3-10 cm de comprimento;
raque lanosa; bractéola central com ca. de 2,5 mm de comprimento, 0,8 mm de
largura, lanceolada, atenuada, ciliada, três vezes maior que as laterais ciliadas; pedicelo com 0,5-0,8 mm de comprimento. Flores com 2,5-3 mm de comprimento,
cremes; sépalas externas ovadas ou lanceoladas, obtusas ou subagudas no ápice;
sépalas internas elípticas ou subobovadas, subungüiculadas ou atenuadas em direção à base, obtusas ou subarredondadas no ápice, 1/4 mais curtas que a carena.
Crista com 6-8 lobos, simples ou profundamente bífidos; pétalas laterais internas
sublanceoiadas, obtusas ou sub-retusas no ápice. Cápsula oblonga, quase o dobro
maior que as sépalas internas; sementes suboblongas, rostradas, revestidas de pêlos pátulos desde o ápice e mais ou menos longos, apendiculadas; apêndices com
ca. de 0,5 mm de comprimento, alcançando mais ou menos 1/4 do comprimento
da semente.
Tipo: "Habitat in Paraguaia prope Paraguari: Cerro-Pelado Balansa n. 4.717, Cer*
ro-Péron n? 2.188."
Distribuição Geográfica: Paraguai e Brasil, no estado do Paraná.
Material Examinado
Paraguai - Fazenda El Buracon, 30 km O de Pedro Juan Cabalero (15.XII.1893), Hatschbach 47.284
et ai. (MBM).
Paraná - (26.1.1910), Dusén 9.026 (SÍ, loc. nov.
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64. P. tamaríscea Mart. ex Benn. (Fig. 9 a-c).
Bennett in Martius, Fl. Brás. 13(3): 37, t. 30 A, Fig. 36 (sêmen), 1874; Chodat,
Mém. Soe. Phys. et d'Hist. Nat. Genève, 31, 2(2): 232, t. 24, Figs. 12-13, 1893.
Erva com 60-75 cm de altura. Raiz ramificada. Caule ereto, cilíndrico, levemente estriado, inferiormente simples, para cima corimbosamente ramificado, folioso.
Numerosas folhas, com 15-25 mm de comprimento, 1-2 mm de largura, lineares ou
lanceolado-lineares, mucronadas. Racemos com 2,5-5 cm de comprimento, por fim
até 10 cm de comprimento, subdensifloros, comosos no ápice; raque dotada de
pêlos aguçados; bractéola central com ca. de 2,0 mm de comprimento, 0,6 mm
de largura, lanceolado-subulado, não ou levemente ciliada, quatro vezes maior que
as laterais; pedicelo com ca. de 0,5 mm de comprimento, espessado para o ápice.
Flores com 2,6-3,0 mm de comprimento, purpúreas, róseas ou esbranquiçadas; sépalas externas ovadas, obtusas no ápice; sépalas internas subobovadas, atenuadas
em direção à base, obtusas no ápice, alcançando a carena. Crista com ca. de seis
lobos; pétalas laterais internas lanceoladas, obtusas ou levemente serreadas no ápice.
Cápsula elíptica, emarginada, pouco mais curta até pouco maior que as sépalas
internas; sementes cilíndricas, revestidas de poucos pêlos curtos, apendiculadas;
apêndices com ca. de 0,6-1,2 mm de comprimento, alcançando de 1/4 até a metade do comprimento da semente.
Tipo: "Habitai in prov. Minas Gerais: Pohl 3.098, Gardner 4.092."
Distribuição Geográfica: Brasil, nos estados de Minas Gerais e Mato Grosso.
Esta espécie foi encontrada em campo úmido, com flores e frutos no mês de
março.
Material Examinado
Minas Gerais — Fazenda do Cedro, Pohl 3.098 (G, síntipo).
Mato Grosso - Cuiabá, Coxipó da Ponte (1911), F.C. Hoehne (R).

65. P. lagoana Benn. (Fig. 9 d-h).
Bennett in Martius, Fl. Brás. 13(3): 22, 1874; Chodat, Mém. Soe. Phys. et d'Hist.
Nat. Genève, 31, 2(2): 212, 1893.
Erva com 25-30 cm de altura. Caule cilíndrico, tênue, levemente estriado, subáfilo, parcamente ramificado para o ápice. Folhas alternas, com 8-10 mm de comprimento, lineares, poucas no caule, mais numerosas e menores nos râmulos. Racemos com 1,6-2,0 cm de comprimento, densifloros; bractéola central com ca. de
1,4 mm de comprimento, 1 mm de largura, ovada, não ou levemente ciliada para
o ápice, com glândulas lineares ao longo da nervura central, o dobro e muito mais
larga que as laterais; pedicelo com ca. de 0,4 mm de comprimento, espessado no
ápice. Flores com 2,0-3,0 mm de comprimento, alvas, róseas a roxas; sépalas externas ovadas, arredondadas no ápice, marcadas de glândulas circulares ou oblongas
ao longo da nervura central; sépalas internas estreitamente obovadas, ungüiculadas na base, arredondadas no ápice, do mesmo comprimento da corola. Crista com
ca. de quatro pares de lobos; pétalas laterais internas ovadas, de ápice obtuso. Cápsula elíptica ou ovada, emarginada, parcamente glanduloso-pontuada, muito mais
larga, porém pouco mais curtas que as sépalas internas; sementes subovóides, glabras ou com poucos pêlos alvos, apendiculadas; apêndices mínimos, com ca. de
0,4 mm de comprimento, alcançando mais ou menor 1/4 do comprimento da semente.
Tipo: "Habitat in campis humidis prope Lagoa Santa: Warming."
Distribuição Geográfica: Brasil, no Distrito Federal.
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Material Examinado
Distrito Federal - Brasília, Lago Paranoá (14.VIH.1978), E.P. Heringer 17.407 et ai. (IBGE).

66. P. monosperma

Benn. (Fig. 9 /'-/).

Bennett in Martius, Fl. Brás. 13(3): 19, t. 8 (habitus cum analysi), 1874; Chodat, Mém. Soe. Phys. et d'Hist. Nat. Genève, 31, 2(2): 207, 1893.
= P. paludosa St.-Hil. var. gigantea St.-Hil. in Saint-Hilaire, Jussieu et Cambessèdes, Fl. Brás. Mer. 2: 9, 1829, syn. nov.
Erva com 60-70 cm de altura. Numerosos caules, cilíndricos, estriados, ascendentes ou eretos, duros, rígidos, glabros, partindo do tronco espessado, ramificados pouco acima da base dicotomicamente e para o ápice, subáfilos ou áfilos. Folhas caducas, com ca. de 4 mm de comprimento, 0,4 mm de largura, linearescamiformes nos caules, mínimas inconspícuas e escamiformes nos ramos,.no máximo com 0,2 mm de comprimento. Racemos com ca. de 2 cm de comprimento,
por fim 7-12 cm de comprimento; raque giabra; bractéola central com 1-1,7 mm de
comprimento, 0,6-0,7 mm de largura, estreitamente ovada, atenuada no ápice, não
ciliada, de 1/3 à metade maior que as laterais; pedicelo com 0,8-1 mm de comprimento. Flores com 2,3-3,3 mm de comprimento, lilases; sépalas externas oblongas
ou sublanceoladas, obtusas ou subagudas no ápice; a inferior, por vezes, aqui e
ali loba.da; sépalas internas obovadas, arredondadas no ápice, maiores que a carena. Crista elegantemente multilobada, com 9-12 lobos; pétalas laterais internas subromboidais, obtusas no ápice, menores, alcançando até a carena. Cápsula com ca.
de 2,8 mm de comprimento, 1,6 mm de largura, elíptica, levemente emarginada,
1/3 menor que as sépalas internas. Sementes com ca. de 1,8 mm de comprimento,
0,6 mm de largura, ovóides ou suboblongas, pubescentes, apendiculadas; apêndices com 0,4-0,5 mm de comprimento, alcançando mais ou menos 1/4 do comprimento da semente.
Tipo: "Habitat ad Fazenda da Costa prov. Minas Geraes (?): Pohl 3.278."
Distribuição Geográfica: Brasil, no estado de Minas Gerais.
Material Examinado
Minas Gerais - Fazenda do Costa, Pohl. 3.278 (W, holótipo); Saint-Hilaire 1.926 du Cat. B,, IP, isótipo
de P. paludosa St.-Hil. var. gigantea St.-Hil.); Rodovia BR-259 (Presidente Juscelino) (12.XI.1971), Hatschbach 27.757 et ai. (MBM) (brejo).

Bennett ao criar P. monosperma descreve seu fruto de forma obovado-orbicular,
aplanado, do mesmo comprimento das sépalas internas, porém muito mais largo,
unilocular e monospérmico por aborto; semente ocupando todo o lóculo, ovadoorbicular, aplanada cinzenta, giabra e não estrofiolada. Entretanto, analisando o tipo, acredita-se que este fruto tenha sofrido influência de algum parasita, ocasionando uma hipertrofia; daí a interpretação errônea de Bennett, pois ao lado da semente parasitada encontra-se outra bem menor, com pêlos e apendiculada, semelhante às sementes das espécies da série. Deste modo redescreve-se o fruto e as
sementes, com base no material normalmente desenvolvido, dessa mesma exsicata. Salienta-se, também, que a descrição de Chodat é idêntica à de Bennett, que
considerou sua espécie como singular e anormal.
Ao analisarmos o tipo de P. paludosa St.-Hil. var. gigantea St.-Hil., fez-se desta variedade um sinônimo de P. monosperma.
67. P. nudicaulis

Benn. (Fig. 9 m-q).

Bennett in Martius, Fl. Brás. 13(3): 20, 1874; Chodat, Mém. Soe. Phys. et d'Hist.
Nat. Genève, 31, 2(2): 209, 1893.
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Erva com 30-45 cm de altura. Caule anguloso, subáfilo ou áfilo, flexuoso, inferiormente simples, sob a inflorescência ramificado. Folhas nulas no caule, mínimas,
escamiformes, poucas nos râmulos, no máximo com 1 mm de comprimento. Racemos terminais e laterais, pequenos, com 1,6-2,0 cm de comprimento, numerosos,
densifloros, por fim com ca. de 3,5 mm de comprimento; bractéola central com
ca. de 1,2 mm de comprimento, 0,8 mm de largura, largamente ovada, mais ou menos o dobro das laterais; pedicelo com ca. de 0,6 mm de comprimento. Flores com
2-3,8 mm de comprimento; lilases, sépalas externas ovadas; as superiores são agudas no ápice, a inferior é obtusa, até subarredondada no ápice e 1/3 maior; as sépalas internas são suborbiculares, arredondadas no ápice, ungüiculadas na base,
mais longas que a corola. Crista com ca. de três lobos, bífidos ou trífidos. Cápsula
suborbicular, emarginada, 1/3 mais curta que as sépalas internas; sementes subovóides, revestidas de pêlos curtos, apendiculadas; apêndices com ca. de 0,7 mm
de comprimento, alcançando de metade até 2/3 do comprimento da semente.
Tipo: "Habitat in Serra dVrubu prov. Minas Gerais: Pohl n. 377."
Distribuição Geográfica: Brasil, nos estados de Minas Gerais e Goiás.
Material Examinado
Minas Gerais - Serra d'Urubu, Pohl 377 (W, holótipo); Santana do Riacho, Serra do Cipó, km 107,
caminho para a Usina Dr. Pacífico Mascarenhas (7.IX.1980), E. Forem 8.022 et ai. (SP).
Goiás - Alto Paraíso, 20 km S (18.11.1975), Hatschbach 36.302 et ai. (MBM).

P. nudicaulis foi encontrada em campo levemente úmido e cerrado, com flores
e frutos nos meses de fevereiro e setembro.
68. P. equisetoides

St.-Hil. (Fig. 9 r-z).

Saint-Hilaire in Saint-Hilaire, Jussieu et Cambessèdes, Fl. Brás. Mer. 2: 7, 1829.
Erva com 22,5-30 cm de altura. Caule cilíndrico, ereto, delgado, subáfilo, esfriado, rígido, inferiormente simples, superiormente muito ramificado. Folhas minutas, com 2-4 mm de comprimento, suberetas, escamiformes, ovado-agudas ou nenhuma no caule, lineares e maiores nos ramos. Racemos curtos, com 0,8-1,2 cm
de comprimento, densifloros, por fim até 3,5 cm de comprimento; bractéola central
com ca. de 0,8 mm de comprimento, 0,5 mm de largura, ovada, ciliada, pouco maior
que as laterais; pedicelo curtíssimo, com ca. de 0,3 mm de comprimento, espessado para o ápice. Flores alvas, com 2-3 mm de comprimento; sépalas externas ovadoelípticas, obtusas no ápice; as superiores glanduloso-pontuadas ao longo da nervura central; sépalas internas com 1,7-1,9 mm de comprimento, elíptico-obovadas,
levemente ungüiculadas, pouco mais curtas que a carena, pontuado-glandulosas.
Crista 4-lobada; pétalas laterais internas oblongo-falcadas, arredondadas no ápice,
maiores que a carena. Cápsula ovado-elíptica, profundamente emarginada, linearglandulosa ao longo do septo, com ca. 1/3 maior que as sépalas internas; sementes cilíndricas, pubescentes, apendiculadas; apêndices com ca. de 0,7 mm de comprimento, alcançando mais ou menos 1/3 do comprimento da semente.
Tipo: "Nascitur prope vicum Contendas in parte occidentali desertaque
Minas Geraes, vulgo Certao."

provinciae

Distribuição Geográfica: Brasil, no estado de Minas Gerais.
Discorda-se de Chodat (1893: 227) ao considerar P. paludosa St.-Hil. var. gigantes St.-Hil. um sinônimo de P. equisetoides.
Material Examinado
Minas Gerais — Perto do povoado de Contendas, Saint-Hilaire (P, isótipo); Pirapora (XII.1937), Prol. Barreto
et Brade 15.999 (RB).
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69. P. remota Benn. (Fig.

9a'-g').

Bennett in Martius, Fl. Brás. 13(3): 21, t 30 A, Fig. 21 (sêmen), 1874, excl.
sinonímia; Chodat, Mém. Soe. Phys. et d'Hist. Nat. Genève, 31, 2(2): 233, t. 24,
Figs. 12-13, 1893.
Erva com ca. de 60 cm de altura. Caule cilíndrico, herbáceo, estriado, subáfilo,
inferiormente simples, muito ramificado para cima. Folhas quase nulas, escamiformes e estreitissimamente lineares, poucas e distantes nos ramos, com 3-10 mm de
comprimento, muitas vezes caducas. Racemos com 4-10 cm de comprimento, laxifloros; bractéola central com 1-1,3 mm de comprimento, 0,5 mm de largura, ovadosubulada, ciliada, três vezes maior que as laterais; pedicelo com ca. de 0,7 mm de
comprimento. Flores com ca. de 2,2 mm de comprimento, róseas e purpúreas; sépalas externas ovado-elípticas, obtusas ou arredondadas no ápice; sépalas internas
com ca. de 1,9 mm de comprimento, elíptico-obovadas, arredondadas no ápice,
estreitadas em direção à base, pouco mais curtas que a carena. Crista com ca. de
oito lobos curtos; pétalas laterais internas ovadas, obtusas no ápice, quase alcançando a carena. Cápsula elíptica, emarginada, quase o dobro das sépalas internas,
sementes cilíndricas, revestidas de pêlos curtos e alvos, apendiculadas; apêndices
com ca. de 0,5 mm de comprimento, alcançando mais ou menos 1/3 do comprimento da semente.
Tipos: "Habitai

in prov. Minas Gerais. Saint-Hilaire, leg. Pohl. 114."

Distribuição Geográfica: Brasil, nos estados de Minas Gerais e Mato Grosso.
Planta do brejo, em campo, foi encontrada com flor e fruto no mês de fevereiro.

Material Examinado
Minas Gerais — Pohl 114 ( M , lectótipo).
Mato Grosso — Entroncamento (Município Rio Brilhante) (16.11.1970), G. Hatschbach 23.467 ( M B M ) .

Bennett ao descrever P. remota apresentou como sinonímias P. paludosa St.-Hil
var. appendiculata St.-Hil. et var. gigantea St.-Hil. e como material examinado: SaintHilaire e Pohl 114. Ao analisar-se os tipos das variedades de Saint-Hilaire e a exsicata de Pohl n. 114, constata-se que as variedades pertencem a espécies distintas de
P. remota; leg. Pohl 114 apresenta o fruto bem maior que as sépalas internas, enquanto as variedades de Saint-Hilaire não apresentam esta característica.
70. P. apressa Benth. var. apressa. (Fig. 9 h'-l').
Bentham in Hook, Journ. Bot. 4: 100, 1842; Bennett in Martius, Fl. Brás. 13(3):
39, t. 30 A, Fig. 38 (sêmen), 1874; Chodat, Mém. Soe. Phys. et d'Hist. Nat. Genève, 31, 2(2): 235, t. 24, Figs. 15-16, 1893.
= P. apressa Benth var. gracillima Benn. in Martius, Fl. Brás. 13(3): 39, 1874.
= P. subspicata Huber, Buli. Soe. Bot. Genève, ser. 2, 6(6): 180, 1914.
Erva anual, com 15-30 cm de altura. Raiz pequena, com aspecto de raiz fasciculada. Caule cilíndrico, ereto, duro, corimbosamente ramificado no ápice, folioso
ou subáfilo pela queda das folhas. Folhas alternas, 4-7 mm de comprimento, 0,5-1
mm de largura, lineares, subcarnosas, subadpressas, distantes. Racemos com 0,8-2,0
cm de comprimento, densifloros, por fim com 3-7 cm de comprimento, raque glabra ou com pêlos claviformes; bractéola central com 1-1,2 mm de comprimento,
0,4 mm de largura, ovada, ciliada, 3-4 vezes maior que as laterais; pedicelo com
0,2-0,3 mm de comprimento. Flores subsèsseis, com 1,5-2,2 mm de comprimento,
esbranquiçadas, amarelas, castanhas, arroxeadas ou purpurescentes; sépalas externas ovadas, escassamente ciliadas ou não; as superiores são agudas ou obtuPolígalas do Brasil - Seção Polygala
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sas, a inferior é obtusa no ápice; as sépalas internas são obovadas, pouco mais
longas que a carena. Crista com ca. de seis lobos; pétalas laterais internas elípticas,
obtusas ou levemente serreadas no ápice. Cápsula ovada, mal ou não emarginada,
quase alcançando até 1/3 menor que as sépalas internas; sementes oblongas, com
pêlos, freqüentemente, flexuosos ou curvos no ápice, apendiculadas; apêndices com
0,4-0,8 mm de comprimento, alcançando de 1/3 até 2/3 do comprimento da
semente.
Tipo: "Moist savannahs, British Guiana, Schomburgk, n. 81."
Distribuição Geográfica: Guiana Inglesa e Brasil, no território de Roraima e no
estado do Pará.
Planta encontrada em brejo ou local úmido de campo rupestre e em estrada
de restinga e áreas abertas úmidas, de areia branca, com flores e frutos nos meses
de janeiro, março, abril, maio, agosto, setembro, outubro e dezembro.
Material Examinado
Roraima - Boa Vista, G. Kuhlmann 662 (RB); Retiro da Serra da Lua (VIII.1913), idem 670 (RB); Campos do Ariramba (Trombetas) (22.XII. 1906), A. Ducke (RB, isótipo de P. subspicata. Hub.h
Pará - Estrada de rodagem para a Vigia Campina do Palha (16.V.1952); H.L. Fróes 27.851 (RB); ibid.
(1.IV.1952), G.A. Blacke 52-14.230 (RB); 10 km L de Portal (12.IX.1965), G.T. Prance 1.285 et ai. (RB).
Bahia - Nova Viçosa, arredores (20.X.1983), G.Hatschbach 47.040 et ai. (MBM); km 15 a 25 da Rodovia Caravelas-Teixeira de Freitas (17.VIII.1972), T.S. Santos 2.404 (CEPEC); 24 km SO de Belmonte, na
estrada para Itapebi, alt. com ca. do nível do mar (24.111.1974), R.M. Harley 17.348 (CEPEC).

71. P. paniculata L. (Fig. 9 m'-q').
Linnaeus, Syst. Nat. ed. X. 2: 1.154, 1.759; idem, PI. Jám. Pug. 18, 1759; Humboldt, Bonpland et Kunth, Nov. Gen. et Sp. PI. 5: 402, 1821; A.P. de Candolle in
DC, Prodr. 1: 329, 1824; Saint-Hilaire in Saint-Hilaire, Jussieu et Cambessèdes, Fl.
Brás. Mer. 2: 29, 1829; Bennett in Martius, Fl. Brás. 13(3): 31, t. 11, Fig. 2 (habitus
cum analysi), 1874; Chodat, Mém. Soe. Phys. et d'Hist. Nat. Genève, 31, 2(2): 229,
t. 24, Figs. 10-11, 1893; Blake, No. Amer. Fl. 25(5): 347, 1924; Wurdack et Smith
in Reitz, Fl. Ilust. Catarinense, Fase. Poliga: 27, t. 4, Fig. g-i, 1971; Marques, Rodriguésia 31 (48): 241, 1979.
Erva com 10-65 cm de altura. Raiz axial pouco ou muito ramificada, por vezes
lembrando uma raiz fasciculada, alvo-amarelada. Caule cilíndrico, estriado, ereto,
ramificado um pouco acima da base ou, mais freqüentemente, na porção superior
onde os racemos se dispõem em corimbo. Folhas geralmente alternas, às vezes verticiladas nos nós mais baixos, com 10-30 mm de comprimento e 1-4 mm de largura, lineares ou loriformes, membranáceas. Racemos com 2-10 cm de comprimento,
laxifloros; bractéola central com 0,8-1,0 mm de comprimento, 0,3 mm de largura,
lanceolada, de ápice atenuado, duas a três vezes maior que as laterais; pedicelo
com 0,5-1,0 mm de comprimento. Flores com 2,2-2,5 mm de comprimento, alvas
ou roxas; sépalas externas elípticas, de ápice obtuso, geralmente pontuadoglandulosas na base; sépalas internas obovadas, obtusas no ápice, do mesmo comprimento ou pouco maiores que a carena. Crista com 3-4 pares de lobos; pétalas
laterais internas lanceoladas, obtusas no ápice, do mesmo comprimento ou, mais
freqüentemente, maiores que a carena. Cápsula elíptica, do mesmo comprimento,
ou geralmente pouco mais longa que as sépalas internas; sementes oblongas, pubérulas, apendiculadas; apêndices com 0,9-1,1 mm de comprimento, alcançando
mais ou menos a metade do comprimento da semente.
Tipo: "P. Browne s. n., Jamaica."
Distribuição Geográfica: Bruxelas, Nova Guiné, Estados Unidos, México, Trini82
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dad Tobago, República Dominicana, Guatemala, Jamaica, Cuba, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Brasil, no território de Roraima e nos estados do Amazonas, Mato Grosso, Goiás, Pernambuco, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio
de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e no Rio Grande do Sul.
Esta espécie higrófita e heliófita ocorre no Brasil em altitudes de 10-2.300 m
s.m., em campos e cerrados sujos, entre gramíneas e, preferencialmente, nos terrenos cultivados, à beira das estradas, na orla das matas, nas roças abandonadas e
nas proximidades das habitações, tanto em terreno de várzea como das encostas,
podendo ser considerada uma planta ruderal. É conhecida vulgarmente pelos nomes de timutu, barba-de-são-pedro, barba-de-bode, bromil, guiné e vassourinha branca, e floresce durante todo o ano, principalmente de outubro a maio.
Material Examinado
Roraima — Schomburgk 551 (BM).
Amazonas - Província de Chacapoyas, alt. 2.200-2.300 m s.m., J.G. Wurdack 722 (4.VI.1962) (MO).
Mato Grosso — Acampamento da Serra Preta, J.C. Kuhlmann 2.433 (R).
Goiás - Serra Geral de Paraná, altitude de 850 m s.m. (14.111.1971), H.S. Irwin 31.717 et ai. (F).
Distrito Federal - Brasília, Ribeirão Bananal, altitude de 975 m s.m. (8.1.1966), H.S. Irwin 11.482 et ai.
(S, MO).
Pernambuco — Serra das Russas near Recife, J.C. Lindeman et J.H. de Haas 6.188 (U).
Bahia - (12.11.1974), Harley 16.132 et ai. (US); (1839), Blanchet 76 (BM); (25.XII.1924), A. Chose 8.042
(RB); Salzmann s.n. (R).
Espírito Santo — Vitória (1.1942), A. Magalhães Correia s.n. (R); Município de Itaguaçu, Santa Teresa
(7.V.1946), Brade 18.111 et ai. (RB); Near Santa Bárbara do Caparão (22.XI.1929), Y. Mexia 4.009 ( B M ,
MO, US).
Minas Gerais — Belo Horizonte, altitude de 1.000 m s.m; L. Williams 5.651 (11.1945) (BR); ibid.. Serra
do Taquaril (23.111.1933), Mello Barreto 6.254 (F); Morro das Pedras (4.111.1945), L. Williams et Vicente
Assis 5.997 (F, GH, S); Barbacena (23.VI.1879), Glaziou 10.270 IR); Serrado Espinhaço, altitude de 1.400
m s . m . (24.1.1971), Irwin 28.994 et ai. (F); ibid., altitude de 1.850 m s.m. (30.1.1971), idem 29.426 et ai. (F).
Rio de Janeiro — Alto da Boa Vista, altitude aproximadamente de 400 m s.m. I21.VIII.1966), D. Sucre
1.030 (RB); área do parque do Jardim Botânico (1971), J. Falcão 94 (RB); ibid. (1943), D. Constantino
26,31 (RB); Corcovado (1882), Mendonça 937 (GH); ibid., altitude de 100-300 m s.m. (15.XI.1928), L.B.
Smith 1.222 (F, US, GH, S, BM); ibid. (3.11.1945), A. Duarte s.n. IR); ibid., altitude de 150-200 m s.m.
(2.XI.1924), A. Chase 7.631 (US); Estrada da Vista Chinesa (27.V.1945), Occhioni288 (RB); Itatiaia, Estação Biológica, altitude de 800 m s.m. (3.1.1929), L.B. Smith 1.644 (S, F, GH); ibid., Monte Serrat, Dusén
684 IR, S); ibid., Estrada do Lago Azul (22.X.1977), M.C. Marques 10 (RB); ibid., Maromba (22.X.1977),
idem 11 (RB); ibid., Picada Campos Porto (7.X.1945), A. Barbosae W. Fidalgo 115 (RB); ibid., (30.X.1927),
A. Ginzberger 121 IF); ibid.(1918), Campos Porto 74.894 (RB); ibid. (1.XI.1965), Get. E. Eiten 6.486 (US);
Magé, altitude de 350-450 m s.m. (24.IV.1966), idem 7.220 (US); Mesa do Imperador (10.VII.1961), A.P.
Duarte 9.865 (RB); Mauá, altitude de 1.200 m s.m. (9.V.1972), P Occhioni 4.892 (US); Natividade
(20.XI.1941), E. Pereira29 (RB); Nova Friburgo (22.VI.1880), W.A. Glaziou 11.790 (BM); Petrópolis (1870),
Binot s.n. (BR); ibid., Serra da Estrela, com aproximadamente 400 m s.m. (30.111.1977), M.C. Marques
2 (RB); ibid., Carangola (15.V.1943), O.C. Góes et D. Constantino 27 (RB); Restinga da Gávea, O. Machado s.n. (18.IX.1947) (RB); Santa Maria Madalena, rua Pedro Kelly, com aproximadamente 630 m s.m.
(25.XI.1977), M.C. Marques (RB); ibid., Tamanduá (18.111.1955), E. Pererira 1.267 (RB); Serra da Carioca
(18.1.1945), A. Barbosa e W. Fidalgo s.n. (RB); Tijuca, B. Lutz 583 (12.IV.1931) (R); ibid. H.J. Saldanha
6.236 (R); ibid. (VÍI.1894). Ule 4.436 (R); ibid. (1873), Schwacke 1.278 (RB); Wernecke (IV.1942), H.
de Almeida s.n. (R).
São Paulo - Água Fria (V.1913), Tamandaré 677 (RB); Campos do Jordão (VII.1945), J.E. Leite 3.922
(GH); Santos (10.11.1875), H. Mosén, 3.158, 3.159 (S>.
Paraná - (6.IX.1910), Dusén 10.213 (S, UPS); Jaguariaíva, altitude de 720 m s.m. (25.VIII.1914), idem
860a (GH).
Santa Catarina — Nova Fátima, com altitude aproximada de 10 m s.m. (24.V.1944), Reitz 607 (RB).
Rio Grande do Sul - Porto Alegre, Colégio Anchieta (27.111.1950), B. Rambo 46.494 (S); ibid., Lagoa
dos Quadros, alt. 50 m s.m. (19.1.1951), A. Sehnem 5.602 (B).

72. P. alfredii Chod. (Fig. 9 r'-z').
Chodat, Mém. Soe. Phys. etd'Hist. Nat. Genève, 31, 2(2): 172, t. 21, Figs. 25-26,
1893.
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= P. gracilis auct. non H. B. K.; Bennett in Martius, Fl. Brás. 13(3): 35, 1874.
Erva com 20-40 cm de altura. Raiz axial pouco ramificada. Caule cilíndrico, inferiormente simples, pouco ramificado para cima. Numerosas folhas, as basais são
verticiladas e cedo caducas, as outras são alternas, com 10-25 mm de comprimento e 1-1,5 mm de largura, suberetas, lineares, membranáceas. Racemos com 2-8 cm
de comprimento, alongados, laxifloros; raque com pêlos falciformes; bractéola central
com ca. de 2,5 mm de comprimento, 1,2 mm de largura, romboidal, subulada no
ápice, finamente serreada nas margens, 4-5 vezes maior que as laterais; pedicelo
com ca. de 0,8 mm de comprimento. Flores com 2,4-4,5 mm de comprimento, róseas, lilases a violáceas; sépalas externas ovadas, agudas ou subobtusas no ápice;
sépalas internas lanceolado-oblongas ou elípticas levemente ungüiculadas na base,
obtusas no ápice, quase o dobro mais longas que a corola. Crista com ca. de oito
lobos; pétalas laterais internas lanceoladas, alcançando a carena, subagudas no ápice. Cápsula suboblonga ou lanceolado-linear, atenuada em direção à base, levemente
emarginada no ápice, mais curta até 1/3 mais longa que as sépalas internas; sementes oblongo-cônicas, rostradas, revestidas de pêlos curtos no corpo e uma coroa de pêlos mais ou menos longos na base, apendiculadas; apêndices com 0,5-0,6
mm de comprimento, alcançando mais ou menos 1/4 do comprimento da semente.
Baseando-se na coroa de pêlos na base da semente, Chodat a colocou na série Tríchospermae, porém a forma da cavidade pré-estigmática de P. alfredii difere
consideravelmente da forma dos representantes da série citada; daí ter-se colocado-a
na série Tênues.
Tipo: "Gardn. Brasil. Prov. Ceará. 1.453; prov. Piauhy 2.045."
Distribuição Geográfica: Brasil, nos estados do Maranhão, Piauí, Ceará e Bahia.
Esta espécie foi encontrada na caatinga, em solos arenosos secos, com flores
e frutos nos meses de janeiro, fevereiro, março, maio, junho e dezembro.
Material Examinado
Maranhão - Loreto, Ilha de Balsas, 150 m s.m. (20.11.1970), G. Eiten 10.720 et ai. (US).
Piauí - Gardner 2.045 (W, sintipo).
Ceará - Gardner, W.; Icó e Guarani (4.VI.1949), A. Lima 49.235 (RB).
Bahia - Aramary (21.XII.1922), C. Porto 1.427 (RB); Jeremoabo, Raso da Catarina (16.V.1981), L. Gonçalves 62 (RB); Tucano (26.V.1981), idem 1987 (RB); 6 km S do Senhor do Bonfim, na estrada para Capim Grosso (BA, 130), 400 m s.m. aproximadamente 40° 09' O, 10° 32'S, R. M. Harley 16.624 (CEPEC);
com ca. de 2 km da cidade de Rio de Contas, 980 m s.m. aproximadamente 41° 50' O, 13° 35'S (15.1.1974),
idem 15.504 (CEPEC).

IX. Série Linoideae C h o d .
Chodat, Mém. Soe. Phys. et d'Hist. Nat. Genève, 31, 2 (2): 265, 1893; idem
in Engler u. Prantl. Nat. Pflanzenf. 3(4): 335, 1896.
Ervas ou subarbustos. Raiz axial tênue, lisa, pouco ou muito ramificada e, por
vezes, lembrando uma raiz fasciculada, ou espessa, rugosa e profunda. Caules cilíndricos ou subangulosos, tênues ou rígidos, eretos ou ascendentes, geralmente
numerosos e cespitosos, simples ou ramificados, glabros ou com escassos pêlos
unicelulares e claviformes ou, raramente, aguçados (P. brasiliensis, P. guimaraensii), foliosos ou, raramente, subáfilos (P glazioui, P. aphylla). Folhas alternas, às
vezes quase opostas, patentes, eretas ou adpressas no caule, sésseis ou subsésseis; lâmina foliar linear, loriforme, oblanceolada, ovada, elíptica, lanceolada, linearlanceolada, filiforme, oblonga ou linear-oblonga, membranácea, subcoriácea ou subcarnosa, obsoletamente glandulosa-pontuada, integérrima ou inconspicuamente
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denteada na margem plana ou revoluta, não ciliada ou só levemente ciliada. Racemos pedunculados ou sésseis, espiciformes, subdensifloros ou laxifloros; pedicelo
glabro; bractéolas membranáceas, caducas ou persistentes. Flores com 1,3-4,0 mm
de comprimento, membranáceas, alvas, cremes, amareladas, de róseas a purpúreas,
de anil-arroxeada a roxas, glabras; sépalas ciliadas ou não nas margens; as internas
pouco menores, do mesmo comprimento ou mal ultrapassando a carena. Corola caduca no fruto; carena não glanduloso-pontuada no dorso, com crista de 2-5 pares
de lobos, os laterais começando no ápice da abertura do cúculo; pétalas laterais
internas irregularmente oblongas, ovadas, elípticas, largamente obovadas, mais curtas, do mesmo comprimento ou, raramente, mais longas que a carena. Bainha estaminal não ciliada na margem; anteras obovadas, subsésseis; ovário elíptico, orbicular ou suborbicular, estilete curvo ou subereto, curto ou quase o dobro mais longo que o ovário; terminado por uma cavidade pré-estigmática hipocampiforme, cuja extremidade superior é glabra ou apresenta um apêndice filiforme cristado, pouco evidente ou uma mecha de escassos pêlos, e a inferior um estigma globoso.
Cápsula séssil, elíptica, orbicular ou oblonga, emarginada, mais curta, do mesmo
comprimento ou, raramente, maior que as sépalas internas, alada ou não nas margens; sementes subcurvas, oblongas ou elípticas, hirsutas, pubérulas ou glabras;
carúncula prolongada em dois apêndices livres entre si, ou raramente, soldados (P.
lancifolia), membranáceos, alcançando de metade até ultrapassando o comprimento
total da semente; embr ; 3n nhlongo, reto ou ligeiramente encurvado {P. lancifolia,
P. revoluta).
Espécie-tipo: P. linoides Poir.
73. P. pulchella

St.-Hill. et M o q . (Fig. 10 a-e).

Saint-Hilaire et Moquin, Ann. Soe. Roy. Sei. Art. Orleans 9: 50, 1828; SaintHilaire in Saint-Hilaire. Jussieu et Cambessèdes, Fl. Brás. Mer. 2: 30, 1829; Bennett
in Martius, Fl. Brás. 13(3): 40, 1874; Chodat, Mém. Soe. Phys. et d'Hist. Nat. Genève, 31, 2(2):268, t. 25, Fig. 17, 1893; Grondona, Darwiniana 8: 341, Fig. 21, 1948;
Wurdack et Smith in Reitz, Fl. Ilust. Catarinense, Fase.: Poliga.: 37, t. 5, Fig. g-l,
1971; Marques, Rodriguésia 31(48): 295, 1979.
Erva com 7-25 cm de altura. Raiz axial pouco ou muito ramificada e, por vezes,
lembrando uma raiz fasciculada. Caules subangulosos, subcespitosos, filiformes,
ascendentes ou eretos, simples ou ramificados em várias alturas, providos de pêlos
claviformes. Numerosas folhas, alternas, freqüentemente menores na base, patentes ou ascendentes, subsésseis, com 3-10 mm de comprimento e 0,5-2 mm de largura, lineares, loriformes ou, raramente, oblanceoladas, ápice agudo e, por vezes,
mucronulado, rígido-membranáceas. Racemos pedunculados, subdensifloros, com
1-5 cm de comprimento; pedicelo com 0,4-0,8 mm de comprimento, pêndulo na
frutificação; bractéolas ovadas, levemente assimétricas, glabras, não ciliadas, caducas; a central com 0,6-1 mm de comprimento, 0,5 mm de largura, de ápice agudo, duas vezes maior que as laterais. Flores com 1,6-2,6 mm de comprimento, alvas, amareladas ou, raramente, anil-arroxeadas ou roxas; sépalas externas oblongas ou elípticas, de ápice obtuso ou subagudo, não ciliadas, nas margens; sépalas
internas oblanceoladas, obtusas no ápice, não ciliadas nas margens, pouco maiores
que a carena. Crista com 2-3 pares de lobos. Extremidade superior da cavidade préestigmática com uma mecha de escassos pêlos. Cápsula com 1,5-2,0 mm de comprimento, 1-1,5 mm de largura, elíptica ou suborbicular, emarginada, não alada nas
margens, menor, do mesmo comprimento ou maior que as sépalas internas; sementes com 1,2-1,6 mm de comprimento, cilíndricas, pubérulas; apêndices livres
entre si, alcançando de metade até quase o comprimento total da semente.
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Tipo: "Nascitur in pascuis prope urbem Sancti Pauli, et praedium vulgo Estância
de Joze Correia, had longe à pagulo Capilha, in província Rio Grande de C. Pedro
do Sul."
Distribuição Geográfica: Brasil, nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São
Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
Erva higrófita e heliófita que ocorre em altitudes de 800-2.600 m s.m., principalmente nos campos úmidos, arenosos, pedregosos e graminosos e nos banhados e, menos freqüentemente, em campos secos. Foi encontrada com flores e frutos nos meses de janeiro, fevereiro, março, maio, junho, setembro, outubro, novembro e dezembro.
Material Examinado
Minas Gerais - Serra do Lenheiro (8.VII.1936), Mello Barreto 4.731 (F); Serra do Caparão, 2.650 rn s.m.
(26.XI.1929), Ynes Mexia 4.030 (F, S, GH, MO); Passa-Quatro, Pico do Muro (5.V.1948), Brade 18.998
et ai. (RB).
Rio de Janeiro - Itatiaia (21.V.1902), P. Dusén 1.556 (S); ibid. (20.X.1903), idem 2.062 (S); Serra do
Itatiaia, Macieiras, 2.000m s.m. (19VI.1930), A.C. Brade 10.158ÍRB); ibid., 800 m s.m. (1.111.1950), Afem
20.194 (RB); Petrópolis (12.11.1973), A. Krapovickas 23.251 et ai. (MO).
São Paulo - Água Branca (V.1913), A.C. Brade 633 (S); Campos do Jordão, 1.600 m s.m. (20-22.V.1925),
A. Chaese 9.899 (US).
Paraná - Capão Grande, 800 m s.m. (2.11.1910) (GH, S, MO); Guarapava, 1.000 m s.m. (16.XII.1965),
Reitz et Klein 17.760 (GH); Palma, Rio Chopim (4.XII.1971), G. Hatschbach 28.193 et ai. (MBM).
Santa Catarina - Chapecó, 900-1.000 m s.m. (28.XII.1956), L.B. Smith 9.556 et ai. (RI; Água Doce,
1.000-1.200m s.m. (2.XII. 1964), L.B. Smith et Klein 13.385 (R).
Rio Grande do Sul - Saint Hilaire s.n. (Fotótipo, P) (29.X.1981), Malme 49, S; Aparados da Serra, 1.000
m s.m (6.1.1947), Rambo 34.698, S (1941), Viana 133 (RB).

74. P. linoides Poir. (Fig. 10 f-i).
Poiret in Lamarck, Encyc. Méth. Bot. 5: 499, 1804; A.P. de Candolle in DC,
Prodr. 1: 330, 1824; Saint-Hilaire in Saint-Hilaire, Jussieu et Cambessèdes, Fl. Brás.
Mer. 2: 33, 1829; Bennett in Martius, Fl. Brás. 13(3): 36, 1874; Chodat, Mém. Soe.
Phys. et d'Hist. Nat. Genève, 31, 2(2): 269, t. 25, Figs. 18-19, 1893; Grondona, Darwiniana 8(2-3): 341, Fig. 22, 1948; Wurdack et Smith in Reitz, Fl. Ilust. Catarinense,
Fase. Poliga: 40, t. 5, Fig. g-i, 1971.
Erva com 12,5-25 cm de altura. Raiz axial simples ou pouco ramificada. Caules
subangulosos, cespitosos, ascendentes ou eretos, delgados, ramificados no ápice,
providos de pêlos claviformes. Numerosas folhas, alternas, com 6-14 mm de comprimento e 1-2 mm de largura, subsésseis, lineares, agudas, curvo-falcadas, integérrimas; as da base mais curtas, lanceolado-lineares, subovadas ou elípticas, mais
aproximadas. Racemos pedunculados, com 2,5-5 cm de comprimento, multifloros,
subdensifloros; pedicelo com 0,8-1,5 mm de comprimento; bractéolas caducas, não
ciliadas; a central com 1,1-1,4 mm de comprimento, 0,5 mm de largura, ovada, o
dobro das laterais. Flores com 2,3-3,5 mm de comprimento, alvas ou violáceas; sépalas externas não ciliadas, obtusas no ápice; as superiores são oblongo-ovadas;
a inferior é ovado-elíptica; sépalas internas ovadas ou elípticas, curtamente ungüiculadas na base, obtusas no ápice, não ciliadas nas margens, maiores que a carena. Crista com ca. de quatro pares de lobos. Ápice da cavidade pré-estigmática
com apêndice filiforme cristado, pouco evidente. Cápsula com 1,8-2,1 mm de comprimento, 1,4-1,8 mm de largura, elíptica ou suborbicular, emarginada, 1/3 mais curta
que as sépalas internas; sementes com 1,-1-1,6 mm de comprimento, 0,5-0,8 mm
de largura, elípticas, pubérulas; apêndices livres entre si, alcançando de 2/3 até quase
o comprimento total da semente.
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Tipo: "Cette plante a été recucillie à Buenos Aires par Commerfon. (v.s. inherb. Lam.
etJuff.)."
Distribuição Geográfica: Uruguai, Paraguai, norte da Argentina e Brasil, nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
Esta espécie higrófita e heliófita, característica dos campos de altitude, foi encontrada, em solos úmidos e nos banhados, com flores e frutos nos meses de fevereiro, setembro e outubro.
Material Examinado
Paraná - J.C. Lindeman et. J.H. Hase 2.806 (RB); Guaratuba, Serra do Aracatuba, 1.300 m s.m.
(15.IX.1982), R. Kummrow2.024
(MBM).
Santa Catarina - Campos de Boa Vista, na Serra do Mar, 900 m s.m. (XII.1886), Ule 601 (HBG).
Rio Grande do Sul - Aparatos da Serra (Bom Jesus), Capela São José, 28°S45'49°50'O, 1.200 m s.m.
(27.11.1952), Smith et Reitz 5.908 IR); Morro do Osso (21.X.1949), B. Bambo 44.032 (W).

75. P. vollii Brad. (Fig. 10 j-n).
Brade, Arq. Jard. Bot. Rio de Janeiro 13:24, t. 3, Figs. 51-56, 1954.
Erva com 20-30 cm de altura. Muitos caules procumbentes, difusos, simples
ou parcamente ramificados, dotados de pêlos claviformes. Folhas alternas, conterias, patentes, glabras, sésseis, com 6-8 mm de comprimento e 0,6-0,8 mm de largura, linear-lanceoladas, agutíssimas no ápice. Racemos pequenos, com 0,5-2,0 cm
de comprimento, 0,7 cm de largura, densifloros; pedicelo com ca. de 0,4 mm de
comprimento; bractéolas caducas, não ciliadas; a central com ca. de 1,4 mm de
comprimento, 0,5 mm de largura, ovada, o dobro das laterais. Flores com 2-3 mm
de comprimento, 0,5 mm de largura, ovada, o dobro das laterais. Flores com 2-3
mm de comprimento, róseas, roxas até purpúreas; sépalas externas não ciliadas;
as superiores são ovado-elípticas, curto-acuminadas no ápice; a inferior é elíptica,
de ápice obtuso; sépalas internas ovadas ou elípticas, curto-ungüiculadas, obtusas
no ápice, não ciliadas, maiores que a carena. Crista com ca. de 6 pares de lobos,
bífidos; pétalas laterais elípticas, obtusas ou serruladas no ápice, menores que a
carena. Ápice da cavidade pré-estigmática com apêndice filiforme cristado pouco
evidente ou com pêlos escassos. Cápsula com ca. de 1,7 mm de comprimento, 1,5
mm de largura, suborbicular, pouco emarginada, por vezes, um dos lados levemente atrofiado, não alada, 1/3 mais curta que as sépalas internas; sementes com ca.
de 1,5 mm de comprimento, 0,7 mm de largura, glabras ou esparsamente pubérulas, subcurvas, tuberculadas em série; apêndices livres entre si, alcançando a metade do comprimento da semente.
Tipo: "Brasília. Estado de Minas Gerais, Serra do Caparão 2.500 m s.m. domar, nos
campos. Leg. A.C. Brade n? 17.106. Set. de 1941. Typus: Herbário do Jardim Botânico do Rio de Janeiro n? 46.025. Idem loc. leg. Otto Voll. 2.XI. 1936. Herbário do Jardim Botânico do Rio de Janeiro n? 45.109."
Distribuição Geográfica: Brasil, no estado de Minas Gerais.
Esta espécie dos campos de altitude foi encontrada com flores e frutos nos
meses de fevereiro, setembro e dezembro.
Material Examinado
Minas Gerais - Serra do Caparão, 2.500 m s.m. (IX.1941), A.C. Brade 17.106 (RB, holótipo); ibid. (2.XI.1936),
O Voll (RB, parátipo); ibid., Parque Nacional de Caparão, 2.200 2.600 m s.m. (07.11.1985), J. Baumgratz342
et ai. (RB); ibid., 2.000 m s.m. (9.II.1890), Schwacke 6.725 (RB).
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76. P. campestris Gard. (Fig. 10 o-s).
Gardner, Lond. Journ. Bot. 2: 332, 1843; Bennett in Martius, Fl. Brás. 13(3):
45, 1874; Chodat, Mém. Soe. Phys. et d'Hist. Nat. Genève, 31, 2(2): 265, t. 25,
Figs. 13-14, 1893; Wurdack et Smith in Reitz, Fl. Ilust. Catarinense, Fase. Poliga.:
32, t. 5, Fig. a-c, 1971; Marques, Rodriguésia 31(48): 305, 1979.
Erva com 15-35 cm de altura. Raiz axial pouco ou muito ramificada, e por vezes lembrando uma raiz fasciculada. Caule muito ramificado desde a base; ramos
subangulosos, esfriados, procumbentes ou decumbentes, simples ou ramificados.
Folhas alternas, algumas vezes, quase, opostas, freqüentemente menores na base,
curto-pecioladas, com 5-14 mm de comprimento e 2-9 mm de largura, elípticas, ovadas até lanceoladas, base aguda ou obtusa, ápice agudo ou atenuado, mucronado
ou não, rígido-membranáceas, ciliadas e obscuramente serruladas nas margens. Racemos pedunculados, subdensifloros, com 1-4 cm de comprimento; pedicelo com
0,8-1,6 mm de comprimento, pêndulo na frutificação, bractéolas glabras, caducas;
a central com 0,8-10,0 mm de comprimento, 0,5 mm de largura, ovada, de ápice
agudo ou atenuado, ciliada nas margens, o dobro das laterais. Flores com 2,5-2,7
mm de comprimento, azul-arroxeada ou alvas até amareladas; sépalas externas não
ciliadas e, por vezes, obscuramente serruladas nas margens; as superiores são elípticas, de ápice agudo; a inferior é suborbicular, de ápice subagudo até obtuso e,
por vezes, levemente apiculado; sépalas internas são ovadas ou elípticas, curtamente
ungüiculadas na base, obtusas no ápice, não ciliada nas margens, do mesmo comprimento ou pouco maiores que a carena. Crista com 4-5 pares de lobos. Ápice
da cavidade pré-estigmática com apêndice filiforme cristado, pouco evidente. Cápsula com 1,8-2,0 mm de comprimento, 1,6-2,0 mm de largura, elíptica ou orbicular,
não alada nas margens, menor que as sépalas internas; sementes com 1,3-1,5 mm
de comprimento, cilíndricas, pubérulas; apêndices livres entre si, alcançando de 2/3
até ultrapassando o comprimento total da semente.
Observou-se vários espécimes da serra de Itatiaia, com racemos longamente
pedunculados, corola constituída de cinco pétalas e cavidade pré-estigmática bifurcada, com a extremidade superior glabra. Supõe-se tratar-se de alguma anomalia, porém depois de estudos ecológicos e genéticos, espera-se obter maiores esclarecimentos sobre tais dimorfismos.
Tipo: "In dry pastures, rare."
Distribuição Geográfica: Brasil, nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São
Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
Espécie higrófita e heliófita, encontrada em altitudes de 1.700-2.650 m s.m;
cresce preferencialmente nos campos úmidos e nos banhados rasos; é mais rara
em encostas de morro, florescendo de agosto a abril. Conhecida vulgarmente pelo
nome de timutu-campestre.
Material Examinado
Minas Gerais - (Jarangola, UOOms.m. (1.11.1930), Y. Mexia 4.286(BM, U, B, F, S, GH); Serra do Caparão,
2.650 m s.m. (28.XI.1929), idem 4.037 (BM, S, GH, MO); Itamonte, Serra da Mantiqueira, 2.300 m s.m.
(8.X.1982), Hastschbach 45.550 et ai. (MBM).
Rio de Janeiro — Ad montes Serra dos Órgãos, Gardner 315 (Isótipo, BM); Itatiaia (13.IV.1963), E. Pereira
7.556 et Cezio Pereira 24 (RB, B); ibid., caminho das Macieiras (1922); Kuhlmann s.n.; ibid., Macieiras
(7.1.1947); Aparicio et Edmundo 806; ibid., planaltocom aproximadamente 1.900ms.m. (12.IV.1977), Martinelli 1.600, RaymondetHarleyifíB); Parque Nacional da Serra dos Órgãos, km 13 (1.XI.1970), L. Emygdio
t.n. (R); ibid., km6,5-7,0(8.XII.1970), J Barda 141 (R); ibid. (28.VI.1942), Dionisio et Otávio 255 (RB); ibid.,
Campo dasAntas(30.XI.1942), E. Pereira 239 (RB); Teresópolis, Serra dos Órgãos, com aproximadamente
1.800ms.m. (2.XI.1944), BLutz2.255(R); ibid. (XII.1897), Ule3.971 (R, HBG), ibid. (25.X.1872), Glaziou
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6.177 (R); ibid., 1.900 m s.m. (22.IV.1866), G. Eiten et L. Eiten 7.170 (US); ibid., Cachoeira do Paquequer,
Schwacke4.738 ifíB): ibid., ibid; 2.000m s.m. (X.1952), Markqraf 10.087(RB). São Paulo - Campos de
Jordão, Itapeva, 2.000 m s.m. (I. 1946), J.E. Leite3.920 (GH).
Paraná - Morretes, Rodovia BR-277, Estrada Arraial (17.1.1969), G. Hatschbach 20.823 et ai. (MBM). Santa Catarina - Bom Retiro, Campos dos Padres, 1.821 m s.m. (26.1.1957), L.B. Smith et Reitz 10.486(R);
Campo Alegre, Morro Iquererim, 1.300-1.500 m s.m. (8.XI.1956), L.B. Smith et Klein 7.419 (R).
Rio Grande do Sul - Taimbezinho (13.XI.1953),/?ambo 54.482 (B).

77. P. resedoides St.-Hil. (Fig. 10 t-z).
Saint-Hilaire in Saint-Hilaire, Jussieu et Cambessèdes, Fl. Brás. Mer. 2: 31, 1829;
Bennett in Martius, Fl. Brás. 13(3): 36, 1874; Chodat, Mém. Soe. Phys. et d'Hist.
Nat. Genève, 31, 2(2): 266, t. 25, Fig. 15-16, 1893; Grondona, 8(2-3): 320, Fig. 13,
1948.
Erva com 12,5-30 cm de altura. Raiz axial simples ou pouco ramificada. Caules
muitos, ascendentes ou eretos, cespitosos, subangulosos, desnudos na base, pubérulos, dotados de pêlos clavados. Folhas numerosas, subsésseis, com 6-10 mm
de comprimento e 0,7-1,0 mm de largura, filiformes, curvo-falcadas, subpatentes.
Racemos sublaxifloros; pedicelo com ca. de 0,5 mm de comprimento; bractéolas
caducas, glabras, ciliadas ou não nas margens; a central com 1,8-2,2(-3) mm de
comprimento, 0,6-1 mm de largura, lanceolada ou sub-romboidal, atenuada ou subulada, três ou quatro vezes maior que as laterais. Flores com 2-3 mm de comprimento, alvas, azuis ou, freqüentemente, purpúreas; sépalas externas não ciliadas;
as superiores oblongas, subagudas no ápice; sépalas internas obovadas, subarredondadas no ápice, alcançando ou ultrapassando a carena. Crista com três pares
de lobos, bífidos ou trífidos. Extremidade superior da cavidade pré-estigmática com
uma mecha de pêlos escassos. Cápsula com ca. de 2,8 mm de comprimento, 2,1
mm de largura, mal emarginada, mais estreita e pouco menor que as sépalas internas; sementes com ca. de 1,8 mm de comprimento, 0,6 mm de largura, subcilíndricas, subeurvas, pubérulas; apêndices livres entre si, alcançando de 2/3 até o comprimento total da semente.
Tipo: "Nasciturin pascuispetrosis montis Cerro de S. Miguelad finesprovinciae Rio
Grande do Sul et provinciae Cisplatinae, in pascuis maritimis prope urbem Maldonado in parte orientaliprovinciae Cisplatine, necnon in pascuis humidis prope vicum Povo de Canelones in parte australi ejusdem provinciae."
Distribuição Geográfica: Uruguai.
Material Examinado
Uruguai — Montevidéu, banda oriental do Uruguai, Saint-Hilaire n? 2.107 du Cat. C2 (P).

Segundo Chodat (1893: 267), Saint-Hilaire a coletou no Brasil em local não indicado (Hb. Gardin. D C ) , porém ainda não se conseguiu material desta espécie
coletado da nossa flora.
78. P. brasiliensis L. var. brasiliensis

(Fig. 10 a'-h').

ünnaeus, Mant. 99,1767; Willdenow, Sp. PI. 3(2): 872,1802; De Candolle, A.P.,
in DC. Prodr. 1: 333, 1824; Bennett in Martius, Fl. Brás. 13(3): 39, t. 30 A , Fig. 39
(sêmen), 1874; Chodat, Mém. Soe. Phys. et d'Hist. Nat. Genève, 31, 2(2): 273, t.
25, Figs. 26-27, 1893; Grondona, Darwiniana 8(2-3): 322, Fig. 14, 1948; Wurdack
et Smith in Reitz, Fl. Ilust. Catarinense, Fase. Poliga, 42, t. 5, Fig. j - l , 1971; Marques, Rodriguésia 31(48): 287, 1979.
= P dunalina St.-Hil. et Moq., var. alba St.-Hil. et Moq. Ann. Soe. Roy. Sei. Art.
Orleans9: 51, 1828; St.-Hil. in Saint-Hilaire, Jussieu et Cambessèdes, Fl. Brás. Mer.
2: 32, 1829; Bennett, loc. cit. pro syn.
= P. brasiliensis L. var. confertifolia Chod., loc. cit.: 274.
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Erva com 15-50 cm de altura. Raiz axial pouco ou muito ramificada e, por vezes, lembrando uma raiz fasciculada. Caule cilíndrico, ereto, desfolhado na base,
simples ou parcamente ramificado para o ápice, ou ramificado desde a base, dotado, esparsamente, de pêlos aguçados; ramos subangulosos, estriados. Folhas alternas, adpressas ou subpatentes, curtamente pecioladas ou sésseis, com 3-8 mm
de comprimento e 0,8-1,0 mm de largura, ovado-lanceoladas, subcordadas ou não
na base, agudas ou atenuadas no ápice, rígido-membranáceas. Racemos pedunculados, com 1-5 cm de comprimento, subdensifloros; raque glabra ou levemente pubérula; pedicelo com 0,2-0,6 mm de comprimento; bracteolas glabras, persistentes
na flor, caducas no fruto; a central com 1,0-1,2 mm de comprimento, 0,6 mm de
largura, ovada, aguda ou atenuada no ápice, ciliada ou não nas margens, o dobro
das laterais. Flores com 2-2,5 mm de comprimento, alvas, róseas até purpúreas;
sépalas externas elípticas, de ápice obtuso ou subagudo, não ciliadas nas margens;
sépalas internas suborbiculares, ungüiculadas na base, arredondadas no ápice, não
ciliadas nas margens, do mesmo comprimento ou pouco maiores que a carena. Crista
com 3-4 pares de lobos. Ápice da cavidade pré-estigmática com apêndice filiforme
cristado, pouco evidente. Cápsula com 1,3-1,5 mm de comprimento, 1,3-1,7 mm de
largura, orbicular ou oblata, por vezes, um dos lados levemente atrofiado, levissimamente semi-alada, quase a metade do comprimento das sépalas internas; sementes com 0,8-1,3 mm de comprimento, subcilíndricas, tuberculadas em série, glabras; apêndices livres entre si, alcançando de metade até ultrapassando o comprimento da semente.
Tipo: "Habitat in Brasília."
Distribuição Geográfica: Argentina e Brasil, nos estados de Minas Gerais, Rio
de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
Esta espécie higrófita e heliófita ocorre em altitudes de 450-2.400 m s.m., principalmente nos campos úmidos graminosos e nos banhados e, menos freqüentemente, nos campos secos, campos sujos ou capoeiras abertas. Floresce de outubro
a abril e é conhecida vulgarmente pelo nome de timutu-brasiliense.
Material Examinado
Minas Gerais - Passa-Quatro (5.V.1948), Brade et Silva Araújo 18.973 (RB.).
Rio de Janeiro - Itatiaia, 2.200 m s.m. (13.V.1902), P Dusên 76 (R); ibid. (22.1.1973), Glaziou 6.477 {CR),
ibid.,2.100ms.m. (111.1937), Brade 15.673 {RB); ibid.,2.300ms.m. (1.1950), idem20.306(RB); ibid.,2.250
ms.m. (4-10.VI.1913), F Tamandaré et Brade 6.415 (S); ibid., 2.030 m s.m. (28.X.1927), A. Ginzberger 120
(F); ibid.,2.100ms.m. (28.X.1927),/dem 119{F); ibid. (IV.1921), Occhionis.n. (RB); ibid. (5VII.1929), Campos Porto 1.950(RB); ibid. (26-30.VII.1915), J.N. Rose20.535(US); ibid. (26-30.VII.1915),/dem20.53f3(US);
ibid.2.350ms.m. (1.11.1967), J.C. LindemanetJ.H. deHaas4.14UU); ibid.2400ms.m. (22.X.1977),M.C.
Marques 5,8 {RB).
São Paulo - Serra da Bocaina, 1.700 m s.m. (23.IV.1951), A.C. Brade 21.020 (RB); ibid., 1.600 m s.m.
(10.X.1951), idem 21.159'(RB); Serra da Mantiqueira, Campos do Jordão (20-22.V.1925), A.Chaese9.881
(US).
Paraná - Curitiba, 900ms.m. (20.IX.1915), Duséns.n. (S); Guarapuava, 1.100ms.m. (16.11.1914), A.C. Brade,
s.n. (RB); Serrinha, 840 m s.m. (8.X.1914), P. Dusén 15.593 (F, S).
Santa Catarina - Lajes, 800-900 ms.m. (11.11.1957), L.B. Smithet Klein 11.228{R); São Joaquim, 1.100-1.200
ms.m. (17.1.1957), L.B. SmithetReitz 10.259ÍR); Mafra, 750ms.m. (26.1.1953), Reitz5.223IS). Rio Grande do Sul - Canoas(30.XI.1901),Malme656(S. UPS); Montenegro, 450ms.m. <25.X.1950),/4. Sehnem
4.983 (B); Aparados da Serra, 1.000 ms.m. (5.1.1947), B. Rambo 34.697 (S).

78a. P. brasiliensis L. var. cordata Benn. (Fig. 10 i).
Bennett in Martius, Fl. Brás. 13(3): 39, 1874.
= P. dunaliana St.-Hil. et Moq. var. dunaliana, Ann. Soe. Roy. Sei. Art. Orleans
9: 51, 1828; St.-Hil. in Saint-Hilaire, Jussieu et Cambessèdes, Fl. Brás. Mer. 2: 32,
t. 85, 1829; Chodat, Mém. Soe. Phys. et d'Hist. Nat. Genève, 31, 2(2): 274, 1893.
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Caule simples ou parcamente ramificado para o ápice, hirtelo-pubescente. Folhas com 3-8 mm de comprimento, 1-2 mm de largura, cordadas na base, adpressas
ou subpatentes, hirtelo-pubescentes. Pendúculo e raque hirtelo-pubescentes, com
pêlos patentes ou adpressos; bractéola central ciliada. Apêndices alcançando 2/3
do comprimento da semente.
Tipo: "Nasciturvar. « in pascius prope urbem Rio Pardo et praedium Estância de Joze Correia, haud longe à pago Capilha, in província Rio Grande de S. Pedro do Sul."
Distribuição Geográfica: Uruguai e Brasil, no estado de Minas Gerais.
Material Examinado
Uruguai — Saint-Hilaire n? 1.889du Cat. C2 IP, isótipo de P. dunaliana St-Hil. var. dunaliana).
Brasil - Malme 140 (UPS).
Minas Gerais - (1845), Widgren 734 (R, C, S, UPS).

79. P. guimaraensii

Brad. (Fig. 10j'-n').

Brade, Arq. Jard. Bot. Rio de Janeiro 13: 23, t. 2, Figs. 43-50, 1954.
Erva, com 20-50 cm de altura. Caules delgados, eretos, ramificados, um tanto
cilíndricos, pubérulos. Folhas com 3-4,5 mm de comprimento, 1,5-2,5 mm de largura, ovadas, subsésseis, sublaxas, reflexas ou, as superiores, patentes. Racemos com
1-1,5 cm de comprimento, densifloros. Flores ca. de 2 mm de comprimento, esbranquiçadas. Cápsula orbicular, não aladas; apêndices alcançando 2/3 do comprimento da semente.
Tipo: "Brasília Estadodo Paraná, Serra da Esperança, l.lOOms.m. domar, brejo. Leg.
A.C. Brade, n. 19.685. 17.11.1949. Typus: Herbário do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, n. 65.648."
Distribuição Geográfica: Brasil, no estado do Paraná.
Material Examinado
Paraná -

Serra da Esperança (17.11.1949), AC. Brade 19.685 (RB, holótipo).

Espécie muito próxima de P. brasiliensis, da qual se distingue pelas folhas
reflexas.
80. P. aphylla Benn. (Fig. 10 o - u ) .
Bennett in Martius, Fls. Brás. 13(3): 21, t. 9, Fig. 2 (habitatus cum analysi),
1874; Chodat, Mém. Soe. Phys. etd'Hist. Nat. Genève, 31,(2): 274, t. 25, Figs. 28-29
1893.
Erva com 45-60 cm de altura. Caule simples ou ramificado desde a base, subglabro; ramos subangulosos ou subalados, ascendentes, inferiormente simples, superiormente ramificados, subáfilos. Folhas alternas, sésseis, minutíssimas, adpressa no caule e nos ramos e, então mal conspícuas, com 2-3 mm de comprimento
e 0,5-0,7 mm de largura, escamiformes, atenuadas no ápice. Racemos alongados,
laxifloros com 5-10 cm de comprimento; pedicelo com ca. de 0,4 mm de comprimento; bractéolas glabras, caducas ou persistentes; a central com ca. de 3 mm de
comprimento, 0,5 mm de largura, lanceolado-subulada, ciliada nas margens, 2-3
vezes maior que as laterais. Flores com 2,4-3 mm de comprimento; sépalas externas ovado-lanceoladas, subagudas ou agudas no ápice, não ciliadas; a inferior pouco
maior; sépalas internas oblongas ou estreitamente obovadas, obtusas no ápice, não
ciliadas, pouco maiores ou alcançando a carena. Carena conspicuamente emarginada dorsalmente, no ápice do ungüículo. Crista com ca. de três pares de lobos
bífidos; pétalas laterais subovadas, obtusas no ápice, alcançando ou superando um
pouco a carena. Ápice da cavidade pré-estigmática glabro ou com uma mecha de
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pêlos escassos ou com um apêndice filiforme cristado, pouco evidente. Cápsula
com 1,6-2,0 mm de comprimento, 1,6-2,0 mm de largura, orbicular, semi-alada, pouco menor e muito mais larga que as sépalas internas; sementes com 1,3-1,6 mm
de comprimento, subcilíndricas, subcurvas, subglabras; apêndices livres entre si,
alcançando 2/3 do comprimento da semente.
Tipo: "Habitatin

Brasília Meridionali:

Sello."

Distribuição Geográfica: Brasil, no estado do Rio Grande do Sul.
Material Examinado
Brasil - Sello 1.307 (M, isótipo).
Rio Grande do Sul - Malme636{B, S); Província Arroio (111.1929), Jurgens (B).

81. P. glazioui Chod. (Fig. 10 v - d " ) .
Chodat, Mém. Soe. Phys. et d'Hist. Nat. Genève31, 2(2): 276, t. 25, Figs. 30-31,
1893 "glaziowii"; Marques, Rodriguésia, 31(48): 278, 1979.
Erva com 30-40 cm de altura. Caules e folhas como em P. aphylla. Racemos
com 1,0-5,0 cm de comprimento; pedicelo com 0,5-0,8 mm de comprimento; bractéola central com 1,2-1,8 mm de comprimento, ovada, não ciliada nas margens, duas
vezes maior que as laterais. Flores com 1,8-2,2 mm de comprimento, alvas, róseas
a purpúreas; sépalas externas ovadas, de ápice agudo, por vezes acuminado; sépalas internas obovadas, obtusas no ápice, não ciliadas nas margens, pouco maiores
que a carena. Carena reta no dorso; crista com 3-4 pares de lobos bífidos; pétalas
laterais subelípticas, obtusas no ápice, pouco menores ou do mesmo comprimento
da carena. Ápice da cavidade pré-estigmática com uma mecha de pêlos escassos
ou apêndice filiforme cristado, pouco evidente. Cápsula com 1,4-1,6 mm de comprimento, 1,6-1,8 mm de largura, oblata, semi-alada no ápice, pouco menor e muito
mais largas que as sépalas internas; sementes com 0,8-1,3 mm de comprimento,
subcilíndricas, glabras ou pubérulas, apêndices livres entre si, alcançando ou ultrapassando o comprimento da semente.
Tipo: "Habitatin
in Hb. Berol."

Brasiliae prov. Itatiaia (mont.) ubilegit Glaziou23, 1, 1873, n. 6.475

Distribuição Geográfica: Brasil, nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São
Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
Planta campestre, encontrada em altitudes de 930-2.400 m s.m., com flores
e frutos nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, outubro e
dezembro.
Material Examinado
Minas Gerais - Passa-Quatro, Pico do Muro (5.V.1948), Brade 18.974 et a/.(RB).
Rio de Janeiro — Itatiaia, Base das Agulhas Negras, com 2.300-2.400 m s.m. (111.1937), Brade 15.674
(RB); ibid., 2.250 m s.m. (VI.1913), F. Tamandaré 741 et ai. (RB); ibid.. Estrada Nova, km 15, 2.300 m
s.m. (V.1850), A.C. Brade 20.307 (RB); ibid., planalto com aproximadamente 2.400m s.m.(22.X.1977l,
M.C. Marques 6 (RB); ibid., próximo a abrigo Rebouças, 2.400 m s.m. (11.X.77), G. Martinelli 3.244
et ai. (RB).
São Paulo - Serra da Bocaina, 1.700 m s.m. (24.IV.1951), Brade 20.701 (RB).
Paraná - Campo Magro, Almirante Tamandaré (2.XII.1960), R. Braga et Hatschbach 1.584 (RB).
Santa Catarina - Bom Retiro, 1.400-1.650 m s.m. (21.XI.1956), L.B. Smith et Klein 7.818 (BI; Campos
dos Padres (21.1.1957), B. Rambo 60.180 (B).
Rio Grande do Sul - Cambará, perto de São Francisco de Paula (11.948), B. Rambo 36.168 (B).

82. P bonaríensis

Grond. (Fig. 10 e"-j").

Grondona, Darwiniana 6(1): 104, 1942 et 8(2-3): 333, Fig. 18, 1948.
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= P. duarteana auct. non St.-Hil.: Chodat, Mém. Soe. Phys. et dHist. Nat. Genève, 31, 2(2): 287, t. 26, Figs. 14-15, 1893.
Subarbusto com 10-35 cm de altura. Raiz profundamente rugosa, amarela. Caules numerosos, partindo do tronco espessado, cilíndricos ou, para o ápice, subangulosos, densamente pubérulos (pêlos aguçados e curvos). Numerosas folhas, subpatentes, com 6-15 mm de comprimento e 0,3-1,1 mm de largura, lineares a filiformes, remotamente dentadas nas margens, densamente pubérulas. Racemos laxos,
como 4-14 cm de comprimento, 6-8 mm de largura; pedicelo com ca. de 0,5-1,0 mm
de comprimento; bractéolas caducas, a central com 1,1-1,8 mm de comprimento,
0,5 mm de largura, lanceolado-atenuada, ciliada, duas vezes maior que as laterais.
Flores com 3-4 mm de comprimento; sépalas externas não ciliadas, agudas no ápice; as superiores são ovado-oblongas, irregularmente dentadas nas margens; a inferior é lanceolada; sépalas internas espatuladas, arredondadas no ápice, pouco superando a carena, não ciliadas. Carena emarginada, dorsalmente, no ápice do ungüículo. Crista com seis lobos bífidos; pétalas laterais ovadas ou elípticas, obtusas
no ápice, mais curtas que a carena. Ápice da cavidade pré-estigmática com uma
mecha de escassos pêlos. Cápsula com 2,4-4,0 mm de comprimento, 1,6-2,2 mm
de largura, oblonga, emarginada, semi-alada ou, excepcionalmente, com ambas as
margens aladas, e, neste caso, um dos lados mais alado que o outro, maior que
as sépalas internas; sementes com 2,1-3,4 mm de comprimento, 0,5-0,6 mm de largura, vilosas; rostro reto ou curvo, de até 0,6 mm de comprimento; apêndices livres
entre si, alcançando de 2/3 até ultrapassando o comprimento total da semente.
Tipo: "Junín, Agustina, A.L. Cabrera 6.564 (LP.)."
Distribuição Geográfica: Argentina e Brasil, no estado do Rio Grande do Sul (loc.
nov.).
Material Examinado
Rio Grande do Sul - Porto Alegre (24.XI.1892, 11.X.1892), Malme s.n. 114 6{R, S); Morro Santa Teresa (3.X.1949), Rambo 43.690 (W).

83. P. duarteana

St.-Hil. (Fig. 10

k"-n").

Saint-Hilaire in Saint-Hilaire, Jussieu et Cambessèdes, Fl. Brás. Mer. 2: 34, 1829;
Bennett in Martius, Fl. Brás. 13(3): 37, 1874; Grondona, Darwiniana 8: 335, Fig.
19, 1948.
Subarbusto com 30-80 cm de altura. Raiz axial rugosa, profunda, amarela. Caules ascendentes, cilíndricos, simples ou pouco ramificados, inferiormente lisos, estriados para cima, pubérulos. Folhas distantes, alternas, com 12-241-40) mm de comprimento e 1-2(-5) mm de largura, lineares, linear-lanceoladas ou oblongas, agudas,
de margem inteira ou remotamente.denticulada, pubérulas, pecioladas, pecíolo com
0,7-2 mm de comprimento. Racemos pedunculados, laxos, de 2,5-17,51-24) cm de
comprimento; 4-5 mm de largura, pubérulos; pedicelo com 0,6-1,0 mm de comprimento; bractéolas caducas; a central com 1,6-2,5 mm de comprimento, 0,3-0,4 mm
de largura, lanceolada ou linear-lanceolada, atenuada no ápice, ciliados 2-3 vezes
maior que as laterais. Flores com 2,0-3,2 mm de comprimento, esbranquiçadoesverdeadas; sépalas externas lanceoladas, agudas no ápice, ciliadas ou não nas
margens; a inferior é pouco mais larga; sépalas internas orbicular-elípticas, ou obovadas, curto-ungüiculadas, arredondadas no ápice, unilateralmente ciliadas ou não,
pouco maiores que a carena. São diferentes no fruto, isto é, linear-espatuladas, obtusas ou subagudas no ápice. Carena emarginada, dorsalmente, no ápice do ungüículo; crista com 4-5 lobos bífidos; pétalas laterais internas ovado-elípticas, subagudas, obtusas ou, raramente, serruladas no ápice. Ápice da cavidade pré-estigmática
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glabro ou com pêlos escassos. Cápsula (2,2-)3-4(-4,5) mm de comprimento,
1,5-21-2,5) mm de largura, oblongo-elíptica, emarginada ou não no ápice, semi-alada
para o ápice ou, raramente, com ambas as margens aladas, mas neste caso um
dos lados muito mais desenvolvido que o outro, mais longa que as sépalas internas; sementes com 2-3 mm de comprimento, 0,6-0,8 mm de largura, oblongas, pubescentes; apêndices livres entre si, alcançando de metade até ultrapassando o comprimento total da semente.
Tipo: "Nascitur ad ripas fluminis Rio de Ia Plata prope vicum S. Domingos Suriano
in parte occidentali provinciae Cisplatinae, ad rivulum Garapuita in parte occidentali
provinciae. Rio Grande do Sul, necnon ad fines provinciae Rio Grande et provinciae
Missionum prope praedium Rincão de Sanelonis."
Distribuição Geográfica: Argentina e Brasil, no estado do Rio Grande do Sul.
Material Examinado
Brasil — Saint-Hilaire (P, isosíntipo).

84. P. lancifolia

St.-Hil, et M o q . (Fig. 10

o"-q").

Saint-Hilaire et Moquin, Ann. Soe. Roy. Sei. Art Orleans 9: 53, 1828; SaintHilaire in Saint-Hilaire, Jussieu et Cambessèdes, Fl. Brás. Mer. 2: 42, 1829; Bennett
in Martius, Fl. Brás. 13(3): 42, t. 15 (habitus cum analysi) et 30 A, Fig. 42 (sêmen),
1874; Chodat, Mém. Soe. Phys. et d'Hist. Nat. Genève, 31, 2(2): 290, t. 26, Figs.
16-17, 1893; Wurdack et Smith in Fl. Ilust. Catarinense, Fase. Poliga.: 45, est. 7,
Fig. a-c. 1971; Marques, Rodriguésia 31(48): 262, est. 65-66, 1979.
= P. virgata Vell., Fl. Flum. 293, 1829 (1825) et Fl. Flum. Icon. 7: 62, 1831 (1827);
Benn. loc. cit., pro syn.
Subarbusto com 0,30-1,0 m de altura. Raiz axial espessa, pouco ou muito ramificada. Caule cilíndrico, levemente estriado, ereto até subescandante, ramificado
desde a base ou só na porção superior, piloso (pêlos aguçados); ramos cilíndricos
ou subangulosos, eretos ou divaricados, simples ou ramificados, pilosos. Folhas alternas, pecioladas; pecíolo com 1,0-2,5 mm de comprimento, adpresso-piloso; lâmina com 2,5-5 cm de comprimento e 0,7-2,5 cm de largura, lanceolada ou ovada,
base aguda ou obtusa, ápice agudo ou obtuso e mucronulado, membranácea, pubérula. Racemos com 2-7 cm de comprimento, terminais ou, raramente, axilares,
extra-axilares ou opositifolios, densifloros ou, por fim, sublaxifloros; raque adpressopilosa; pedicelo com 0,4-0,6 mm de comprimento; bractéolas caducas na antese,
ciliadas nas margens; a central com 1,2-1,5 mm de comprimento, 0,4-0,5 mm de
largura, lanceolada, de ápice agudo ou atenuado, quase o dobro das laterais. Flores
com 2,2-2,7 mm de comprimento, alvas ou cremes; sépalas externas ovadas, de
ápice agudo, ciliadas nas margens; a inferior um pouco maior; sépalas internas elípticas, levemente assimétricas e ungüiculadas na base, obtusas no ápice, ciliadas
ou não nas margens, côncavas, menores, do mesmo comprimento ou mal ultrapassando a carena. Crista com 3-4 pares de lobos; pétalas laterais internas espatuladas, de ápice obtuso, pouco mais curtas que a carena. Ápice da cavidade préestigmática com uma mecha de pêlos escassos. Cápsula com 3,4-3,8 mm de comprimento, 3,2-3,6 mm de largura, suborbicular, alada, levemente ciliada nas margens, mais longa e muito mais larga que as sépalas internas; sementes com 2;3-3,8
mm de comprimento, oblongas, subeurvas, pubérulas; apêndices subcarnosos, soldados logo após o hilo; daí um apêndice inteiro ou apenas bilobado, abraçando a
face da semente e quase do mesmo comprimento da mesma.
Tipo: "Ad margines sylvarum primaevarum provinciarum Minas Gerais et S. Pauli."
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Distribuição Geográfica: Paraguai e Brasil, nos estados de Minas Gerais, Rio de
Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
Planta ocorrente em formações ripárias, em locais úmidos de capoeiras, orlas
de matas, interior de matas semidevastadas, em altitudes de 500-2.250 m s.m. Floresce de outubro a abril, e é conhecida vulgarmente com o nome de
timutu-açu-folha-de-lança.
Material Examinado
Minas Gerais - Widgren 1.073 (S); Gardner 4.421; cidade de Caldas (24.IX.1874), Regnell s.n. (UPS);
Belo Horizonte, estrada de Vespesiano, km 18 (23.VII.1934), Mello Barreto 6.290 (F); Carandaí,' km 416
(25.XI.1946), Duarte 637 (RB); Passa-Quatro, Itaguaré, 2.000 m s.m. (9.V.1948), Brade 19.035 et Silva
Araújo (RB); Viçosa, São Domingos, 720 m s.m.; Y. Mexia 5.321 (F).
Rio de Janeiro — Itaperuna (3.1.1936), Mello Barreto 6.291 (F); Itatiaia, 1.200 m s.m. (XII.1892), O. Kuntze s.n. (F); ibid., 2.250 m s.m. (4-10.VI.1913), F. Tamandaré et Brade 6.412 (S); ibid., planalto km 17
(12.X.1945), A. Barbosa e W. Fidalgo 111 (RB); ibid., planalto, 1.800 m s.m. (12.VI.1962), E. Pereira 7.087
(B); ibid., 2.250 m s.m., A.C. Brade 740 (RB); ibid.. Caminho das Macieiras (18.X.1922), Kuhlmann s.n.
(RB); ibid., Macieiras, 1800 m s.m. (27.11.1945), Brade 17.534 (RB); ibid., ibid., 1.750 m s.m., Ginzberger
111 (F); ibid., Estação Biológica, 2.000 m s.m. (10.XII.1928), Sm/th 1.468 (S); ibid., Estrada Maromba,
km 2,5 (11.X.1945), A. Barbosa e W. Fidalgo 113 (RB); ibid., Retiro dos Ramos (VII.1901), Hermendorff
573 (R, S); ibid., ibid., 2.200 m s.m. dè.V.1902), Dusén 79 (R, S); ibid., 1.900 m s.m. (111.1894), Ule 142
(R); ibid., Rio d'Ouro (1.11.1935), Campos Porto2.746 (RB); Petrópolis, Correas (29.X.1946), Brade 18.765
et Aparado (RB); ibid., Vale do Bonsucesso, próximo do Sítio da Pedra Lascada (9.XI.1977), Nilda
Marquete 140 et ai. (RB); Serra do Picu (10.XII.1886), Schwacke s.n. (R).
São Paulo - Cantareira (XI.1912), Brade 5.600 (S); Campos do Jordão (111.1945), Leite 3.348 (MO, GH);
Serra da Bocaina, 1.700 m s.m. (28.IV.1951), Brade 20.761 (RB); ibid. (IX.1879), Schwacke 1.906 (R);
ibid., 1.200 m s.m. (23.VI.1978), Haroldo Cavalcante de Lima 623 (RB).
Paraná - Cancan (19.X.1937), Hatschbach 32.892 (MO); Jaguariahyva, 740 m s.m. (25.XI.1914), Dusén
15.957 (F); Parque Nacional do Iguaçu, margem do Rio Tamanduá (17.V.1949), Duarte 1.800 et E. Pereira
(RB); Ponta Grossa (5.111.1910), Dusén 9.494 (BM, S).
Santa Catarina - Município Abelardo Luz, 900-1.000 m s.m. (5.XI.1964), Sm;'fh et Klein 13.285 (R); São
Miguel, Canela Gaúcha, 700-750 m s.m. (20.X.1964), Smith et Fteitz 72.767 (BR); ibid., 500-600 m s.m.,
Smith et Klein 14.163 (R).
Rio Grande do Sul - Município de Torres (23.111.1952), L.B. Smith et Reitz 5.850 (US); (18.X.1892), Malme 182 (S); Farroupilha, Camargo 59.982 (S).

85. P. roubienna St.-Hil. (Fig. 10 r"-t").
Saint-Hilaire in Saint-Hilaire, Jussieu et Cambessèdes, Fl. Brás. Mer. 2:35, 1829;
Bennett in Martius, Fl. Brás. 13(3): 37, 1874; Chodat, Mém. Soe. Phys. et d'Hist.
Nat. Genève, 31, 2(2): 291, t. 26, Figs. 18-19, 1893.
= P. lúcida Benn., loc. cit.: 43; Chodat, loc. cit., pro syn.
= P. hyssopifolia St.-Hil. ex Chodat, loc. cit., pro syn.
Subarbusto com 17-30 cm de altura. Raiz axial espessa, pouco ou muito ramificada. Muitos caules, cespitosos, ascendentes ou eretos, tênues, cilíndricos, desnudos na base, amarelados, pouco ramificados. Folhas alternas, patentes, numerosas, com 6-20 mm de comprimento e 2-4 mm de largura, loriformes ou oblongas,
base subaguda, ápice agudo e mucronulado, por vezes, obscuramente serrulado,
rígido-membranáceas, ciliadas e revolutas, nas margens. Racemos com 2-4 cm de
comprimento, laxifloros; pedicelo com ca. de 1 mm de comprimento; bractéolas
caducas, ovadas, glabras, ciliadas nas margens; a central com ca. de 1,0 mm de
comprimento, 0,5 mm de largura, de ápice agudo, o triplo das laterais. Flores com
2-3,3 mm de comprimento, róseas ou roxas; sépalas externas elípticas, de ápice
agudo ou subagudo, não ciliadas; sépalas internas elípticas, curto-ungüiculadas na
base, subarredondadas no ápice e, por vezes, emarginadas, não ciliadas nas margens, pouco maiores que a carena. Carena emarginada, dorsalmente, no ápice do
ungüículo; crista com 3-4 pares de lobos; pétalas laterais internas oblongas de ápiPoligalas do Brasil - Seçáo Polygala
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ce obtuso, pouco menores que a carena. Ápice da cavidade pré-estigmática com
uma mecha de escassos pêlos ou um apêndice filiforme cristado, pouco evidente.
Cápsula com 3,2-3,4 mm de comprimento, 2,2-2,4 mm de largura, elíptica, emarginada, levissimamente alada para o ápice; sementes com 2,8-3,2 mm de comprimento, oblongas, subcurvas, vilosas; apêndices livres entre si, alcançando 2/3 do
comprimento total da semente.
Tipo: "Nascitur in montibus Serra Negra et Serra da Ibitipoca in província Minas
Geraes."
Distribuição Geográfica: Brasil, no estado de Minas Gerais.
Material Examinado
Minas Gerais — Saint-Hilaire

(P, isótipo).

86. P. revoluta Gard. (Fig. 10 u"-x").
Gardner, London Journ. Bot. 4: 99, 1845; Bennett in Martius, Fl. Brás. 13(3):
44, t. 13, Fig. 2 (habitus cum analysi), 1874; Chodat, Mém. Soe. Phys. et d'Hist.
Nat. Genève, 31, 2(2): 245, t. 24, Fig. 27, 1893; Marques, Rodriguésia 31(48): 264,
est. 67-69, 1979.
Subarbusto com 30-60 cm de altura. Raiz axial espessa, pouco ou muito ramificada, pardo-amarela. Caule cilíndrico, estriado, ereto, purpurescente, simples ou
ramificado desde a base, coberto de esparsos pêlos claviformes; ramos cilíndricos,
eretos, simples ou muito ramificados para o ápice, densamente dotados de pêlos
claviformes, um tanto viscosos. Folhas alternas, numerosas, subpatentes, curtopecioladas; pecíolo com 0,4-0,7 mm de comprimento, glabro ou com pêlos claviformes esparsos; lâmina foliar e flor como em P. roubienna; bractéolas caducas,
não ciliadas. Cápsula orbicular, alada para o ápice, pouco menor, do mesmo comprimento ou pouco maior que as sépalas internas; sementes oblongas, curvas, pubérulas;' apêndices livres entre si, alcançando 2/3 do comprimento da semente.
Tipo: "Dry places, on the summit of the Organ

Mountains."

Distribuição Geográfica: Brasil, no estado do Rio de Janeiro.
Erva rupestre encontrada no campo, em altitudes de 1.500-2.250 m s.m., florescendo nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, setembro, outubro, novembro e dezembro.
Material Examinado
Rio de Janeiro — Dry places, ou the summit of the Organ Mountains, Gardner 5.679 (Isótipo, BM); (111.1884),
Glaziou 14.488 (BM); Serra dos Órgãos (X.1896), Ule 3.973 (H); ibid. (23.XI.1883), Glaziou 4.487 (R, RB);
ibid., Campo das Antas (111.1942), L. Emygdio, D. Frota Pessoa et A. Gomess.n. (R); ibid., ibid. (26.11.1887),
A. Schenk 2.877 (RB); ibid., ibid., 2.000 m s.m. (4.IX.1950), A.C. Brade 20.506 (RB); ibid., ibid. (22.V.1948),
BasilioCarríss.n.
(RB); ibid., Pedra da Baleia, 2.000 m s.m. I18.XII.1952), J. Vidal II - 5.703 (RB); ibid.,
Pedra do Sino, 2.200 m s.m. (31VII.1940), Brade 16.522 (RB, GH); ibid., ibid., 2.250 m s.m. (5.VI.1951),
Rizzini 674 (RB); Teresópolis, 2.000 m s.m. (20.VI.1959), A. Barbosa 114 (RB); ibid., próximo à Pedra
do Sino, 1.800 m s.m. (1.1952), J. Vidal 11-181 (RB).
Petrópolis — Matas nebulares próximo ao Morro da Bandeira, aproximadamente 1.500 m s.m. (1VII.1985),
C. Farney 763 et ai. (RB).

Esta espécie é muito próxima de P roubienna, talvez represente uma forma mais
desenvolvida desta.
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X. Série Australes

Chod.

Chodat in Engler u. Prantl. Nat. Pflanzenf. 3(4): 336, 1896, sphalm subseção
IV. Australes.
Erva com 7,5-50 cm de altura. Raiz axial espessa, relativamente profunda, com
até 15 cm de comprimento, pouco ou muito ramificada, amarela ou pardo-amarelada.
Caule inferiormente subterrâneo, freqüentemente muito ramificado desde a base
subterrânea; ramos cilíndricos na base, logo depois angulosos, superiormente um
tanto largos e achatados, esfriados, eretos ou subdecumbentes, numerosos, geralmente purpurescentes, simples ou ramificados para o ápice em forma de umbela
ou corimbo, desfolhados na base, glabros. Folhas alternas, numerosas, patentes ou
deflexas, sésseis ou subsésseis, pecíolo até 0,2 mm de comprimento; lâminas com
2-15 mm de comprimento e 0,4-1,4 mm de largura, linear, de ápice agudo e mucronulado, subcarnosa, glabra nas duas faces, não ciliadas nas margens. Racemos sésseis ou curtamente pedunculados, terminais, com 1-2 cm de comprimento, subcapitados, densifloros; raque glabra; pedicelo com 1,2-1,8 mm de comprimento, ereto
ou pêndulo na frutificação, glabro; bractéolas glabras, não ciliadas nas margens,
cedo caducas; a central com 1,5-3,8 mm de comprimento, 0,7-0,8 mm de largura,
lanceolada, de ápice agudo ou atenuado, 3-4 vezes maior que as laterais assimétricas. Flores com 3,2-6,2 mm de comprimento, alvas, azuladas ou roxas; sépalas externas glabras, não ciliadas nas margens, as superiores são lanceoladas, de ápice
agudo até atenuado, não alcançando a base da crista da carena até ultrapassandoa; sépala inferior ovado-elíptica, de ápice obtuso, subarredondado, obtusoacuminado, agudo ou subulado; sépalas internas elípticas, ungüiculadas na base,
obtusas ou subagudas no ápice levemente carenado e mucronulado, não ciliadas
na margem, do mesmo comprimento ou pouco maiores que a carena. Corola caduca no fruto. Carena gibosa, emarginada dorsalmente no ápice do ungüículo; crista
com 3-8 pares de lobos, os laterais começando no ápice da abertura do cúculo;
pétalas laterais internas irregularmente oblongo-elípticas, oblongo-obovadas, de ápice
obtuso, com pêlos da base até a sua parte mediana, menores que a carena. Bainha
estaminal ciliada nas margens; anteras oblongas e subsésseis. Ovário suborbicular,
levemente alado no ápice; estilete reto ou sub-reto, terminado em uma cavidade
pré-estigmática em forma de coifa esférica, com pêlos em seus bordos e um estigma globoso em sua extremidade inferior. Cápsula orbicular ou suborbicular, mal emarginada no ápice, leve e irregularmente alada nas margens; freqüentemente um dos
lados mais desenvolvido que o outro; semente esferóide, esferóide-piriforme ou elíptica; carúncula curta, galeada, córnea, pubérula, prolongada em dois apêndices
membranáceos e levemente encurvados nas extremidades inferiores, igualando ou,
mais freqüentemente, ultrapassando o corpo da semente; embrião reto e oblongo.
87. Polygala aspalatha L. var. aspalatha.

(Fig. 11 a-l).

Linnaeus, Mant. Plant.: 99, 1767; Willdenow, Sp. PI. 3: 871, 1802; A.P. De Candolle in DC. Prodr. 1: 327, 1824; Bennett in Martius, Fl. Brás. 13(3): 26, t. 10, Fig.
2 (habitus cum analysi) et t. 30 A, Fig. 25 (sêmen), 1874; Chodat, Mém. Soe. Phys.
etd'Hist. Nat. Genève, 31, 2(2): 294, t. 26, Figs. 20-21, 1893; Grondona, Darwiniana 8 (2-3): 353, Fig. 27, 1948; Wurdack et Smith in Fl. Ilust. Catarinense, Fase. Poliga: 52, t. 1, Fig. f-h, 1971.
= P neaei DC, Prodr. 1: 329, 1824; Benn., loc. cit., pro syn.
= P. polycephala St.-Hil. in Saint-Hilaire, Jussieu et Cambessèdes, Fl. Brás. Mer.
2: 16, 1829 p.p.
Folhas com 12-15 mm de comprimento, 0,4-1,0 mm de largura, patentes, com
entrenós de (0,5-)1,5-5 mm de comprimento. Flores com (4-)4,5-6,2 mm de comPolígalas do Brasil - Seção Polygala
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primento; sépala externa inferior lanceolado-subulada, sépalas externas superiores
lanceolado-atenuadas, pouco menores até maiores que a carena cristada. Bractéola
central com 2-2,5 mm de comprimento.
Tipo: "Habitai

in Brasília.

Arduini."

Distribuição Geográfica: Uruguai, Argentina e Brasil, nos estados do Rio Grande
do Sul, Paraná e Santa Catarina.
Material Examinado
Uruguai — Cerro de San Miguel, Saint-Hilaire, Cat. C2, ri. 2.028bis. Isíntipo de P. polycephala
P); Colônia salles au bord. du Rio de Ia Plata, Saint-Hilaire, Cat. C2, n. 2374 ter., (P).
Brasil — Sellow s.n.

87a. P. aspalatha L. var. comosa

St.-Hil.,

C h o d . (Fig. 11 n-u).

Chodat, Mém. Soe. Phys. et d'Hist. Nat. Genève, 31, 2(2): 295, 1893.
= P. polycephala St.-Hil., loc. cit. p.p.
Folhas e flores como em P. aspalatha L. var. aspalatha; racemos mais comosos; bractéola central com ca. de 3,8 mm de comprimento.
Tipo: "P.p. var. comosa, n. 1.543, in Hb. Mus. Paris, St.-Hil. 3, n. 1.875 cat. sub.
nom. P. polycephala."
Distribuição Geográfica: Brasil, no estado do Rio Grande do Sul.
Material Examinado
Rio Grande do Sul — Estância do Silveira, Saint-Hilaire

1.875 bis du Cat. C2 (síntipo de P. polycephala

St.-Hil., P).

88. P. cyparissias

St.-Hil. et M o q . var. cyparissias.

(Fig. 11 v-l').

Saint-Hilaire et Moquin, Ann. Roy, Sei. Art. Orleans 9: 47, 1828; Saint-Hilaire
in Saint-Hilaire, Jussieu et Cambessèdes, Fl. Brás. Mer. 2: 15, 1829; Bennett in Martius, Fl. Brás. 13(3): 25, t. 30 A, Fig. 24 (sêmen), 1874; Chodat, Mém. Soe. Phys.
et d'Hist. Nat. Genève, 31(2): 295, t. 26, Figs. 22-23, 1893; Grondona, Darwiniana
6(1): 91, Figs. 1-3, 1942 e 8(2-3): 351, Fig. 26, 1948; Wurdack et Smith in Reitz, Fl.
Ilust. Catarinense, Fase. Poliga.: 49t. 7, Fig. d-f, 1971; Marques, Rodriguésia 31(48):
313, est. 82-84, 1979.
= P corisoides St.-Hil., loc. cit.: 17, t. 83; Chodat, loc. cit.: 296, pro syn.
= P. cyparissias St.-Hil. et Moq. var. corisoides (St.-Hil.) Chod., loc. cit.; Marques,
loc. cit. pro syn.
Folhas com 2-9 mm de comprimento, 0,4-1,4 mm de largura, com entrenós de
0,3-1,2 mm de comprimento, patentes e/ou deflexas. Flores com 3,2-4,0 mm de comprimento; sépala externa inferior ovada, oblonga ou elíptica, de ápice agudo,
subobtuso-acuminado ou, mais raramente, obtuso até arredondado (Fig. 11 /'); sépalas externas superiores ovadas, lanceoladas ou elípticas, de ápice agudo ou
subobtuso-acuminado, não alcançando até pouco ultrapassando a base da crista
da carena.
O polimorfismo muito acentuado em toda a planta, como por exemplo, nas
sépalas, nas pétalas laterais internas, nas sementes, no número de lobos da crista
da carena e no tamanho e largura das folhas, mostra-nos a evidente plasticidade
fenotípica de P. cyparissias. Ela é uma planta heliófila e higrófila, característica da
restinga, cresce ao nível do mar até uma altitude de 5 m s.m.; é abundante, sobretudo nos agrupamentos vegetais herbáceos situados nas antedunas. Floresce durante o ano todo, e é conhecida vulgarmente pelos nomes de alecrim-da-praia,
avenca-da-praia e timutu-pinheiro-da-praia.
P. cyparissias é muito próxima de P. aspalatha, contudo Wurdack et Smith
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(1971:52), ao redescreverem esta última, a consideraram como característica do planalto, sendo encontrada nos campos sujos de vegetação herbácea alta, bem como
sobre solos rochosos e em capoeiras, tendo como área de dispersão o Paraguai e
o nordeste da Argentina e, no Brasil,. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.
Infelizmente, de P aspalatha só examinamos, até agora, um exemplar coletado por Sellow (G.) e os tipos de P. polycephala St.-Hil., espécie considerada sinônima da outra. Espera-se que, com trabalho experimental e estudos citogenéticos,
se possa mais tarde esclarecer melhor a validade de P. cyparíssias como espécie.
Tipo: "Nascitur in maritimisprope Armação dltapoeoroia in província Sanctae Catharinae, necnon ad ripas lacus Araruama in província Rio de Janeiro."
Distribuição Geográfica: Argentina, Uruguai e Brasil, nos estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
Material Examinado
Brasil - Saint-Hilaire s.n. (Fotótipo, F-34.952).
Ceará — Fr. Allemão et M. de Cysneiros 74 (R).
Paraíba - Baía da Tradição (18.X.1959), J.C. de Moraes 2.281 (S, US).
Pernambuco — Olinda, Praia de Rio Doce, CG. Leal et Octavio A. da Silva 204 (RB); Recife, dunas
de Boa Viagem (111.1937), Vasconcelos Sobrinho s.n. (RB).
Alagoas - Barra Grande, J.l. Falcão 1.177 et ai. (20.IX.1954) (RB).
Bahia - Ilhéus, B. Luschnath36i\AS37)
(RB); Itapoã, Fazenda Buraquinho (17.IX.1955), Clotildes Costa
999 (RB).
Rio de Janeiro - (VII.1837), G. Gardner 737 (1834), C Gaudichaud 697 (G); (1879), Glaziou 10.268 (S);
(VII.1894), Ule 3.585 (R) (1844), Widgrens.n. (UPS); Praia de Copacabana (1.1853), Luschnath s.n. (RB);
ibid. (2.VI.1887), Schwacke 5.530 (RB); Praia de Ipanema (15.XI.1934), Mello Barreto 6.219 (F); (1927),
W. Harshberger807(US);
Praia da Gávea (21.XI.1928), L.B. Smith 1.303 (F, GH, US, S); ibid. (VII.1916),
A. Frazão s.n. (RB); ibid. (30.lll.1948), O. Machado s.n. (RB); Barra da Tijuca (2.111.1948), E. Pereira 575
(RB); ibid. (6.VII.1917), P. Campos Porto 640(RB); ibid. (23.1.1943), Kuhlmann 6.207'(RB); ibid. (XII.1934),
Brade s.n. (RB); ibid. (10.VII.1950), A. Duarte2.759 (RB); Araruama (28.IV.1935), P. Occhioni29.351 (RB);
Guaratiba, praia de Grumari, M.R. Vidalet W.N. Vidal350, 318 (RB); Município de Mangaratiba (19.XI.1966),
G. Eiten et L.T. Eiten (US); Restinga de Jacarepaguá (13.IX.1931), B. Luiz 637 (GH); Praia de Sernambetiba (4.IV.1952), L.B. Smith 6.416 (Rft ibid. (3.IX.1952), J. Cuatrecasas et A.P. Duarte26.630 (US); São
Pedro da Aldeia (IX.1881), Schwacke 3.083 (RB).
São Paulo - Santos (25.XI.1874), H. Mosén 2.779 (UPS, S); Guarujá (17.V.1916), Dusén 18.120 (S).
Paraná - Paranaguá, Pontal do Sul (19.1.1969), G. Hatschbach 20.859 (RB); Guaratuba (31.XII.1911),
Dusén 13.763 (S).
Santa Catarina - Araquari, Barra do Sul (29.X.1953), Reitz 5.810 (S); Florianópolis, Armação (15.VII.1951),
B. Rambo 50.303 (B); Campos de São Miguel (10.VII.1885), Schwacke 4.947 (RB).
Rio Grande do Sul - Barra do Rio Grande (1.XI.1936), W.A. Archer 4.292 (GH, RB); Ilha dos Marinheiros (24.XI.1892), G.D. Malme 364 (UPS, S, R).

88a. P. cyparíssias

St.-Hil. var. laxifolia

Chod.

Chodat, Mém. Soe. Phys. et d'Hist. Nat. Genève 31, 2(2): 296, 1893; Wurdack
et Smith, Fl. Ilust. Catarinense, Fase. Poliga.: 49, 1971, pro syn.; Marques, Rodriguésia 31(48): 313, 1979.
Folhas com 12-15 mm de comprimento, 0,4-1,4 mm de largura, com entrenós
de (0,5-)1,5-5 mm de comprimento. Flores com 3,2-4 mm de comprimento; sépala
externa inferior ovada ou lanceolada, de ápice agudo ou subobtuso-acuminado; sépalas externas superiores ovadas, lanceoladas ou oblongas, de ápice agudo, não
alcançando até pouco ultrapassando a base da crista da carena.
Tipo: "St.-Catherina (dVrville), Sello n? 5.964, p.p., St.-Hil. 735 (v. s. in Hb. Berol.)."
Distribuição Geográfica: Brasil, nos estados de São Paulo, Paraná e Santa
Catarina.
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Material Examinado
São Paulo - Ibatuba, BR-101, km 13,0 m s.m. (18.IV.1979), P Paulo Jouvin 535 (RB).
Paraná - Caiobá, 35 km ao sul de Paranaguá, I1.X1.1947), G. Tessmann s.n.(RB); Pontal do Sul (19.1.1969),
Hatschbach 20.859 et ai. (RB).

Espécies

duvidosas

1. Polygala juncoides Chod., Mém. Soe. Phys. et d'Hist. Nat. Genève, 31, 2(2): 210,
1893: "Habitatin Brasília prov. S. Paulo: Burchell Cal. n? 5.578 (Hb. Bruxel.)"
2. Polygala pseudojuncesa Chod., loc. cit.: 211: "Habitatin Brasília prov. S.Paulo:
Burchell n. 5.578 (Hb. Bruxel.)
Bennett (1974:20), ao redescrever P. juncea St.-Hil., cita os seguintes materiais: "Habitat in prov. S. Paulo et Goyaz: Burchell n. 5.578 et 6.132. In Minas Gerais: St.-Hil."
Chodat (1893:210, 211), para P juncea. St.-Hil., cita o material coletado por
Saint-Hilaire e depositado no herbário de Paris e cria P. juncoides e P. pseudojuncea, mencionando o mesmo material-tipo (leg. Burchell 5.578) depositado no herbário de Bruxelas. Embora as tenha colocado na série nudicaules, as descrições
são bem diferentes. P. juncoides é descrita com caules angulosos, pouco ramificados; sépalas internas obovado-oblongas, obtusas, maiores que a carena cristada;
anteras com quase a metade dos filetes livres; cápsula duas vezes mais curta que
as alas; sementes elípticas, atenuadas nas duas extremidades, hirsuta com pêlos
densos; apêndices membranáceos, duas vezes mais curtos que a semente. Já P.
pseudojuncea apresenta a seguinte diagnose: caules tênues cilíndricos, ramificados; sépaias internas sublineares ou lanceolado-lineares, subagudas, pouco mais
curtas que a corola; anteras subsésseis; cápsula e sementes não vistas.
Do material botânico gentilmente cedido pelo herbário Jardim Botanique de
Belgique, Bruxelas, veio apenas uma exsicata de Burchell com o n? 5.578, determinado como P. pseudojuncea e uma outra de Burchell com o n? 6.132 determinado
como P. juncea.
Ao examinar-se o material leg. Burchell n? 5.578, determinado como r. pseudojuncea, verifica-se que ele coincide com a diagnose de P juncoides e o material
leg. Burchell n? 6.132, determinado por Bennett como P. juncea, muito se assemelha à diagnose de P. pseudojuncea.
Supomos que o material Burchell n.° 5.578 seja o holótipo de P. juncoides, que
por sua vez parece ser sinônimo de P. nudicaulis, e o n? 6.132, o holótipo de P.
pseudojuncea, muito afim de P pseudosericea.
Acredita-se que houve uma troca de etiquetas durante a montagem dos materiais, acarretando um erro na época da publicação. A escassez do material de ambas as espécies impossibilitou-nos de melhores estudos e, diante do exposto, as
consideramos duvidosas até que a descoberta de isótipos possa dar melhores
esclarecimentos.
3. Polygala pseudostricta Chod., loc. cit.: (2): 249, t. 24, Fig. 31, 1893. "Species
rara, habitat in Brasília meridionali prope S. Theresa prov. Rio Grande do Sul: St.Hil. (v.s. in Hb. Berol. spec. typ. a cl. St.-Hil. communicat.).
O material botânico solicitado ao herbário Berol. ex-Botanischer Garten und
Botanisches museum Berlin-Dahlemm, foi-nos enviado, porém a espécie acima citada não foi incluída. Chodat a colocou na série Ericoideae próxima de P. bryoides
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St.-Hil e de P strícta e a descreveu com caule com ca. de 10 cm de comprimento
e sublenhoso. Na ausência do tipo, não nos foi possível identificá-la.
4. Polygala heterophylla Scheele in Linnaea 12: 356, 1838; "In província Minarum
generalium leg. Hartleben. Flores fere Polygalae Chamaebuxi'."
Bennett a colocou próxima de P. obovata St.-Hil. Na ausência do tipo, não nos
foi possível sinonimizá-la ou dar-lhe um novo nome, já que sabemos que P. heterophylla Scheele (1838) é um nome ilegítimo por ser um homônimo posterior de
P heterophylla Willd. (1802).
5. Polygala gracilis H. B. K., Nov. Gen. et Sp. PI. 5: 401, 1821: "Crescit locis humidis prope pagum Maypures Onnocensium."
Não analisamos o tipo e, até o momento, ainda não nos foi possível identificá-la.

CONCLUSÕES
As espécies da seção Polygala são plantas heliófilas, em geral higrófilas, principalmente dos campos úmidos, arenosos e pedregosos, podendo ser também encontradas em cerrados, restingas, e algumas, muito raramente, também em caatingas. Apenas P. lancifolia ocorre no interior de matas semidevastadas.
Muitas espécies apresentam caule folioso a subáfilo, esparsa e densamente
glanduloso-piloso, sementes glabras a pilosas, ílores alvas, cremes, róseas, lilases
a purpúreas, ocasionando a criação de falsas espécies.
Polygala pseudocelosioides, por exemplo, foi criada por Chodat tendo como
espécie muito próxima P. celosioides Benn., da qual a separou por esta apresentar
sementes glabras e aquelas sementes pilosas.Encontram-se em uma mesma população, em Sete Cidade do Piauí, indivíduos com sementes glabras e indivíduos com
sementes pilosas. Esta variação foi observada também em P. sedoides, P herbiola,
P lagoana, P. vollii, P. glazioui e P tenuis.
Segundo Mayr (1970), em espécies com reprodução sexuada, não se encontram dois indivíduos geneticamente idênticos. O termo "polimorfismo" sempre se
refere à variabilidade dentro de uma população e é usado para designar variação
descontínua, genética.
Daí acreditar-se que sementes glabras e pilosas possam ser polimorfismos de
uma única população de P celosioides.
Neste trabalho, sinonimizamòs P. microspora com P. sedoides, P. adenophora
subvariedade gracilis com P adenophora, P zindae com P. varíabilis, P leptolopha
var. leptopha e var. flexuosa com P. adenophylla, P. cuspidata var. mucronata com
P. cuspidata, P hygrophiloides com P. timoutoides, P. gardneríana com P. hygrophila, P. carphoides var. sublatifolia e P. radlkoferí com P. carphoides, P spruceana,
P. hohneana, P bracteoglandulosa e P. pseudocelosioides com P celosioides, P.
bryoides var. pygmaea com P bryoides, P hatschbachii com P. sabulosa, P. itatiaiae
com P. cneorum, P densifolia var. grandiflora e P cipoensis com P. densifolia, P carunculata com P tuberculata, P rubiaefolia com P. wettsteinii, P. apressa var. gracillima e P subspicata com P. apressa. Rebaixou-se à categoria de variedade, P. chapadensis, P witellina, P comata, P maguirei, P juniperoides, P rostrata, P. exasperata, P fendlerí e P. oxyrhynchos.
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Deseja-se, num futuro próximo, adquirir novos conhecimentos e dar outras contribuições, completando, mais e mais, o estudo das espécies da família Polygalaceae. Enquanto isso, espera-se que a chave analítica elaborada neste trabalho possa identificar muitas polígalas ainda existentes na flora brasileira.
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Fig. 1 - P. sedoides (leg. G.M. Barroso 125 ef ai, RB): a - flor; b~ carena; - c - androceu; dgineceu; e - semente; P. adenophora (leg. Leprieu, G): f - flor; g - gineceu; P longicaulis (leg. Martinelli 3.790 et ai., RB): h - flor;/ - fruto; P. pseudovaríabilis (leg. Gardner 3.016, W):y - flor;*- - gineceu;
/ - fruto; m — semente; P. variabilis (leg. G.M. Barroso 144, RB): n — androceu; o — semente; P.
remansoensis (leg. Ule 7.221, G): p - semente; P. herbiola (leg. Hatschbach 40.105, MBMI: q - flor;
r — gineceu; s - fruto; r - semente; u - sépalas externas; v — uma das pétalas laterais; P. herbiola
var. viteilina (leg. Irwin 16.314 et ai, S): x — uma das pétalas laterais; z — sépalas externas; P. herbiola
var. chapadensis (leg. F.C. Hoehne 3.127, SP); a' - semente; P. subitilis (leg. Irwin 14.554 et ai., F):
b' - flor; c' - gineceu; d' — fruto; e' - semente; P. saprophytica (leg. Hoehne 3.184, R): f — flor;
g' — gineceu; h' - semente; P. apparicioi (leg. A.P. Duarte 2.081, RB): f — flor; /'— gineceu; k'—
semente; P. juncea (leg. Saint-Hilaire 366, P): /' - bractéolas; m' — flor; nK — sépalas externas; o' —
uma das sépalas internas; p' — corola; q' - uma das pétalas laterais; r' - carena; s' - gineceu; t'
- fruto; u' — semente.
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Fig. 2 — P. adenophylla (leg. Malme 76, S): a— flor; 6 — gineceu; c — sépalas externas; d — uma
das sépalas internas; e — semente; P. wittrockiana (leg. Malme 78, S): f — flor; g — bractéolas; h —
sépalas externas; / — gineceu, P. distans lleg. Saint-Hilaire, P);y - flor; k - bractéolas; / — sépalas
externas; m — uma das sépalas internas; n - gineceu; P. galioides (leg. B. Pickel 3.357, F); o — flor;
p — bractéolas; q — sépalas externas; r — carena; s — androceu; f — gineceu; u — fruto; v — semente; P. molluginifolia (leg. Dusén 15.664, SI: x - flor; z - bractéolas; a' - sépalas externas; b' - uma
das sépalas internas; c' — fruto; d' - semente; P. asperuloides (leg. Irenice 327, RB): e' — flor; f —
bractéolas; g' - sépalas externas; h' — uma das sépalas internas; /' - carena;)' - androceu; k' gineceu; /' — fruto; m' — semente.
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Fig. 3 - P. cuspidata (leg. Irwin 22.679 et ai., F): a - flor; b - bractéolas; c - sépalas externas;
d- — uma das sépalas internas; e — carena; f - crista; g — uma das pétalas laterais; h — androceu;
/ — gineceu;/ - fruto com as sépalas; k — fruto; / — sementes; P. comata(\eg. S. Lima et Brade 14.247,
RB): m - flor; n - crista; o - bractéolas; P. bracteata (leg. Pohl 3.345, W): p - flor; q - bractéolas;
r — sépalas externas; s — uma das sépalas internas; í - crista; u - androceu; P. irwinii (leg. D. Amaral
170, RB): v - flor; x — bractéolas; z — sépalas externas; a' — uma das sépalas internas; b' — crista;
c' - androceu; d' — semente; e' — embrião; P. timoutou (leg. Kuhlmann 2.075, RB): f — flor; g' —
bractéolas; h' - sépalas externas; /' - uma das sépalas internas; /' - crista; k' - semente.
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Fig. 4 — P. carphoides (leg. Fontella 1.125 et ai., RB): a — flor; b — bractéolas; c — sépalas externas;
d - uma das sépalas internas; e — crista; f — fruto com as sépalas; g - fruto; h - semente; P. timoutoides (leg. J. Costa 1.231, RB): /' — flor;/ - bractéolas; k - sépalas externas; / - uma das sépalas
internas; m — carena; n — crista; o — uma das pétalas laterais; p — fruto com as sépalas; q — fruto;
r - semente; P. hygrophila (leg. Murca Pires 52.081 ef ai., F): s - flor; t - bractéolas; u - sépalas
externas; v— uma das sépalas internas; x — crista; y - fruto; z - semente; P. celosioides (leg. Pohl
2.023, W): a' — flor; b' — bractéolas; c' — sépalas externas; d' — uma das sépalas internas; e'— carena; f" — crista; g' - uma das pétalas laterais; h' - androceu; /' - gineceu;/' - fruto com as sépalas;
k' — fruto; /' — semente; m' — embrião; rí — semente (leg. Irwm 32.805 et ai.); P. atropurpurea (leg.
Saint-Hilaire, P): o'— flor; p' - bractéolas; q' - sépalas externas; r' - uma das sépalas internas; s'
- carena; t' — crista; u' — uma das pétalas laterais; v'- androceu, x' - gineceu; w' — fruto com
as sépalas; y' - fruto; z' — semente.
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Fig. 5 - P. pseudoerica (leg. D. Romariz, RB): a - bractéolas; b - flor; c - sépalas externas; d —
uma das sépalas internas; e — carena; f— cristas; g — uma das pétalas laterais; h — androceu; / —
gineceu;/ - fruto; k - semente; P pseudoerica var. juniperoides (leg. Irwin 22.620 et ai., RB): / - uma
das sépalas internas;/? moquiniana (leg. Saint-Hilaire 1.587, P);m - bractéolas; n - flor; o - sépalas externas; p — carena; q — crista; r — uma das pétalas laterais; s - fruto; t — semente; P obovata (leg.
Saint-Hilaire2.609, P);u - bractéolas; v - flor;x - carena; w - crista;/ — gine.ceu;z- sépalas externas;
a' — fruto; b' - semente; P. multiceps (leg. Pohl 598, F): c' - bractéolas; d' — flor; e' — carena; f
- uma das sépalas internas; g' - gineceu; h' - sépalas externas; P sabulosa (leg. A.C. Brade 19.685,
RB): /' - flor;/' - fruto; k' - semente (leg. Regnell III 160, BR); /' - fruto; m' — semente; P cneorum
(leg. Saint-Hilaire 211, P): rí — bractéolas; o' — flor; p' — sépalas externas; q' — fruto; r' — semente;
P bryoides var. bryoides (leg. Saint-Hilaire 206, P): s' - bractéolas; t' — flor; u' — sépalas externas;
P bryoides var. abietina (leg. Vauthier 477, P): v' — flor; x' — bractéolas; z' — sépalas externas; P. rígida
(leg. Saint-Hilaire 882, P); a" - bractéolas; b" - flor; c" - sépalas externas; P. coríacea (leg. SaintHilaire 902, P); d" — bractéolas; e" - flor, f" — sépalas externas.
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Fig. 6 - P hanchetii (leg. Irwin 26.536, RB): a - flor; b - bractéolas; c - sépalas externas; d uma das sépalas internas; e — carena; f — uma das pétalas laterais; g — gineceu; h — androceu; /
- fruto;) - semente; k — embrião; P pseudocoriacea (leg. Gardner 3.582, G): / - flor; m — bractéolas; n - carena; o - uma das pétalas laterais; P. stricta (leg. Saint-Hilaire 443. P): p - flores; q bractéolas; r — sépalas externas; s — uma das sépalas internas; í — carena; u — uma das pétalas laterais; v — androceu; x — gineceu; P regnelli (leg. Malme, S); z — flor; a' — sépalas externas; b' —
carena; c' - uma das pétalas laterais; d' - fruto; e' — semente; P. dusenii (8.244, F): f - flor; g' bractéolas; h' — carena; /' - uma das pétalas laterais;/ - androceu; k' - gineceu; /' — uma das sépalas externas; P lycopodioides (leg. Hatschbach 11.662, F): m' - flor; rí - bractéolas; o' — sépalas externas; p' - fruto; q' - semente (leg. Dusén 9.106, UPS); r' - fruto; s' - semente.
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Fig. 7 - P. pumila (leg. Dusén 8.941, SI: a - flor; b - bractéo/as; c - sépalas externas; d - uma
das sépalas internas; e — carena; f - uma das pétalas laterais; g - androceu; h — gineceu; í — fruto;
/ — semente; P. chamaecyparis (leg. Uk: 7.128, HBG): k — flor; I — sépalas externas; m — uma das
sépalas internas; n - carena; o — uma das pétalas laterais; p — gineceu; q - bractéolas, r - fruto;
s - semente; P. bocainensís (leg. Brade 20.967, RB): t — flor; u — sépalas externas; v — uma das
sépalas externas; x - fruto; z - semente; P. subverticilada (leg. Reitz 9.779 et Klein, MBM): a' - flor;
tí - sépalas externas, c' - uma das sépalas internas; P. sincorensis (leg. S.A. Mori 12.469 et ai., CEPEC); d' — flor; e' - sépalas externas; f — uma das sépalas internas; g' - gineceu; h' — carena;
f - uma das pétalas laterais;/' - semente; P. thfurcata (leg. Ule 7.317, HBG); k' - flor; /' - sépalas
externas; m' - uma das sépalas internas; rí — carena; o' - pétalas laterais; p' - gineceu; q' - semente; P. angulata var. angulata (leg. Urbano 8.827, HUJF): f - flor; s' - bractéolas; f' - androceu; u'
- gineceu; v' - semente; w' - apêndice da semente; P. angulata var. difusa (leg. Dusén 10.976. MBM):
x' - flor; y' - bractéolas; z' - semente; P. densifolia var. densifolia (leg. Saint-Hilaire 2.165, P): a"
— flor; b" - bractéolas; c" - androceu; P. densifolia var. minor (leg. Saint-Hilaire 454, P); d" - flor;
e" - bractéolas; f" - androceu; g" - gineceu; h" - fruto; /" - semente; P. densifolia var. rostrata
(leg. Martius, M): /'" - flor; k" - bractéolas; / " - fruto; m" - semente.
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Fig. 8 — P tuberculata (leg. S.A. Mori 13.152 et ai.. CEPECV. a — fruto; b - sementes; P. sericea (leg
Martius, M): c - fruto com as sépalas; d - fruto; e - semente; P westtsteinii (leg. M. Wacket, W)
f - fruto; g - sementes; P. exigua (leg. Pohl 2.701, W): h - flor; ;' - bractéolas; j - carena; k uma das pétalas laterais, / — abertura da carena; m — androceu; n — gineceu; o - fruto; P. minima
(leg. Pohl 1.071, W); p — flor; g — carena; r — uma das pétalas laterais; s - androceu; t — gineceu;
u — frutos; v — sementes; P. glochidiata (leg. Irwin 22.661 er ai., RB); w — flor; / - carena; z —
uma das pétalas laterais; a' - abertura da carena; b' - frutos; c'. - semente; P. tenuis (leg. Y. Mexia
5.835): o" — flor; e' — bractéolas; f - sépalas externas; g' - carena; h' — uma das pétalas laterais,
/' - gineceu;;' - androceu; k' - fruto; /' - sementes; P stephaniana (leg. R I . Krieger 8.273, HUJF):
m' - flor; n' - bractéolas; o' - semente; P filiformis (leg. G. Eiten 8.534); p' - flor; q' — gineceu;
r' — fruto; s' — semente; P malmeana (leg. Malme 1.448, S): t' - flor; u' — bractéolas; v' — semente;
P leptocaulis (leg. Saint-Hilaire 1.795, P): w' - flor; x' - bractéolas; y' - fruto; z' - semente; P. leptocaulis var. glochidiata (leg. Glaziou 12.431, C): a" - semente; P stenocaulon (leg. Hatschbach 36.093,
MBM): b" - flor; c" - fruto; d" - bractéolas; e" - semente; P. pseudosericea (leg. Dusén 9.026,
S): f" — flor; g" - bractéolas; h" — fruto; /'" — semente.
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Fig. 9 - P. tamariscea (leg. Pohl 3.098, G): a - flor; b - bractéolas; c - sementes; P lagoana (leg.
Heringer 17.407 ef ai., IBGE): d — flor; e - bractéolas; f - fruto; g - semente; h - sépalas externas;
P monosperma (leg. Pohl 3.278, W): / - fruto;/ - bractéolas; k - semente; / - sépalas externas;
P nudicaulis (leg. Pohl 377, W); m - flor; n - bractéolas; o - sépalas externas; p - fruto; q - semente; P equisetoides (leg. Saint-Hilaire, P): r — flor; s — bractéolas; f — sépalas externas; u — carena; v - uma das pétalas laterais; x — fruto; z - semente; P remota (leg. Pohl 144, M): a' — flor; b'
- bractéolas; c' — sépalas externas; d' — carena; e' — uma das pétalas laterais; f — fruto; g' — semente; P apressa (leg. Schomburgk81, G):h' — flor;/' - bractéolas;/' - sépalas externas; k' — fruto;
/' - semente; P paniculata (leg. E. Pereira 29, RB): m' - flor; rí — bractéolas; o' — gineceu; p' fruto; q' - semente; P alfredii (EPAMIG 1.850); r' - flor; x' - fruto (leg. Gardner 1.453, G.); s' flor; t' - flor; u' - bractéolas; v' - gineceu; w' - semente; / - fruto (leg. M.C. Gonçalves 62, RB)'
z' - fruto.
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Fig. 10 — P. pulchella (leg. Saint-Hilaire, P): a — flor; b — bractéolas; c — gineceu; d — fruto; e —
semente; P linoides (leg. Ule 601, HBG): f — flor; g — bractéolas; h — fruto; / — semente; P. vollii
(leg. Brade 17.106, RB);y - flor; k — biactéolas; / — gineceu; m — fruto; n - semente; P. campestris
(leg. Martinelli 1.600, RB): o — flor; p — bractéolas; q — gineceu; r — fruto; s — semente; P. resedoides (leg. Saint-Hilaire 2.107, P): t — flor; u — bractéolas; v - gineceu; x — fruto; z — semente; P.
brasiliensis var. brasiliensis (leg. Saint-Hilaire, P): a' — flor; b' - bractéolas; c' - androceu; d' — gineceu; e' — carena; f — uma das pétalas laterais; g' — fruto; h' - semente; P brasiliensis var. cordata
(leg. Widgren 734, UPS): /' - bractéola central; P guimaraensii (leg. Brade 19.685, RB):/" - flor;
k' — bractéolas; /' — carena; m' — uma das pétalas laterais; n' — semente; P. aphylla (leg. Sello 1.307,
M); o' - flor; p' - bractéolas; q' — gineceu; r' - carena; s' - uma das pétalas laterais; f - fruto;
u' - semente; P. glazioui (leg. F. Tamandaré 6.414 ef ai., RB): v' - flor; x' — bractéolas; z' — gineceu;
a" — carena; b" — uma das pétalas laterais; c" — fruto; d" — semente; P. bonahensis (leg. Malme
114 B, S): e" — flor; f" — bractéolas; g" — uma das sépalas internas; h" — gineceu; / " —• fruto;
j" — semente; P. duarteana (leg. Saint-Hilaire, P): k" — bractéolas; /" — uma da sépalas internas;
m" — fruto; n" — semente; P lancilolia (leg. E. Pereira 7.087, RB): o" — fruto; p" — bractéolas; q"
— semente; P. roub/enna (leg. Saint-Hilaire, P); r" — fruto; s " - bractéolas; f" - semente; P. revoluta
(leg, Schenk 2.877, RB): u" — semente; v" — fruto; x " — bractéolas.
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Fig. 11 — P. aspalatha var. aspalatha (leg. Saint-Hilaire 2.374, P): a — flor, b — bractéolas; c — sépalas
externas; d — carena; e — crista; f — uma das pétalas laterais; g — androceu; /' — gineceu; / — fruto
com as sépalas; k — fruto; / - semente; m — uma das sépalas internas; P aspalatha var. comosa (leg.
Saint-Hilaire 1.875, P): n - flor; o - bractéolas; p - sépalas externas; q - carena; r — crista; s —
uma das pétalas laterais; t — androceu; u - gineceu; P cyparissias (leg. Saint-Hilaire 1.735, P): v —
flor; x - bractéolas; z — sépalas externas; a' - uma das sépalas internas; b' — carenas; c' — crista;
d' - uma das pétalas laterais; e' — androceu; f - gineceu; g' - fruto com as sépalas; h' — fruto;
/' - semente,(leg. Saint-Hilaire, P, isótipo de P corisoides): j' - flor;*' - bractéolas;/'- sépalas externas.
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Bromelioideae (Bromeliaceae)
Morfologia do desenvolvimento pós-seminal
de algumas espécies*
Tânia Sampaio Pereira**

RESUMO
Apresenta-se neste trabalho um estudo inicial sobre a morfologia do desenvolvimento
pós-seminal das monocotiledôneas, onde alguns gêneros da família Bromeliaceae, subfamília Bromelioideae, são descritos baseados nas observações de várias espécies nativas.
Faz-se também uma cuidadosa análise morfológica das estruturas que se vão formando
ao longo do desenvolvimento, até a fase de planta jovem, e discute-se a terminologia detalhadamente, com o objetivo de adequar os termos às estruturas ao longo do processo.
ABSTRACT
This paper presents the results of an initial study about the morphology of the monocotyledons post-seminal development, based on some genera of Bromeliaceae, subfamily
Bromelioideae, which description are based on the germination of several natives species.
A circunstantial discussion of the terminology used here was made in order to adjust
the terms to the structures during the process. This was based on a morphological study
of the seedlings until its development in young plant of each specie observed.
INTRODUÇÃO
Embora a semente não seja o principal meio de perpetuação das espécies herbáceas de monocotiledôneas, ela é um dos produtos mais importantes de uma série de eventos biológicos que tem início com a floração e termina com a germinação. A partir do conhecimento da estrutura da semente, pode-se obter indicações
do seu comportamento que venham auxiliar nos estudos de germinação, no armazenamento e na criação de métodos de cultivo.
A observação do desenvolvimento da plântula permite diferenciar grupos taxonômicos, muito semelhantes entre si, assim como auxiliar estudos de regeneração. Para a moderna sistemática, que se baseia, entre outros aspectos, no maior
número de caracteres para comparação, o estudo morfológico da plântula constitui
mais um elemento de identificação.

* Dissertação de Mestrado apresentada à Coordenação do Curso de Pós-Gradução em Botânica da UFRJ.
*" Bolsista da CAPES. Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Laboratório de Sementes.
Recebido em 17/07/87; aceito para publicação em 05/07/88.
Arquivos do Jardim Botânico do Rio de Janeiro Vol. XXIX: 115-54

É notória a carência de pesquisas sobre monocotiledôneas, exceto para aquelas cujo cultivo é incentivado por questões econômicas. Por essa razão, encontram-se,
até hoje, citações da germinação de gramíneas como modelo didático do processo
para a classe, embora cada família o apresente diferentemente.
Como a subfamília Bromelioideae possui uma revisão taxonômica recente e completa (Smith & Dows, 1979), que serve de alicerce para um trabalho experimental,
ela foi escolhida como o primeiro passo para entender o processo de germinação
e as estruturas que surgem ao longo do desenvolvimento pós-seminal em certas
monocotiledôneas e ainda, adequar uma terminologia a cada grupo.
Por se tratar de uma família cujas espécies têm larga utilização paisagística por
sua beleza, fácil cultivo e poucas exigências fisiológicas, as bromeliáceas necessitam de estudos de regeneração, uma vez que suas espécies têm sido eliminadas,
por extrativismo, de muitos de seus sítios naturais.
Este trabalho objetiva não só caracterizar as principais fases do desenvolvimento
pós-seminal em cada gênero dessa subfamília, como fornecer subsídio para a elaboração de testes posteriores em Laboratórios de Análise de Sementes, através
do conhecimento da morfologia da plântula.
Como resultado da análise dos termos utilizados no presente trabalho, apresentase um glossário relativo à terminologia do desenvolvimento pós-seminal da subfamília Bromelioideae, com o objetivo de uniformizar o uso dos termos utilizados para
descrever tal desenvolvimento.
Deve-se acrescentar ainda que o número de espécimes observadas não foi o
mesmo para todos os gêneros estudados e ainda insuficientes para que este trabalho assuma pretensões taxonômicas.
MATERIAL E MÉTODOS
Foram utilizadas apenas sementes de gêneros nativos, fornecidas por viveiristas, provenientes de excursões botânicas e da coleção do Jardim Botânico do Rio
de Janeiro. Foram também utilizadas sementes de instituições nacionais e internacionais, obtidas através do intercâmbio científico.
Os testes de germinação foram desenvolvidos no Laboratório de Sementes do
Jardim Botânico do Rio de Janeiro.
As sementes beneficiadas foram acondicionadas em sacos de papel kraft e armazenadas em geladeiras, com a temperatura em torno de 5 o C, de acordo com
Downs (1974).
Para os ensaios de germinação, as sementes foram distribuídas (sem contagem prévia) em substrato de papel de filtro (SP) e em vermiculite (V), e regadas
regularmente com água deionizada. O experimento foi efetuado sob condições ambientais, em temperaturas mínima de 18° C e máxima de 31° C registradas em 1
(um) ano de testes, sob luz artificial fluorescente por um período de oito horas durante o dia, sofrendo influência de luz natural devido à disposição dos experimentos próximos de janelas.
Algumas espécies foram também testadas no escuro, objetivando verificar a
modificação das estruturas, e para tanto foram utilizadas caixas pretas vedadas com
substrato de papel.
A observação das fases da plântula foi feita em dias alternados, e as ilustrações realizadas com o auxílio de estereo-microscópio Zeiss de alcance de 0,8 X até
5,0 X, equipado com câmara clara.
As descrições foram baseadas em Brasil (1980), Stearn (1983) e Harrington &
Durrel (1957), e as definições contidas no glossário são fundamentadas nas obras
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de Gatin (1911), Boyd (1932), Mello Leitão (1946), Duke (1969), Esau (1974), Downs
(1974), Font-Quer (1975), Ferri et ai. (1978) e Downs (comunicação pessoal, 1985).
O estádio de plântula normal foi descrito detalhadamente, ressaltando-se as
estruturas essenciais e computando-o em dias. Os critérios adotados para considerar uma plântula normal em cada espécie observada foram: desenvolvimento radicial sadio, expansão total da primeira folha e aparecimento da segunda folha. A expansão da segunda folha delimita o término do desenvolvimento pós-seminal, e tal
fase foi considerada com a de planta jovem.
No final de cada experimento, as plantas jovens foram repicadas em xaxim e
cultivadas no Parque do Jardim Botânico do Rio de Janeiro.
As siglas usadas para os fornecedores de semente particulares foram formadas pelas iniciais dos seus respectivos nomes; para as instituições estrangeiras foram usados como siglas os nomes das respectivas cidades, e, para as nacionais,
suas siglas convencionais, como abaixo se seguem:
BERLIM

— Botanischer Garten und Botanischer Museum
Berlin-Dalen — Berlim — Alemanha Oriental.

CENARGEN

— Centro Nacional de Recursos Genéticos e Biotecnologia
EMBRAPA - Brasília - DF.

CNPMF

— Centro de Pesquisa de Mandioca e Fruticultura
EMBRAPA - Cruz das Almas - BA.

DS

— Dimitri Sucre (colecionador particular)
Rio de Janeiro — RJ.

EL

— Elton Leme Filho (colecionador particular)
Rio de Janeiro — RJ.

FRANKFURT

- Palmengarten - Frankfurt/Main
Alemanha Ocidental.

GM

— Gustavo Martinelli (colecionador particular)
Rio de Janeiro — RJ.

JBRJ

— Jardim Botânico do Rio de Janeiro (Viveiro de Bromélias)
Rio de Janeiro — RJ.

LEIPZIG

— Karl Marx Universitat — Sektion Biowissenschaften
Botanischer Garten — Leipzig — Alemanha Oriental.

MONTREAL

— Jardin Botanique de Montreal
Montreal — Quebec — Canadá.

RK

— Roberto Kautsky (colecionador particular)
Domingos Martins — Espírito Santo — ES.

VACRÁTÓT

— Hortus Botanicus
Vacrátót — Hungria.
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Relação do Material Examinado
Espécie
Acanthostachys
A. strobilaceae (Schultes
f.) Klotzsch
A. pitcairnoides (Mez)
Rauh et Barthlott
Aechmea
A. guarapariensis Pereira
et Leme
A. lingulata var. froesii
L. B. Smith
A. nudicaulis (Linnaeus)
Grisebach var. nudicaulis
A. recurvata var. ortigiesii
(Baker) Reitz
A. victoriana L B. Smith
var. victoriana
A. weilbalchii var.
pêndula Pereira & Moutinho
Ananas
A. lucidus Miller
(= A. erectifolius L B. Smith)
A. ananassoides (Baker)
L. B. Smith
A. ananassoides (Baker)
L. B. Smith
A. comosus (Linnaeus) Merrill
var. comosus
A. comosus (Linnaeus) Merrill
var. comosus
Híbrido "Perolera" x "Smooth
Cayenne"
Billbergia
B. alfonsis-joannis
Reitz
A. amoena (Loddiges)
Lindley var. amoena
B. chlorantha L. B. Smith
B. decora Poepping &
Endlicher
B. euphemiae E. Morren
var. euphemiae
B. magnífica Mez var.
magnífica
B. pyramidallis var.
lutea Pereira et Leme
B. pyramidallis (Sims)
Lindley var. pyramidallis
B. pyramidallis (Sims)
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Registro
LLS/JBRJ

Procedência

471/84

JBRJ

080/85

RK

015/85

EL

611/84

EL

731/83

JBRJ

042/84

JBRJ

728/84

EL

565/84

DS

105/85

CNPMF

106/85

CNPMF

153/85

CENARGEN

104/85

CNPMF

102/85

CNPMF

31/31

Montreal

155/85

EL

550/84
1962/102

JBRJ
Leipzig

616/84

EL

46/237

Frankfurt

377/84

EL

158/85

EL

379/84

EL

Relação do Material Examinado — Continuação
Lindley var. pyramidallis
B. zebrina (Herbert)
663/84
Lindley
Bromelia
B. antiachanta
639/84
Bertoloni
B. plumieri (E. Morren)
1963/100
L. B. Smith
Canistrum
C. lindenni (Regei) Mez
var. roseum E. Morren
630/84
forma procerum Reitz
C. lindenni (Regei) Mez
var. roseum E. Morren
82/85
forma procerum Reitz
Cryptanthus
C. bromelioides Otto Dietrich
747/84
var. bromelioides
Cryptanthus sp. G. Martinelli n? 8.223
292/84
Cryptanthus sp. G. Martinelli n? 8.225
293/84
Neoregelia
N. ampulacea (E. Moren)
83/85
L. B. Smith
N. carolinae (Beer) L. B.
297/84
Smith f. carolinae
N. carolinae (Beer) L. B.
566/84
Smith f. carolinae
N. carolinae f. tricolor
157/85
(M. B. Foster) M. B. Foster ex L. B. Smith
N. concentrica (Vellozo)
611/84
L. B. Smith
296/84
N. cruenta (R. Graham)
L. B. Smith
N. cruenta (R. Graham)
129/85
L. B. Smith
N. johannis (Carriere)
310/84
L. B. Smith
N. liliputiana
618/84
E. Pereira
N. zonata L. B. Smith
615/84
N. zonata L. B. Smith
736/84
Nidularium
N. billbergioides (Schultes f.)
734/84
L. B. Smith
N. fulgens Lemaire
610/84
N. seidelii L. B. Smith
737/84
& Reitz
Orthophytum
0. foliosum L. B. Smith
665/84
0. foliosum L. B. Smith
1523/65
Portea
P. petropolitana (Wawra)
54/85

EL

EL
Leipzig

JBRJ

EL

JBRJ
GM
GM
EL
EL
DS
EL
EL
JBRJ
EL
JBRJ
EL
EL
EL
EL
JBRJ
EL

Vacrátót
Berlim
GM
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Relação do Material Examinado — Continuação
Mez var. petropplitana
664/84
GM
P. silveirae Mez
Pseudoananas
152/85
CENARGEN
P. sagenarius (Arruda da
Câmara) Camargo
Quesnelia
733/84
Q. arvensis (Vellozo) Mez
JBRJ
Q. edmundoi var.
55/85
EL
intermedia Pereira
et Leme
746/84
EL
ü. liboniana (De Joghe)
Mez
739/84
JBRJ
Q. marmorata (Lemaire)
R. W. Read
81/84
JBRJ
ü. marmorata (Lemaire)
R. W. Read
735/84
EL
ü. quesneliana (Brongniart)
L. B. Smith
Streptocalyx
730/84
EL
S. curranii L. B. Smith
215/83
S. floríbundus (Martius
JBRJ
ex Schultes f.) Mez
576/84
JBRJ
S. poeppigii Beer
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Lubock (1892), em seu valioso trabalho sobre plântulas, descreve o fruto e a
semente das Bromeliaceae, enumerando alguns gêneros, e, tomando como base
a obra de Klebs (1881), descreve a germinação de Acanthostachys strobilaceae
(Schultes f.) Klotzsch.
Sargant (1903) utilizou plântulas de várias espécies de Liliaceae para fundamentar
sua teoria sobre a origem das monocotiledôneas. Este é o primeiro trabalho a utilizar o termo bainha cotiledonar para diferenciar a porção emergente do cotilédone.
Gatin (1911) foi o primeiro a utilizar as Bromeliaceae para estudos de germinação, e fornece descrições sucintas, porém precisas, fundamentadas na anatomia
da plântula em vários estágios, com base em espécies das três subfamilias.
Sargant & Arber (1915) fazem interessantes comparações entre plântulas de
diferentes famílias, e embora não tenham estudado as Bromeliaceae, discutem acuradamente as estruturas da plântula, adotando uma terminologia para cada um dos
grupos em análise.
Szidat (1922) afirma que as sementes das Bromeliaceae são seguramente diagnosticas, fornecendo bons caracteres para diferenciar as subfamilias, e relaciona o
tipo de semente ao hábito.
Thomas & Holmes (1930) descrevem o desenvolvimento pós-seminal do abacaxi (Ananas sativus Schultes f.) e prestam valiosas informações sobre a estrutura
da plântula.
Boyd (1932), em estudo pormenorizado, descreve morfológica e anatomicamente o desenvolvimento pós-seminal das Bromeliaceae e o de outras famílias, discutindo ainda o desenvolvimento de cada estrutura numa abordagem evolutiva, apresentando valiosas hipóteses para a origem das monocotiledôneas.
Camargo (1943) enuncia um valioso histórico sobre o cultivo de plantas têxteis
no Brasil, dirigido para a utilização econômica das Bromeliaceae.
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Downs & Piringer (1958), em interessante estudo sobre a influência luminosa
na germinação de sementes de Bromeliaceae, trazem dados importantes para estudos experimentais.
Eames (1961), numa análise detalhada sobre o embrião das monocotiledôneas,
afirma que, embora este tenha sido estudado desde 1800, persistem discordâncias
na natureza de algumas estruturas e na compreensão da terminologia e definições.
Cita ainda as Bromeliaceae e discute a modificação da forma e da função do embrião, durante a germinação.
Gerber (1962) divulga dados sobre o cultivo das sementes de Bromeliaceae em
casas de vegetação, incluindo informações sobre as exigências de luz na germinação.
Downs (1964) estuda onze espécies de Bromelioideae que necessitam de luz para germinar.
Carrone (1964), num ensaio sobre cultivo, presta valiosas informações sobre
o armazenamento de sementes de Aechmea Ruiz et Pavon. Dados sobre o período
da germinação são fornecidos por Rutledge e Kendall (1972).
Downs (1974), numa abordagem sobre anatomia e fisiologia, caracteriza e descreve a germinação das Bromeliaceae e afirma ainda que este é um bom caráter
para diferenciar as subfamílias. O autor apresenta fases do desenvolvimento pósseminal de algumas espécies, porém não se detém na sua descrição.
Foster (1977) dá informações sofisticadas para cultivo das Bromelioideae em
casas de vegetação.
Rutledge & Kendall (1978) afirmam que as plântulas de Cryptantus Otto & Dietrich crescem mais rápido que as da maioria das Bromelioideae, porém não citam
as espécies cultivadas, tampouco fornecem a descrição das plântulas.
Rauh (1979), num trabalho sobre cultivo das Bromeliaceae, apresenta dados
sobre cada órgão da planta adulta e cita as espécies observadas. As informações
sobre cultivo referem-se a Aechmea Ruiz et Pavon, Billbergia Thunberg, Neoregelia
L. B. Smith, Nidularíum Lemaire, Cryptanthus Otto & Dietrich, embora nada seja
mencionado sobre as suas plântulas.
Mais recentemente, Rauh & Barthlott (1982) e Rauh (1983) fazem uma revisão
do gênero Acanthostachys Klotzsch e apresentam ilustrações da plântula e da muda
de A. strobilaceae (Schultesf.) Klotzsch eA. pitcairnoides (Mez) Rauh e Barthlott.
Não fazem, entretanto, descrição do desenvolvimento pós-seminal no texto.
A existência de outros trabalhos sobre as Bromeliaceae, referenciando apenas
seu cultivo, afirma as justificativas deste trabalho quanto à necessidade de um estudo básico do seu desenvolvimento inicial, a fim de subsidiar a disseminação e
utilização racional das espécies.
RESULTADOS
Bromelioideae — Aspectos
do Desenvolvimento Pós-Seminal
O cotilédone, no decorrer do desenvolvimento pós-seminal, apresenta três partes
distintas, na maioria dos gêneros estudados: a) haustro no interior da semente (Est.
IV, Fig. 10; Est. IX, Fig. 15); b) o pecíolo cotiledonar, curta porção mediana (Est.
XI, Fig. 12); c) a bainha cotiledonar curta e de forma levemente variável entre os
gêneros (Est. V, Fig. 8; Est. VII, Fig. 11; Est. VIII. Figs. 13 e 14; Est. X, Fig. 14;
Est. XI, Figs. 11 e 12).
Percebe-se o início do processo com a emergência da porção basal do cotilédone, que se alonga e empurra a radícula para fora da semente (Est. V, Fig. 1). No
desenvolvimento pós-seminal observa-se um geotropismo positivo da raiz princiBromelioideae: Morfologia do desenvolvimento pós-seminal
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pai, e o.eixo cotiledonar assume ângulos que variam de obtuso a reto (Est. II, Figs.
2, 3 e 4). A porção superior desse eixo, localizado junto ao tegumento da semente,
rompe-se (Est. VII, Fig. 10), e a primeira folha emerge através da fenda cotiledonar
(Est. X, Fig. 8).
O hipocótilo cilíndrico é uma estrutura variável em tamanho, inclusive podendo ser inconspícuo em alguns gêneros (Est. V, Fig. 7).
A raiz principal é em geral longa e densamente vilosa (Est. III, Fig. 15), ou,
então, curta e cônica (Est. II, Fig. 20). Raízes adventícias ocorrem no colo (Est.
III, Fig. 11), no hipocótilo (Est. VIM, Fig. 8) e, muitas vezes, na bainha (Est. I, Figs.
11 e 22).
A plântula normal oferece diferenças estruturais passíveis de discriminação entre
alguns gêneros e, nas espécies estudadas, podem ser classificadas em três tipos,
de acordo com a Tabela 1.
As espécies estudadas apresentam, de uma maneira geral, um indumento de
pêlos glandulares, cuja distribuição esparsa só é visível mediante grandes aumentos ópticos (Est. IX, Fig. 9).
Na Tabela 2 são apresentados os dados sobre o desenvolvimento pós-seminal
dasespécies estudadas de Bromelioideae quanto ao tipo de plântula, período em dias
para a emergência da radícula e para o estabelecimento da plântula normal e planta
jovem, assim como a temperatura registrada durante o trabalho.

Tabela 1
Classificação dos gêneros estudados em tipos de acordo com características da plântula norma
Primeira folha plana,

Bordos da bainha

Raiz principal curta;

lanceolada; entrenó

cotiledonar super-

pecíolo cotiledonar

ausente

postos

diferenciado

Canistrum

Raiz principal longa

B/llbergia (Subgen, Billbergia)

Bordos da bainha

Raiz principal curta;

Aechmea

cotiledonar afas-

pecíolo cotiledonar

Neoregelia

tados .

diferenciado

Orthophytum
Quesnelia

TIPOI
Peciolo

ESTAMPA XIII

cotiledonar
Raiz prin- indistinto

Portea

cipal longa
Pecíolo
.otiledonar

Streptocalyx

diferenciado

TIPO II
ESTAMPA XIV

Primeira folha fecha-

Raiz principal lon-

Bordos da bainha co-

da cônica; entrenó

ga; peciolo coti-

tiledonar afastados

presente

ledonar indistinto

Bilbergia (Subgen, Heliocedea)

Bordos da bainha cotiledonar bilabiados

TIPO III

Primeira folha fecha-

Raiz principal lon-

Bainha cotiledonar

ESTAMPA XV

da cupuliforme; en-

ga; peciolo cotile-

fechada

trenó ausente

donar indistinto

Acanthostachys

Bromelia

Bordos da bainha co-

Cryptanthus

tíjedonar afastados

Ananas
Pseudananas
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Tabela 2
Dados sobre o desenvolvimento pós-seminal das espécies estudadas de Bromelioi^ae
Espécie

Tipo de
plântula

Acanthostachys phcairnoides
A. strobilacea
Aechmea guatapariensis
A. lingulata var. fmesii
A. nudicaulis var. nudicaulis
A. wcurvata var. ortigiesii
A. victoriana var. victoriana
A. weilbalchii var. pêndula
Ananas ananassoides
A. ananassoides
A. comosus var. comosus

Período em das

Temperatura C O *

Emergência

Plântula

Planta

da radícula

normal

jovem

Máxima

Mínima

Máxima

Mínima

10

14

30,0

24,0

30,0

19,0

12

31,0
30,0
27,0

26,0
23,5
21,5

30,5
30,0
27,0

24,5
23,5
22,5
»t

04
05
04
04
06
07
04
07
15
20
15

14
16
10
19
13
19
24
22

17
22
29
18
13
28
24
27
29
26

18
15
11
05
04
11
OS
10
05
03
03
06
22
39
07
07
20

26
19
24
16
22
25
36
16
24
46
46
08
25
43
22
88
30

32
27
28
37
42
34
49
20
60
55
55
10
42
77
49
121
34

09
09

17
17

20
20

06

16
26
30
66
63
37
12
25
18
22
38
57
60
21
09
09
29
16
27
24

26
88
70

11 .

Dia

Noite

M

H

H

H

H

M

t»

30,0
30,0
29,5
26,6
31,0

19,0
24,0
23,0
18,0
23,0

30,0
29,0
30,0
25,0
30,0

18,0
22,0
22,0
18,5
22,0

31,0
31,0
30,5
25,0
29,5

23,0
23,0
26,0
21,0
22,5

30,0
30,0
30,0
25,0
30,5

22,0
22,0
23,5
20,5
24,0

tf

M

H

M

28,5
29,0
25,0

24,5
19,0
21,0
M

A. comosus var. comosus (Hibr.
"Perolera" X "Smooth Cayenne")
A. lucidus
Billbergia alfonis-joannis
B. amoena var. amoena
B. chlorantha
B. decora

IIB
I
I
IIB

B. euphemiae var. euphemiae
B. magnífica var. magnífica
B. pyramidallis var. pyramidallis
B. pyramidallis var. pyramidallis
B. pyramidallis var. lutea
B. zebrina
Bromelia antiacantha
B. plumieri
Canistrun lindenii var. roseum
C. lindenii var. roseum
Cryplanthus bromelioides var.

IA
IA

28,5
30,5
27,0

24,5
24,0
21,0

M

M

M

M

#t

»t

t»

29,5
27,0

21,0
21,5

30,5
28,0

21,5
22,5

tttt

M

M

M

26,0
30,0
28,5

22,0
18,0
22,0

26,0
30,0
31,0

24,0
18,0
23,0

30,0

23,0

*»

30,0
*# .

19,0

It
tt

M

fft

•1

25,0
29,5
26,5
25,0
25,0
30,0
30,0
30,0
29,5
30,0
25,5
30,0
30,0
26,0
30,0
30,0
30,0

19,0
21,0
20,0
19,0
20,0
24,0
21,5
18,5
18,0
18,5
18,5
23,5
20,0
18,0
21,0
21,0
21,0

bromelioides
Cryptanthus sp. IG. Martinelli
Bf 8.2231
Cryptanthus sp. IG. Martineili
n? 8.226)
N. carvlmae f. carolinae

07

N. carolinae f. carolinae

07

N. carolinae f. tricolor

08

N. concentrica

14

N. cruenta

06

N. ementa

05

N. johannis

06

N. zonata

06

H. zonata

07

Nidularium billbergoides

07

N. fulgens

06

N. seidelii

07

Orthophytum foliosum

12

Portea petropolitana var. petropolitana

04

P. silveirae

02

Pseudananas sagenarius

24

Quesnelia arvensis

07

Q. edmundoi var. intermedia

04

Q. leilboldiana

04

93
55
26
87
26
29
89
80
96
42
13
24
34
20
42
42

26,5
31,0
26,0
26,5
25,5
30,0
29,5
30,5
30,0
30,5
26,5
30,0
29,0
25,5
31,0
31,0
31,0
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21,5
21,0
21,0
21,5
21,0
23,5
22,5
17,0
19,5
17,0
21,5
23,5
20,5
18,5
21,0
21,0
21,0
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Tabela 2 -- Continuação
Q. marmorata

.

Q. marmorata
Q. quesneliana
Streptocalyx
S. floribundus
S. poeppigii

1
1
1

04
04
04

l
I
I

11
06
06

11
09
09
34
20
13

16
# > t

42
59
30
23

30,0

23,5

30,0

»»

«•

ft*

»*

30,0
30,0

21,0
18,5

31,0
30,0

19,0
23,5

19,0

**

*•

"

«•

30,0

21,0

30,5

24,0

" As temperaturas máxima e mínima de cada turno (noite e dia) correspondem, respectivamente, às maiores e menores temperaturas
registradas durante o desenvolvimento de cada espécie.
* Experimentos sem registro de temperatura, por motivo de obras no laboratório.
* " ' Experimento contaminado por fungos; as plântulas morreram.

Descrição dos Gêneros Estudados
1. Acanthostachys Klotzsch, Klotzsch, Link, Klotzsch & Otto, Ic. PI. Rar. Hort.
Berol. 1: 21, pi. 9, 1840. Estampa I, Figs. 1 a 24.
O desenvolvimento pós-seminal inicia-se em 4-5 dias (Tabela 2), com a emergência da radícula esbranquiçada e cônica e rápido crescimento da raiz principal
(Figs. 1, 13 e 14). O colo é bem demarcado e o hipocótilo, muito curto, é quase
indistinto (Figs. 2 e 15). A bainha cotiledonar rompe-se no ápice e a primeira folha,
levemente supervolutiva, emerge aos 7-8 dias (Figs. 3 a 8, 16 a 18).
A plântula, normal 10-12 dias (Tabela 2), caracteriza-se por possuir uma raiz
principal branca, robusta, linear, longa, medindo ca. do dobro do comprimento da
parte aérea da plântula, vilosa principalmente junto ao colo estreitado. A bainha
cotiledonar branca e carnosa é bilabiada. A primeira folha é cônica, de ápice acuminado e bordos inteiros (Figs. 10, 11, 20, 21 e 22).
Comentários: este gênero não apresenta pecíolo cotiledonar diferenciado; as raízes adventícias podem ou não ocorrer no colo e/ou no hipocótilo (Figs. 10 e 22).
A primeira folha contém a segunda convoluta em seu interior, e as duas são elevadas pelo entrenó, logo após a emergência das folhas (Figs. 10 e 22).
Sementes de Acanthostachys strobilacea (Schultes f.) Klotzsch foram testadas também no escuro, apresentando quase 100% de germinação, com plântulas
esbranquicadas, cujos entrenós alongados mediam ca. de quatro vezes maiores que
nas plântulas testadas na luz; sistema radicial normal.
2. Aechmea Ruiz et Pavon, Ruiz et Pavon, Fl. Peruv. Prodr. 47. 1973, nomem
conservandum. Estampa II, Figs. 1 a 30.
O desenvolvimento pós-seminal inicia-se em 4-7 dias (Tabela 2) com a emergência da radícula esbranquiçada e cônica (Figs. 1 e22), e com rápido crescimento
da raiz principal (Figs. 2 e 3). O colo é bem demarcado (Figs. 4, 16 e 17) e o hipocótilo é conspícuo (Figs. 9, 25 e 26). A bainha cotiledonar rompe-se no ápice (Figs.
4 e 17), e a primeira folha, levemente supervolutiva, emerge aos 7-15 dias (Figs. 10,
18 e 26).
A plântula, normal com 10-19 dias (Tabela 2), caracteriza-se por possuir uma
raiz principal amarelada, robusta, cônica e curta, medindo ca. de 1/3 do comprimento da parte aérea da plântula, vilosa principalmente no colo muito estreitado.
O hipocótilo é mais longo que a bainha cotiledonar, que é esbranquiçada, membranosa, muitas vezes transparentes, podendo apresentar-se cupuliforme (Fig. 13) ou
arqueada (Figs. 8, 20 e 21); os bordos, no primeiro caso, são freqüentemente reflexos, e no segundo são retos, ambos sempre afastados na região oposta ao pecíolo
cotiledonar. Este é curto e canaliculado em continuação com os bordos da bainha co124
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tiledonar (Fig. 7). A primeira folha é lanceolada, de ápice ligeiramente acuminado
e bordos inteiros (Figs. 7, 12 e 28).
Comentários: este gênero pode apresentar — acompanhando um estreitamento
abrupto no colo — a raiz principal ligeiramente excêntrica (Figs. 18 e 28).
A planta jovem pode ter suas folhas elevadas pelo entrenó (Figs. 20 e 21).
3. Ananas Miller, Miller, Gard., Dict. Abr. ed. 4,1754. Estampa III, Figs. 1 a 19.
O desenvolvimento pós-seminal inicia-se em 15-20 dias (Tabela 2), com a emergência da radícula (Fig. 1) e rápido crescimento da raiz principal esbranquicada e
cênica (Figs. 2 e 3). O colo é bem demarcado e o hipocótilo é inconspícuo. A bainha cotiledonar rompe-se no ápice (Figs. 4 e 9), e a primeira folha levemente supervolutiva emerge aos 17-24 dias (Figs. 5 e 6).
A plântula normal, com 19-26 dias (Tabela 2), caracteriza-se por possuir uma
raiz principal branca, robusta, linear, longa medindo ca. do triplo do comprimento
da parte aérea da plântula, e densamente vilosa até quase a extremidade (Fig. 10).
Colo estreitado, com um denso anel de pêlos longos. A bainha cotiledonar é verde
e carnosa, e os bordos, na região oposta aos restos seminais, são espessados e
afastados (Fig. 13). A primeira folha é curta, cupuliforme, com ápice acuminado
e bordos inteiros e superpostos na base (Figs. 10, 15 e 16).
C o m e n t á r i o s : este gênero não apresenta peciolo cotiledonar diferenciado, tampouco hipocótilo. As raízes adventícias podem surgir simultaneamente com a emergência da primeira folha (Figs. 10 e 14).
O desenvolvimento é muito rápido; a primeira folha emerge trazendo consigo
outras gerações foliares levemente supervolutivas no seu interior (Figs. 12, 17 e 19).
O teste de germinação sem luz com Ananas ananassoides (Baker) L. B. Smith
foi negativo para o período previamente registrado para a espécie, porém na prorrogação do teste umas poucas sementes germinaram e produziram plântulas esbranquiçadas com hipocótilo curtíssimo e seis gerações foliares intercaladas por longos
entrenós; raízes adventícias surgem nos nós; o sistema radicial é denso, e não se
distingue a raiz principal.
4. Billbergia Thumberg, Thumberg, Decad, PI. Brasil. 3, 30, 1821. Estampa
IV, Figs. 1a 28.
O desenvolvimento pós-seminal inicia-se em 3-11 dias (Tabela 2), com a emergência da radícula esbranquicada e cônica (Figs. 1 e 16) e rápido crescimento da
raiz principal (Figs. 2 e 17). O colo é bem demarcado e o hipocótilo é conspícuo
(Fig. 3). A bainha cotiledonar rompe-se no ápice (Fig. 4) e a primeira folha, levemente supervolutiva, emerge aos 5-20 dias (Figs. 5 e 18).
A plântula normal, com 8-46 dias (Tabela 2), caracteriza-se por possuir uma
raiz principal branca, robusta, linear, longa, medindo ca. do dobro do comprimento
da parte aérea da plântula, vilosa, principalmente no colo estreitado (Figs. 7 e 13).
Hipocótilo curto e muitas vezes inconspícuo (Figs. 22, 24, 7, 11 e 12), a bainha cotiledonar apresenta-se de dois tipos:
(A) Verde, membranosa, cupuliforme com bordos reflexos e ligeiramente afastados na região oposta ao peciolo cotiledonar. A primeira folha é lanceolada, totalmente expandida, e a segunda se desenvolve tardiamente em seu interior (Fig. 28).
(B) Esbranquicada, ligeiramente carnosa, cônica com bordos retos bem afastados na região oposta aos retos seminais. A primeira folha é cupuliforme, envolvendo a segunda folha bem desenvolvida no seu interior (Fig. 15).
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Comentários: as espécies incluídas no tipo (B) apresentam desenvolvimento do
entrenó, que eleva as folhas tão logo elas surgem; na planta jovem a segunda
folha se desenvolve sempre muito mais que a primeira (Figs. 9, 14 e 15); o seu hipocótilo é conspícuo, apresentando muitas vezes raízes adventícias (Figs. 23 e 27).
Sementes sadias de Billbergia zebrina (Herbert) Lindley foram testadas no escuro e apresentaram 100% de germinação; as plântulas esbranquiçadas apresentaram entrenós alongados ca. de quatro vezes maiores que o das plântulas testadas
com luz normal; o hipocótilo curto sempre com uma raiz adventícia no terço médio; raiz principal longa, freqüentemente com raízes secundárias; as sementes de
Billbergia amoena (Loddiges) Lindley var. amoena apresentaram baixa germinação,
com plântulas esbranquiçadas e entrenós alongados. As sementes de Billbergia pyramidallis (Sims) Lindley var. pyramidallis não apresentaram germinação, permanecendo firmes, além do período registrado para o seu desenvolvimento total (42 dias).
5. Bromelia

Linnaeus, Linnaeus, Sp. PI. 282, 1753. Estampa V, Figs. 1 a 24.

O desenvolvimento pós-seminal inicia-se em 22-39 dias (Quadro 2), com a
emergência da base do cotilédone (Figs. 1 e 12), e posteriormente desenvolve-se
a raiz principal esbranquiçada e cônica (Figs. 13 e 14). O colo é bem demarcado
e o hipocótilo é inconspícuo. A bainha cotiledonar rompe-se no ápice (Figs. 3, 4,
16 e 17), e a primeira folha, levemente supervolutiva (Fig. 22), emerge aos 24-42 dias.
A plântula normal com 25-43 dias (Tabela 2) caracteriza-se por possuir uma
raiz principal branca, robusta, linear, longa, medindo ca. do triplo do comprimento
da parte aérea da plântula, densamente vilosa até quase a extremidade (Fig. 18).
Colo estreitado com grossas e longas raízes adventícias, que se fazem perceber desde
as primeiras fases do desenvolvimento (Figs. 5, 18 e 21). A bainha cotiledonar é
verde, carnosa, rugosa e fechada; possui uma dobra mediana irregular e bordos transversais espessados (Figs. 6, 7 e 8). A primeira folha é lanceolada e curta, com o
ápice ligeiramente acuminado e bordos inteiros (Fig. 7).
Comentários: este gênero não apresenta pecíolo cotiledonar diferenciado, tampouco hipocótilo, sendo o colo nitidamente marcado por um truncamento da bainha cotiledonar e por vigorosas raízes adventícias (Figs. 8, 9 e 23).
A medida que a planta jovem cresce, a bainha cotiledonar vai perdendo a dobra, ficando o local marcado por uma estria castanha (Fig. 11).
O teste de germinação no escuro com sementes de Bromelia antiacantha Bertoloni foi negativo para o período previamente registrado para a espécie (42 dias);
prorrogando-se o teste em duas vezes esse período, algumas sementes germinaram, produzindo plântulas esbranquiçadas do mesmo tamanho e muito vigorosas,
com raízes amareladas, denso-pubescentes, bainha cotiledonar membranosa e nenhuma estrutura alongada.
6. Canistrum E. Morren, E. Morren, Belg. Horta 23: 257,1873, Estampa VI, Figs.
1 a 14.
O desenvolvimento pós-seminal inicia-se em sete dias (Tabela 2). Há emergência da radícula cônica e branca (Figs. 1 e 2) e rápido crescimento do hipocótilo branco
e cilíndrico (Figs. 3 e 4). A raiz principal apresenta um crescimento lento. O colo
é nítido, e um denso anel de pêlos longos cobre a raiz principal (Fig. 4). A bainha
cotiledonar rompe-se no ápice (Fig. 5), e a primeira folha, levemente supervolutiva,
emerge em 11 dias (Fig. 6).
A plântula normal, em 22-88 dias (Tabela 2), caracteriza-se por possuir uma
raiz principal branca, robusta e curta, medindo ca. de 1/3 do comprimento da parte
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aérea da plântula, densamente vilosa, com anel de pêlos longos no colo. A bainha
cotiledonar é esverdeada e membranosa, levemente cupuliforme, com os bordos
superpostos na região oposta ao pecíolo cotiledonar, sendo este curto e canaliculado em continuação com os bordos da bainha cotiledonar (Fig. 12). A primeira folha
é lanceolada, de ápice acuminado e bordos inteiros (Figs. 10, 11 e 14).
Comentários: a raiz principal é muito curta, porém as raízes adventícias que surgem no hipocótilo, a partir da fase de plântula normal, efetivam sua fixação no substrato (Fig. 13).
O desenvolvimento da segunda folha é muito lento em condições ambientais
desfavoráveis, e a plântula normal leva muito tempo para atingir a fase de planta
jovem (Tabela 2; Fig. 14).
7. Cryptanthus Otto & Dietrich, Otto & Dietrich, Ali. Gartezeit. 4:297, 1836,
nomen conservandum. Estampa VI, Figs. 15 a 21.
O desenvolvimento pós-seminal inicia-se em 9-20 dias (Tabela 2), com a emergência da base do cotilédone, e posteriormente desenvolve-se a raiz principal esbranquicada e cônica (Fig. 15), O colo é bem demarcado e o hipocótilo é inconspícuo (Fig. 17). A bainha cotiledonar rompe-se no ápice (Figs. 16 e 17), e a primeira
folha, levemente supervolutiva, emerge aos 14-22 dias (Fig. 18).
A plântula normal, assim considerada aos 17-30 dias (Tabela 2), caracteriza-se
por possuir uma raiz principal branca, robusta, linear, longa, medindo ca. do dobro
do comprimento da parte aérea da plântula, densamente vilosa até quase a extremidade. O colo é bem marcado por um leve estreitamento e por um denso anel
de pêlos (Fig. 20). A bainha cotiledonar é verde, semicarnosa e rugosa. Os bordos
são afastados na região oposta aos restos seminais e ligeiramente abertos lateralmente, porém não reflexos (Fig. 19). A primeira folha é curta e cupuliforme, permanecendo fechada em torno da segunda folha em desenvolvimento (Fig. 20); ápice
acuminado e bordos inteiros.
Comentários: este gênero não apresenta pecíolo cotiledonar, diferenciado, tampouco hipocótilo. Raízes adventícias surgem no colo ou na base da bainha cotiledonar (Fig. 19, 20 e 21).
8. Neoregelia L. B. Smith, L. B. Smith, Contr. Gray Herb. 104: 78,1934. Estampa
VII, Figs. 1 a 15.
O desenvolvimento pós-seminal inicia-se em 5-4 dias (Tabela 2), com a emergência da radícula (Fig. 1) e rápido crescimento da raiz principal esbranquicada e
cônica (Fig. 2), podendo ou não expor a coifa. O colo é bem demarcado e o hipocótilo é conspícuo (Fig. 2). A bainha cotiledonar rompe-se no ápice (Figs. 3 e 10),
e a primeira folha, levemente supervolutiva, emerge aos 6-15 dias (Figs. 4, 5, 6, 8 e 9).
A plântula normal, com 12-66 dias (Tabela 2), caracteriza-se por possuir uma
raiz principal branca, robusta e curta, medindo ca. de 1/3 do comprimento da parte
aérea da plântula, densamente vilosa, com anel de pêlos longos no colo, excêntrico (Figs. 5, 10 e 14), A bainha cotiledonar é branca, membranosa e transparente
(Figs. 8 e 9). Os bordos reflexos, em maior ou menor grau, são afastados na região
oposta ao pecíolo cotiledonar (Figs. 11 e 12). Este é curto e canaliculado em continuação com os bordos da bainha cotiledonar (Fig. 13). A primeira folha é lanceolada, de ápice acuminado e bordos inteiros (Fig. 14).
Comentários: o pecíolo cotiledonar pode-se apresentar curto ou muito curto, porém inconspícuo. As raízes adventícias, em plantas jovens, ocorrem tardiamente (na
terceira ou quarta geração foliar), na base do hipocótilo.
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9. Nidulanum Lemaire. Lemaire. Jard. Fleur. 4 (Misc): 60, pi. 411,1854. Estampa
VIM, Figs. 1 a 17.
O desenvolvimento pós-seminal inicia-se em 6-7 dias (Tabela 2), com a emergência da radícula (Figs. 1 e 2) e rápido crescimento da raiz esbranquiçada e cônica
(Fig. 3). O colo é bem demarcado e o hipocótilo é conspícuo (Figs. 2 e 3). A bainha
cotiledonar rompe-se no ápice (Figs. 3, 4 e 5) e a primeira folha, levemente supervolutiva, emerge, aos 10-14 dias (Figs. 9 e 10).
A plântula normal, com 38-60 dias (Tabela 2) caracteriza-se por possuir uma
raiz principal branca, grossa e curta, medindo ca. de 1/3 do comprimento da parte
aérea da plântula, densamente vilosa, colo levemente estreitado, delimitando a raiz
principal do hipocótilo curto (Fig. 16), cilíndrico com uma a três raízes adventícias
filiformes e vilosas (Figs. 6, 16 e 17). A bainha cotiledonar esverdeada e membranosa é cupuliforme; os bordos retos ou levemente reflexos encontram-se transpassados na região oposta ao curto pecíolo cotiledonar (Figs. 13, 14, 15 e 16). A primeira
folha é lanceolada, de ápice acuminado e bordos inteiros (Figs. 7 e 17).
Comentários: este gênero apresenta o pecíolo cotiledonar curto e canaliculado
em continuação com os bordos da bainha cotiledonar (Figs. 14 e 15); a primeira
folha emerge rapidamente, mas o período do desenvolvimento até a planta jovem
é muito longo (Tabela 2).
10. Orthophytum

Beer, Beer, Flora 37: 347, 1854. Estampa IX, Figs. 1 a 9.

O desenvolvimento pós-seminal inicia-se em 12 dias (Tabela 2), com a emergência da radícula (Fig. 1). A raiz principal é esbranquiçada e cônica (Fig. 2). O colo
é bem demarcado e o hipocótilo é curto (Fig. 3). A bainha cotiledonar rompe-se
no ápice (Fig. 4), e a primeira folha, levemente supervolutiva, emerge em 15 dias
(Figs. 5 e 6).
A plântula, normal com 21 dias (Tabela 2), caracteriza-se por possuir uma raiz
principal branca, robusta, curta, medindo ca. de 1/3 do comprimento da parte aérea da plântula, e vilosa. O colo é marcado por um denso anel de pêlos. A bainha
cotiledonar é semicarnosa, cupuliforme, de bordos levemente ondulados e afastados na região oposta ao pecíolo cotiledonar, sendo este curto e canaliculado em
continuação com os bordos da bainha cotiledonar. A primeira folha é largamente
lanceolada, com ápice acuminado e bordos inteiros (Fig. 7).
Comentários: a plântula apresenta um indumento de pêlos mais conspícuos que
nos demais gêneros estudados (Fig. 9). A bainha cotiledonar evidentemente cupuliforme apresenta uma leve ondulação nos bordos, freqüentemente observada junto ao pecíolo cotiledonar (Fig. 7). Raízes adventícias podem ocorrer no hipocótilo
na fase de planta jovem (Fig. 8).
11.Portea BrongniartexKoch, BrongniartexKoch, I n d . S e m . Hort. Berol.for
1856, (APR): 7,1857; A n n . Sei. Nat. Bot. IV.6:368,1857. Estampa X, Figs. 1 a 17.
O desenvolvimento pós-seminal inicia-se em 2-4 dias (Tabela 2), com a emergência da radícula esbranquiçada e cônica (Fig. 1) e o rápido crescimento da raiz
principal (Figs. 2 e 3). O colo é bem demarcado e o hipocótilo é mais longo que
a bainha cotiledonar (Figs. 4 e 5). Esta rompe-se no ápice (Figs. 5 e 6), a primeira
folha, levemente supervolutiva, emerge aos 3-7 dias (Figs. 7, 8 e 15).
A plântula, normal com nove dias (Tabela 2), caracteriza-se por possuir uma
raiz principal branca, robusta, linear, de comprimento igual ao da parte aérea da
plântula, vilosa principalmente, no colo estreitado (Fig. 9). Hipocótilo ereto e cilín128
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drico (Figs. 9 e 10). A bainha cotiledonar esverdeada é ligeiramente carnosa e cupuliforme, com bordos levemente reflexos e afastados na região oposta aos restos
seminais (Fig. 14). A primeira folha é largamente lanceolada, de ápice acuminado
e bordos inteiros (Fig. 17).
Comentários: este gênero não apresenta pecíolo cotiledonar diferenciado; a planta jovem exibe o entrenó alongado; podem ocorrer raízes adventícias na planta jovem (Fig. 13).
Foram colocadas sementes das duas espécies estudadas para germinar no escuro è produziram plantas esbranquiçadas, com hipocótilo muito alongado e a primeira folha escamiforme; a raiz principal apresentou-se muito curta, e o colo com
denso anel de pêlos castanhos.
12. Pseudoananas Hassler ex Harms, Hassler ex Harms, Pflanzenflam. ed.
2, 75a: 153, 1930. Estampa IX, Figs. 10 a 19.
O desenvolvimento pós-seminal inicia-se em 24 dias (Tabela 2), ocorrendo a
emergência da radícula e rápido crescimento da raiz principal esbranquiçada e cônica (Figs. 10 e 11). O colo é nítido, e o hipocótilo é inconspícuo (Figs. 12 e 13). A
bainha cotiledonar rompe-se no ápice (Fig. 12), e a primeira folha, levemente supervolutiva, emerge em 26 dias (Figs. 13 e 17).
A plântula normal, com 29 dias (Tabela 2), caracteriza-se por possuir uma raiz
principal branca, robusta, linear, longa, medindo ca. do dobro do comprimento da
parte aérea da plântula, densamente vilosa (Fig. 18). Colo abruptamente estreitado
(Fig. 16). A bainha cotiledonar é verde e carnosa, inteira e de bordos retos, colados
à superfície da folha cupuliforme cujo ápice é acuminado, com bordos inteiros e
superpostos na base (Figs. 15, 16 e 18).
Comentários: esta espécie não apresenta pecíolo cotiledonar diferenciado, tampouco hipocótilo. As raízes adventícias surgem na base da bainha cotiledonar, na
plântula normal, e ao final do desenvolvimento são tão numerosas que não se distingue a raíz principal (Fig. 19).
13. Quesnelia Guadichaud, Guadichaud, Atl. Voy. Bonite, pi. 54, 1842. Estampa XI, Figs. 1 a 17.
O desenvolvimento pós-seminal inicia-se em 4-7 dias (Tabela 2), com a emergência da radícula (Fig. 1) e rápido crescimento da raiz principal esbranquiçada e
cônica (Fig. 2). O colo é bem demarcado, e o hipocótilo é conspícuo (Figs. 3 e 16).
A bainha cotiledonar rompe-se no ápice (Figs. 4 e 16), e a primeira folha, levemente
supervolutiva, emerge aos 7-9 dias (Figs. 5, 6 e 10).
A plântula normal, com 9-27 dias (Tabela 2), caracteriza-se por possuir uma
raiz branca robusta e curta, medindo ca. de 1/3 do comprimento da parte aérea
da plântula, densamente vilosa, com um denso anel de pêlos longos marcando o
colo (Figs. 14 e 15). A bainha cotiledonar é cupuliforme, esverdeada, membranosa
e transparente (Figs. 7 e 11). Os bordos reflexos (Fig. 7) ou simplesmente arqueados (Fig. 14) são afastados na região oposta ao pecíolo cotiledonar (Fig. 11), sendo
este curto e caniculado em continuação com os bordos da bainha cotiledonar (Figs.
10, 11, 12 e 13). A primeira folha é lanceolada, de ápice levemente acuminado e
bordos inteiros (Fig. 8).
Comentários: o pecíolo cotiledonar é curto, porém conspícuo, podendo-se apresentar inclusive'curvo (Fig. 12). Raízes adventícias são observadas na planta jovem,
junto à bainha cotiledonar e na base do hipocótilo (Fig. 9).
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Sementes sadias de Quesnelia quesneliana (Brongniart) L. B. Smith foram colocadas para germinar no escuro e não apresentaram germinação, permanecendo
firmes, além do pecíolo registrado para o seu desenvolvimento total. No entanto,
as sementes de Quesnelia edmundoi var. intermedia Pereira et Leme produziram plântulas esbranquiçadas com hipocótilo e entrenós alongados; raiz muito curta e amarelada, com um denso anel de pêlos no colo cobrindo-a totalmente.
14. Streptocalyx Beer, Beer, Flora 37: 348, 1954. Estampa XII, Figs. 1 a 18.
O desenvolvimento pós-seminal inicia-se em 6-11 dias (Tabela 2), com a emergência da radícula esbranquiçada e cônica (Figs. 1 e 10). O colo é bem demarcado,
muitas vezes espessado (Fig. 11), e o hipocótilo é evidente (Figs. 4 e 12). A bainha
cotiledonar rompe-se no ápice (Figs. 3 e 12), e a primeira folha, levemente supervolutiva, emerge aos 8-14 dias (Figs. 5 e 13).
A plântula normal, com 13 a 34 dias (Tabela 2), caracteriza-se por possuir uma
raiz principal branca, robusta, linear, do mesmo comprimento da parte aérea da plântula, vilosa, principalmente no colo estreitado (Fig. 6). Hipocótilo ereto e cilíndrico,
mais curto que a bainha cotiledonar (Figs. 7 e 14). A bainha cotiledonar é branca
e membranosa, cônica, raramente cupuliforme, com bordos retos e afastados na
região oposta ao pecíolo cotiledonar (Fig. 9), sendo este muito curto e canaliculado em continuação com a abertura da bainha cotiledonar (Fig. 15). A primeira folha
é largamente lanceolada (Fig. 14), ou cupuliforme (Figs. 7 e 8), de ápice acuminado
e bordos inteiros (Fig. 18).
Comentários: a planta jovem possui desenvolvimento do entrenó, e raízes adventícias podem ou não ocorrer no colo e/ou no hipocótilo (Fig. 16).
Sementes viáveis de Streptocalyx poeppigi Beer foram colocadas para germinar no escuro e não apresentaram germinação, permanecendo firmes, além do período registrado para seu desenvolvimento total (23 dias).
DISCUSSÃO E CONCLUSÕES
Análise da Terminologia
A interpretação das estruturas essenciais da plântula, surgida ao longo do desenvolvimento pós-seminal, alicerça os estudos morfológicos. Porém, o uso impreciso da terminologia dificulta, freqüentemente, essa interpretação, fazendo-se necessárias uma análise e discussão de cada termo utilizado para a subfamília Bromelioideae, no presente trabalho.
Raiz Principal
Segundo Labouriau (1983), sob o ponto de vista botânico, consideram-se germinadas as sementes em que uma das partes do embrião emerge dos envoltórios
seminais. Downs (comunicação pessoal, 1985) descreve o processo germinativo como o aumento do tecido cotiledonar que se avoluma no interior da semente e se
alonga, rompendo os tegumentos e empurrando para o exterior a radícula — porção
mais extrema do embrião — juntamente com a plúmula envolvida pela bainha cotiledonar. Descrição semelhante oferecem Thomas & Holmes (1930) que, embora não
tenham considerado os detalhes morfológicos, relatam como primeira indicação da
germinação o rompimento da testa na extremidade mais aguda, onde a radícula
emerge passivamente por alongamento da porção oposta, /. e., pela expansão das
células do cotilédone.
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O desenvolvimento pós-seminal, assunto deste trabalho, tem inicio a partir do
término do processo germinativo, ou seja, com a emergência da radícula. Èm qualquer dos gêneros estudados ele não se apresenta uniforme, /'. e., algumas sementes germinam, outras não, encontrando-se a cada contagem diferentes fases do desenvolvimento da plântula. Uma amostra foi, portanto, considerada germinada quando a maioria absoluta das sementes testadas expunha a radícula.
Embora a emergência da radícula não tenha sido observada sem o imediato
crescimento geotrópico da raiz principal, é registrado como primeiro dia do desenvolvimento aquele em que a raiz apresenta seu menor crescimento. O período de
emergência nos gêneros é muito variável. Concorda-se com Rutiedge & Kendall (1972
e 1978) que vários lotes de sementes de uma mesma espécie, semeados sob as mesmas condições revelam diferentes períodos de desenvolvimento.
Embora não se possa afirmar que o período que vai do início da embebição
até a emergência da radícula seja um caráter discriminatório entre os gêneros,
observam-se diferenças entre Acanthostachys, Aechmea, Billbergia, Neoregelia, Portea, Nidularium, Quesnelia e Streptocalyx, onde se apresenta curto (poucos dias),
e Ananas, Bromelia, Pseudananas e Cryptanthus, onde é longo (muitos dias) (Tabela 2). Esta observação foi confirmada por Rutiedge &• Kendall (1978) para o gênero Cryptanthus.
Logo após a emergência da base do cotilédone, ocorre o crescimento da raiz
principal, que raramente não se desenvolve. Esta, na maioria dos gêneros, apresentase longa, podendo atingir até 2 e 3 cm de comprimento, independente do substrato
utilizado.
Muito embora Downs (1974) afirme que a raiz principal, em Bromelioideae, estanque o seu crescimento quando atinge 0, 5 a 1,0 cm de comprimento, observa-se
que este fato pode ser considerado um caráter discriminatório em alguns gêneros,
como em Aechmea, Quesnelia, Nidularium, Orthophytum, Neoregelia e Canistrum,
cuja raiz principal cessa seu crescimento, e o aparecimento de raízes adventícias,
em diferentes estruturas, efetiva a fixação da planta ao substrato. Confirma-se tal
fato com a germinação de Ananas sativus Schultes f. (atualmente Ananas comosus (Linnaus) Merril var. variegatus (Lowe) Moldenke apud Smith & Downs (1979)
por Thomas & Holmes — 1930), onde a raiz principal não é funcional por um longo
período, as raízes adventícias desenvolvem-se na base das folhas, e a raiz principal
murcha.
Gerber (1962) menciona ser este o período ideal para o transplante das mudas,
sem que elas sofram danos mecânicos.
Colo
O colo é uma estrutura bem demarcada por um denso anel de pêlos longos
no início do desenvolvimento (primeira fase). Nas espécies estudadas, observa-se
que a variação é pouca e se restrige à presença de raízes adventícias logo na primeira fase (Acanthostachys, Est. I) ou acompanhadas por um estreitamento abrupto
do hipocótilo (Bromelia, Est. V) ou, simplesmente, um suave estreitamento no limite do hipocótilo com a raiz principal (demais gêneros estudados).
Á medida que a raiz principal cresce e as raízes adventícias se fixam no substrato, os pêlos no colo tendem a desaparecer e, segundo Boyd (1932), perdem a sua
função inicial, que é a de fixar a pequena plântula ao substrato.
Entrenó
O entrenó é uma estrutura facultativa nesta subfamília. Pode ser característico, como é observado logo no início do desenvolvimento de Acanthostachys (Est.
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I, Figs. 10, 11 e 22) e, mais adiante, no desenvolvimento das plântulas do subgênero
Helicodea — gênero Billbergia (Est. IV, Figs. 9, 11 e 12), apresentando-se sempre
robusto, branco e cilíndrico; tal estrutura eleva a plúmula ainda em desenvolvimento, porém quando a luminosidade é insuficiente ela se alonga, e a plântula assume
grandes comprimentos (Est. XII, Fig. 18), tornando-se esbranquiçada na ausência
total de luz.
Os resultados obtidos com a germinação no escuro revelam que, nas espécies
cujo hipocótilo é inconspícuo, o alongamento ocorre no entrenó e, ao contrário,
quando o hipocótilo é curto, ele fica um pouco alongado, porém sempre em menor
comprimento que os entrenós.
Observam-se entrenós alongados por ausência de luz em: Acanthostachys strobilaceae, A nanas ananassoides, Billbergia amoena var. Billbergia zebrína, Quesnelia edmundoi var. intermedia.
Hipocótilo
O crescimento do hipocótilo é simultâneo ao da raiz principal, nos gêneros onde ele é distinto, e seu comprimento pode ser maior ou menor que a altura da bainha cotiledonar. Nesta subfamília, o hipocótilo é mais curto do que na maioria das
plântulas observadas pelo autor em estudos preliminares com outras famílias de monocotiledôneas. Apresenta-se sempre cilíndrico e ereto, podendo curvar-se em alguns gêneros, sem que isso possa ser considerado um caráter anormal.
Gerber (1962) e Downs (1974) submetem algumas espécies à ausência de luz
ou a comprimentos de onda luminosa diferentes, e observam o alongamento do
hipocótilo.
Algumas espécies testadas neste trabalho, em ausência de luz, como Portea petropolitana var. petropolitana e Portea silveirae, também apresentam o hipocótilo, comprovando a necessidade de luz para o bom desenvolvimento da plântula.
Bainha Cotiledonar
Quando o hipocótilo atinge seu comprimento máximo, o tecido junto ao tegumento da semente torna-se mais espesso e freqüentemente esverdeado; quase simultaneamente, a porção apical rompe-se longitudinalmente, formando a fenda cotiledonar. Boyd (1932), ao descrever o desenvolvimento pós-seminal de Billbergia
zebrína, revela as estruturas acima citadas, com exceção da lígula, a qual não foi
diferenciada na bainha cotiledonar neste trabalho ao observar a mesma espécie,
como é proposta pelo referido autor.
O autor, trabalhando com Aechmea glomerata K. Koch ex Baker (atualmente
Hohenbergia stellata Sch. apud. Smith & Downs, 1979), observa que a germinação é idêntica, porém sem o desenvolvimento da lígula, e o simples arqueamento
para cima das margens da bainha cotiledonar fornece proteção à plúmula.
Goebel (1905) distingue no cotilédone das monocotiledôneas a lâmina e a bainha que protegem o broto do caule em desenvolvimento, e menciona que, logo
a seguir de um primeiro estágio, dintingue-se o desenvolvimento da bainha cotiledonar. O autor demonstra coerência ao afirmar que o desenvolvimento do tecido do cotilédone ao emergir da semente é lateral e principalmente apical, assim
como observado no desenvolvimento de muitas estipulas axilares e de lígulas.
Talvez em função disso, os autores subseqüentes se tenham utilizado dessa
afirmação, postulando ser a estrutura em questão uma lígula.
Eames (1961) comenta que a bainha cotiledonar tem sido comumente denominada "bainha ligular", e que o termo ligular e estipular têm sido utilizados largamente para a porção distai da bainha, que, como prolongamentos dela, são certa132
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mente estipulares. O autor comenta, ainda, ser o termo "bainha estipular" um bom
termo, morfologicamente sugestivo da natureza da estrutura. Generalizando, ele afirma: "as estipulas das folhas típicas das monocotiledòneas são projeções marginais
finas; o cotilédone apresenta estipulas em alguma proporção. O ponto de dobramento dorsal do pecíolo cotiledonar é a base das extremidades livres, que se mantêm eretas. Nessa posição elas protegem a plúmula, formando um capuz sobre ela"
(Eames, 1961: 337). Sugere ainda que o termo bainha estipular é morfologicamente
melhor — podendo suplantar o termo lígula, embora esse tenha se estabelecido
há muito mais tempo,.
Nos seus estudos sobre a germinação de algumas espécies de Bromelioideae,
Gatin (1911) descreve as fases do desenvolvimento pós-seminal em detalhes, e as
suas afirmações são as mais coerentes do ponto de vista morfológico; relata que
em Billbergia violaceae Beer, Aechmea miniata (Beer) Hortus ex Baker e em Wittrockis amazônica (Baker) L. B. Smith a bainha cotiledonar se intumesce e a primeira folha escapa pela fenda cotiledonar, que a envolve de modo a formar uma lígula.
Segundo Downs (comunicação pessoal, 1985), o termo lígula está completamente errado para as Bromelioideae, afirma ainda que o termo "bainha cotiledonar", originalmente utilizado por Gatin (1911), é o mais correto.
Em estudos preliminares com espécies de outras famílias, a exemplo de Commelinaceae e Zingiberaceae, constata-se o crescimento do tecido localizado entre
o hipocótilo e a semente, o qual se rompe, sendo atravessado pela primeira folha
em desenvolvimento. Em torno dela, permanece um anel cilíndrico fechado ou quase,
membranoso ou carnoso, que fornece proteção efetiva às gerações foliares.
Concorda-se com Boyd (1932) que possam ocorrer feixes condutores nesse tipo de
bainha cotiledonar. Porém, denominá-la de lígula é completamente incoerente, desde
que ela, por definição, é uma excrescência membranosa, originada da porção superior da lâmina de uma folha ou de outro membro foliar.
Com base apenas nas observações morfológicas, sem estudos anatômicos, portanto, opta-se pelo termo bainha cotiledonar, desprezando os demais termos, por
cónstatar-se serem eles discutíveis. Acrescenta-se ainda que lígula e estipula, expressões propostas respectivamente por Boyd (1932) e Eames (1961), não são precisas nem práticas, dificultando as descrições da plântula.
A respeito da presença de feixes condutores na bainha cotiledonar, segundo
afirmação de Boyd (1932), pode-se relacioná-las á germinação hipógea que Eames
(1961) afirma ser característica de praticamente todas as monocotiledòneas. Tais feixes, provavelmente, além de seu papel condutor, contribuem para o enrijecimento
do tecido, promovendo assim uma proteção maior à plúmula, quando esta é submetida ao atrito com o substrato.
Pode-se afirmar, entretanto, que em algumas espécies a bainha cotiledonar apresenta um arqueamento pronunciado e/ou a flexão das margens, podendo ser, ainda, mais ou menos carnosa; esses caracteres por si sós fornecem proteção à gema
apical.

Pecíolo Cotiledonar
Estrutura de transição entre os restos seminais e a plântula, o pecíolo cotiledonar é conspícuo, em muitos representantes das monocotiledòneas, como nas Commelinaceae, segundo Goebel (1905) e nas Liliaceae, segundo Eames (1961); porém,
é quase inconspícuo nas Bromelioideae, sendo invariavelmente curto em todas as
espécies observadas. É descrito com freqüência como a porção intermediária entre a plântula normal e a semente, em continuação com as margens da bainha cotiBromelioideae: Morfologia do desenvolvimento pós-seminal
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ledonar, sendo aberto em sua porção superior junto à semente, canaliculado e membranoso, raramente cilíndrico e compacto.
Boyd (1932) afirma que o comprimento do pecíolo cotiledonar é afetado pela
profundidade da semente no solo, e apresenta como exemplo Billbergia zebrina,
cuja plântula tem uma conexão mais direta com o endosperma, sendo capaz de
economizar energia por abreviação do pecíoh cotiledonar. Tal fato pode estar relacionado com a germinação epígea, pois as Bromelioideae possuem pouco ou nenhum tecido vascular na bainha cotiledonar, assim como no peciolo-cotiledonar.
Tipo de Germinação
Conforme Duke (1969), as monocotiledôneas apresentam, de um modo geral,
germinação criptocotiledonar, i.e., o cotilédone permanece no interior da semente
até estágios avançados do desenvolvimento pós-seminal. Mais precisamente, as monocotiledôneas conservam parte do cotilédone no interior da semente, e parte dele
emerge dos tegumentos (Est. IV., Fig. 10; Est. IX, Fig.15).
Boyd (1932) postula para a família Bromeliaceae que o fato de a bainha cotiledonar se encontrar enrijecida por feixes condutores, como proteção da plúmula contra o atrito com o substrato, pode estar relacionado com a germinação hipógea.
No entanto, o autor cita as outras subfamílias, Tillandsioideae e Pitcairnoideae, como tendo germinação epígea, excluindo as Bromelioideae.
A definição de germinação epígea apresentada por Benkendan & Grob (1980)
relata que o(s) cotilédone(s) e a gema apical são elevados acima do nível do solo
por alongamento do hipocótild. Tal definição aplica-se satisfatoriamente a algumas
espécies de Aechmea, Quesnelia, Billbergia, Neoregelia, Nidularium, Orthophytum,
Canistrum, Portea e Streptocalyx.
Estes autores (/.c) fazem uma classificação delimitando grupos artificiais segundo a morfologia da plântula normal e descrevem a germinação epígea de Allium, cujo sistema apical consiste num hipocótilo reduzido que mantém a gema terminal protegida pelo cotilédone cilíndrico, verde e de crescimento rápido. Tal classificação, no entanto, não se aplica às espécies estudadas aqui, pois em plântulas
com hipocótilo reduzido a semente não se eleva do solo, contradizendo portanto
a própria definição dos autores.
As espécies estudadas apresentam alguns caracteres que condicionam a germinação epígea nas Bromelioideae, como a tendência ao epifitismo e a ausência
ou rara presença de feixes condutores na bainha cotiledonar, de acordo com as observações de Boyd (1932); exigências de luz para que as sementes germinem, constatada por Downs & Piringer (1958) e, ainda, que as sementes não apresentam germinação quando estão cobertas por substrato, segundo afirmação de Foster (1977)
e Rauh (1979).
Concorda-se também com a definição de germinação hipógea proposta por
Benkendan & Grob (1980), que pode ser bem aplicada às espécies deAnanas, Acanthostachys, Bromelia, Cryptanthus e Pseudananas, com exceção do uso do termo
mesocótilo, que se refere à parte do eixo aéreo das gramineas e que não se estende às demais famílias.
Plântula Normal — Primeira Folha
As plântulas de alguns gêneros assemelham-se muito entre si, sendo impossível, freqüentemente, uma separação à vista desarmada. Entretanto, através de uma
análise criteriosa de suas estruturas, observam-se nãc só as afinidades entre os grupos como suas diferenças. Pode-se exemplificar tal tato com a plântula normal de
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Billbergia (Est. IV), no qual o subgênero e suas respectivas espécies estão caracterizadas em dois tipos:
Tipo A — Subgênero Billbergia: Billbergia amoena var. amoena (Fig. 25), Billbergia euphemiae var. euphemiae, Billbergia pyramidallis var. pyramidallis (Fig. 22),
Billbergia pyramidallis var. lutea (Fig. 28) (caracterização da plântula narrada na descrição do gênero).
Tipo Í3 — Subgênero Helicoidea: Billbergia alfonsis-johannis (Fig. 14), Billbergia chlorantha, Billbergia decora, Billbergia magnífica var. magnífica, Billbergia zebrina (Fig. 7) (caracterização da plântula narrada na descrição do gênero).
Considerando a plântula e a muda como caracteres para diferenciação, Rauh
& Barthlott (1982) e Rauh (1983) fazem uma revisão detalhada do gênero Acanthostachys, incluindo uma espécie de Aechmea (Aechmea pitcairnoides Mez). Através
da observação do desenvolvimento pós-seminal, cujo material seminífero utilizado
é da mesma procedência daquele citado pelos autores acima, confirma-se aqui ser
esta espécie realmente do gênero Acanthostachys (Est. 1), uma vez que suas plântulas normais apresentam a primeira folha cônica e entrenó, ou seja, são do tipo
II (Quadro 1).
Planta Jovem — Contagem Final
De acordo com Brasil (1980), a fase de planta jovem é interpretada com o término do prazo estipulado para que determinada espécie forme todas as estruturas
que garantirão sua sobrevivência em condições naturais ou de viveiro. Nas Bromelioideae estudadas, essa fase se estabelece quando a segunda folha está perfeitamente expandida e o sistema radicial bem desenvolvido.
Embora Thomas & Holmes(1930) afirmem que o armazenamento de sementes
de Ananas sativus Schultes f. durante dois anos e meio, no ambiente, não afeta
o poder germinativo das sementes, Rutledge & Kendall (1972), Downs (1974) e Rauh
(1979) são unânimes em afirmar que as sementes recém-coletadas germinam mais
rapidamente. Neste trabalho observou-se que o poder germinativo das espécies estudadas decaiu em função do período de armazenamento da semente. O tempo
de armazenamento está, certamente, também relacionado com a variação morfológica, apresentada por espécies coletadas em épocas diversas e observada nas estruturas desenvolvidas, da fase de plântula normal à de planta jovem, uma vez que
as sementes recém-coletadas se desenvolveram mais rapidamente em plântulas vigorosas e sem fungo.
O período para o desenvolvimento da planta jovem varia consideravelmente,
entre as espécies de um mesmo gênero e, por vezes, entre amostras de uma mesma espécie (Quadro 2). Essa variação pode estar relacionada com a de temperatura
observada durante a semeadura em diferentes épocas do ano. Bromelia antiacantha, por exemplo, apresenta plantas vigorosas com rápido desenvolvimento, quando semeadas no mês de novembro. No entanto, as sementes de Bromelia plumieri
colocadas para germinar no mês de junho, apesar de terem um bom desempenho, levaram 35 dias a mais que a espécie anterior para atingir a fase de planta jovem (Quadro 2).
Observa-se ainda que em Canistrum lindenii var. roseum forma procerum o lote n? 630/84, semeado em novembro, produziu plantas jovens em 49 dias, enquanto o lote 82/85, semeado em abril, levou 121 dias para formar plantas jovens (Quadro 2).
De acordo com as observações de Thomas & Holmes (1930), sobre Ananas
sativus Schultes f. em casas de vegetação, as melhores temperaturas registradas
para a germinação oscilaram entre 23,99 e 2 6 , 7 ^ . Em contrapartida, temperaturas
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muito baixas, como 15,5"C, retardaram o processo de germinação, provocando ainda deterioração de cerca de 20% das sementes.
Pode-se concluir, assim, que as plantas produzidas durante as estações quentes (setembro a março) apresentam um desenvolvimento mais rápido e são mais
vigorosas que aquelas produzidas nos meses mais frios.
Tratando-se de condições ambientais, deve-se considerar as variações de temperatura e luminosidade nas oito horas de exposição diárias. Como o grupo estudado ocorre em regiões neotropicais, é certo que o melhor desempenho de suas espécies ocorra nas estações mais quentes.
Tais considerações sugerem que existam alguns parâmetros importantes para
o sucesso do desenvolvimento das plântulas no grupo estudado, que podem ser
citados:
a) utilização de sementes recém-coletadas;
b) armazenamento adequado (geladeira a 5?C, no máximo por um mês);
c) boas condições de luz e umidade;
d) semeadura em estações quentes.
Apesar de o tamanho reduzido e a fragilidade das plântulas dificultarem o estudo morfológico das estruturas pós-seminais, as sementes e as plântulas normais
de Bromelioideae apresentam-se como bons caracteres para a diferenciação de alguns gêneros. No entanto, as fases do desenvolvimento pós-seminal não permitem
a distinção entre as espécies.
Este trabalho mostra a possibilidade de uma caracterização prática das fases
de desenvolvimento pós-seminal do grupo taxonômico estudado. Porém, vem confirmar a necessidade de estudos de ontogênese, a fim de se solucionar, de uma
vez por todas, a problemática da terminologia em germinação.
GLOSSÁRIO
Bainha Cotiledonar
Expansão cotiledonar de tamanho, forma e textura variáveis nos gêneros. Tem
como função a proteção da gema apical e, posteriormente, da plúmula em desenvolvimento. Devido a essa função é, muitas vezes, enrijecida por vasos condutores
de acordo com as observações anatômicas de Boyd (1932), recebendo então a denominação inadequada de lígula ou, segundo Eames (1961), bainha estipular (Est.
V, Fig. 8; Est. X, Fig. 6 e 14; Ests. XIII, XIV e XV).
Colo
Região de transição entre o hipocótilo e a raiz principal, podendo-se apresentar estreitada, raramente espessada, e marcada por um denso anel de pêlos e/ou
raízes adventícias (Est. I, Fig. 9; Est. VI, Figs. 1 a 11; Est. VII, Fig. 11; Est. XII, Figs.
11 e 16; Ests. XIII, XIV e XV).
Entrenó
Porção do talo compreendida entre dois nós consecutivos de cada geração de
folhas. O alongamento exagerado do entrenó é provocado pela ausência de luz.
(Est. I, Figs. 12e24; Est. II, Figs. 2 0 e 2 1 ; Est. X, Fig. 13; Est. XII, Fig. 18; Est. XIII).
Epicótilo
Eixo da plântula situado acima da bainha cotiledonar e abaixo da primeira folha (Est. I, Figs. 10 e21; Est. IV, Fig. 14; Est. VI, Figs. 10 e 11; Est. IX, Fig. 6; Est. XIII).
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Fenda Cotiledonar
Abertura do tecido superior da bainha cotiledonar, através da qual emerge a
primeira folha (Est. IV, Figs. 4 e 9; Est. V, Figs. 3 e 4; Est. VI, Figs. 5, 6 e 7; Est.
VII, Fig. 10; Est. XIV).
Germinação Epígea
Tipo de germinação em que o cotilédone e a gema apical são elevados acima
do nível do solo por alongamento do hipocólito (Ests. II, IV, VI, Figs. 1 a 14; Ests.
VII, VIII, IX, Figs. 1 a 9; Ests. X, XI, XII).
Germinação Hipógea
Tipo de germinação em que o cotilédone permanece abaixo do solo e dentro
dos envoltórios da semente; a gema apical é elevada acima do nível do solo por
alongamento do epicótilo (Ests. I, III, V, Figs. 15 a 21; Est. XI, Figs. 10 e 19).
Haustro Cotiledonar
Haustro (do latim haustrum, máquina de tirar água) é o pedúnculo bulboso
nutritivo das plantas em desenvolvimento; órgão de inserção e nutrição temporal
segundo Mello-Leitão (1946), correspondente à porção apical do cotilédone, que
durante o desenvolvimento da plântula permanece no interior dos tegumentos da
semente, mantendo contato com o tecido de reserva através do pecíolo cotiledonar (Est. I, Fig. 19; Est. IV, Fig. 10; Est. IX, Fig. 15).
Hipocótilo
De acordo com Boyd (1932), o hipocótilo é um cilindro vascularizado entre o
colo e a bainha cotiledonar (Est. II, Fig. 29; Est. VI, Figs. 8 e 9; Est. VII, Fig. 11;
Est. IX, Fig. 6; Est. XII, Fig. 18).
Lígula
Pequena expansão do tecido superior da bainha cotiledonar, segundo Downs
(comunicação pessoal, 1985), enrijecida por vasos condutores, conforme Boyd (1932)
(vide Discussão e Conclusões).
Pecíolo Cotiledonar
Zona de transição entre o haustro e a bainha cotiledonares, onde ocorre o transporte de nutrientes dos restos seminais para a plântula (Est. VIII, Fig. 14; Est. IX,
Figs. 10, 11, 12 e 13; Est. XII, Figs. 14 e 18).
Planta Jovem
É a fase do desenvolvimento posterior à da plântula normal, onde a segunda
folha encontra-se totalmente desenvolvida (Est. I, Fig. 12; Est. II, Fig. 8; Est. III,
Fig. 11; Est. IV, Fig. 27; Est. V Fig. 24; Est. VI, Figs. 14 e 21; Est. VII, Fig. 15; Est
VIII, Fig. 8; Est. IX, Figs. 8 e 19; Est. X, Figs. 12 e 13; Est. XI, Fig. 9; Est. XII, Fig.
16; Ésts. XIII, XIV e XV).
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Plântula Normal
É a fase do desenvolvimento marcada pela presença de um sistema radical completo, hipocótilo, bainha cotiledonar e pecíolo cotiledonar sadios, a primeira folha
completamente expandida e a segunda folha em desenvolvimento no seu interior
(Est. I, Figs. 11 e 21; Est. II, Fig 28; Est. III, Fig. 11; Est. IV. Figs. 14 e 22; Est. V,
Fig. 7; Est. V I , Figs. 13 e 20; Est. VII, Fig. 14; Est. VIII, Fig. 17; Est. IX, Figs. 7
e 18; Est. X, Fig. 11; Est. XI, Fig. 8; Est. XII, Figs. 7 e 14; Ests. XIII, XIV e XV).
Plúmula
Segundo Ferri et ai. (1978), é a parte do embrião vegetal correspondente à gema apical e que originará a parte aérea da planta (Est. I, Fig. 19).
Primeira Folha
É a folha resultante do desenvolvimento da plúmula; primeira geração foliar
(Est. III, Fig. 10; Est. IV, Fig. 20; Est. X, Fig. 9; Ests. XIII, XIV e XV).
Segunda Folha
É a segunda geração foliar da planta, e sua expansão marca a base final do
desenvolvimento pós-seminal (Est. X, Fig. 13; Est. XI, Fig. 9; Est. XII, Figs. 8 e 16).
Radícula
Pequena raiz; segundo Ferri et ai. (1978), é a parte do embrião que dará origem
à raiz principal (Est. V, Figs. 1 e 12; Est. VII. Fig. 1; Est. IX, Figs. 1 e 10).
Raiz Adventícia
Raízes que se desenvolvem no colo, ou em qualquer outra estrutura distinta
da raiz principal (Est. I, Fig. 22; Est. II, Fig. 8; Est. V, Fig. 6; Est. VIII, Fig. 8; Est. XIII).
Raiz Principal
Raiz principal da plântula que se desenvolve a partir da radícula do embrião
(Est. I, Fig. 8; Est. III, Fig. 10; Est. VI, Fig. 9; Est. VII, Fig. 14; Est. IX, Fig. 7).
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ESTAMPA I
Acanthostachys strobilacea (Schultes f.) Klotzsch: Figs. 1 a 8 - Fases iniciais do desenvolvimento; Fig.
9 - Detalhe da bainha cotiledonar bilabiada; Figs. 10 e 11 - Plântula normal; Fig. 12 - Planta jovem;
Acanthostachys pitcairnoides (Mez) Rauh et Barthiott: Figs. 13 a 18 - Fases iniciais do desenvolvimento; Fig. 19 - Seção transversal ao nível da bainha cotiledonar - t. tegumento, e. endosperma, h.c.
haustro cotiledonar, b.c. bainha cotiledonar, p. plúmula; Figs. 20 a 22 - Plântula normal; Fig 23 Detalhe das duas primeiras folhas; Fig. 24 - Planta jovem.
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ESTAMPA
Aechmea victoriana var. victoriana: Figs. 1 a 6 - fases iniciais do desenvolvimento; Fig. 7 — Plântula
normal; Fig. 8 - Planta jovem; Aechmea lingulata var. froesii L.B. Smith: Figs. 9 e 10 - Emergência
da primeira folha; Fig. 11 - Plântula normal; Fig. 12 - planta jovem; Figs. 13, 14 e 15 — detalhe da
bainha cotiledonar; Aechmea rudicaulis var. nudicaulis - Fig. 20 - plântula normal; Fig. 21 - plântula
jovem; Aechmea weilbalchii var. pêndula Pereira & Moutinho - Figs. 22 a 27 - Fases iniciais do desenvolvimento; Fig. 28 — Plântula normal; Fig. 29 - Detalhe da bainha e pecíolo cotiledonar; Fig. 30 —
Planta jovem.
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ESTAMPA III
Ananas comosus var. comosus: Figs. 1 a 6. - Fases iniciais do desenvolvimento; Fig. 7 - Plântula
normal; Fig. 8 - Planta jovem; Ananas ananassoides (Bakerl L.B. Smith: Fig. 9 - Abertura da fenda
cotiledonar; Fig. 10 — Emergência da primeira folha; Fig. 11 — Plântula normal; Fig. 12 — Planta jovem;
Fig. 13 — Detalhe da bainha cotiledonar; Ananas lucidus Miller: Figs. 14 e 15 - Emergência da primeira
folha; Fig. 16 - Plântula normal; Figs. 17, 18 e 19 — Planta jovem.
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ESTAMPA IV
Billbergia zebrina (Herbert) lindley - Figs. 1 a 6 - Fases iniciais do desenvolvimento; Fig. 7 — Plântuia
normal; Figs. 8 e 9 — Planta jovem; Fig. 10 — Seção transversal da plântuia ao nível da bainha cotiledonar: t. - tegumento, e. — endosperma, h.c. - haustro cotiledonar, b.c. - bainha cotíledonar, p. plúmula; Figs. 11 e 12 — Detalhe da bainha cotiledonar; Billbergia alphonsis-joannis Reitz: Fig. 13 —
Emergência da primeira folha; Fig. 14 — Plântuia normal; Figs. 15 - Planta jovem; Billbergia pyramidailis var. pyramidailis: - Figs. 16 a 19 — Fases iniciais do desenvolvimento; Figs. 20 e 21 - Expansão
da primeira folha; Fig. 22 - Plântuia normal; Fig. 23 - Planta jovem; Billbergia amoena var. amoena:
Fig. 24 - Expansão da primeira folha; Fig. 25 - Plâiitula normal; Fig. 26 — Planta jovem; Billbergia euphemie var. euphemie: Fig. 27 — Planta jovem; Billbergia pyramidailis var. lutea Pereira & Leme; Fig.
28 - Plântuia normal.
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ESTAMPA V
Bromelia plumieri (E. Morren) L.B. Smith - Figs. 1 a 4 — Fases iniciais do desenvolvimento; Figs. 5
e 6; Emergência da primeira folha; Fig. 7 — Plântula normal; Fig. 8 - Detalhe da bainha cotiledonar
na plântula normal; Figs. 9 e 10 - Planta jovem; Fig. 11 - Detalhe da bainha cotiledonar na planta jovem;
Bromelia antiachanta Bertoloni: Figs. 12 a 15 - Fases iniciais do desenvolvimento; Figs. 18 e 19 — Emergência da primeira folha; Figs. 20 e 21 - Plântula normal; Fig. 22 - Seção transversal da bainha cotiledonar, exibindo a prefoliação supervolutiva; Figs. 23 e 24 - Planta jovem.
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ESTAMPA VI
Canistrum lindenii var. roseum forma procerum Reitz: - Figs. 1 a 4 — Fases iniciais do desenvolvimento; Figs. 5 a 11 - Abertura da fenda cotiledonar e emergência da primeira folha; Fig. 12 - Detalhe da
bainha e do peciolo cotiledonar; Fig. 13 - Plântula normal; Fig. 14 - Planta jovem; Cryptanthus bromelioides var. bromelioides: - Figs. 15 a 18 - Fases iniciais do desenvolvimento; Figs. 19 e 20 - Plântula
normal; Fig. 21 - Planta jovem.
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ESTAMPA VII
Neoregelia cruenta (R. Grahan) L.B. Smith: — Figs. 1 a 5 — Fases iniciais do desenvolvimento; Fig.
6 - Primeira folha em expansão; Fig. 7 - Plântula normal; Neoregelia johanws (Carrière) L.B. Smith:
Figs. 8 e 9 - Detalhe da bainha cotiledonar, e a plúmula em seu interior, Fig. 10 - Abertura da fenda
cotiledonar; Fig. 11 - Detalhe da bainha cotiledonar; Neoregelia zonata L.B. Smith; Fig. 12 - Detalhe
da bainha cotiledonar; Fig. 13 - Detalhe da bainha e do peciolo cotiledonar; Neoregelia carolinae f.
carolinae: — Fig. 14 - Plântula normal; Fig. 15 - Planta jovem.
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ESTAMPA VIII
Nidulahum fulgens Lemaire: — Figs. 1 a 5 — Fases iniciais do desenvolvimento; Fig. 6 — Emergência
da primeira folha; Fig. 7 — Plântula normal; Fig. 8 - Planta jovem; Nidulanum billbergioides L.B. Smith: - Figs. 9 a 12 — Abertura da fenda cotiledonar e emergência da primeira folha; Figs. 13, 14
e 15 — Detalhe da bainha e do pocíolo cotiledonar; Fig. 16 - Plântula normal; Nidulahum seidelii L.B.
Smith: - & Reitz: - Fig. 17 - Plântula normal.
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ESTAMPA IX
Orthophytum foliosum L.B. Smith: - Figs. 1 a 3 - Fases iniciais do desenvolvimento; Figs. 4 e 5 Abertura da fenda cotiledonar e emergência da primeira folha; Figs. 6 e 7 — Plântula normal; Fig. 8
- Planta jovem; Fig. 9 - Pêlo unisseriado; Pseudananas sagenarius (Arruda da Câmara) Camargo: —
Figs. 10 a 13 - Fases iniciais do desenvolvimento; Fig. 14 - Diagrama da prefoliaçâo; Fig. 15 — Seção
transversal ao nível da bainha cotiledonar; t. tegumento, h.c. haustro cotiledonar, b.c. bainha cotiledonar; Fig. 16 — Plântula normal; Fig. 17 - Seção transversal da folha supervolutiva; Figs. 18 e 19 —
Planta jovem.
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ESTAMPA X
Portea petropolitana: var. petropolitana; — Figs. 1 a 5 - Fases iniciais do desenvolvimento; Fig. 6 Detalhe da fenda cotiledonar; Figs. 7 e 8 - Emergência da primeira folha; Fig. 9 - Primeira folha expandida; Figs. 10 e 11 - Plântula normal; Figs. 12 e 13 - Planta jovem; Fig. 14 - Detalhe da bainha cotiledonar; Portea silveirae Mez: — Figs. 15 e 16 — Seção transversal da plântula ao nível da bainha cotiledonar;
t. tegumento, b.c. bainha cotiledonar, f. folha; Fig. 17 - Plântula normal.
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ESTAMPA XI
Quesnelia quesneliana (Brongniart) L.B. Smith: - Figs. 1 a 4 - Fases iniciais do desenvolvimento; Figs.
5 e 6 - Emergência da primeira folha; Fig. 7 - Detalhe da bainha cotiledonar reflexa; Fig. 8 — Plântula
normal; Fig. 9 - Planta jovem; Quesnelia liboniana (De Joghe) Mez: - Fig. 10 — Emergência da primeira folha; Figs. 11 e 12 - Detalhe da bainha e do pecíolo cotiledonar; Fig. 13 - Plântula normal;
Quesnelia marmorata (Brongniart) L.B. Smith: - Figs. 14 e 15 - Plântula normal; Fig. 16 - Bainha
cotiledonar no início do desenvolvimento; Fig. 17 - Bainha cotiledonar ao final do processo.
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ESTAMPA XII
Streptocalyx curranii L.B. Smith: - Figs. 1 a 4 - Fases iniciais do desenvolvimento; Figs. 5 e 6 - Emergência da primeira folha; Fig. 7 - Plântula normal; Fig. 8 - Planta jovem; Fig. 9 — Detalhe da bainha
cotiledonar; Streptocalyx poeppigii Beer: - Figs. 10 a 12 — Fases iniciais do desenvolvimento; Fig. 13
— Emergência da primeira folha; Fig. 14 - Plântula normal; Fig. 15 - Detalhe da bainha cotiledonar;
Fig. 16 — Planta jovem; Fig. 17 — Seção transversal da plântula ao nível da bainha cotiledonar; b.c.
bainha cotiledonar, f. folha; Streptocalyx floribundus (Martius ex Schultes f.l Mez: Fig. 18 — Plântula
normal estiolada.
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ESTAMPA XIII
Acanthostachysstrobilacea (Schultes f.) Klotzsch: — Fig. 1 — Emergência da radicula e da base da bainha cotiledonar; Fig. 2 - Surgimento da fenda cotiledonar IFC); Fig. 3 - Emergência da primeira folha,
aparecimento de raízes adventícias (RA); Fig. 4 — Detalhe da bainha cotiledonar (BC) e do colo (C);
Fig. 5 - Plântula normal, característica do Tipo II, entrenó (E); Fig. 6 - Planta jovem; Fig. 7 - Planta
jovem de A. pitcairnoides (Mez) Rauh et Barthlott (Tipo I).
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ESTAMPA XIV
Canistrum lindenü (Regei) Mez var. roseum E. Morren forma procerum Reitz: — Figs. 1 a 3 — Fases
iniciais; Fig. 4 - Emergência da primeira folha, PC — pecíolo cotiledonar, C — colo; Fig. 5 — H —
hipocótilo; Fig. 6 - Plântula normal característica do Tipo I; Fig. 7 - Planta jovem; Fig. 8 - BC bainha cotiledonar. (Tipo II).
Bromelioideae: Morfologia do desenvolvimento pôs-seminal
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ESTAMPA XV
Bromelia plumien (E. Monen) L B. Smith: - Fig. 1 - Emergência da radícula; Fig. 2 - Abertura da
fenda cotiledonar (FC); Fig. 3 - Emergência da primeira folha; Fig. 4 - Plântula normal característica
do Tipo III, - bainha cotiledonar (BC); Fig. 5 — Planta jovem, 1aF - primeira folha. 2aF - segunda
folha; Fig. 6 - Detalhe da bainha cotiledonar (BC), C - colo. (Tipo III)
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Composição Florística e Estrutura de um Trecho de Mata Perturbada
de Baixada no Município de Magé, Rio de Janeiro*
Rejan Rodrigues G u e d e s * *
RESUMO
Num trecho de mata perturbada no sopé da serra dos Órgãos, com uma área de 36 ha,
aplicamos o método das parcelas alternadas, totalizando 2.000 m 2 , para estudar a composição florística e estrutura da formação vegetal.
Amostramos 318 indivíduos, cujos diâmetros do tronco à altura do peito eram iguais ou
superiores a 5 cm, sendo 305 vivos, pertencentes a 26 famílias com 100 espécies, incluindo
10 indivíduos indeterminados.
Indivíduos com diâmetros inferiores a 5 c m , mas com alturas iguais ou superiores a
2 m, foram somados aos anteriores, perfazendo um total de 1.101 indivíduos, representando
35 famílias com 138 espécies.
As espécies com maiores valores de importância são: Newtonia nitida, Sclerolobium rugosum, Astrocaryum aculea tissimum, Aparisthmium cordatum, Sebastiania multiramea e
Chrysophyllum
imperiale.
Os índices de diversidade encontrados para a área de estudo são baixos em comparação
com os índices estabelecidos para as matas tropicais. Entretanto, esses valores expressam
os resultados esperados para matas que ocorrem em solos hidromórficos, como é o nosso
caso, e podem indicar um certo grau de perturbação na estrutura da vegetação.
0 elevado número de indivíduos concentrados nas faixas de diâmetro à altura do peito
entre 5 e 19 cm e com alturas inferiores às que atingem indivíduos adultos da mesma espécie
caracterizam um processo natural de regeneração da mata.
ABSTRACT
In a 36 ha woodlot located in foothills of the serra dos Órgãos which has suffered from
human influence, the floristic composition and the structure of the vegetation were studied
using the alternates plots method.
In a total área of 0,2 ha, 318treesof D.B.H. (diameterat breast height) 5 cm were found;
thirteen of these were dead, upright trunks, while the other 305 individuais sampled represented 100 espécies belonging to 26 families. When the sample was increased to include
ali trees and shrubs at least two meters high in the same sampling área, a total of 1,101
individuais, representing 35 families with 138 species were found.
The largest importance values (IVI) among the sampled trees were obtained by the spe-

* Dissertação de mestrado apresentada ao Curso de Pós-Graduação em Ciências Biológicas (Botânica)
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** Bióloga, Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Seção de Botânica Sistemática. Rua Pacheco Leão,
915. CEP 22460, Rio de Janeiro.
Recebido em 20/07/87; aceito para publicação em 28/11/88.
Arquivos do Jardim Botânico do Rio de Janeiro Vol. XXIX: 155-200

cies Newtonia nítida, Sclerolobium rugosum, Astrocaryum aculeatissimum, Aparisthmium
cordatum, Sebastiania multiramea and Chrysophyllum imperiale.
Species diversity as expressed by the Shannon-Wiever index (H') calculated for the sample
plots was low when compared to values obtained on other tropical localities. This result may
simply reflect the expected lower diversity of forests growing in hydromorphic soils as in this
área, as well as the observed human disturbance of the vegetation.
The regeneration of the vegetation is evident f rom the high proportion of saplings found
in the study plot in the 5-19 cm D.B.H. class. Adult individuais of the same species are taller
and much less frequent.

INTRODUÇÃO
A área atual do estado do Rio de Janeiro, na época do descobrimento, era coberta, praticamente, por florestas contínuas do domínio da Mata Atlântica. Porém,
no século XVI, com a implantação da agromanufatura do açúcar, as matas, começando pelos arredores da baía de Guanabara e posteriormente pela baixada fluminense, cederam lugar às áreas de cultivo da cana-de-açúcar. Mais tarde, já no final
de 1700, com o início da cafeicultura, foi a vez das encostas da serra do Mar e,
no século seguinte, do vale do rio Paraíba (Golfari & Moosmayer, 1980).
Atualmente, com a ocupação cada vez mais desordenada do solo, o estado
do Rio de Janeiro vem sofrendo com o avanço da atividade agropecuária e com
a exploração de lenha para consumo nos centros urbanos, atividades estas que têm
contribuído, sobremaneira, para a redução da cobertura vegetal arbórea e que, segundo Golfari & Moosmayer (loc. c/f.), cobre hoje menos de 16% de sua antiga
superfície, estando constituída principalmente por matas secundárias e descontínuas.
Estes dados indicam o alto nível de destruição da Mata Atlântica no estado do
Rio de Janeiro e a fragilidade das formações vegetais que podem, ainda, ser vislumbradas, seja pela ocorrência em locais de difícil acesso ou por encontrarem-se,
temporariamente, protegidas pelos dispositivos legais.
A necessidade de conhecimento, no que tange à composição florística e estrutura das comunidades vegetais, num país de amplas proporções como o nosso,
conclama ações intensificadas nesse sentido, especialmente na Mata Atlântica.
Neste trabalho fornecemos dados relativos à composição florística e estrutura
de um trecho de mata perturbada numa área de baixada.
Histórico
Os estudos sobre a estrutura e composição florística das formações florestais
brasileiras são relativamente recentes e escassos. Por esta razão, julgamos oportuno apresentar um breve histórico, com especial interesse pela utilização do método
de parcelas, que a partir de 1932 passou a ter seus resultados avaliados pelas técnicas analíticas de Braun-Blanquet (1950).
Entretanto, cabe ressaltar os trabalhos de cunho ecológico realizados nas restingas, manguezais, florestas e campos de altitudes fluminenses como os de Ule
(1901), Sampaio (1915 a, ò), Lutz (1938, apua Ormond, 1960), Danserau (1947/48),
Rizzini (1953/54), Magnanini (1954 e 1965), Hueck (1955), Dau (1960), Ormond {loc.
cit), Segadas-Vianaefa/. (1967/73, apudOrmond, loc. c/f.), Araújo (1978), Araújo & Maciel (1979) e Hay et ai. (1981) que indicam o alto potencial de estudos que
podem ser realizados nesses ecossistemas, especialmente nos florestais.
Com o trabalho de Davis (1945), realizado no município de Teresópolis-RJ, tiveram início no Brasil os trabalhos de cunho fitossociológico. Numa tentativa de
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correlacionar à floresta os hospedeiros e vetores do vírus da febre amarela, ele utilizou o método da parcela única — muito usual em levantamentos florestais —, onde os indivíduos arbóreos foram identificados, contados e seu diâmetro à altura do
peito mensurado (tendo sido estabelecido o valor mínimo de 5 cm). Embora se tenha deparado com as dificuldades oriundas da precariedade de estudos taxonômicos no Brasil naquela época, Davis concluiu que a teoria da sucessão, até então
descrita para as zonas temperadas, se aplicava às regiões tropicais, apesar da difícil
diferenciação das séries.
Velôso (1945), naquele mesmo município, utilizando as mesmas picadas usadas por Davis (loc. c/Y.), porém com modificações, desenvolveu um estudo mais
detalhado. Utilizando o método de parcelas contíguas, caracterizou cada série da
sucessão e cada tipo de associação. Forneceu para cada espécie, sua forma de vida, a estimativa da idade dos indivíduos, o provável percentual dos indivíduos encontrados e se a espécie era ou não característica da associação. Ofereceu ainda,
além de dados sobre a periodicidade fenológica, chaves dendrológicas e dados para a identificação das espécies quando encontradas estéreis.
Veloso (1946 a), dentro do programa de conhecimento da febre amarela, utilizou, em áreas florestadas de Ilhéus-BA, parcelas alternadas ao longo de uma picada. O produto final deste trabalho resultou em uma série de artigos (Veloso, 1946
b, ce 1947) com grande número de informações no que tange à análise quantitativa e qualitativa das associações encontradas, além de uma minuciosa abordagem
sobre os estádios de sucessão.
Black et ai. (1950), procuraram estimar a diversidade das espécies e densidade
das populações de árvores na Amazônia, utilizando o método das parcelas contíguas, registrando árvores com diâmetro à altura do peito igual ou superior a 10 cm.
Partindo da premissa de que tanques de bromeliáceas fossem criadouros naturais de mosquitos .transmissores da febre amarela, Veloso (1952) iniciou o levantamento fitossociológico em Brusque-SC, objetivando correlacionar à abundância de
bromeliáceas os tipos de comunidades florestais. Em continuação a esse levantamento, foram publicados outros trabalhos, onde os parâmetros fitossociológicos e
os estádios de sucessão foram analisados e discutidos (v. também Veloso & Calábria, 1953; Veloso et ai., 1954).
No Pará, utilizando parcelas contíguas em matas de terra firme. Pires et ai. (1953)
encontraram grande diferença nos resultados obtidos em relação àqueles de Black
et ai. (loc. cit.) no que tange à composição florística.
Porto et ai. (1976), em "mata-de-baixio", em Manaus-AM, utilizaram parcelas
contíguas, objetivando estabelecer, através da estratificação, a estrutura da floresta.
Ratter et ai. (1978), trabalharam em várias florestas de Mato Grosso e Minas
Gerais, relacionando-as ao tipo de solo onde ocorriam.
Knob (1978), utilizando parcelas contínuas no município de Viamão-RS, discutiu as relações entre o ambiente abiótico e a estrutura da floresta, fornecendo uma
rica descrição da mata.
Dantas & Mueller (1979), utilizando parcelas contíguas, estudaram 1 ha de mata de terra firme sobre terra roxa no trecho de Altamira-ltaituba-PA, fornecendo dados relativos à freqüência por classes de diâmetro, densidade e o volume de madeira das espécies encontradas.
Dantas et ai. (1980), sob a mesma ótica do trabalho anterior e adotando a mesma
metodologia, estudaram 1 ha de mata sobre latossolo amarelo no município de Capitão Poço-PA, fornecendo o volume de madeira das espécies corr diâmetro acima
de 30 cm, bem como a relação das espécies mais freqüentes na área.
Bastos (1984), procedeu o levantamento florístico dos campos da Ilha de MarajóFlorlslica e estrutura de mata perturbada de baixada, Rio de Janeiro
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PA, utilizando parcelas contíguas fornecendo dados, relativos à dominância, freqüência e número de indivíduos por classes de diâmetro.
MATERIAL E MÉTODOS
A área de estudo localiza-se no sopé da serra dos Órgãos (22°34'40" e 22°35'00"
de latitude sul e 43°0T40" e 43°02'20" de longitude oeste), no município de MagéRJ. A área com aproximadamente 36 ha é propriedade da União dos Escoteiros do
Brasil e encontra-se situada em terreno plano, com pequenas elevações que não
ultrapassam a cota de 40 m de altitude. É cortada por um curso d'água poluído pelos sítios vizinhos, que se reúne ao córrego do Sertão, afluente do rio Roncador,
fora dos limites do terreno que constitui uma das poucas áreas florestadas em toda
a baixada de Magé (Figs. 1 e 2).
Aplicamos o método das parcelas (Braun-Blanquet, 1950), estabelecendo quatro
parcelas alternadas de 20 x 25 m, totalizando 2.000 m 2 de amostragem. Para estabelecermos o valor mínimo da classe de diâmetro das árvores que deveriam ser incluídas na amostragem, levamos em consideração a estratificação da mata, como
fez Martins (1979). Apesar de Cottan & Curtis (1956), bem como outros autores,
baseados em experiências com florestas temperadas, considerarem árvores os indivíduos com 10 cm ou mais de diâmetro do tronco à altura do peito (DAP), preferimos adotar uma metodologia adequada às condições tropicais e mais especificamente àquelas que encontramos na área de estudo (Fig. 3).
A escolha de DAP igual ou superior a 10 cm, numa formação com características fisionômicas como as que encontramos na área de estudo, acarretaria na exclusão da vegetação do sub-bosque e seria representativa apenas do estado superior,
ou dossel, da mata, uma vez que em matas tropicais diâmetros desse valor estão
relacionados diretamente a grandes alturas de indivíduos, como já assinalado por
Cain & Castro (1971), entre outros.
Portanto, procurando representar também o complexo do sub-bosque e
baseando-nos numa estimativa consorciada de altura e DAP, optamos por amostrar
todos os indivíduos com DAP igual ou superior a 5 cm. Ainda dentro dessa mesma
consideração, todos os indivíduos com diâmetros inferiores ao estabelecido, mas
com altura igual ou superior a 2 m, também tiveram amostras de material coletadas. Árvores mortas que ainda se encontravam de pé foram computadas e consideradas na análise estatística como um grupo único.
As coletas de material botânico foram realizadas em excursões quinzenais, no
período de 1983 a 1985, e toda a coleção encontra-se depositada no herbário do
Jardim Botânico do Rio de Janeiro (RB).
Para a análise da heterogeneidade florística utilizou-se o índice de diversidade
de Shannon & Wiever (Smith, 1974), enquanto que para a determinação da estrutura da mata foram calculados os parâmetros: dominância por família (Martins, 1979),
densidade relativa (Curtis & Macintosh, 1950), dominância relativa (Mueller-Dombois
& Ellenberg, 1974) e o índice do valor de importância (Curtis & Macintosh, loc. cit.).
Para a análise da estratificação da mata adotamos os mesmos critérios de Martins
(loc. cit.).
Para a caracterização climática da região utilizamos os dados de Bernardes
(1952).
Foram realizadas 15 perfurações de 20 cm em cada parcela de amostragem,
precedidas pela retirada do folhiço, para análise do solo. As amostras foram encaminhadas ao Laboratório de Fertilidade do Solo, do Serviço Nacional de Levantamento e Conservação de Solos da EMBRAPA, para análise química e granulométrica.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Clima e solo
0 clima da região, segundo Bernardes (1952), é quente e úmido, sem estação
seca, correspondendo ao tipo Af da classificação de Kõppen. As normas climatológicas indicam uma temperatura média anual de 21,9 o C, sendo janeiro o mês mais
quente (25,3°C) e julho o mês mais frio (17,9°C).
A precipitação é abundante, com total anual de 2.050 mm, variando as médias
mensais de 337,8 mm (fevereiro) a 59,3 mm (julho). Os meses de menor pluviosidade são os de maio a outubro, que correspondem aos meses mais frios (Fig. 4).
A análise granulométrica do solo permite-nos caracterizá-lo como tipo arenoso. Sob o ponto de vista químico é considerado extremamente ácido, assim como
apresenta altos teores de alumínio, nocivos à fertilidade do solo. Os teores de cálcio
+ magnésio, fósforo e potássio são baixos, enquanto a concentração de nitrogênio é alta (Tab. 1).
Os elevados teores de matéria orgânica e carbono orgânico encontrados são
típicos das planícies. Se aumentássemos a profundidade de coleta até 50 cm, encontraríamos uma camada cinzenta e compacta que corresponde ao solo hidromórfico, típico das planícies litorâneas e interiores da baixada fluminense (Golfari & Mossmayer, loc. c/f.), e que, segundo R. M. Bloise (com. pess. 1986), por ser altamente
impermeável, impede a lixiviação, em profundidade, da matéria orgânica e qualquer
outro elemento nutricional.
Vegetação: aspectos fisionômicos e estruturais
No que diz respeito à composição florística, foram amostrados 318 indivíduos
com DAP iguais ou superiores a 5 cm (que denominamos Amostra I), dos quais
13 eram exemplares mortos que se mantinham ainda de pé. Dos 305 indivíduos vivos, dez encontram-se indeterminados, enquanto o restante pertence a 26 famílias
com 90 espécies (Tab. 2).
Ao somarmos a esses indivíduos exemplares com DAP inferiores a 5 cm, porém com as alturas iguais ou superiores a 2 m (que denominamos Amostra Geral),
elevamos a 1.101 o número de indivíduos amostrados, pertencentes a 35 famílias
com 138 espécies.
A curva cumulativa de espécies, apresentada na Fig. 5, demonstra insuficiência de amostragem, revelando que a heterogeneidade encontrada na área estabelece a necessidade de ampliação das amostras.
Cabe ressaltar ainda que coletas realizadas em outros períodos anteriores a este estudo, percorrendo outros ambientes do local, permitem-nos fornecer uma relação mais abrangente das espécies que lá ocorrem, inclusive ervas, epífitas e lianas (Tab. 3).
O trecho de mata estudado, como mencionado anteriormente, ocorre sobre
solo arenoso, hidrorhórfico e recoberto por densa camada de folhiço que tornam
o terreno periodicamente encharcado, por ocasião das chuvas, e elevam o teor de
matéria orgânica disponível.
Estas características associadas ao fato de a maioria das espécies ocorrentes
ser perenifólia, com caules eretos sem raízes tabulares, bem como ao fato de o subbosque ser bastante denso, permitem-nos caracterizar esta mata, segundo Hueck
(1972), como Mata Pluvial Tropical das Planícies Costeiras, e, de acordo com as recomendações de Eiten (1983), do tipo perturbada ou simplesmente designá-la Mata de Baixada.
Florística e estrutura de mata perturbada de baixada, Rio de Janeiro
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O estrato herbáceo é formado por exemplares de Dorstenia cayapia, Olyra litifolia, Polygala laureola, Pfaffia glabrata, Aphelandra squarrosa, Heliconia laneana,
diversas espécies de Anthurium, Philodendron e Smilax, destacando-se, entretanto, nas regiões encharcadas e sombrias, populações de Calathea aemula, Geophila
repens e Lipostoma capitatum, além de inúmeras espécies de pteridófitas (v. Apêndice 1).
0 estrato arbustivo é composto essencialmente por populações de Miconia prasina, M. willdenowii, Henriettea succosa, Siparuna arianeae, Eugenia cerasifolia,
E. aggregata, Myrcia multiflora, Ouratea verticillata, Faramea multiflora, Psychotria
astrellantha, P. deflexa, Rudgea recurva e Astrocaryum aculeatissimum. Formando
o intricado da mata estão exemplares de Chusquea bambusoides, Machaerium spp.,
Chondodendron platyphylum, Smilax spp., entre outras.
As árvores que compõem o estrato arbóreo são relativamente baixas, com alturas médias em torno de sete metros, podendo atingir até vinte metros. Embora Hueck
Uoc. cit.) assinale para este tipo de vegetação alturas entre 30 e 35 m, o que encontramos são alturas mais semelhantes às assinaladas por ele para a Mata Pluvial Tropical das Encostas Montanhosas do Trecho Norte, praticamente desaparecidas na
paisagem nordestina.
Entre as espécies que compõem este estrato podemos destacar Newtonia nítida, Aparisthimium cordatum, Sebastiania multiramea, Tapirira guianensis, Pseudopiptadenia inaequalis, Guarea macrophylla, Guapira hoehnei, Aniba firmula, Euterpe edulis, Pera glabrata, além das emergentes Sclerolobium rugosum, Crhysophyllum sp.
Tabela 1
Resultados das amostras de solo provenientes das parcelas

Amostras

Parcela 1

Parcela II

Parcela III

55
17
17
11
2,5
4,3

62
18
15
05
3,7
6,4

60
20
14
06
3,4

1,9
0,7

1,8
0,8
4,0

10
3,4
6,0
1,8
0,6
8,0

Parcela IV

Componentes

Areia grossa I % )
Areia Fina I % )
Silte I % )
Aroita ( % )
Carbono orgânico ( % I
Matéria orgânica ( % )

Fósforo (meg/100 ml) ( % !

4,0

1,5
0,8
4,0

Potássio (meg/100 ml)

19,0

20,0

16,0

25,0

pH

4,4

4.1

4,1

4,4

Alumínio (meg/100 ml) ( % 1
Cálcio + magnésio (meg/100 ml) ( % )
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6,0

58
15
17
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Tabela 2
Relação das espécies ocorrentes na Amostra Geral, ordenadas em ordem alfabética por família (As
espécies assinaladas com asteriscos são aquelas encontradas também na Amostra I)
Sebastianiamultiiamea Muell. Arg*

Anacardiaceae

Slillingia sp.

Tapirira guianensis Aubl*

Flacourtiaceae

Annonaceae
Cymbopetalum brasiliense (Vell.l Benth.

Casearía sylvestris Sw."

Guatteria latifolia IMart.l Fries*
Guatteria psilopus Mart.

Guttiferae

Xylopia cf. lancelolata Fries

Rheedia gardneriana PI. & Tr*
Tovomitopsis paniculata (Sprez.) Engl.

Apocynaceae
Odontadenia perrottetii IA. DC.) Woods.
Peschiera laeta (Mart. ex M. Arg.) Miers.

Lacistemaceae
Lacistema pubescens Man."
Lauraceae

Araliaceae
Didymopanaxcalvus (Cham.l Decne. & Planch*

/4m2w fcnu/a INees.l Mez*

Didymopanax aff. macrocarpus (Cham. & Schl.l Seem."

Ocotea aniboides IMeissn.) Mez.
Ocotea cernna (Nees.l Mez.
Ocotea cf. diospyrifolia IMeiss.) Mez.

Bignoniaceae

Ocotóí s p , "

Adenocalyma comosum DC.

Ocotea s p 2 "

Bombacaceae
Indeterminada

Leguminosae
Caesalpinioideae

Boraginaceae
Cordia sellowiana Cham.

Cássia ensiformis Vell*

Cordia sericicalyx A. DC.

Sclerolobium rugosum Mart*
Tachigalia multijuga Benth.
Zollernia sp.

Burseraceae
Protium heplaphyllum March."
Protium sp.

Faboideae
Machaerium brasiliense Vog*

Celastraceae

Ormosia friburgensis Taub.*

Maytenus brasiliensis Mart."

Poecilanthe falcata (Vell.l Kuhl*

Maytenus communis Reiss*

Pterocarpus violaceus Vog.
Swartzia simplex (Sw.) Spreng. var. grandiflora IRad.) Cow.

Chrysobalanaceae
Couepia venosa Pran*

Mimosoidea

Hirtella hebeclada Moric. ex DC*
Ucania kunthiana Hook. f.*

/nga toróífa Benth*
/nga /.u/tóra Benth."
/npa sírátó Benth*

Erythroxylaceae

Newtonia nitida (Benth.I Bren*

Erythroxylum coelophlebium Mart.*
Erythroxylum citrifolium St. Hill.

Pithecelobium pedicellare (DC.) Benth.*
Pseudopiptadenia inaequalis (Benth.) Raus."

Erythroxylum cuspidifolia Mart.*
Melastomataceae
Euphorbiaceae

Henriettea succosa DC*

Alchornea iricurana Casar*

iajreíra scaòra DC*

Alchornea triplinervia Muell*

/W/coma latecrenata (DC.) Naud*

Alchornea sp*

Mcon/a p/as/na (Sw.) DC*

Alchornea sp*

Miconia

Aparisthmium cordatum Uuss.l Baill.*

Miconia sp*

Oofon piptocalyx M. Arg.*

Tibouchina sp*

willdenomiKlot*

flsra r;/a/)/3'í Poepp. ex Baill*
fi?ra obovata Baill*

Meliaceae

fera ruira C. Leal*

Guarea guidonia (L.l Sleume"

Richeria aff. prand/s Vahl.'

Guarea macrophylla Vahl. ssp. tuberculata IVell.) Penn.*

Richeria obovata Pax. & Hoffm.'

f/c/i///a car/ji/a A. Juss.*

Florística e estrutura de mata perturbada de baixada, Rio de Janeiro
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Tabela 2 - Continuação

Trkhilia martiana C. DC*

Piperaceae
ftper arboreum Aubl. var. arboreum

Trichilia silvatica C. DC*

Piper cemurn Vell.
Aper truncatum Vell.

Monnimiaceae
Moffinedia cyathantha Perk.
Siparuna arianeae Per*

fiartysa cuspidata (St. Hil.) Hook f.*
Coussarea graciliflora (Mart.) Hook.*

Moraceae
Cecropia glaziovi Sneth."

Faramea glaziovii M. Arg."

Flcus cf. organensis (Miq.l Miq*

Farameamarginata Cham*

ficus

Faramea multiflora Rich. ex DC.

sp*

Helicostylis tomentosa (P.E.I Rusby'

Faramea multiflora Rich. ex DC. var. salicifolia (Pres.) Stey.

Pseudo/media aff. /w/ru/a Kuhl.*

Psychotria cf. appendiculata M. Arg. ex Charm.

Scwcea fo/o/á Miq.

Psychotria astrellantha Wer.
Psychotria barbiflora DC.
Psychotria canhaginensis Jacq. sensu L. Smith'

Myrcinaceae

Psychotria cephalantha (M. Arg.) Stan.

Cybianthus btasiliensis (Mez.) Agos.

Psychotria deflexa DC.
Psychotria aff. malaneoides M. Arg.

Myrtaceae
Eugenia aggregata (Vell.l Kiae.

Psychotria racemosa (Aubl.l Rae

Eugenia brasiliensis Lam.*

Psychotria tenerior (Cham.) M. Arg*

Eugenia cerasifola Miq*

Psychotria velbsiana Benth.*

Eugenia aff. magnífica Spr. ex Mart.*

Psychotria sp,.*

Eugenia mandiocensis Berg.

Psychotria SP2.

Eugenia tinguyensis Camb."

flutuei /gcurta M. Arg.

Eugenia sp,.
Eugenia sp3.*
Eugenia sp4.*

Rutaceae
Cusparia engleriana Taub*

Eugenia sp 5 *
Eugenia sp 6 *
Eugenia sp;.*

Sapotaceae
Chrysophyllum imperiale (ündl.) Benth.*

Gomidesia crocea (Vell.) Berg.*

Chrysophyllum sp

Gomidesia innovans (Kiae.) Legr.

/feutóna aff. cará'» IR. & P.l Rad.

Gomidesia magnifolia Kiae.
Gomidesia spectabilis (Vell.l Berg.*

Simaroubaceae

M>ro3 multiflora (Lam.l DC.

Picramnia glazioviana Engl.*

P//n« ghmerata (Berg.) Amsh.*

S/iroí» ms/i?n/s St. Hil. & Tul.'

Nyctaginaceae
Gi/í/wa hoehnei IStand.l Lund.'
Guapra aff. opposita (Vell.) Reto

Solanaceae
Brunfelsia bonodora (Vell.l Macbr.
Solanumleucodendron Sendt*
Solanum vellozianum Rume*

Ochnaceae
Ourarei verticillata (Vell.) Engl.

Thymelaeaceae
Daphnopsis schwackeana Taub.

Palmae
Astrocaryum aculeatissimum (Schott.l Burret.*
futerpe «A/fe Mart.'
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Violaceae
Paypayrola blanchetiana Tul.

Tabela 3
Relação das espécies ocorrentes na área de estudo provenientes de coletas sistemáticas
não representadas nas amostras de parcelas

Dilleniaceae

Acanthaceae

Doliocarpus grandiflorus Eichl.

Aphelandra squarrosa Nees
Justicia sp.
Mendoncia velloziana Mart.

Euphorbiaceae
CroíOT sp,.
Afeôea brasiliensis M. Arg.

Amaranthaceae
Pfaffia glabrata Mart.

Gramineae
Anacardiaceae

Chusquea bambusoides (Radd.) Hack var. bambusoides

Schinus terebinthifolius Rad.

Olyra latifolia L.

Spondias lutea Linn.
Heliconiaceae
Annonaceae

Heliconia laneana Barr. var. /aneírra

Xylopia sericea St. Hil.
Humiriaceae
Araceae

Sacoglottis mattogrossensis Malme var mattogrossensis
Anthurium harrisii (Grah.l G. Don. sensu lato
Anthurium penlaphyllum (Aubl.) G. Don.
Anthurium undatum Schott var. undalifolium Koch ex Ender.

Lauraceae
/4r>/&3 sp,

Anthurium sp.
Monstera atíansonii Schott

Lecythidaceae

Philodendron crassinervium Lindl.

iecyí/"s lanceolata Poir.

Philodendron imbe Schott
Philodendron ochrostemon Schott

Leguminosae

Philodendron pendatum (Hook) Kunth.

Caesalpinoidea
Bauhinia angulosa Vog.

Bignoniaceae

Bauhinia forficata Link.

Tabebuia cassinoides DC.

Bauhinia sp.
Copaifera sp.

Boraginaceae
Cordia trichoclada DC.

Faboideae
•4ntf/ra anthelmia (Vell.) Macbr.

Bromeliaceae

Cítorá fairchildiana Haw.

Aechmea nudicaulis (L.) Griseb var. nudicaulis

Dalbergia frutescens (Vell.) Britt.

Billbergia pyramidalis ISims.) Lindl. var. pyram/dalis

Machaerium cf. A/rfi/m (Vell.) Lima

Billbergia cf. variabilis Vog.

Machaerium ternatum Kuhl. & Hoehne

Neoregelia carolinea IBeer.l Smith.

Machaerium sp,.

Nidularium aff. rar/fens E. Morr.

Machaerium sp2.

Quesnelia quesneliana (Brong.) Smith

Machaerium sp3.

Tillandsia gardneri Lind.

Ormosia sp.

Tillandsia stricta Lind. var. síncra
l/r/èsè erythrodactylon (E. Morr.) E. Morr. ex Mez.
Vriesia prosera (Mart. ex Sch. f.) W. Hm. var. prosera
Vriesia rodigasiana E. Morr.

Mimosoideae
Newtonia conforta (DC.) Burk.
Stryphnodendron polyphylum Mart.
Maranthaceae
Calathea aemula Kcke.

Compositae
Eupatorium ballotaefolium H. B. K.
Eupatorium punctulawm DC.

Melastomataceae

Eupatorium vauthierianum DC.

Clidemia bleopharodes DC.

Gochnatia potymorpha 1DC.) Cabr.

ieanrfra aff. capitellata (Bompl.) Don.

Mikania argyriae DC.

Miconia albicans (Sw.) Tria.

Mikania nigricans Gard.

Miconia cinerea Cogn.

/WAaná w'fr'fo/« DC.

Miconia elaeodendron (DC.) Naud.

Piptocarpha leprosa Baker

Miconia saldanhaei Cogn.

Piptocarpha macropoda Baker

Miconia serrulata (DC.) Naud.

Vernonia discolor Less.

Qssaas confertiflora (DC.) Tria.
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Meliaceae

Polygalaceae
Po/ygala laureola St. Hil.

Cabialea canjerana (Vell.) Mart. ssp canjerana

Rafflesiaceae
Menispermaceae

Pilostyles aff. /njae DC.

Chondodendron platyphyllum (St. Hil.) Miers.
Cissampelos andromorpha DC.

Rubiaceae
Geophila repens IL.) John.
Lipostoma capitatum IR. Grah.) Don

Moraceae

Psychotria brachybotrya M. Arg.

Dorstenia cayapia Vell.
Ficus clusiaefolia Schott

Psychotria nuda (Cham. & Sch.) Wawra
Psychotria platypoda A. DC.
Psychotria trichophota M. Arg.
p sp.

Myrcinaceae
Cybianthus brasiliensis (Mez.l Age
Sapindaceae

Matayba guianensis Aubl.
Myrtaceae

Paullinia catpopodea Camb.

Eugenia gardneriana Berg.

Paullinia coriacea Casar.

Eugenia magnifoiia Kiae.

/ M / n è weinmanniaefolia Mart.

Eugenia aff. microcarpa Berg.
Eugenia sp2.

Smilacaceae

Gomidesia affinis ICamb.l Legr.

S m t o quinquenervia Vell.

% r a a racemosa (Berg.) Kiae.

Smto í p ó f í Vell.
S/w/a* staminea Griseb.

Myrciaria plicalo-costata Berg.

Ochnaceae
Ourafea cuspidata ISt. Hil.) Engl.
Ouratea parvifíora (DC.) Baill.
Curares stipulata (Vell.) Engl.

Solanaceae
Bassovia fasciculata Dun.
Cestrum sessiliflorum Schott ex Send
Solanum asterophorum Mart.
Solanum chacoense Bitt cf. var. mi/e/ter/ (Bitt.) Haw.
Solanum stramoniifolium Jacq.

Piperaceae

Solanum swartzianum R. & S. var. argyrophyllum (Dun). Bitt.

Ofíoná an/sum Spr.
Peperomia corcovadensis Gard,
Piperamplum Kunth.

Violaceae
Anchietea pyrifolia (Mart.) Don var. pyrifolia

P/par gaudichaudianum Kunth.
f p e r mollicomum Kunth.
ftpersp.

Vochysiaceae
l/oc/iysá sp.

Entre as epífitas podemos destacar uma variedade de bromèlias (algumas também terrestres) e orquídeas (embora não tenhamos suas identificações).
A diversidade e freqüência das epífitas, típicas das florestas tropicais úmidas,
e mais especialmente da Mata Atlântica, devem merecer maior atenção nos trabalhos sobre estrutura e composição das formações vegetais, embora tenhamos incorrido no mesmo lapso dos demais autores (Fig. 6).
A importância das epífitas, especialmente das bromèlias, dentro da estrutura
da mata, só foi destacada nos trabalhos de Veloso (1952), Veloso & Calábria (1953)
e Veloso et ai. (1954).
A formação de nichos ecológicos diversos e sua estreita relação com a fauna
associada {v. Lovejoy, 1974: 167) devem corroborar o empenho nesses trabalhos em
considerar epífitas, lianas e demais ervas elementos tão importantes à estrutura da
mata como árvores e arbustos.
É fornecida também uma listagem das Pteridophyta ocorrentes nos seguimentos inundáveis da área (Apêndice).
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A Composição Florística e seus Parâmetros Fitossociológicos
Os valores encontrados relativos aos parâmetros fitossociológicos da Amostra
I e da Amostra Geral encontram-se reunidos nas Tabs. 4 e 5, respectivamente,
a) Dominância por família.

Tabela 4
Relação das espécies da Amostra I, ordenadas segundo o Índice de valor de importância,
e seus parâmetros fitossociológicos

Espécie

Família

Newtonia nítida

Leguminosae Mimosoidea

Sclerolobium rugosum

Leguminosae Caesalpinicideae

Astrocaryum aculeatissimum

Palmae

Aparisthmium cordatum

Euphorbiaceae

n
5
5

Guapira hoehnei

Nyctaginaceae

Tapirira guianensis

Anacardiaceae

Aniba firmula

Lauraceae

Foramea marginata

Rubiaceae

Guapira aff. opposita

Nyctaginaceae

15
14
11
11
11
12
5
3
6
10
6

Miconia willdenowii

Melastomataceae

Eugenia cerasiiolia
Bathysa cuspidata

Eugenia sp7.

Myrtaceae

Sebastiania multiramea

Euphorbiaceae

Chiysophyllum imperiale

Sapotaceae

Euterpe edulis

Palmae

Dr

Fr

Dor

I.V.I.

1,572

1,190

13,380

16,142
12,169

1,572

1,785

8,812

4,716

2,380

2,241

9,337

4 402

2,380

2,409

9,121

3,459

2,380

1,681

7,520

3,459

1,190

2,534

7,183

3,459

1,190

2,437

7,086

3,773

1,785

0,814

6,372
6,302

1,572

1,785

2,945

0,943

1,190

4,129

6,262

1,886

1,785

2,452

6,123

3,144

2,380

0,489

6,013

1,886

1,785

1,757

5,428

11

3,459

1,190

0,659

5,308

Myrtaceae

5

1,572

1,785

1,760

5,117

Rubiaceae

9
7
4

2,830

1,190

1,037

5,057

2,201

1,785

0,795

4,781

1,257

1,785

1,721

4,763

1
6
6
5
5
2
3
3
4
5
4
4
1

0,314

0,595

3,722

4,631

1,886

1,785

0,914

4,585

1,886

1,785

0,833

4,504

1,572

1,190

1,460

4,222

1,572

1,190

1,399

4,161

0,628

1,190

2,001

3,819

0,943

1,190

1,673

3,806

0,943

0,595

2,187

3,725

1,257

1,785

0,635

3,677

1,572

0,595

1,436

3,603

1,257

1,785

0,424

3,466

1,257

1,785

0,300

3,342

0,314

0,595

2,264

3,173

1,572

1,190

0,409

3,171

0,943

1,785

0,360

3,088

1,572

1,190

0,281

3,043

Machaerium brasiliense

Leguminosae Faboideae

Pera obovata

Euphorbiaceae

Ficus cf. organensis

Moraceae

Protium heptaphyllum

Burseraceae

Henrieltea succosa

Melastomataceae

Ormosia friburgensis

Leguminosae Faboideae

Tibouchina sp.

Melastomataceae

Chrysophyllum sp.

Sapotaceae

Cordia sellowiana

Boraginaceae

Ficus sp.

Moraceae

Erythroxylum cuspidifolia

Erythroxylaceae

Eugenia aff. magnífica

Myrtaceae

Miconia prasina

Melastomataceae

Picramnia glazioviana

Simaroubaceae

Licania kunthiana

Chrysobalanaceae

Trichilia silvatica

Meliaceae

Cecropia glaziovi

Moraceae

Psychotria velloziana

Rubiaceae

Miconia sp.

Melastomataceae

Couepia venosa

Chrysobalanaceae

Rheedia gardneriana

Guttiferae

Pseudopiptadenia inaequalis

Leguminosae Mimosoideae

Guarea macrophylla ssp. tuberculata

Meliaceae

Maytenus communis

Celastraceae

Pera glabrata

Fuphorbiaceae

Hinetla hebeclada

Chrysobalanaceae

Richeria aff. grandis

Euphorbiaceae

Maytenus brasiliensis

Celastraceae

Inga bullata

Leguminosae Mimosoideae

Erythmxylan coelophlebium

Erythroxylaceae

5
3
5
4

1,257

1,190

0,379

2,826

2
5
1

0,628

1,190

1,006

2,824

1,572

0,595

0,614

2,781

0,314

0,595

1,824

2,733

3
3
2
2
2
2
2
3

0,943

1,190

0,366

2,499

0,943

1,190

0,317

2,450

0,628

1,190

0,632

2,450

0,628

1,190

0,583

2,401

0,628

1,190

0,519

2,337

0,628

1,190

0,503

2,321

0,628

1,190

0,503

2,321

0,943

1,190

0,147

2,280

Florística e estrutura de mata perturbada de baixada, Rio de Janeiro

165

Tabela 4 - Continuação
Trichilia martiana
Cássia ensiíormis
Coussarea gwciliflora
Trichilia catigua
Ucistema pubescens
Pseudolmedia aff. hirtula
Didymopanax aff. macrocarpus
Inga striata
Richeria obovata
Helicostylis tomentosa
Inga barbata
Eugenia brasiliensis
Indeterminada

Meliaceae
Leguminosae Caesalpinioideae
Rubiaceae
Meliaceae
Lacistemaceae

Psychotria tenerior
Croton pitocalyx
Solanum leucodendron
Didymopanax calvus
Psychotria
Simaba isignis
Aichornea triplinervia
Eugenia tinguyensis
Eugenia spj.
Gomidesia crocea
Leandra scabra
Miconia latecrenata
Ocotea SP2.
Cordia aff. sericicalyx
Siparuna arianeae
Aichornea sp,.
Guatteria latifolia
Gomidesia spectabilis
Eugenia spA.
Eugenia spe.
Pera rubra

Rubiaceae
.
Euphorbiaceae
Solanaceae
Araliaceae
Rubiaceae
Simaroubaceae
Euphorbiaceae
Myrtaceae
Myrtaceae
Myrtaceae
Melastomataceae
Melastomataceae
Lauraceae
Boraginaceae
Monnimiaceae
Euphorbiaceae
Annonaceae
Myrtaceae
Myrtaceae
Myrtaceae
Euphorbiaceae

Pithecelobium pedicellare
Eugenia sp3.
Faramea glaziovii
Psychotria carthaginensis
Cusparia engleriana
Aichornea iricurana
Poecilanthe falcata
Guarea guidonia
Plinia glomerata
Solanum vellozianum

Leguminosae Mimosoideae
Myrtaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rutaceae
Euphorbiaceae
Leguminosae Fabpodeae
Meliaceae
Myrtaceae
Solanaceae

Moraceae
Araliaceae
Leguminosae Mimosideae
Euphorbiaceae
Moraceae
Leguminosae Mimosoidea
Myrtaceae
Bombacaceae

í
;
1
í
I

0,628
0,628
0,628
0,314
0,628
0,314
0,628
0,314
0,314

0,811
0,211
1,085
0,132
1,006
0,604
0,789
0,787

2,064
2,034
2,029
1,994
1,950
1,915
1,827
1,698
1,696
1,654
1,446
1,446
1,333

í
í

0,b2o

ri GQG
U,XX>

U,U/4

0,314
0,314
0,314
0,314
0,314
0,314
0,314
0,314
0,314
0,314
0,314
0,314
0,314
0,314
0,314
0,314
0,314
0,314
0,314
0,314
0,314
0,314
0,314
0,314
0,314
0,314
0,314
0,314
0,314
0,314

0,595
0,595
0,595
0,595
0,595
0,595
0,595
0,595
0,595
0,595
0,595
0,595
0,595
0,595
0,595
0,595
0,595
0,695
0,595
0,595
0,595
0,595
0,595
0,595
0,595
0,595
0,595
0,595
0,595
0,595

0,381
0,381
0,348
0,291
0,291
0,251
0,251
0,214
0,193
0,180
0,180
0,148
0,120
0,120
0,098
0,095
0,095
0,072
0,072
0,053
0,053
0,053
0,053
0,053
0,053
0,037
0,037
0,037
0,037
0,037

1,290
1,290
1,257
1,200
1,200
1,160
1,160
1,123
1,102
1,089
1,089
1,057
1,029
1,029
1,007
1,004
1,004
0,981
0,981
0,962
0,962
0,962
0,962
0,962
0,962
0,946
0,946
0,946
0,946
0,946

2,380

2,299

1,212

65,450

94,281

277,472

1
1
1
1
1

308

Total

0,841

0,628
0,314
0,314
0,628

í

13

Mortas

0,595
0,595
1,190
0,595
1,190
0,595
0,595
0,595
0,595
0,595
0,595
0,595
0,595

96,!

0,431
0,537
0,537
0,110

1 OQT

1,29/

n = número de indivíduos; Dr = densidade relativa; Fr = freqüência relativa; Dor = dominância relativa; e I.V.I. • Índice do valor i
importância.
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Tabela 5
Relação das espécies da Amostra Geral, ordenadas segundo os valores de densidade relativa,
e seus parâmetros fitossociológicos
Dr

Espécie

Família

Faramea marginata

Rubiaceae

Didymopanax calvus

Araliaceae

5,99

Guarea macrophylla ssp. tuberculata

Meliaceae

Eugenia sp7

6,99

Fa

Fr
1,33

3,08

1,0
1,0
1,0

Myrtaceae

3,17

0,75

1,0

Erythroxy/um cocrophlebium

Erythroxylaceae

2,63

1,0

1,33

Trichilia silvatica

Meliaceae

2,54

0,75

1,0

Guapira aff. opposita

Nyctaginaceae

2,45

1,0

1,33

Bathysa cuspidata

Rubiaceae.

2,27

0,50

0,66

Chrysophyllum imperiale

Sapotaceae

2,27

0,75

1,0

Erythroxyllum cuspidifolia

Erythroxylaceae

2,17

1,33

Aparisthmium cordatum

Euphorbiaceae

2,17

1,0
1,0

Miconia willdenowii

Melastomataceae

2,17

0,75

Sebastiania multiramea

Euphorbiaceae

2,08

0,75

1,0
1,0

Miconia sp.

Melastomataceae

1,90

1,0

1,33

Eugenia aggregata-

Myrtaceae

1,90

0,75

1,0

Guatteha latifolia

Annonaceae

1,81

1,33

Leandia scabra

Melastomataceae

1,72

1,0
1,0

Eugenia cerasifolia

Myrtaceae

1,72

0,75

1,0

Psychotria astrellantha

Rubiaceae

1,72

0,50

0,66

1,33
1,33

1,33

1,33

Psychotria vellosiana

Rubiaceae

1,63

0,75

1,33

Aniba firmula

Lauraceae

1,54

0,75

Helycostiles tomentosa

Moraceae

1,45

0,75

1,0
1,0

Psychotria tenerior

Rubiaceae

1,45

0,50

0,66

Rheedia gardneriana

Guttiferae

1,36

0,50

0,66

Astrocaryum aculeatissimum

Palmae

1,36

Coussarea graciliflora

Rubiaceae

1,36

1,0
1,0

1,33

Payparola blanchetiana

Violaceae

1,36

0,75

1,0

Faramea mulliflora

Rubiaceae

1,18

0,50

0,66

1,0

1,33

Euterpe edulis

Palmae

1,08

0,75

Protium heptaphylium

Burseraceae

0,99

1,0

1,33

Psychotria aff. malaneoides

Rubiaceae

0,90

0,75

Picramnia glazioviana

Simaroubaceae

0,90

0,75

1,0
1,0

Lacistema pubescens

Lacistemaceae

0,81

1,0

1,33

Ormosia friburguensis

Leguminosae Faboideae

0,81

0,50

0,66

Henriettea succosa

Melastomataceae

0,81

0,75

1,0

Guapira hoehnei

Nyctaginaceae

0,81

1,0

1,33

Xylopia cf. lanceoiata

Annonaceae

0,72

0,75

1,0

Tibouchina sp.

Melastomataceae

0,72

0,50

0,66

Eugenia aff. magnífica

Myrtaceae

0,72

0,50

0,66

Cymbopetalum brasiliense

Annonaceae

0,63

0,75

Machaerium brasiliense

Leguminosae Faboideae

0,63

0,75

1,0
1,0

Gomidesia magnifolia

Myrtaceae

0,63

0,50

0,66

Chrysophyllum sp.

Sapotaceae

0,63

0,50

0,66

Maytenus brasiliensis

Celastraceae

0,54

0,75

1,0

Sclerolobium rugosum.

Leguminosae Caesalpinioideae

0,54

1,33

1,0
1,0
1,0
1,0

Swartzia simplex var. grandiflora

Leguminosae Faboideae

0,54

1,0
1,0

Miconia prasina

Melastomataceae

0,54

0,75

Sorocea ilicifolia

Moraceae

0,54

0,75

Eugenia sp6

Myrtaceae

0,54

0,75

Histella hebeclada

Chrysobalanaceae

0,45

0,75

Pera obovata

Euphorbiaceae

0,45

1,0

1,33

Cássia ensiformis

Leguminosae Caesalpinioideae

0,45

0,50

0,66

1,33

Newtonia nitida

Leguminosae Mimosoideae

0,45

0,50

0,66

Eugenia tínguyensis

Myrtaceae

0,45

0,75

1,0

Eugenia sp.

Myrtaceae

0,45

1,0

1,33
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Tabela 5 - Continuação
Gomidesia innovans

Myrtaceae

0,45

Faramea multiflora var. salicifolia

Rubiaceae

0,45

Rudgea recurva

Rubiaceae

0,45

Cusparia engleriana

Rutaceae

0,45

Simaba insignis

Simaroubaceae

0,45

Guatteria psilopus

Annonaceae

0,36

Indeterminada

Bombaceae

0,36

Maytenus communis

Celastraceae

0,36

Licania kunthiana

Chrysobalanaceae

0,36

Alchomea sp2

Euphorbiaceae

0,36

Pera rubra

buphorbiaceae

0,36

Ocorea sp,

laureaceae

0,36

Siparuna arianeae

Monmmiaceae

0,36

Pseudolmedia aff. hirtula

Moraceae

0,36

Eugenia mandiocensis

Myrtaceae

0,36

Gomidesia crocea

Myrtaceae

0,36

Gomidesia spectabilis

Myrtaceae

0,36
0,27

Tapirira guianensis

Anacardiaceae

Didymopanax att.macrocarpus

Araliaceae

0,27

Cordia sellowiana

Boraginaceae

0,27

Cordia sericicalyx

Boraginaceae

0,27

Alchomea sp,

Euphorbiaceae

0,27

Croton sp.

Euphorbiaceae

0,27

Richeria aff. granes

Euphorbiaceae

0,27

Ocotea cernna

Lauraceae

0,27

Inga striata

Leguminosae Mimosoideae

0,27

Inga bullata

Leguminosae Mimosoideae

0,27

Trichilia martiana

Meliaceae

0,27

Cecropia Glaziovi

Moraceae

0,27

Ficus sp.

Moraceae

0,27

Psychotria deflexa

Rubiaceae

0,27

Piper truncatum

Piperaceae

0,27

Protium sp.

Burseraceae

0,18

Couepia venosa

Chrysobalanaceae

0.18

Pera glabrata

Ruphorbiaceae

0,18
0,18

Casearia sylvestris

Flacourtiaceae

Ocotea aniboides

Lauraceae

0,18

Ocotea cf. diospyrifolia

Lauraceae

0,18
0,18

Ocotea sp2

Lauraceae

Pjthecelobium pedicellare

Leguminosae Mimosoideae

0,18

Eugenia brasiliensis

Myrtaceae

0,18

Eugenia sp4

Myrtaceae

0,18

Eugenia sp5

Myrtaceae

0,18

Myrcia multiflora

Myrtaceae

0,18

Plinia glomerata

Myrtaceae

0,18

Ouratea verticilata

Ochnaceae

0,18

Psychotria cf. appendiculata

Rubiaceae

0,18

Psychotria carthagmensis

Rubiaceae

0,18

Psychotria cephalantha

Rubiaceae

0,18

Psychotria sp2

Rubiaceae

0,18

Puteria aff. caimito

Sapotaceae

0,18

Solanum leucodendron

Solanaceae

0,18

Daphnopsis schwacheana

Thymelaeaceae

0,18
0,09

Odontadenia perrottetii

Apocynaceae

Peschiera laeta

Apocynaceae

0,09

Adenoca/ymma comosus

Bignoniaceae

0,09

Erythroxylum citrifolium

Erythroxylaceae

0,09

Alchomea triplinervia

Euphorbiaceae

0,09

Alchomea tricurana

Euphorbiaceae

0,09

Oroton piptocalyx

Euphorbiaceae

0,09

Stillingia

Euphorbiaceae

0,09
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0,25
0,50
0,75
0,50
0,50
0,75
0,50
0,50
0,50
0,75
0,75
0,50
0,75
0,75
0,50
0,50
0,25
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,25
0,50
0,25
0,50
0,75
0,25
0,25
0,25
0,25
0,50
0,50
0,25
0,25
0,25
0,50
0,25
0,25
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

0,33
0,66
1,0
0,66
0,66
1,0
0,66
0,66
0,66
1,0
1,0
0,66
1,0
1,0
0,66
0,66
0,33
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,33
0,66
0,33
0,66
1,0
0,33
0,33
0,33
0,33
0,66
0,66
0,33
0,33
0,33
0,66
0,33
0,33
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0.33
0.33
0,33
0,33
0 33
0.33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33

Tabela 5 - Continuação
Tovomitopsis paniculata

Guttiferae

0,09

Zollernia

Leguminosae Caesalpinioideae

0,09

Psychotria

Rubiaceae

0,09

Piper arboreum

Piperaceae

0,09

Piper cernum

Piperaceae

0,09

Brunfelsia bonodora

Solanaceae

0,09

Solanum vellozianum

Solanaceae

0,09

Cybianthus brasiliensis

Myrcinaceae

0,09

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

98,27

74,50

Tachigalia multijuga

Leguminosae Caesalpinioideae

0,09

Pterocarpus violaceus

Leguminosae Faboideae

0,09
0,09

Poecilanthe falcatalnga

Leguminosae Faboideae

Inga barbata

Leguminosae Mimosoideae

0,09

Pseudopitadenia inaequalis

Leguminosae Mimosoiedeae

0,09

Miconia latecrenata

Melastomataceae

0,09

Guarea guidonia

Meliaceae

0,09

Trichil/a catigua

Meliaceae

0,09

Mollinedia cyathantha

Monnimiaceae

0,09

Ficus organensis

Moraceae

0,09

Eugenia

Myrtaceae

0,09

Faramea glaziovii

Rubiaceae

0,09

Psychotria racemosa

Rubiaceae

0,09

Psychotria barbiflora

Rubiaceae

0,09

Total

0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33

9,17

Dr • densidade relativa; Fa • freqüência absoluta; Fr = freqüência relativa.

Denominamos o predomínio numérico de indivíduos de uma determinada família botânica como dominância por família. A distribuição do número de indivíduos na Amostra I por famílias encontra-se representada na Fig. 7. A mesma distribuição para a Amostra Geral pode ser observada na Fig. 8.
As nove famílias observadas na Fig. 7 representam 73,6% do número total de
indivíduos amostrados na área de estudo. Embora o nível de diferenciação entre
as famílias não seja muito alto, podemos destacar Euphorbiaceae com 12,7% do
total de indivíduos amostrados, seguida de Melastomataceae com 10,4%, Leguminosae e Rubiaceae com 10,1% cada uma, e Myrtaceae com 9,8%.
Em Euphorbiaceae, o maior número de indivíduos cabe a Aparisthmium cordatum e Sebastiania multiramea; em Melastomataceae a Miconia willdenowii e Henriettea succosa; em Leguminosae a Machaeríum brasiliense, Sclerolobium rugosum,
Ormosia friburgensis e Newtonia nítida; em Rubiaceae a Faramea marginata, Bathysa
cuspidata e Psychotria vellosiana, e finalmente em Myrtaceae a Eugenia sp7. Eugenia cerasifolia Eugenia aff. magnífica.
Ao compararmos nossos resultados àqueles encontrados por Martins (1979),
que utilizou o método de quadrantes amostrando indivíduos com D A P > 5 cm,
verificamos que com apenas seis famílias o autor amostrou 75% dos indivíduos de
sua área de estudo, destacando-se entre elas Rutaceae (22,6%) e Leguminosae
(17,3%). Silva (1980), entretanto, para amostrar o mesmo percentual de Martins Uoc.
cit.), totalizou dez famílias, destacando-se entre elas Rubiaceae (15,3%), Euphorbiaceae (15,0%) e Palmae (12,3%).
A composição florística encontrada por Silva Uoc. cit.), embora trabalhando
com o método de quadrantes e amostrando indivíduos com DAP>10 cm, assemelha-se mais à de nossa área, principalmente no que tange a esse parâmetro.
Porém, ao analisarmos a Fig. 8, verificamos uma acentuada alteração com relação aos resultados obtidos anteriormente, justificada pelo acréscimo, na amostra, de arvoretas de outras famílias típicas do sub-bosque, além de indivíduos joFlorística e estrutura de mata perturbada de baixada, Rio de Janeiro
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vens de outras espécies arbóreas. Assim sendo, verificamos que para oito famílias
amostradas representamos 70% do número total de indivíduos.
Confirmamos também na Amostra Geral um baixo nível de diferenciação entre
as famílias. Entretanto, podemos destacar entre as famílias dominantes: Rubiaceae
com 19,8%, seguida de Myrtaceae com 12,1%, Melastomataceae com 9,6% e Euphorbiaceae com 6,8% (o que corresponde aproximadamente à metade do valor
encontrado para essa família na Amostra I).
Em Rubiaceae, o maior número de indivíduos cabe a Faramea marginata seguida de Bathysa cuspidata e Psychotria astrellantha; em Myrtaceae, a Eugenia
sp 7 , Eugenia agregata e Eugenia cerasifolia; em Melastomataceae, a Miconia willdenowii, Miconia sp. e Leandra scabra; em Euphorbiaceae, a Aparisthmium cordatum e Sebastiania multiramea.
Ao analisarmos o número de espécies encontradas por família na Amostra I,
de acordo com a Fig. 9, verificamos que oito famílias perfazem 68,5% das espécies
encontradas, onde Myrtaceae com 12 espécies, Euphorbiaceae e Leguminosae com
11 espécies, cada uma, contribuem com o maior número de espécies, seguidas por
Rubiaceae com oito espécies, Melastomataceae com sete, Meliaceae e Moraceae
com cinco, cada uma, e Chrysobalanaceae com três. Outras 18 famílias, excluídos
os dez indivíduos indeterminados, somam 31,5%, representadas por uma ou duas
espécies cada uma.
Na Amostra Geral podemos observar uma pequena alteração nos resultados
encontrados anteriormente, conforme ilustra a Fig. 10. Entre as famílias mais diversificadas, encontram-se Rubiaceae, com 19 espécies, e forte representação do gênero Psychotria, e Myrtaceae com 18 espécies, destacando-se o gênero Eugenia.
Em seguida, Leguminosae com 14, Euphorbiaceae com 13, Melastomataceae com
sete, Lauraceae e Moraceae com seis, cada uma, e Meliaceae com cinco, num total de
oito famílias, que representam 63,5% das espécies encontradas, enquanto os outros 36,5% distribuem-se por outras 27 famílias (excluídos os dez indivíduos indeterminados).
A Fig. 11 mostra que oito famílias perfazem 66% do valor total dos índices dos
valores de importância encontrados, sendo que Leguminosae e Euphorbiaceae são
as que mais se destacam, seguidas por Myrtaceae, Melastomataceae, Rubiaceae,
Palmae, Moraceae e Nyctaginaceae. Os 34% restantes estão distribuídos por outras 18 famílias.
b) Densidade relativa.
Inicialmente, analisaremos este parâmetro para a Amostra I. As espécies com
maiores valores são Astrocaryum aculeatissimum (4,71%), Aparisthmium cordatum
(4,40%), Euterpe edulis (3,77%), Sebastiania multiramea (3,45%), Miconia willdenowii (3,45%), Eugenia sp7 (3,45%) e Chrysophyllum imperiale (3,45%).
Das cem espécies encontradas na amostra (incluindo as dez indeterminadas),
quarenta possuem o menor valor encontrado para o parâmetro (0,31%), o que significa dizer que contribuíram com apenas um indivíduo na amostra (Tab. 4).
As árvores mortas constituem um grupo cuja densidade é alta (4,08%), equivalente aos valores encontrados para as espécies destacadas anteriormente, representando um total de 13 indivíduos na amostra.
Para a Amostra Geral, podemos destacar entre as espécies de maiores valores
Faramea marginata (6,99%), Didymopanax calvus (5,99%), Eugenia sp7 (3,17%),
Guarea macrophylla spp. tuberculata (3,08%) e Trichilia silvatica (2,54%).
Das 138 espécies encontradas na Amostra Geral, 31 (22,30%) possuem o menor valor encontrado para a densidade relativa (0,09%), ou seja, foi encontrado apenas um indivíduo de cada espécie.
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c) Diversidade.
O índice de Shannon & Weiner encontrado em nossa área de estudo é de 1,69
para a Amostra I, e 1,84 para a Amostra Geral.
Knight (1975, apud Martins, 1979) afirma que para florestas temperadas os índices de diversidade variam de 2,0 a 3,0, enquanto Martins (1979) considera para
matas amazônicas o equivalente a 4,3 como o mais próximo do real.
Silva (1980), trabalhando em um trecho da Mata Atlântica, encontrou o valor
4,07. Este significativo resultado vem ao encontro do pensamento de Federov (1966)
no que tange às florestas úmidas tropicais. Silva (1980) assinala ainda para a
serra dos Órgãos, baseado no trabalho de Veloso (1945), índices de diversidade iguais
a 3,71 e 3,61.
Os índices de diversidade encontrados pelos autores anteriormente citados
se contrapõem aos de nossa área de estudo. Entretanto, os baixos valores por nós
encontrados devem refletir não só o estado de perturbação em que se encontra a formação vegetal como também uma amostragem insuficiente.
d) Freqüência absoluta.
As Figs. 12 e 13 apresentam histogramas onde estão representadas as quatro
classes de freqüência absoluta, relacionadas ao percentual do número de espécies
encontradas em cada uma delas.
Assim, podemos verificar para a Amostra I um grande número de espécies aparecendo na amostra uma só vez (0,25), enquanto um pequeno grupo, representando 4,6% dos indivíduos, ocorre em todas as parcelas (1,0). Este grupo é constituído pelas espécies Aparisthmium cordatum. Eugenia sp 7 , Astrocaryum aculeatissimum e Faramea marginata, que se destacam também entre as espécies que apresentam os maiores valores para densidade e freqüência relativas.
Na Amostra Geral, a distribuição de indivíduos tem uma tendência mais equilibrada, em que os valores de distribuição se diferenciam de forma mais tênue. Ao
relacionarmos esses resultados com os obtidos na Amostra I, podemos destacar
um acréscimo no número de espécies que ocorrem em todas as parcelas, representando um total de 13,6% das espécies encontradas. Este valor representa a ocorrência das espécies Guatteria latifolia, Didymopanax calvus, Protium heptaphyllum,
Erythroxylum coelophlebium, Erythroxylum cuspidifolia, Pera obovata, Lacistema
pubescens, Sclerolobium rugosum, Swartzia simplex var. grandiflora, Leandra scabra, Miconia sp., Guarea macrophylla spp. tuberculata, Guapira hoehnei, Guapira
aff. opposita, Coussarea graciliflora e Eugenia sp,, que somadas àquelas anteriormente relacionadas para a Amostra I elevaram o percentual encontrado.
Cabe ressaltar que os indivíduos mortos obtiveram uma freqüência absoluta
com valor máximo, uma vez que ocorrem em todas as parcelas.
e) Freqüência relativa.
As espécies encontradas na Amostra I que ocorrem em todas as parcelas, e
por conseguinte apresentam o maior valor encontrado para este parâmetro fitossociológico, ou seja, o equivalente a 2,38%, são: Aparisthmium cordatum, Eugenia
sp 7 , Astrocaryum aculeatissimum e Faramea marginata. É interessante notar que
Aparisthmium cordatum. Eugenia sp? e Astrocaryum aculeatissimum se encontram
relacionadas entre as espécies com maiores valores para densidade relativa na Amostra I, enquanto Faramea marginata apresenta o maior valor de densidade relativa
na Amostra Geral.
Cabe ressaltar ainda que indivíduos mortos estiveram presentes em todas as
parcelas, o que conferiu a esse grupo o mesmo valor máximo de freqüência relativa
encontrado para as espécies supracitadas.
Das noventa espécies determinadas, 53,3% possuem o mais baixo valor.en-
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contrado para este parâmetro (0,595), o que significa dizer que estiveram representadas em apenas uma parcela.
Entretanto, se analisarmos a Amostra Geral, podemos observar que o número
de espécies com valor máximo para este parâmetro, ou seja, 1,33%, aumenta em
16 espécies. Assim, podemos relacionar Guatteria latifolia, Didymopanax calvus,
Protium heptaphyllum, Erythroxylum cuspidifolia, Aparisthmium cordatum, Pera obovata. Lacistema pubescens, Sclerolobium rugosum, Swartzia simplex var. grandiflora, Leandra scabra, Miconia sp., Guarea macrophylla spp. tuberculata. Eugenia
spu Guapira hoehnei, Guapira aff. opposita, Coussarea graciliflora, Faramea marginata, Psychotria vellosiana e Astrocaryum
aculeatissimum.
Nesta Amostra Geral, das 138 espécies encontradas, 33,8% possuem o menor
valor encontrado para a freqüência relativa, ou seja, 0,33%.
f) Dominância relativa.
Ao iniciarmos a análise deste parâmetro, deve-se lembrar que só o faremos para a Amostra I, uma vez que na amostragem geral nem todos os indivíduos tiveram
seus diâmetros à altura do peito mensurados, tornando, conseqüentemente, impossível o cálculo de dominância.
Na Tab. 4, os maiores valores encontrados para este parâmetro estão representados por Newtonia nítida (13,38%), Sclerolobium rugosum (8,81%), Tapirira guianensis (4,13%), Ficus cf. organensis (3,72%) e Guapira hoehnei (2,94%).
O que podemos ressaltar é que espécies que até então se destacavam entre
as primeiras quando analisávamos parâmetros tais como densidade, freqüência relativa e freqüência absoluta, passam a figurar numa posição de menor destaque
por possuírem troncos de menor diâmetro. Assim, neste caso, num parâmetro onde o número de indivíduos tem menos importância que o valor encontrado para
o DAP, o que se observa é uma significativa alteração nos resultados até então obtidos. Dessa maneira, podemos destacar entre tais espécies Sebastiania multiramea com o valor para dominância relativa igual a 2,53%, Chrysophyllum imperiale
com 2,43%, Aparisthmium cordatum com 2,40%, Astrocaryum aculeatissimum com
2,24%, Eugenia sp7 com 1,68%, Euterpe edulis com 0,81%, Miconia willdenowii
com 0,66% e Faramea marginata com 0,49%.
O menor valor encontrado para este parâmetro, ou seja, 0,03%, corresponde
às espécies Alchornea iricurana, Poecilanthe falcata, Guarea guidonia, Plinia glomerata e Solanum vellozianum, além das dez espécies indeterminadas, que embora não constem da Tab. 4, foram consideradas para efeito analítico. Indivíduos mortos obtiveram o valor de 2,3%.
g) Importância.
Como pode ser observado na Tab. 4, os maiores valores encontrados para este
parâmetro pertencem às espécies Newtonia nítida (16,14%), Sclerolobium rugosum
(12,17%), Astrocaryum aculeatissimum (9,34%), Aparisthmium cordatum (9,12%),
Eugenia sp7 (7,52%), Sebastiania multiramea (7,18%) e Chrysophyllum imperiale
(7,1%).
Apesar de Astrocaryum aculeatissimum e Aparisthmium cordatum estarem representadas entre as duas espécies com maiores valores para densidade e freqüência relativas na Amostra I, figuram na terceira e quarta posições, respectivamente,
no que tange a este parâmetro, devido aos baixos valores de dominância relativa.
É interessante notar que os 15 e 14 indivíduos, respectivamente, destas espécies
têm uma importância menor diante dos cinco indivíduos encontrados, tanto de Newtonia nítida quanto de Sclerolobium rugosum, cujas áreas basais lhes conferem um
alto valor de IVI, confirmando, desta maneira, o que fisionomicamente já supúnhamos nos trabalhos de campo para estas espécies.
O menor valor de IVI (0,94%) cabe às espécies Alchornea iricurana, Poecilan172
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the falcata, Guarea guidonia, Plinia plomerata e Solanum vellozianum. além das
dez espécies indeterminadas que encontramos na amostra.
A Fig. 14 mostra a distribuição percentual do número total de espécies relacionadas às classes de IVI estabelecidas. Nela podemos observar que o número de
espécies pertencentes à classe I, cujos valores de IVI se encontram na faixa de 0
a 3%, somam 64,6% do total de espécies, o que corresponde a 58 espécies. Apenas Newtonia nítida, Sclerolobium rugosum e Astrocaryum aculeatissimum se apresentam respectivamente entre as três classes de maiores valores de IVI, a saber:
4, 5 e 6.
Cabe ressaltar ainda que se somássemos a este percentual as dez espécies indeterminadas, com 0,94% cada uma, e os 13 indivíduos mortos (1,21%), aumentaríamos ainda mais o valor percentual encontrado para a classe I.
h) Estratificação.
Tomando por base as alturas das copas das arvoretas e árvores amostradas
pelo menos duas vezes, procedemos à representação gráfica deste caráter sob a
forma de diagramas de perfil (Fig. 15) e de estratificação vertical (Fig. 16), objetivando sua análise.
Nestes diagramas, os números indicados correspondem aos encontrados na
Tab. 6, relacionados às espécies representadas de forma esquemática.
Conforme expusemos anteriormente, o número estabelecido de estratos arbóreos foi baseado na Fig. 17, onde é possível observarmos duas curvas de distribuição.
Podemos verificar a existência de dois estratos contínuos, de onde emergem
indivíduos do dossel (primeiro estrato), atingindo alturas maiores, com até 20 m.
Tomando por base o histograma (Fig. 17), podemos observar uma concentração de indivíduos entre 6 e 7 m que corresponde à altura média do segundo estrato;
a altura média do primeiro estrato está em torno de 15 m.
Os pontos de interseção das curvas representam os limites entre os estratos
onde observamos uma sobreposição das copas mais altas do estrato inferior e as
mais baixas do superior. Desta maneira, podemos estabelecer como faixa limítrofe
entre o primeiro e o segundo estrato o valor de 13,5 m e considerar indivíduos com
alturas superiores a 17 m como emergentes.

Tabela 6
Relação das espécies amostradas nas parcelas, ordenadas segundo o índice do valor de importância e
densidade relativa (para as espécies com DAP inferiores a 5 cml, acompanhadas por suas alturas médias

Espécie

Altura média
(m)

01. Newtonia nítida

18,0

02. Sclerolobium rugosum

12,0

03. Astrocaryum aculeatissimun

6,2

04. Aparisthmium cordatum

6,3

05. Eugenia sp7

4,1

06. Sebastiania multiramea

5,0

07. Chrysophyllum imperiale

4,5

08. Euterpe edulis

6,2

09. Guapira hoehnei

7,6

10. Tapirira guianensis

13,5

W.Aniba firmula

7,1

12. Faramea marginata

3,9

13. Guapira aff. opposita

4,5

14. Miconia willdenowii

3,8
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Tabela 6 - Continuação
15. Eugenia cerasifolia

5,5

16. Bathysa cuspidata

5,6

17. Machaerium brasiliense

7,9

18. Pera obovata

8,2

19. Protium heptaphyllum

6,1

20. Henriettea succosa

6,2

21. Ormosia friburgensis

9,0

22. Tibouchina sp.

7,0

23. Chrysophyllum sp.

8,1

24. Cordia sellowiana

10,2

25. Ficus sp.

13,6

26. Erythroxylum cuspidifolia

4,0

27. Eugenia aff. magnífica

5,4

28. Miconia prasina

4,2

29. Picramnia glazioviana

4,2

30. i/can« kunthiana

5,9

31. Trichilia silvatica

3,4

32. Cecropia glaziovi

6,7

33. Psychotria velloziana

3,5

34. Miconia sp.

4,4

35. Couepia venosa

10,5

36. Rheedia gardneriana

3,6

37. Gua/ea macmphylla ssp. tuberculata

4,2

38. Maytenus communis

6,1

33. Pera glabrata

11,0

40. W//re//a hebeclada

7,1

41. Richeria atí.grandis

9,7

42. Maytenus brasiliensis

6,8

43. /n^a M/afa

8,6

44. Erythroxylum coelophlebium

2,7

45. 77/cM« martiana

9,0

46. Cassa ensiformis

5,3

47. Coussama graciliflora

4,4

48. Trichilia catigua

7,5

49. Lacistema pubescens

4,4

50. Pseudo/media aff. /wfu/a

7,1

51. Didymopanax aff. macrocarpus

6,7

52. friga sfnàra

5,7

53. Helicostylis tomentosa

4,2

54. Eugenia brasiliensis

5,7

55. Indeterminada (Bombacaceae)

3,7

56. Psychotria tenerior

3,5

57. Didymopanax calvus
58. S/maòa

3,5
rajn/s

7,9

59. Eugenia tinguyensis

5,5

60. Eugenia sp5

5,5

61. Gomidesia crocea

5,0

62. teancfra scaôra

2,9

63. Ocotea sp2

5,5

64. Co/t//à aff. sericicalyx

6,0

65. Siparuna ananeae

4,8

66. Alchornea sp,

3,8

67. Guafíena /af/fe/»

3,8

68. Gomidesia spectabilis

3,2

69. Eugenia sp4

7,0

70. Eugenia sp6

3,2

71. toa rubra

5,0

72. Pithecelobium pedicellare

5,2

73. Eugenia sp3

4|0

74. Psychotria carthaginensis

4,5

75. Cuspam engleriana

5,6
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76. Guarea guidonia

5,0

77. Plinia glomerata

6,0

78. Eugenia aggiegata

5,0

79. Psychotria astrellantha

3,0

80. Payparola blanchetiana

2,6

N. Faramea multifloia

2,9

82. Psychotria aff. malaneoides

2,4

83. Ay/op/à cf. lanceolata

3,5

84. Cymbopetalum brasiliense

4,2

85. Gomidesia magnifolia

3,0

86. Swartzia simplex var. grandiflora

3,9

87. Sorocea ilicifolia

2,6

88. Eugenia sp,

3,0

89. Gomidesia innovans

•

90. Faramea multifbra var. salicifolia

3,8
3,3

91. /?(/</<7ea w c i / r a

3,2

92. Guatteria psilopus

2,5

93. Alchornea spj

4,0

94. Ocofaj sp,

3,9

95. Eugenia mandiocensis

2,4

96. Crown sp,

4,5

97. Psychotria deflexa

2,5

98. Piper truncatum

2,0

99. flofium sp

2,2

100. Ocotea aniboides

3,2

101. Ocotea cf. diospyrifolia

3,2

102. % r o a multifbra

4,0

103. Oi/rafea verticilata

2,7

104. Psychotria cf. appendiculata

2,2

105. Psychotria cephaiantha

3,7

106. Psychotria sp2

2,2

107. Pouteria aff. caimito

4,2

Espécies amostradas apenas uma vez e que se encontram indicadas na Fig. 15.
0

-

00

- Richeria obovata

Indeterminada

000 - Poecilanthe falcata
0000 - Alchornea triplinervia

Dentre as espécies do segundo estrato podemos destacar, devido às elevadas
taxas de densidade e freqüência, Aparisthmium cordatum, Pera glabrata, Pera obovata, Pera rubra, Sebastiania multiramea, Cássia ensiformis, Henriettea succosa,
Miconia wildenowii, Miconia sp., Guarea macrophylla ssp. tuberculata, Cecropia glaziovi, Eugenia aff. magnífica, Eugenia sp7, Astrocaryum aculeatissimum, Euterpe
edulis, Bathysa cuspidata, Faramea marginata, Psychotria aff. malaneoides e Pouteria aff. caimito, além de indivíduos jovens deste mesmo estrato (que estão situados nos baixos valores de altura) e do primeiro estrato.
Atingem o dossel da mata: Machaerium brasiliense, Ormosia friburgensis, Inga bullata, Ficus sp,, Pseudo/media aff. hirtula, Eugenia cerasifolia, Guapira hoehnei, Guapira aff. opposita, Simaba insignis, além de Tapiríra guianensis, Newtonia
nítida, Sclerolobium rusgosum e Trichilia martiana, que constituem o grupo das espécies emergentes.
Ao confeccionarmos o diagrama de estratificação (Fig. 16), como têm feito outros autores, tais como Martins (1979) e Silva (1980), buscávamos estabelecer uma
possível correlação entre os valores de IVI e as alturas encontradas, através da organização das espécies em ordem decrescente de valores de IVI, o que não foi verificado. Este mesmo resultado foi encontrado por Martins Uoc. c/f.), que o relacioFlorística e estrutura de mata perturbada de baixada, Rio de Janeiro
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nou ao estádio pré-climático de sucessão em que se encontrava a mata por ele estudada. Desta maneira, concordamos com este autor quando diz que à medida
que a estrutura da mata se aproximar do equilíbrio, a tendência das espécies arbóreas maiores será a de apresentar índices de importância também maiores.
A elaboração desse diagrama, portanto, permiti-nos julgá-lo como um instrumento pouco expressivo, ao discutirmos a estratificação. O que na realidade esse
diagrama torna evidente é o grau de regeneração da mata, retratando o comportamento das espécies na estruturação da mesma.
i) Classes de diâmetro e altura
Inicialmente, cabe ressaltar que a opção metodológica em amostrar indivíduos
com diâmetros de troncos iguais ou superiores a 5 cm implica, circunstancialmente, a análise destes dados somente para a Amostra I.
A Fig. 18 ilustra a distribuição de freqüência dos 318 indivíduos amostrados
em relação às 15 classes de diâmetro estabelecidas.
Ao analisarmos os dados encontrados, podemos verificar uma relação entre
as concentrações de indivíduos e os valores de diâmetro, onde quanto maior o valor do diâmetro, menor a concentração de indivíduos. Este resultado vem ao encontro das observações fisionômicas realizadas durante as atividades no campo que
nos permitiram estabelecer, ao agruparmos as classes de diâmetro, três categorias,
a saber: a que denominamos inferior, constituída pelas quatro primeiras classes de
diâmetro (5-24 cm); a intermediária, que reúne os indivíduos da quinta à oitava classe
(25-44 cm); e a superior, que reúne as sete últimas classes (45-79 cm).
Desta maneira, podemos dizer que a maior concentração de indivíduos ocorre
na categoria inferior e perfaz o total de 289 espécimes (que correspondem a 93%
do total de indivíduos), e que relacionando a este dado os resultados encontrados,
relativos à distribuição de indivíduos por altura (Fig. 17), encontramos mais uma
evidência de que a mata está em processo de regeneração.
A ocorrência de indivíduos mortos, bem como a presença de espécies que apresentam os maiores valores de densidade relativa, é característica exclusiva da categoria inferior.
Na categoria intermediária, encontramos cerca de 25 indivíduos (5,8% do total) amostrando árvores típicas do primeiro estrato da mata, tais como Tapirira guianensis, Figus sp,, Eugenia cerasifolia, Guapira hoehnei, Sclerolobium
rugosum,
Newtonia nitida, além dos raros exemplares de Cordia sellowiana e Pseudopiptadenia inaequalis.
Constituindo a categoria superior, encontramos apenas quatro indivíduos (1,2%
do total) das espécies Sclerolobium rugosum, Newtonia nitida, Ficus cf. organensis e Chrysophyllum sp., sendo os três primeiros indivíduos emergentes, com alturas superiores a 17 m.
Podemos observar na Fig. 19 os diversos histogramas de freqüência dos indivíduos por classes de diâmetro das espécies que se destacaram por apresentar os
maiores valores para densidade relativa. Verificamos que a concentração dos indivíduos dessas espécies ocorre na categoria inferior de diâmetro, demonstrando, por
conseguinte, que as populações das espécies arbóreas da mata estão em fase de
crescimento e são, na sua maioria, constituídas por indivíduos jovens, como notadamente ocorre com Astrocaryum aculeatissimum, Euterpe edulis e Miconia willdenowii.
Norteados pelo ponto de vista de Daubenmire (1968, apud Martins, 1979) de
que numa comunidade clímax o esperado é uma série completa de idade para cada
uma das espécies — uma vez que, para cada planta que morre ou envelhece, uma
outra mais nova deve substituí-la imediatamente —, concluímos que não há equilí-
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brio no ambiente estudado, uma vez que encontramos interrupções nas séries de
classes. Populações equilibradas apresentam histogramas de freqüência de classes
de diâmetro como uma série geométrica decrescente.
As interrupções ou descontinuidade da série nas classes mais elevadas, como
podemos observar em Aparisthmium cordatum e Eugenia sp7 (Fig. 19), indicam um
crescimento descontínuo em conseqüência de fatores inibidores. Entre esses fatores poderíamos relacionar a queda de exemplares adultos pela ação dos ventos —
fenômeno aliás muito freqüente na área — ou o corte seletivo, o que nos parece
pouco provável em se tratando destas espécies, ou ainda, alterações climatológicas adversas ao desenvolvimento das plântulas numa determinada época.
Ao analisarmos a distribuição de freqüência dos indivíduos por classes de diâmetro das espécies com maiores valores para IVI (Fig. 20), podemos verificar que
para Newtonia nítida, Sclerolobium rugosum, Tapirira guianensis, espécies típicas
do dossel, ocorre uma freqüente descontinuidade na série e uma ausência de indivíduos jovens de Newtonia nitida e Tapirira guianensis, ao contrário de Sclerolobium
rugosum, que possui 40% de seus indivíduos na classe 2 de diâmetro (10-14 cm).
Para a população de Chrysophyllum imperiale, o quadro apresenta-se mais estável, demonstrando um ciclo de recomposição mais equilibrado, enquanto que a
população de Guapiria hoehnei sugere a ação de fatores inibidores de crescimento
numa determinada fase do desenvolvimento.
Ao compararmos as populações que ocorrem no estrato inferior (espécies com
acentuada densidade relativa) com aquelas do estrato superior (espécies com os
maiores valores de DoR), podemos notar que a taxa de regeneração é muito superior no estrato inferior e pode ser justificada pelas suposições de que as espécies
do estrato superior são menos tolerantes às condições ambientais atuais e, até atingirem o dossel, devem competir de forma acentuada e desfavorável com as espécies típicas do estrato inferior.
Desta maneira, interferências ambientais como as provocadas pelo vento, por
exemplo, estabelecem reações diferenciadas entre populações de estratos distintos. O grau de importância de Newtonia nitida ou Sclerolobium rugosum para a
estrutura da mata, por exemplo, estabelece uma condição através da qual a queda
de um de seus indivíduos — abrindo uma grande clareira na mata — provoca uma
taxa de luminosidade superior à observada normalmente no sub-bosque, o que facilita sobremaneira, através da competitividade, o crescimento dos indivíduos jovens e das plântulas das espécies que em sua fase adulta são características do
estrato inferior. Pudemos verificar este exemplo em vários pontos da área de estudo durante as atividades de campo, quando os ventos atingiram grande velocidade
e constância, provocando uma grande perturbação na mata.
Algumas considerações sobre os mecanismos de dispersão das espécies
Uma análise percentual da ocorrência, na vegetação estudada, das diversas
formas de dispersão conhecidas (v. Ridiey, 1930), como a realizada, a nosso ver
como uma tentativa, por Silva (1980), não pode ser satisfatoriamente realizada, uma
vez que faltam observações mais extensas e detalhadas sobre a atuação de agentes dispersores em nossa área de estudo. Decerto há poucas espécies que apresentam síndromes de anemocoria ou dispersão mecânica (como Machaerium brasiliense,
Pterocarpus violaceus, Vochysia sp., entre outras). Nos demais casos, porém, falta
informação relativa à maioria das espécies por nós encontrada, uma vez que poucos dados se encontram espalhados por vasta literatura especializada, e as obras
que reúnem e comentam essa informação (e. g. Ridiey, 1930; Pijl, 1972; Snow, 1981)
muitas vezes se referem de modo geral aos gêneros que apresentam tal ou qual sínFlorística e estrutura de mata perturbada de baixada, Rio de Janeiro
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drome de dispersão entre suas espécies, embora um confronto dessas fontes deixe
ao mesmo tempo evidente que diversas espécies, dentro de um mesmo gênero, podem ser dispersadas de modos diferentes.
As aves (ou, com muito menor freqüência, outros vertebrados como primatas
e roedores) provavelmente são os principais agentes dispersores da absoluta maioria das espécies de árvores e arbustos encontrados na área de estudo, principalmente no sub-bosque, embora poucas vezes tenhamos obtido informações sobre
dispersão provável ou potencial de sementes por aves em nossa área (como demonstrado pela presença de sementes no trato digestivo ou nas fezes de aves capturadas, bem como pela observação de aves ingerindo frutos ou partes de frutos
no local).
Assim, destacamos a aparente importância recíproca da relação de aves com
arbustos ou árvores das famílias Melastomataceae (principalmente Miconia spp. e
Leandra spp.), Rubiaceae (principalmente Psychotria spp.) e Monnimiaceae (Siparuna arianeae). L. P. Gonzaga (com. pess., 1986) registrou a utilização de frutos
de Melastomataceae como alimento por 23 espécies de aves (principalmente pequenos pássaros não especialistas) na área de estudo, além de frutos de Guapira
sp. em diversos estádios de maturação (verdes, vermelhos e anegrados como jamelão) por dez espécies de aves, que em freqüentes visitas, se sucediam umas às outras. Foi registrada ingestão (e provável dispersão) dos frutos de Sipurana na sp. pelo
menos em oito espécies de pássaros. Foram encontradas sementes de Rubiaceae
no trato digestivo ou nas fezes de indivíduos capturados de apenas uma espécie
de pássaro, Manacus manacus (Linnaeus, 1766), porém com elevada freqüência entre
esses indivíduos. Este pássaro foi o que se mostrou mais abundante e freqüente
entre as 126 espécies encontradas durante um estudo da avifauna local, realizado
por Gonzaga (1986), paralelamente ao nosso.
Embora Snow (1981) tenha afirmado que os frutos de Didymopanax morototoni (Aubl.) Decne. et. Planch. (que não ocorre em nossa área de estudo) sejam of
major importance to frugivorous birds, both specialized and unspecialized, over a
wide área from Panamá and Colômbia east to the Guianas, Gonzaga (com. pess.,
1986) registrou em apenas uma ocasião a ingestão de um fruto de Didymopanax
sp. por um pássaro (Platycichla flavipes, Vieillot, 1818) no local, apesar da elevada
freqüência com que encontramos estas arvoretas frutificadas durante nosso estudo.
Enfatizamos que não só a importância de determinadas espécies de vegetais
na alimentação da fauna pode variar em diferentes contextos regionais, assunto por
si mesmo pouco estudado, mas também que a atuação de animais como agentes
dispersores de sementes não pode ser deduzida a partir da simples constatação do
aproveitamento de frutos ou partes de frutos como alimento pelos mesmos.
Stiles (1985) assinala em seu estudo que a proporção de árvores e arbustos
dispersados por aves na Costa Rica é maior no sub-bosque do que no dossel, aumentando à medida que aumenta a pluviosidade e/ou a altitude.
Snow & Snow (1971) consideram que a diversidade florística de uma área se
correlaciona à diversidade da avifauna, uma vez que a uma maior riqueza florística
deve corresponder uma maior complexidade estrutural e funcional da vegetação.
Gonzaga Uoc. c/f.), em nossa área de estudo, assinala que a proporção de frugívoros é maior que a registrada por outros autores em locais diferentes e sugere
que a elevada proporção de consumidores primários na avifauna estudada seja uma
reflexo da perturbação da vegetação local (v. Gomez-Pompa & Vasquez-Yanes, 1979),
que favorece os frugívoros oportunistas em detrimento de espécies mais especializadas, como predadores, que exigem uma maior complexidade ambiental.
Apesar dos poucos estudos sobre interações entre flora e fauna secundárias,
concordamos com a suposição de Gonzaga (loc. cit.), uma vez que em ambientes
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perturbados as espécies devem apresentar uma maior plasticidade e, conseqüentemente, menores exigências para se estabelecerem.
Estudos infragenéricos e de cunho interdisciplinar devem estabelecer uma nova ordem de estudo neste intrigante capítulo de ecologia vegetal. As observações
gerais sobre visitas de animais às plantas para obtenção de alimento devem servir
de base para estudos mais sistemáticos que busquem esclarecer aspectos menos
evidentes (tais como eficiência da dispersão de sementes versus o ganho energético do animal) das relações entre animais e plantas (v. p. ex. Howe, 1977; McDiarmid et ai. 1977, Stilles, 1980; Howe et Smallwood, 1982 e Foster & McDiarmid, 1983).
CONCLUSÕES
O baixo índice de diversidade encontrado na área de estudo pode ser atribuído
a diversos fatores. Inicialmente podemos assinalar a ação predatória do homem que,
em busca de lenha para abastecimento do Rio de Janeiro, intensifica o corte e a
destruição das matas residuais, principalmente aquelas de fácil acesso, como as
situadas na baixada. Contudo, o corte seletivo parece incidir com maior intensidade apenas sobre os indivíduos de Tabebuia cassinoides, que, embora não tenham
sido amostrados nas parcelas, podem ser freqüentemente encontrados na base, a
1 m do solo, e com muitos rebrotos, e sobre os indivíduos de palmito, Euterpe edulis, representados apenas por indivíduos jovens nas parcelas. O isolamento com que
a mata subsiste entre áreas descampadas parece favorecer não só ao predador voraz mas também à ação dos ventos sobre a formação vegetal, tornando-a mais vulnerável e, conseqüentemente, mais instável.
Cabe ressaltar ainda a importância do solo na distribuição e na diversidade das
espécies. Martins (1979) afirma que solos hidromórficos, ou que sejam periodicamente encharcados, ou ainda que possuam drenagem deficiente, como os que ocorrem em nossa área de estudo, favorecem a diminuição da diversidade das espécies
arbóreas que se desenvolvem sobre eles.
Assim sendo, os índices de diversidade encontrados em nossa área expressam
a estreita inter-relação entre a vegetação e as características edáficas apontadas
por Martins (loc. c/f.), permitindo-nos supor que a estrutura da mata há pelo menos cinqüenta anos era bem próxima ao aspecto encontrado atualmente, o que é
corroborado pelo fato de não termos encontrado vestígio, por exemplo, de árvores
de maior porte que tivessem sido derrubadas no passado, bem como pela informação de C. Galeano (com. pess., 1981), antigo proprietário da área, de que esta mata
nunca foi posta abaixo, e que por volta de 1931 já se apresentava como uma mata
baixa. Entretanto, essa diversidade pode ter sido ainda mais reduzida pela perturbação da mata, que se acentuou nos últimos anos.
O grande percentual de indivíduos concentrados nas classes inferiores de diâmetro (5-19 cm de DAP), a ausência de representação em determinadas classes de
diâmetro, bem como uma grande concentração de indivíduos na faixa de 5 a 10 m
de altura, muitos dos quais, indivíduos jovens de espécies de grande porte, permitem-nos reconhecer um proceso de regeneração da mata estudada, como provável resultado das perturbações a que nos referimos anteriormente.
A amostragem sistemática da área permitiu-nos redescobrir, no estado do Rio
de Janeiro, Eugenia mandiocensis e Eugenia tinguyensis, G. M. Barroso (com. pess.,
1986); descobrir uma provável espécie nova de Miconia, J. F. A. Baumgratz (com.
pess., 1986); enriquecer amostras e ampliar áreas de ocorrências de espécies recém-descritas como Siparuna arianeae (A. L. Peixoto, com. pess., 1986) ou por descrever do gênero Chysophyllum (T. D. Pennington, com. pess., 1986); e representar em coleção Doliocarpus grandiflorus, cuja única coleta no Herbário do Jardim
Botânico ocorrera há mais de quarenta anos.
Florlstica e estrutura de mata perturbada de baixada, Rio de Janeiro
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Estes dados demonstram que mesmo em ambientes perturbados e aparentemente pouco significativos, o potencial florístico a ser estudado, principalmente nas
baixadas fluminenses, é grande e evidenciam a estreita correlação entre o desenvolvimento da taxonomia e da florística.
Os trabalhos de fitossociologia têm ampliado o conhecimento sobre nossas matas; entretanto, ao aplicarmos técnicas originadas em regiões temperadas na análise estrutural de florestas tropicais, temos incorrido no grave erro de excluirmos características, como a diversidade e abundância de epífitas, por exemplo, que as diferenciam das matas de regiões temperadas.
A diversidade das espécies vegetais e as formas como estas sé manifestam no
ambiente, estabelecendo associação entre diversos seres vivos, devem ser consideradas, de modo mais abrangente, nos métodos de amostragem e análise, para que
possamos, com maior fidelidade, retratar a riqueza e complexidade dos trópicos.
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APÊNDICE
Relação das Pteridophyta encontradas na área de estudo,
em ordem alfabética por família
ASPIDIACEAE
Driopteris (Meniscium) crisodioides (Fée) Max et Mart.
Polybotria cylindrica Kaul.
ASPLENIACEAE
Asplenium sp.
ATHYRIACEAE
Diplazium plantaginifolium

(L.) Urban.

BLECHNACEAE.
Salpichlaena volubilis (Kaul.) Sm.
Stenochaena erythrodes (Kze.) Und.
CYATHEACEAE
Alsophila praecincta Kze.
Alsophila sp.
HYMENOPHYLLACEAE
Trichomanes cristatum Kaul.
LYCOPODIACEAE
Lycopodium sp.
MARATTIACEAE
Dannaea eliptica Sm.
POLYPODIACEAE
Polypodium angustum (H. B. K.) Lieb.
Polypodium phyllitidis L.
Polypodium vaccinifolium Lang. & Fisch.
Polypodium decurrens Rad.
PTERIDACEAE
Lindsaya lancea (L.) Bed.
Lindsaya quadrangularis Rad.
Lindisaya sp.
Microlepia speluncae (L.) Moore
Pityrogramma calomelanos (L.) Link.
SYNOPTERIDEAE
Doryopteris rediviva Fée.
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Fig. 1 - Localização da área de estudo no sopé da serra dos Órgãos, município de Magé, estado do
Rio de Janeiro.
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Mendoncia Vell. ex Vand. (Acanthaceae)
Espécies ocorrentes no Brasil *
Sheila Regina Profice * *
Palavras-chave: Acanthaceae, taxonomia, vascularização foliar, Flora do Brasil

RESUMO
Neste trabalho apresentamos uma revisão taxonômica das espécies brasileiras do gênero Mendoncia Vell. ex Vand.
Descrevemos, ilustramos e assinalamos a distribuição geográfica das 14 espécies estudadas, bem como discutimos o grau de afinidade entre elas.
Apresentamos chaves analíticas para a identificação dos subgêneros, como também para
as espécies que os integram.
Registramos, pela primeira vez, a ocorrência de M. pedunculata Leonard e M. cordata
Leonard no Brasil, e estabelecemos o status de espécie para M. tomentosa Nees e M. rotundifolia Poepp. et Endl., bem como oito novos sinônimos.
Realizamos um estudo morfológico criterioso das peças florais e vegetativas, destacandose a vascularização e epiderme das folhas, característica diagnostica de fundamental importância para a identificação das espécies deste gênero.
ABSTRACT
A taxonomic review of Brazilian species of Mendoncia Vell. ex Vand. is presented.
Distribution of the 14 species studied is described and illustrated; degree of similarity
among them is discussed.
Dichotomus keys for the identification of subgenera and also for the species which integrate them are presented.
The occurrence of M. pedunculata Leonard and M. cordata Leonard is registred for the
first time in Brazil. The status of the species M. tomentosa Nees and M. rotundifolia Poepp.
et Endl., as well as eight new synonyms, is established.
A criticai morphologic study of vegetative and floral parts was made, especially leaf venation and epidermis, which are of fundamental importance for the identification of species
of this genus.
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INTRODUÇÃO
Depois da monografia elaborada em 1847 por Nees e publicada na Flora Brasiliensis de Martius, as espécies brasileiras do gênero Mendoncia foram tratadas pelo
botânico Dr. Carlos de Toledo Rizzini, em 1948.
Esse autor aceitou os binômios revisados por Turril (1919), e juntou ao gênero
mais duas espécies de sua autoria.
Utilizou como característica principal para estabelecer quatro subgêneros a morfologia das células basais dos pêlos simples, ocorrentes nas epidermes foliares, e
ainda criou seções para os subgêneros, baseado no número de células dos pêlos
glandulares. Sem contar com as diversas publicações que divulgaram espécies novas, apenas Leonard (1951), no levantamento das Acanthaceae da Colômbia, tratou
mais detidamente esse gênero.
Partindo dos estudos de Rizzini e aceitando a sua classificação do gênero em
subgêneros e pondo de lado os conceitos para a divisão dos subgêneros em seções, realizamos uma análise morfológica mais cuidadosa das partes florais e vegetativas, principalmente no que tange às observações sobre a vascularização e epiderme das folhas.
De posse dos resultados dessas observações, procuramos estabelecer características diagnosticas que poderiam contribuir para a identificação das espécies
brasileiras do gênero Mendoncia.
MATERIAL E MÉTODOS
Para este estudo taxonômico utilizamos material herborizado e, quando possível, os tipos depositados nos seguintes herbários: B M , CEPEC, CH, GUA, HB, IAN,
INPA, IPA, K, MG, P, PACA, R, RB, SP, UB, UEC, US e W, relacionados pelas respectivas siglas, de acordo com o Index Herbariorum (Holmgren, Keuken & Schofield, 1981).
Para exame do padrão de nervação foliar, adotamos o método mecânico citado por Peixoto (1979). Quando o material era insuficiente, colocamos a lâmina foliar sobre a caixa de luz, decalcando-a em papel vegetal.
Para observação dos detalhes de nervação e epiderme foliar, utilizamos fragmentos do terço médio, diafanizados pela técnica de Strittmatter (1973).
Na descrição da morfologia externa da folha, seguimos os conceitos de Rizzini
(1977). Na interpretação dos padrões de nervação foliar adotamos a terminologia
de Hickey (1974), no estudo dos tipos de estômatos, a classificação de Wilkinson
(1379), e na caracterização dos tipos de pêlos, o trabalho de Ahmad (1978).
Para análise das estruturas florais, clarificamo-las, inicialmente, em hidróxido
de sódio a 5%, lavando-as em seguida em água corrente, corando-as com safranina hidroalcoólica a 50% e montando-as em glicerina a 50%.
Em material recém-coletado de M. velloziana M a r t , realizamos cortes a mão
livre, clarificando-os em hipoclorito de sódio a 50%. Ainda com esse material aplicamos testes microquímicos, empregando o líquido de lugol (Dop & Gautié, 1928),
para testar amido; o do cloreto férrico a 10% com carbonato de sódio (Johansen,
1940), para substâncias tanóides; reagente de Fehling (Dop & Gautié, /. c ) , para
açúcares, e cristais de fenol (Johansen, /. c.) para sílica.
HISTÓRICO E AFINIDADES TAXONÔMICAS
Vandelli (1788), baseado em material coletado por Vellozo de Miranda, botânico brasileiro, criou o gênero Mendoncia, fazendo breve descrição das características morfológicas e ilustração de sua flor e fruto, sem designar porém um epíteto
específico.
Ruiz e Pavon (1794) alteraram o nome genérico para Mendozia e propuseram
as duas primeiras espécies para o gênero M. áspera e M. racemosa, esta considerada duvidosa. Na ilustração das flores e dos frutos apresentados não assinalaram
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os respectivos nomes específicos nem fizeram as diagnoses dessas espécies, o que
só foi feito quatro anos mais tarde, em 1798.
Martius (1829), incluiu Mendoncia na família Acanthaceae. Assinalou afinidades entre o gênero Mendoncia e Thunbergia pela forma diminuta do cálice, e reconheceu a diferença entre esses gêneros e esta família.
Endlicher (1839) dividiu a família Acanthaceae em três tribos e situou Mendoncia na tribo Thunbergieae, próximo de Thunbergia, Meyenia, e Hexacentris por apresentar semente com retináculo expandido em cúpula córnea.
Meisner (1840) indicou cinco tribos para a família Acanthaceae. Criou a tribo
Mendozieae apenas com o gênero Mendoncia, caracterizada pelo fruto drupaceo
e semente com cotilédones foliáceos, conduplicados.
Pela última vez, o nome do gênero foi grafado incorretamente, por Nees (1847a),
que relacionou para ele 11 espécies brasileiras.
Esse mesmo autor (1847o) realizou a primeira revisão das espécies do gênero.
Escreveu a diagnose do gênero Engelia, distinguindo-o de Mendoncia pela forma
calcarada do tubo da corola e pelo limbo 5-partido. IMesse mesmo trabalho, dividiu
a família Acanthaceae em 2 subordos (subfamílias), Anechmatacantheae com cápsulas destituídas de retináculo e Echmatacantheae com retináculo. Posicionou Mendoncia na subfamília Anechmatacantheae, tribo Thunbergieae, entre Thunbergia,
Meyenia, Hexacentris e Clistax, por apresentar fruto drupaceo.
Bentham e Hooker (1872) fizeram novo estudo do gênero Mendoncia e consideraram o gênero Engelia como seu sinônimo.
Baillon (1891) colocou o gênero Mendoncia na série (tribo) Thunbergieae, entre Thunbergia, Pseudocalyx e Monachochlamys pela presença, entre outros caracteres, de um cálice curto envolvido por duas bractéolas.
Lindau (1895a) dividiu Acanthaceae em quatro subfamílias e situou Mendoncia
na subfamília Mendoncioideae, caracterizada por ter ovário com dois óvulos, androceu com quatro estames, pólen redondo, liso e fruto drupaceo, entre os gêneros
Monachochlamys e Afromendoncia.
Van Thieghem (1908) considerou que a posição e a estrutura dos óvulos eram
caracteres significativos para a transferência das subfamílias Thunbergioideae, Mendoncioideae e Nelsonioideae de Lindau para a nova família Thunbergiaceae. Colocou Mendoncia na tribo Mendoncieae, pela característica do ovário unilocular, biovulado, e fruto drupa, com semente desprovida de endosperma.
Turril (1919) fez uma monografia do gênero, acrescentando novos dados para
a sistemática das espécies. Relacionou 25 espécies, dentre as quais dez para o Brasil.
Benoist (1925), estudando a morfologia das espécies do gênero Monachochlamys e Afromendoncia, observou que o ovário unilocular não constituía um caráter para separar esses gêneros de Mendoncia, e incluiu Afromendoncia e Monachochlamys na sinonímia de Mendoncia. Em 1944, Benoist considerou o gênero
Lirayea como sinônimo de Mendoncia. Nesse mesmo trabalho, fixou os gêneros
Gilletiella, Thunbergia, Pseudocalyx e Pougia ao lado de Mendoncia na tribo Thunbergieae.
Rizzini dedicou vários anos de sua vida profissional ao estudo das Acanthaceae, e, em 1947, revisou as espécies brasileiras de Mendoncia, contribuindo com
a classificação de duas novas entidades. Nessa revisão, apresentou também uma
chave para identificar 15 espécies brasileiras, e em 1948 efetuou um trabalho taxonômico do gênero que, até os nossos dias, não pode deixar de ser consultado.
Utilizou um caráter de distinção das espécies introduzido por Bremekamp (1938),
que separou três espécies de Mendoncia pela forma das células basais dos pêlos
simples dispostos na lâmina foliar, e propôs classificar o gênero em quatro subgêneros: Dialyactinocithus, Gamoactinocithus, Bremekampia e Anactinocithus, divididos em seçõe6.
Bremekamp (1953) promoveu à categoria de família a subfamília Mendoncioideae Lindau, caracterizada pelo fruto drupa, geralmente unilocular, com 1-2 sementes
e bracteólas em forma de espata, envolvendo o cálice muito reduzido, e situado
próximo das Bignoniáceas, Pedaliáceas, Thunbergiáceas e Acantáceas.
Mendoncia ocorrentes no Brasil
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Em trabalhos mais recentes, Raj (1961) e Cronquist (1981) consideraram a morfologia do pólen e o tipo de fruto caracteres da maior importância para o reconhecimento da família Mendonciaceae Bremekamp.
Neste estudo taxonômico das espécies brasileiras de Mendoncia, adotamos o
sistema de Lindau (/. c.) e conservamos o gênero na família Acanthaceae.
Morfologia
Todas as espécies de Mendoncia são volúveis e, com poucas exceções, apresentam indumento que reveste quase toda a planta, principalmente os raminhos
novos, pedicelos e bractéolas, conferindo-lhes um aspecto peculiar que vai desde
o castanho-tomentoso ao albo-seríceo.
Os ramos são cilíndricos ou quadrangulares, geralmente fistulosos, flexuosos,
torcidos, com a superfície lisa, em geral glabrescentes e com entrenós espaçados.
As folhas são simples, opostas, de bordo inteiro, de membranáceas a tênue
membranáceas, de formas que variam de oblongo-lanceolada, em M. pilosa, M.
hymenophyllacea, M. puberula, M. glabra, M. mollis, M. hoffmannseggiana (Fig.
2a-e); lanceolada típica, em M. pedunculata, M. multiflora, M. velloziana, M. pilosa, M. hymenophyllacea, M. puberula, M. glabra; lanceolada-ovada, em M. mollis,
M. rotundifolia, M. velloziana, M. sprucei (Fig. 3a-f); ovada típica, em M. tomentosa, M. lasiophyta, e cordiforme em M. cordata (Fig. 4a-c). 0 ápice pode ser agudo, acuminado ou aristado, e a base aguda, obtusa ou arredondada, apresentandose cordada em M. cordata. O pecíolo, de comprimento variável, apresenta-se de
glabrescente a tomentoso e canaliculado.
A epiderme adaxial, em vista frontal, está constituída por células de paredes
anticlinais retas a levemente curvas, como em M. mollis, M. multiflora, M. rotundifolia, M. pedunculata, M. hoffmannseggiana, M. velloziana, M. puberula, M. glabra, M. lasiophyta, M. pilosa e M. sprucei, ou sinuosas como em M. hymenophyllacea e M. cordata.
Nesta face, em geral, as células se apresentam com paredes mais espessas que
as da face abaxial.
A epiderme abaxial, em vista frontal, está constituída por células de paredes
anticlinais retas a levemente curvas, como em M. mollis, M. multiflora, M. velloziana, M. puberula, M. lasiophyta, M. pilosa e M. sprucei, ou sinuosas, como em M.
rotundifolia, M. pedunculata, M. hoffmannseggiana, M. glabra, M. hymenophyllacea e M. cordata.
Os estômatos, do tipo diacítico, geralmente estão restritos à epiderme abaxial,
mas em algumas espécies eles são encontrados em menor número na epiderme
adaxial, como em M. hymenophyllacea, M. cordata, M. mollis e M. pilosa.
Registramos estômatos anômalos com uma única célula-guarda ou com célulasguardas incompletamente diferenciadas na face abaxial de M. multiflora, M. rotundifolia, M. pedunculata, M. pilosa e M. hymenophyllacea.
Quanto à vascularização, encontramos o padrão de nervação camptódromobroquidódromo na maioria das espécies estudadas, exceto em M. pedunculata, que
é camptódroma.
As nervuras secundárias são ascendentes e alternas (caráter menos conspícuo
no terço inferior) e se anastomosam com as secundárias supra-adjacentes por meio
de arcos pouco acentuados. Das nervuras secundárias partem ramificações que se
dirigem até as imediações do bordo e se anastomosam, emitindo terminações livres. Em M. hymenophyllacea, M. puberula, M. hoffmannseggiana, M. glabra e
M. velloziana, as ramificações de maior calibre se subdividem em forma de pincel.
Nervuras terciárias acentuadamente transversais em M. cordata, M. mollis, M. multiflora, M. lasiophyta, M. pilosa, M. sprucei, M. rotundifolia, M. velloziana, M. hymenophyllacea e M. glabra. Em M. pedunculata e M. puberula ocorrem nervuras terciárias que se distribuem menos regularmente. Rede de nervação mais densa em
M. pilosa, M. lasiophyta, M. glabra, M. mollis e M. hymenophyllacea. Feixes das
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nervuras acompanhados por uma bainha parenquimatosa em M. velloziana, M. multiflora, M. mollis, M. pilosa, M. glabra, M. hymenophyllacea, M. puberula e M. sprucei e por elementos esclerenquimáticos em M. lasiophyta, M. rotundifolia e M. hoffmannseggiana. Terminações vasculares livres, simples ou ramificadas, apresentando bainha parenquimática em M. velloziana, M. pilosa, M. glabra, M. hymenophyllacea, M. puberula, M. sprucei, M. lasiophyta, M. rotundifolia, M. hoffmannseggiana, M. multiflora e M. mollis. Em M. pedunculata, M. multiflora, M. glabra, M.
lasiophyta e M. rotundifolia ocorrem esclerócitos distribuídos no mesófilo, sendo
que nas duas últimas espécies sob a forma de cordão, reforçando o bordo.
Nâ maioria das espécies estudadas, ocorrem pêlos simples e glandulares, em
ambas as faces da lâmina foliar. Em M. velloziana, observamos pêlos simples, unicelulares e outros com 2-4 células, unisseriados com paredes espessas, ornamentadas, nas duas faces. Pêlos unicelulares são predominantes em ambas as epidermes
de M. hoffmannseggiana e na epiderme abaxial de M. multiflora e M. glabra. Pêlos
simples, pluricelulares, unisseriados de paredes espessas, ocorrem em ambas as epidermes de M. cordata, M. hymenophyllacea, M. pilosa, M. puberula, M. rotundifolia, M. lasiophyta, M. mollis e M. sprucei. Em geral, as células basais dos pêlos
estão dispostas radialmente, e o seu número varia de 2 a 13. As paredes dessas
células são espessas, apresentando impregnações localizadas de natureza silicosa.
Freqüentemente essas células estão situadas em nível inferior ao das células epidérmicas.
Os pêlos glandulares subsésseis estão presentes em todas as espécies, ao longo das nervuras e na superfície da lâmina foliar, e o seu aspecto, em vista frontal,
é muito variado. Pêlo panduriforme, com cabeça constituída por duas células, é freqüente, em ambas as epidermes, em M. hoffmannseggiana, M. mollis e M. multiflora, sendo que nesta última espécie observamos raros pêlos glandulares com cabeça formada por três células. Pêlo globular cuja cabeça tem de duas a quatro células é comum, em ambas as faces, em M. lasiophyta, M. pilosa, M. rotundifolia e
M. sprucei. Em M. cordata encontramos pêlos glandulares com quatro a oito células na epiderme adaxial e com quatro a seis células na epiderme abaxial. Em M.
hymenophyllacea este tipo de pêlo tem cabeça com quatro a oito células, em ambas as epidermes, enquanto em M. glabra ocorrem com cinco a sete células, também em ambas as faces. Na epiderme adaxial de M. velloziana ocorrem pêlos glandulares de forma globular, com cabeça de quatro a cinco células, e na epiderme
abaxial, pêlos glandulares com três a quatro células. Pêlo glandular romboidal, cuja
cabeça tem quatro células, é encontrado em ambas as faces de M. velloziana, M.
pilosa, M. glabra, M. sprucei, e é característica de M. pedunculata.
Inflorescência axilar, de uniflora a laxamente fasciculiforme, variando o número de flores de um a quatro. Entretanto, em M. multiflora e M. tomentosa podem
ocorrer de cinco a dez flores, cujos pedicelos curtíssimos conferem ao fascículo um
aspecto mais denso (Fig. 5 a-b).
As bractéolas são bem desenvolvidas e estão situadas aos pares, na base da
flor. Protegem por completo o botão floral e, na antese, apresentam-se parcialmente conadas até a região mediana, envolvendo o tubo da corola, sendo tardiamente
caducas na frutificação.
A forma varia de lanceolado-ovada em M. velloziana, M. cordata e M. rotundifolia; lanceolada em M. velloziana; oblongo-lanceolada em M. hymenophyllacea;
oblonga em M. pedunculata; ovada em M. puberula, M. mollis e M. sprucei,
oblongo-ovada em M. sprucei; elíptica em M. tomentosa; linear em M. pilosa e M.
hoffmannseggiana; falcada em M. lasiophyta; obovada em M. multiflora; cordiforme em M. glabra e obovado-oblonga em M. puberula. A base pode ser obtusa ou
cordada, e o ápice mucronado ou aristado, e a consistência é de coriácea a papiráceomembranácea.
Quanto ao indumento nas bractéolas, é variável: pode se apresentar albo-seríceo
em M. multiflora, patente-hirsuto em M. cordata, castanho-tomentoso em M. tomentosa, rufo-lanosa em M. lasiophyta e ferrugíneo-pubescente em M. velloziana.
Mendoncia ocorrentes no Brasil
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Está constituído de pêlos simples e glandulares, distribuídos na face abaxial, sendo
mais denso sobre a nervura central e nos bordos.
Em M. pilosa, M. tomentosa, M. velloziana, M. puberula e M. rotundifolia, as
células basais dos pêlos estão dispostas radialmente. São freqüentes os pêlos simples, pluricelulares, unisseriados, de paredes espessas (Fig. 6 a, b, e, g) e são raros
os pêlos unicelulares. Em M. glabra, M. mollis (Fig. 6 e), M. velloziana (Fig. 6 b)
e M. pedunculata (Fig. 6 g), a parede dos pêlos é ornamentada. Ocorrem pêlos
glandulares subsésseis de forma globular, romboidal e panduriforme (Fig. 6 c, f).
A epiderme abaxial, em vista frontal, está constituída por células de paredes
anticlinais retas a levemente curvas e estômatos do tipo diacítico (Fig. 6 d). Em
M. pilosa, além desse tipo, observamos a ocorrência de estômatos anômalos.
No mesófilo há esclerócitos, na maioria das bractéolas das espécies, com exceção das de M. glabra.
As flores são diclamídeas, actinomorfas, hermafroditas, parcialmente inclusas
nas bactéolas, com pedicelo cilíndrico e espessado na direção do ápice, na maioria
das espécies estudadas, excepcionalmente em M. pilosa, em que é filiforme.
0 cálice é gamossépalo, de bordo inteiro (Fig. 7 b), denticulado (Fig. 7 c), denteado (Fig. 7 d) e, raramente, laciniado (Fig. 7 a). Totalmente envolvido pelas bractéolas, semi-aderente ao disco, persistente no fruto. Em geral glabro, podendo estar revestido por pêlos simples pluricelulares, unisseriados, de paredes espessas,
como em M. mollis, M. glabra e M. tomentosa.
De um modo geral, o cálice apresenta uma nervura transversal, situada mais
ou menos na região mediana, da qual partem ramificações ascendentes, curtas e
espessas (Fig. 7 f), com exceção de M. lasiophyta, em que essas ramificações são
mais longas e algumas dividem-se nas proximidades da margem do cálice (Fig. 7 e).
A corola é gamopétala, pentâmera, infundibuliforme (Fig. 5 d), com lacínias,
elípticas ou orbiculares, iguais entre si ou quase, pref loração contorta; externamente é sempre glabra e, internamente, na região do terço médio, é provida de uma
faixa de pêlos glandulares (Fig. 5 e, f). Um grupo de espécies apresenta a corola
de coloração púrpura, com tubo cilíndrico, curvo, freqüentemente giboso na parte
de cima, com limbo reduzido e base dilatada (Fig. 5 c). Em outro grupo, a corola
varia de amarela a branco-pura, ou branca com manchas vermelhas ou com anel
violáceo na fauce.
0 androceu está formado por quatro estames didínamos e um estaminódio, inclusos, inseridos na região mediana do tubo corolino (Fig. 8 a). Anteras basifixas,
com duas tecas paralelas, de bases desiguais, com poro apical (Fig. 8 b), apresentam células de contorno poligonal (em vista frontal) (Fig. 8 d), com cutícula esfriada e, na face dorsal, revestidas por pêlos glandulares com haste de quatro a seis
células e cabeça com cinco a sete células (Fig. 8 e), e por pêlos simples, unicelulares, cônicos, de paredes espessadas, formando um curioso apêndice circular na base
(Fig. 8 f-g).
Parte livre do filete, com cerca de 3,0 mm de comprimento, curvo. Conectivo,
espessado entre os lóculos das anteras, prolongando-se, em ponta, no ápice. Estaminódio 1, subcônico, levemente oblíquo, incluso, localizado um pouco abaixo do
par de estames inferiores e, em vista frontal, constituído por células com paredes
retas (Fig. 8 c).
' O gineceu constitui-se de ovário supero, elipsóide, unilocular por aborto de um
dos carpelos, com dois óvulos colaterais de placentação submarginal, após a fecundação com dois lóculos sobrepostos pela formação de falso septo, o inferior
quase completamente obliterado (Fig. 9 d-e), com disco aneliforme, carnoso, na
base, em geral persistente no fruto.
O estilete é terminal, cilíndrico, encurvado, geralmente com pêlos idênticos aos
do ovário na parte inferior e na superior glabro, bifurcado no ápice com ramos de
iguais (Fig. 9 a) até conspicuamente desiguais entre si (Fig. 9 b, c), com papilas
estigmáticas dispostas nos bordos das ramificações e-com dois feixes vasculares
laterais, sem ramificações.
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O fruto é drupóide, do tipo nuculânio (Barroso et ai., inéd.), formado por um
pirênio dividido em dois lóculos, com apenas uma semente no lóculo superior —
tem valor taxonômico para a caracterização do gênero. A forma oblonga (Fig. 10 a
manteve-se geralmente constante nas espécies estudadas; em M. glabra é piriforme (Fig. 10 c) e em M. multiflora elíptico (Fig. 10 b). Semente preenchendo completamente a cavidade seminal. Embrião axial, com cotilédones plicados, crasso,
oleoso, carnoso, com o eixo hipocótilo-radícula longo e curvo (Fig. 10 d-g).
Polinização
Apesar de não termos observado o processo de polinização em espécies do
gênero Mendoncia, procuramos utilizar o conhecimento adquirido através do estudo morfológico das espécies deste gênero da literatura especializada e da análise
do material de M. velloziana, no intuito de levantar questões sobre o assunto.
A flor de Mendoncia reúne uma série de atrativos para animais visitantes, tais
como: a presença de duas vistosas bracteolas envolvendo parcialmente o tubo da
corola; corola tubulosa de cor vermelha intensa, ou de amarela a branca, com ou
sem manchas violetas ou vermelhas; estames inclusos, inseridos na região mediana do tubo da corola; anteras poricidas e disco nectarífero circundando a base do
o vá rio.
Podemos salientar também a presença, na região do terço médio da corola,
de pêlos glandulares, com haste de até três células, e cabeça com 5-7 células encontradas em M. hoffmannseggiana, M. pedunculata, M. puberula e M. velloziana
e pêlos clavados, pluricelulares, em M. multiflora.
Analisamos microquimicamente o disco nectarífeo do tipo anelar (Fahn, 1974)
de M. velloziana e constatamos reação positiva para açúcar, substâncias tanóides
e amido.
Observamos vários exemplares de M. velloziana no município de Magé, estado
do Rio de Janeiro, sendo visitados pelo beija-flor Glaucis hirsuta (Gmelin, 1788),
segundo Gonzaga (com. pess., 1986).
Distribuição Geográfica
Nas Américas o gênero compreende cerca de trinta espécies distribuídas nas
seis regiões: Caribe (desde a Guatemala até o norte da Colômbia e da Venezuela);
Venezuela e Guianas; Região Amazônica; Região Sul, Brasileira; Andina (oflanco dos
Andes) e Região dos Pampas (alcançando a região Sul do Brasil), do reino neotropical designado por Good (1974) (Fig. 1).
No Brasil ocorrem 14 espécies. A grande maioria dessas espécies também é
encontrada em outros países da América do Sul, só M. multiflora e M. moilis são
endêmicas para o território brasileiro.
Em nosso país, espécies de Mendoncia habitam a floresta amazônica, preferencialmente as matas de terra firme, onde costumam desenvolver-se tanto no interior como na orla das matas.
Alguns taxa, como por exemplo M. pedunculata e M. pilosa, pertencem igualmente à mata de terra firme e às várzeas.
M. tomentosa, M. lasiophyta, M. cordata, M. rotundifolia e M. multiflora ocupam áreas restritas no rio Solimões e alguns dos principais tributários; nessa região
a flora é muito rica e exibe um forte endemismo.
Poucas espécies estendem-se além dos limites políticos da floresta amazônica. M. glabra migra da Hiléia pelo litoral, alcançando o sul da Bahia, em áreas de
identidade geológica e climática semelhantes às da Amazônia, na mata higrófila sul
baiana, penetrando até Minas Gerais. Encontramos esta espécie nas regiões Norte
( A M , PA), Nordeste (BA) e Sudeste (MG).
Além dessa, registramos para M. hymenophyllacea as regiões: Norte (AP, A M ,
PA), Nordeste (MA) e Centro-Oeste (MT); para M. hoffmannseggiana, as regiões
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Norte (RO, AP, A M , PA) e Nordeste (MA); e para M. sprucei, as regiões Norte (AC,
A M , PA) e Centro-Oeste (MT).
Apenas M. mollis é extra-amazônica. É registrada para a região Sudeste (MG)
e Centro-Oeste (GO), onde é encontrada nas matas ciliares, podendo atingir as formações de cerrado.
Pela Tabela 1, analisamos para a região Norte, nos estados do Amazonas e Pará, a maior freqüência de espécies do gênero.
Verificamos duas espécies com uma ampla distribuição em nosso território. M.
velloziana ocorre em quatro regiões: Norte (AM), Nordeste (MA, CE, BA), Sudeste
(MG, ES, RJ, SP) e Sul (PR, SC); M. puberula é registrada para as regiões Norte
( A M , PA), Sudeste (MG, ES, RJ, SP), Sul (PR, SC, RS) e Centro-Oeste (GO).

Tabela 1
Distribuição Geográfica das espécies de Mendoncia Vell. ex Vaud. ocorrentes no Brasil
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Descrição do Gênero

Mendoncia

Vell. ex Vand.

Vandelli, Fl. Lusit, et bras. Sp.: 43, Tab. 3, Fig. 22, 1788; Vellozo, Fl. Flum.:
262-3, 1829 (1825); Nees in DC. Prodr., 11: 49-50, 1847; Bentham et Hooker, Gen.
PI. 2(1): 1072, 1872; Baillon, Hist. PI., 10: 424, 1891; Lindau in Engleret Plantl. Nat.
Pflanzenf, 4 (3B): 289, 1895 a.; Dalla Torre, Gen. Siph.: 479, 1907; Turril, Kew Buli,
10: 408-9, 1919; Lemée, Dict. Syn., 4:398, 1932; Rizzini, Arch. Jard. Bot. Rio de
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Janeiro, 8: 296-304, 1948; Leonard, U.S. Nac. Herbarium 31(1): 12, 1951; Wasshausen et Smith, Fl. Catarinese: 10, 1969.
Mendozia Ruiz et pavon, Fl. Peruv. et Chil. Prodr.: 89, Icon 17, Figs. 1-7, 1794;
Ruiz et Pavon, Fl. Peruv. et Chil.: 158, 1798; Martius, Nov. Gen. 3:20, 1829; Endlicher, Gen. PI.: 697, 1839; Meisner, PI. Vasc. Gen., 9:293, 1840; Poeppig et Endlicher, Nov. Gen. Sp., 3 (10-2): 10, 1840; Nees in Martius, Fl. bras. 9: 9, 1847.
= Engelia Karsten ex Nees in D C , /. c.: 721; Bentham et Hooker, /. c, pro syn;
Lindau, /. c. pro syn; Dalla Torre, /. c. pro syn; Turril, /. c. pro syn; Rizzini, Boi. Museu Nacional 8: 36, 1947, pro syn; Leonard, /. c. pro syn; Wasshausen et Smith,
/. c. pro syn.
= Monachochlamys Baker, Journ. Linn. S o e , 20: 217, pi. 27, Figs. 1-6, 1883.
Benoist, Buli. Mus. Hist. N a t , 31: 386, 1925, pro syn.
= Afromendoncia Gilg, Engl. Bot. Jahrb. 17: 111-3, 1893; Benoist, /. c. pro syn.
= Lirayea Pierre, Buli. Mus. Hist. Nat. 2: 341, 1896; Benoist, /. c. pro syn.
Plantas volúveis. Ramos cilíndricos ou quadrangulares. Folhas simples, opostas, pecioladas; lâmina oblongo-lanceolada, lanceolada, lanceolado-ovada, ovada
ou cordiforme, base aguda, obtusa, cordada ou arredondada, ápice agudo, acuminado ou aristado, margem inteira; padrão de nervação
camptódromobronquidódromo ou camptódromo, epidermes superior e inferior providas de células com paredes retas a levemente curvas ou sinuosas; estômatos do tipo diacítico
dispostos nas duas faces ou apenas na face abaxial; com pêlos simples e glandulares; em geral as células basais dos pêlos simples estão dispostas radialmente. Inflorescência axilar, de uniflora a laxamente fasciculiforme, às vezes com um aspecto
fasciculiforme mais denso; bractéolas 2, opostas, lanceolado-ovadas, lanceoladas, oblongo-lanceoladas, oblongas, ovadas, oblongo-ovadas, elípticas, lineares, falcadas,
obovadas, cordiformes ou obovado-oblongas, obtusas ou cordadas na base, mucronadas ou aristadas no ápice, com pêlos simples e glandulares; flores com corola de
colorido branco puro a branco com manchas vermelhas ou com um anel violeta na
fauce do tubo, amarelado ou purpúreo, pediceladas, parcialmente inclusas nas bractéolas, cálice persistente cupuliforme, inteiro, denticulado, denteado ou laciniado, totalmente envolvido pelas bractéolas, semi-aderente ao disco; corola infundibuliforme ou com um tubo cilíndrico; lacinias elípticas ou orbiculares, iguais entre si ou quase, externamente glabras, internamente, na região mediana, com uma faixa de pêlos glandulares, de prefloração contorta. Estames 4, didínamos, férteis, inclusos,
anteras bitecas, bases desiguais, poricida, no dorso com pêlos glandulares, pêlos
simples formando um curioso apêndice circular na base; filete curvo, conectivo espessado prolongando-se no ápice em ponta; estaminódio 1, subcônico, localizado
abaixo dos estames inferiores. Gineceu de ovário supero, unilocular por aborto de
um carpelo, com dois óvulos colaterais, de placentação submarginal, com disco
persistente; estilete com ramos iguais ou desiguais entre si. Fruto drupóide, do tipo
nuculânio, oblongo, elíptico ou piriforme, com uma semente. Embrião axial, cotilédones plicados.
Espécie genérica: Mendoncia áspera Ruiz et Pavon

"Mendozia..."

Distribuição geográfica: ocorre nas Américas (Sul e Central), África e em Madagascar.
Etimologia: o nome Mendoncia foi dado por Vandelli em homenagem ao cardeal
Mendonça, patriarca de Lisboa.
Chave Analítica para Reconhecimento dos Subgêneros
A. Lâmina foliar com as células basais dos pêlos simples organizadas radialmente
ou de formas diferentes.
B. Células basais dos pêlos simples nas duas faces foliares com a mesma disposição.
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C. Células basais dos pêlos simples, em parte, unidas por paredes anticlinais
contíguas (Figs. 13, 15a, b, Mb, c)... subg. I — Dialyactinocithus.
CC. Células basais dos pêlos simples quase que totalmente unidas por paredes anticlinais contíguas (Figs. 21 a, b, 24, 26 a, 29 a, b)... subg.
II — Gamoactinocithus;
BB. Células basais dos pêlos simples, na epiderme superior, com disposição diferente das encontradas na epiderme inferior (Figs. 31 b, c, 34 a, b, 36 a, b, 38
a, b, 41 a, b)... subg. III — Bremekampia.
AA. Lâmina foliar com as células basais dos pêlos simples sem organização definida (Figs. 43 a,b... subg. IV — Anactinocithus.
Mendoncia Subgênero I. Dialyactinocithus Rizzini, Arch. Jard. Bot. Rio de
Janeiro, 8: 296, 1948.
= Mendoncia Sect. Bicithadenia Rizzini, /. c, syn. nov.
= Mendoncia Sect. Tetracithadenia Rizzini, /. c: 298, syn. nov. Lectótipo:
M. pilosa Mart.
As células basais dos pêlos, em ambas as epidermes, estão dispostas radialmente, em parte, unidas por paredes anticlinais contíguas. 0 número dessas células varia de 2-6 na epiderme adaxial e de 3-10 na abaxial. Pêlos glandulares subsésseis com cabeça de 2-4 células. Etimologia: do grego dialy — separação, aktis —
raio e kytos — célula, em alusão à disposição das células basais dos pêlos. Representado por três espécies brasileiras: M. pilosa, M. lasiophyta e M. rotundifolia.
Chave para Identificação das Espécies do Subgênero I.
A. Folha de lanceolada a oblongo-lanceolada; estomatos nas duas faces; pediceio
filiforme; bractéola linear
1 — M. pilosa.
A A . Folha lanceolado-ovada ou ovada; estomatos apenas na face inferior; pediceio cilíndrico e espessado na direção do ápice; bractéola oblongo-lanceolada
ou falcada;
B. Bractéola oblongo-lanceolada, externamente com indumento amarelopubescente; cálice inteiro
2 — M. rotundifolia;
BB. Bractéola falcada, externamente com indumento rufo-lanoso; cálice
denticulado
3 — M. lasiophyta.
Descrição e Discussão das Espécies
1. Mendoncia

pilosa Martius (Figs. 2 a, 11-13).

Martius, Nov. Gen. 3: 21, tab. 209, 1829. "Mendozia...", Poeppig et Endlicher,
Nov. Gen. Sp., 3 (1-2): 11, 1840. "Mendozia...", Nees in Martius, Fl. bras., 9:11, 1847.
"Mendozia...", Nees, in DC. Prodr. 11:50, 1847. Turril, Kew Buli., 10: 414, 1919. Rizzini, Boi. Museu Nacional, 8: 27, 1947. Rizzini Arch. Jard. Bot. Rio de Janeiro, 8:
298, 1948. Leonard, U.S. Nac. Herbarium, 31(1): 14, 1951.
Holótipo: "Crescit in sylvis aboriginibus fluvium Japurá inumbrantibus, e.g. propõe Manacuru indorum Júri habitationes, et prope Porto dos Miranhas." Fotografias do tipo: M, RB e F.
= Mendozia granuloza Poepp. ex Nees in Martius, /. c (nomen).
Ramos subcilíndricos, torcidos, glabrescentes; raminhos com pêlos patentehirsutos, entrenós de 8,0 a 17,0 cm de comprimento. Folha com pecíolo de 0,7 a
1,2 cm de comprimento, com pêlos hirsutos; lâmina de 7,0 a 12,0 cm de comprimento e 3,7 a 7,5 cm de largura, de lanceolada a oblongo-lanceolada, com base
obtusa a estreitamente obtusa, ápice acuminado, em geral apiculado; face superior
com as nervuras levemente salientes e com as células basais dos pêlos conspícuas,
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hirsuta ou glabrescentes, face inferior com as nervuras proeminentes, hirsuta. Flores vermelhas, uma e mais freqüentemente duas, com pedicelos de 3,5 a 5,2 cm
de comprimento, filiformes, eretos, denso patente-hirsutos; bractéola de 3,4 a 4,2
cm de comprimento e 0,8 a 1,2 cm de largura, linear, plana, base obtusa, ápice
acuminado, membranácea, externamente com as células basais dos pêlos visíveis,
com pêlos hirsutos, semi-eretos descontinuamente distribuídos; cálice com ca. de
2,5 mm de comprimento e 4,0 mm de largura, inteiro; corola de 4,5 a 5,0 cm de
icomprimento, base com ca. de 0,6 cm de largura; lacínios de 0,5 a 0,6 cm de comprimento e 0,3 a 0,4 cm de largura, elípticos. Anteras superiores com tecas de 1,2
a 1,3 cm de comprimento, as inferiores com tecas de 1,4 a 1,5 cm de comprimento.
Ovário de 2,5 a 3,0 mm de comprimento e 2,0 a 2,5 mm de largura, com pêlos simples; estilete de 4,0 a 4,2 cm de comprimento, com ramos iguais entre si. Fruto
com ca. de 2,0 cm de comprimento e 0,8 a 1,2 cm de largura, puberulento.
Distribuição geográfica: Colômbia e Brasil, nos estados do Amazonas e Acre.
Ocorre em manchas de vegetação secundária das matas de terra firme e nas
várzeas. Floresce em maio e frutifica de março a maio e outubro.
Esta espécie caracteriza-se por apresentar pedicelos filiformes, bractéola linear,
plana, com a face dorsal apresentando pêlos simples, hirsutos, semi-eretos, descontinuamente distribuídos e com suas células basais conspícuas.
Material Examinado
Colômbia: Vaupés, Mitú, leg. Zarucchi 1919, 29. VII. 1976. (US; INPA); Comisaria dei Caquetá, leg. J.
Cuatrecasa 9.064 (4. IV. 1940) (US).
Brasil — Região Norte: Acre — Cruzeiro do Sul, rio Juruá e Moa, igarapé São Francisco, leg. P. J. M.
Maas et ai. 12.825 (9. V. 1971) (INPA, K); 65 km from Rio Branco on Rio Branco - Basiléia, leg. S.
R. Lowrieef ai. 473 (10. X. 1980) (INPA).
Amazonas: Solimões, leg. J. G. Kuhimann s.n?, s.d (RB); Solimões and Javari, Tefé, leg. E. LIeras ef
ai. 16.598 (11. VII. 1973) (INPA); Tefé, leg. P. L. K. et Marilene 12.550 (18. III. 1973) (INPA); ib., lago
de Tefé, Vila Nogueira, leg. L. C. Bryon 626 (1.111.1972) (INPA); municipio de Humaitá, leg. M. R. Estrela
et W. Bellusci 46-17.376 (17. III. 1976) (INPA); rio Negro, Manacaru, Porto dos Miranhas, leg. Martius
3.052, (10. III. 1819) (Foto M. F. RB).

Martius (1829) deu uma descrição detalhada de M. pilosa e a representou com
uma belíssima estampa. Mencionou, em seu trabalho, antera com rima longitudinal.
Nees (1847a) e Turril (1919) estudaram o mesmo material coletado por Martius
e redescreveram M. pilosa.
Rizzini (1948) identificou o exemplar coletado por Kuhimann s.n? como M, pilosa e o colocou no subgênero I.
Leonard (1951) redescreveu M. pilosa sem acrescentar nenhum dado novo.
Martius cita antera rimosa, no entanto verificamos que a deiscència é poricida.
Concordamos com Rizzini e colocamos M. pilosa no subgênero I.
A análise da fotografia do tipo de M. pilosa, cedida por München, e da estampa de Martius nos forneceu dados para a identificação das diversas exsicatas, recebidas dos diferentes herbários.
2. Mendoncia

rotundifolia

Poeppig et Endlicher (Figs. 3 d, 14-15).

Poeppig et Endlicher, Nov. Gen. Sp., 3(1-2): 10, 1840

"Mendozia...".

Holótipo: "Crescit in sylvis primaevis ad Egam Brasiliae borealis oppidum". Fotografias do tipo F, RB.
= Mendoncia áspera var. rotundifolia (Poeppig et Endlicher) Nees in Martius,
Fl. Brás., 9: 9, 1847. "Mendozia..." Nees, in DC. Prodr. 11: 51, 1847. Turril, Kew
Buli, 10: 417, 1919, syn. nov.
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= Mendoncia áspera auct. non Ruiz et Pavon, Leonard, U. S. Nac. Herbarium,
31(1): 14.1951.
Ramos cilíndricos, glabrescentes; raminhos amarelo-pubescentes, entrenós de
9,0 a 13,5 cm de comprimento. Folha com pecíolo de 1,5 a 3,0 cm de comprimento,
pubescente; lâmina de 5,0 a 12,0cm de comprimento e 3,0 a 7,5 cm de largura,
lanceolado-ovada, com base obtusa, ápice agudo, freqüentemente com um múcron de 1,0 a 3,0 mm de comprimento, face superior, em geral com as células basais dos pêlos simples conspícuas, glabrescente, face inferior com nervuras mediana e secundárias nítidas, pubescentes. Flores vermelhas, de uma a três, com pedicelos de 2,0 a 8,0 cm de comprimento, denso amarelo pubescente; bractéola 2,5
a 3,5 cm de comprimento e 0,9 a 1,5 cm de largura, oblongo-lanceolada, de base
obtusa, ápice agudo ou às vezes levemente falcado, externamente denso amarelo-pubescente; cálice com 4,0 a 5,0 mm de comprimento e 2,5 a 3,0 mm de largura, inteiro; corola de 3,5 a 4,5 cm de comprimento, com base de 0,5 a 0,7 cm de
largura, lacínios de 0,4 a 0,5 cm de comprimento e 0,3 a 0,5 cm de largura, elípticos. Anteras superiores com tecas de 1,1 a 1,3 cm de comprimento, e as inferiores
com tecas de 1,3 a 1,5 cm de comprimento. Ovário de 3,5 a 4,0 mm de comprimento e 3,0 a 3,5 mm de largura, com pêlos simples; estilete de 3,2 a 3,5 cm de comprimento, com ramos iguais entre si. Fruto de 1,3 a 2,4 cm de comprimento e 0,8 a
1,0 cm de largura, puberulento.
Distribuição Geográfica: Colômbia, Peru e Brasil, no estado do Amazonas.
No Brasil ocorre nas matas de terra firme. Floresce nos meses de março, abril,
julho, agosto, outubro e novembro, frutificando em março, abril e agosto.
Material Examinado
Colômbia: Dept. Choco, mun. de San José dei Palmar, hoya dei rio Trito, leg. E. Forero ef ai. 6.460
(1.111.1980) (US); Comisaria dei Putumayo Umbria, leg. G. Klug 1.760 (10.XI.1930) (K, US); Vaupés, rio
Kananari, leg. R. E. Schultes e I. Cabrera 13.259 (3.VMI.1951) (US); ibid, rio Apaporis, leg. R. E. Schultes e I. Cabrera 13.710 (24.VIII.1951) (US).
Peru: Dept. Huanuco, Tumanga, leg. F. Woytkowski 7.909 (30.IV.1973IIK), Dept. Loreto, Fortaleza, near
Yurimagas, G. Klug 2.769, (XI.1932) (K).
Brasil — Região Norte: Amazonas: leg. Poeppig 2.194, s. d. (foto F, RB); Manaus Porto—Velho, km
246, leg. G. T. Pranceef ai. 20.522 (14.111.1974) (INPA; CH); ibid. km 230, leg. G. T. Prance et ai. 20.766
(20.111.1974) (INPA); ibid. km 40-30, leg. M. Silva et ai. 974 (20.VII.1972) (INPA); Municipality São Paulo
de Olivença, near Palmares, leg. B. A. Krukoff 8.545 (11.IX-26.X.1936) (K, US).

Nees (18476) redescreveu M. áspera baseado no material coletado por Mathews
e Hostmann, depositados em Kew. Tratou o material de Poeppig como uma variedade de M. áspera, comentando que ela diferia da espécie por apresentar folhas
arredondas.
Turril (1919) analisou os exemplares citados por Nees e manteve o mesmo conceito.
Leonard (1951) redescreveu M. áspera tomando por base o material coletado por
Klug, em Putumayo, na Colômbia.
Na fotografia do tipo de M. rotundifolia tirado do exemplar coletado por Poeppig
e depositado no herbário de Viena consta em uma etiqueta, transcrita por Chasef?),
o Peru como localidade típica. Conforme a obra original, o local de coleta da espécie é o Brasil.
Ao analisarmos o material estudado por Nees, e depois comparando suas características com a fotografia do tipo de M. rotundifolia, cedida pelo Field Museum,
e a exsicata identificada por Leonard sob o binômio de M. áspera, concluímos que
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aquela espécie é distinta de M. áspera por apresentar como caracteres diagnósticos bractéola oblongo-lanceolada, externamente revestida por um indumento denso, amarelo-pubescente.
3. Mendoncia

lasiophyta

Schultes ex Leonard (Figs. 3 d, 16-18).

Leonard, Bot. Leafl. Havard Univ., 16(4): 92, tab. 15, 1953.
Holótipo: "Comisaria dei Amazonas, vicinity of Leticia, rio Amazonas. November 1948; Richard Evans Schultes & Francisco Lopes 10.400", US.
Parátipo: "Estado do Amazonas, Esperança, at mouth of rio Javari, October
18, 1945. A. Ducke 1.851." INPA. Isoparátipo: R. RB.
Ramos subquadrangulares, glabrescentes; raminhos rufo-lanosos, nós espessados, entrenós de 18,5 a 20,5 cm de comprimento. Folha com pecíolo de 3,0 a
6,0 cm de comprimento, rufo-lanoso; lâmina de 9,0 a 25,5 cm de comprimento e
8,5 a 20,0 cm de largura, ovada, base arredondada, ápice agudo, face ventral com
nervura mediana e secundárias impressas e com as células basais de pêlos evidentes, glabrescente; face dorsal com nervuras salientes, pubescente. Flores vermelhas, de uma a quatro, com pedicelos de 2,0 a 3,5(-4,0) cm de comprimento, cilíndricos, curvos, rufo-lanosos; bractéola de 3,5 a 4,0 cm de comprimento e 1,0 a 1,5
cm de largura, com base obtusa, ápice falcado; externamente rufo-lanosa, subcoriácea; cálice com cerca de 1,5 mm de comprimento e 5,0 mm de largura, glabro
ou levemente piloso, denticulado; corola com ca. 4,5 cm de comprimento, com base de cerca de 0,7 cm de largura; lacínios com ca. de 0,5 cm de comprimento e
0,4 cm de largura, orbiculares. Anteras superiores com tecas de 1,2 a 1,3 cm de
comprimento, as inferiores com tecas de 1,4 a 1,5 cm de comprimento. Ovário com
cerca de 3,5 mm de comprimento e 3,0 mm de largura, com pêlos glandulares, estilete com ca. de 3,5 cm de comprimento, de ramos iguais entre si. Fruto com ca.
de 2,0 cm de comprimento e 1,2 cm de largura.
Distribuição Geográfica: Colômbia e Brasil, no estado do Amazonas.
Planta que ocupa as matas de terra firme. Floresce e frutifica nos meses de
janeiro e outubro. O epíteto lasios, do grego, significa felpudo, phyta se traduz por
planta e faz alusão ao indumento rufo-lanoso que recobre os raminhos, pecíolo, pedicelo e bractéola.
Material Examinado
Brasil — Região Norte: Amazonas: Esperança, rio Solimões, boca do Javari, leg. A. Ducke 1.851 (18.X.1945)
(INPA, R, RB); Tocantins, Solimões. leg. J. G. Kuhlmann 1.249 (24.1.1924) (RB).

Rizzini (1948) identificou os exemplares coletados por Ducke 1.851 e Kuhlmann
1.249 como M. gigas e colocou os mesmos no subgênero I.
Leonard (1953) descreveu M. lasiophyta baseado no material coletado por Ducke
1.851 e E. Schultes et F. Lopes 10.400, na Colômbia. Na descrição da espécie, citou
ovário glabro e na ilustração fez referência aos cistólitos na supefície superior da
lâmina foliar.
Na obra original de M. gigas, a informação do habitat cita o Brasil como localidade típica dessa espécie. Na etiqueta do fotótipo cedido pelo Field Museum e do
isótipo depositado no Museu Goeldi há menção da espécie ter sido coletada por
Ule, no Peru.
Entre os diversos exemplares examinados, além do tipo, não identificamos nenhum pertencente a essa espécie.
Concordamos que M. lasiophyta deva ser subordinada ao subgênero I. VerifiMendoncia ocorrentes no Brasil
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camos a presença de pêlos glandulares no ovário. Na superfície da lâmina foliar dessa
espécie as células basais dos pêlos simples são evidentes.
Confrontando a fotografia do tipo e o isótipo de M. gigas com o parátipo de
M. lasiophyta, consideramos que as espécies, embora afins, são distintas. M. lasiophyta se caracteriza por apresentar folhas ovadas, alcançando até 25,0 cm de
comprimento, e bractéolas falcadas, externamente com indumento rufo-lanoso.
= Mendoncia subgénero II. Gamoactinocithus Rizzini, Arch. Jard. Bot. Rio de Janeiro, 8: 299, 1948.
= Mendoncia Sect. Bicithotrichum Rizzini, /. c, syn. nov.
= Mendoncia, Sect. Tetracithotrichum Rizzini, /.. c: 300, syn, nov.
= Mendoncia Sect. Polycithadenia Rizzini, /. c: 301, syn, nov. Lectótipo: M. hymenophyllacea Rizzini.
Em ambas as epidermes foliares, as células basais (4-13) dos pêlos estão dispostas radialmente e quase totalmente unidas por paredes anticlinais contíguas. Os
pêlos glandulares são subsésseis e têm cabeça com 2-8 células.
Etimologia: do grego gamo — soldadura, aktis — raio e kytos — célula, referindo-se à disposição das células basais dos pêlos.
No Brasil este subgénero está representado por cinco espécies: M. hymenophyllacea, M. tomentosa, M. cordata, M. puberula e M. mollis.
Chave para Identificação das Espécies do Subgénero II
A.

Inflorescência com cinco flores; face inferior da lâmina foliar com nervação pronunciada e as nervuras terciárias e de ordem maior formando um retículo nítido; cálice lacinado
4 — M. tomentosa.
A A . Inflorescência de uma a quatro flores; face inferior da lâmina foliar sem nervação pronunciada; cálice inteiro.
B. Folha cordada na base
5 — M. cordata.
BB. Folha obtusa ou aguda na base.
C. Corola com 2,0 a 3,5 cm de comprimento.
D. Bractéola oblongo-lanceolada
6 — M. hymenophyllacea.
DD. Bractéola obovado-oblonga ou ovada
1 — M. puberula.
CC. Corola com 5,0 a 5,5 cm de comprimento
8 — M. mollis.
4. Mendoncia

tomentosa

Poeppig ex Nees (Figs. 4 a, 19).

Nees in Martius, Fl. Brás., 9: 12, 1847 "Mendozia..." Nees, in DC. Prodr. 11:
52, 1847; Turril, Kew Buli., 10: 419, 1919.
Holótipo: "Ad Egan sems fluvius Solimões, Novembro (Poeppig in h. acad. petrop. n. 2.818)". Fotografias do tipo F, RB.
Ramos subcilíndricos, castanho-tomentosos. Folha com pecíolo de 2,0 a 2,5
cm de comprimento, castanho-tomentoso; lâminas de 10,0 a 11,5 cm de comprimento e 8,0 a 12,5 cm de largura, ovadas com base arredondada a levemente cordada, ápice agudo; face superior com as nervuras pouco salientes e pêlos adpressos, estrigosos, face inferior com nervuras salientes, as terciárias e de ordem maior
formando um retículo nítido, densamente vilosa. Flores 5, com pedicelo de 1,0 a
1,5 cm de comprimento, ereto, castanho-tomentoso; bractéola de 1,5 a 2,3 cm de
comprimento e 1,2 a 1,5 cm de largura, elíptica, com base obtusa, ápice inconspicuamente mucronado, face externa castanho-tomentosa, acentuadamente na margem e na nervura, face interna serícea; cálice com cinco lacínios, ca. de 5,0 mm
de comprimento, livres em quase toda a extensão, subulados, face externa com
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pêlos simples de 4-7 células; corola não vista. Fruto imaturo, com cerca de 2,0 cm
de comprimento e 0,6 cm de largura, pubérulo.
Distribuição Geográfica: Colômbia e Brasil, no estado do Amazonas.
Espécie pouco conhecida, ocorre em áreas próximas à fronteira do Brasil com
a Colômbia, nas matas de terra firme.
Material Examinado
Colômbia: Rio Amazonas, vicinity of Latida, leg. R. E. Schultes et ai. 24.066 (29.VIII.1966) (INPA).
Brasil — Região Norte: Amazonas: Estrada Manaus —Porto Velho, km 40-50, leg. M. F. Silva e pessoal
da Botânica 968 (19.VII.1972) (INPA); Solimões, leg. Poeppig 2.734 (Foto F, RB).

Nees (1847a) descreveu sucintamente M. tomentosa, a partir de um exemplar
sem flores e frutos coletado por Poeppig. Para Nees tratava-se de uma variedade
de M. multiflora em status luxurians.
Turril (1919) citou esse exemplar coletado por Poeppig, comentando que esse
material era escasso.
O exame do fotótipo de M. tomentosa, cedido pelo Field Museum, permitiu-nos
a identificação das exsicatas estudadas. A espécie pode ser facilmente reconhecida por apresentar venação pronunciada, com as nervuras terciárias e de ordem maior,
formando um retículo nítido, cálice 5 laciniado e, principalmente, pelo indumento
castanho-tomentoso que reveste quase toda a planta.
Apesar do escasso material disponível, verificamos as características das células basais dos pêlos simples e incluímos essa espécie no subgênero II.
5. Menconcia

cordata Leonard (Figs. 4 c, 20-21).

Leonard, U. S. Nac. Herbarium, 31(1): 16, Fig. 4, 1951.
Holótipo: " I n forest at Ia Planta on the right bank of the Rio Anchicayá, Department of El Valle, Colômbia, altitude 200 to 350 meters, September 27, 1943 by
J. Cuatrecasas (n? 15.216)". US.
Ramos quadrangulares, denso patente-hirsuto, pêlos castanhos, com 4,0 a 8,0
mm de comprimento. Folha com pecíolo de 2,0 a 3,0 cm de comprimento, com
pêlos semelhantes aos dos ramos na cor e no tamanho; lâmina de 9,5 a 17,0 cm
de comprimento e 8,5 a 14,0 cm de largura, cordiforme; base cordada, ápice aristado, ciliado, com pêlos de até 14,0 mm de comprimento, face superior com as nervuras pouco salientes, face inferior com nervura mediana e secundárias salientes,
as terciárias nítidas, hirsutas em ambas as faces, notadamente nas nervuras e na
margem. Flores de 1-4, pedicelo com cerca de 2,5 cm de comprimento, patente-hirsuto; bractéola com cerca de 2,0 cm de comprimento e 1,0 cm de largura, lanceolado-ovada, com base obtusa, ápice aristado com arista de até 4,0 mm de comprimento, externamente denso-hirsuta; cálice inteiro; corola não vista. Fruto imaturo,
com cerca de 2,0 cm de comprimento e 0,3 cm de largura.
Distribuição Geográfica: Colômbia e Brasil, no estado do Amazonas.
Planta pouco coletada, ocorrendo nas matas de terra firme.
Material Examinado
Brasil — Região Norte: Amazonas: Rio de Janeiro, Palmeiras Army Post, leg. E. Lleras ef ai. 17.069
(2.VIII.1973) (INPA, MG).
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Leonard (1951) fez uma boa diagnose para M. cordata, fornecendo apenas as
características vegetativas.
Não vimos o material-tipo, mas pela forma codiforme da folha e pelo tipo de
indumento, não temos dúvida da sua identificação.
6. Mendoncia

hymenophyllacea

Rizzini: (Figs. 2 b, 22-24).

Rizzini, Boi. Museu Nacional, 8: 28, 1947; Rizzini, Arch. Jard. Bot. Rio de Janeiro, 8: 300, 1948.
Holótipo: "Habitat in Barro Alto et Codajaz (Solimões), Amazonas, collegit
J. G. Kuhlmann n? 1.624". RB 22.805.
Parátipo: "...collegit J. G. Kuhlmann n? 1.163". RB 22.804.
Ramos subquadrangulares, torcidos, glabrescentes; raminho com pêlos de 2,0
a 4,0 mm de comprimento, hirsuto; entrenós de 8,0 a 17,0 cm de comprimento.
Folha com peciolo de 1,0 a 3,0 cm de comprimento, com pêlos semelhantes aos
dos ramos no tamanho; lâmina de 7,5 a 12,0 cm de comprimento e 3,0 a 7,0 cm
de largura, lanceolada ou oblongo-lanceolada, com base aguda, ápice acuminado;
nervura mediana e secundárias proeminentes na face inferior, depressa na superior,
nas duas faces, com pêlos hirsutos, semi-eretos, elevando-se de células basais conspícuas, de membranácea a tenuissimamente membranácea. Flores alvas ou amareladas, de 1 e 2; pedicelo de 2,5 a 3,5 cm de comprimento, hirsuto; bractéola de
2,0 a 3,0 cm de comprimento e 1,0 a 1,5 cm de largura, oblongo-lanceolada com
base obtusa; ápice mucronado, externamene hirsuta, margem ciliada com pêlos de
até 4,0 mm de comprimento, no botão floral amarelo-vilosíssima, membranácea;
cálice com 1,0 a 1,5 mm de comprimento e 2,5 a 3,0 mm de largura, inteiro. Corola
com 3,0 a 3,5 cm de comprimento, com fauce de 0,6 a 0,9 cm de largura, dois lacínios superiores, três inferiores, de 0,6 a 0,7 cm de comprimento e 0,5 a 0,6 cm de
largura, orbiculares. Anteras superiores com tecas de 0,5 a 0,6 cm de comprimento, as inferiores com tecas de 0,6 a 0,7 cm de comprimento. Ovaria, de 1,5 a 3,0
mm de comprimento e 1,0 a 1,5 mm de largura, com pêlos glandulares; estilete de
1,8 a 2,2 cm de comprimento, com ramos desiguais entre si. Fruto com 1,5 a 1,7
cm de comprimento e 0,7 a 1,0 cm de largura.
Distribuição Geográfica: Bolívia e Brasil, nos estados do Amazonas, Pará, Mato
Grosso, Maranhão e no território do Amapá.
Ocorre nas matas de terra firme em florestas perturbadas e nas várzeas, em
geral próximas às margens dos rios. Seu nome deriva do grego hymeno — membrana, e do latim phyllum — folha, relativo à consistência membranácea da folha.
Floresce e frutifica praticamente durante o ano todo.
Muito afim de M. puberula, diferindo dela pelos seguintes caracteres diagnósticos: bractéolas oblongo-lanceoladas, externamente hirsutas, textura tênue membranácea da folha e estilete com ramos desiguais entre si.
Material Examinado
Bolívia: Tumupasa, leg. R. S. Williams 552 (14.1.1902) (K).
Brasil - Região Norte: Amapá: leg. A. Ducke s. n? (4.VII.1904) (MG).
Amazonas: Tocantins, Vila Nova, leg. A. Ducke 1.566 (19.11.1944) (MG, RB, R); Tabatinga, próximo ao
aeroporto sub-base do Projeto R A D A M : Brasil, leg. C. D. A. Mota 361 e D. P. Monteiro s. n? (01.V.1976)
(MG, INPA); rio Solimões, behind Fonte Boa, leg. E. Llerasefa/. 17.457 (22VIII.1973) (MG, CH, INPA);
ibid, próximo à embocadura do rio Purus, leg. M. Silva 765 (3.IV.1967) (MG); ibid., Codajaz, leg. J. G.
Kuhlmann 1.163 e 1.624 (19.1.1924) (RB); Município Humaitá, leg. H. F. Paulino Filho ef L. M. da Silva
177 (24.IX.1975) (INPA).
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Pará: São José das Laranjeiras, leg. Burchell 9.904, s.d. (K); ilha de Marajó, Município de Chaves, leg.
B. S. Pena 153 (2.XI.1969) (lAN); Belém, várzea of rio Grama, leg. Baker 292 (4.1.1908) (MG); ibid., rio
Caraparu, leg. E. Pereira 3.340 (24.X.1957) (RB); ibid., Reserva Florestal do l A N , leg. J. P. Carauta 148
(20.11.1960) (R); ibid., IAN, leg. G. A. Black 18.968 (4.1.1957) (RB); rio Moju, leg. P. Cavalcante 2.258
e P. Austin 4.134 (3.VI.1969) (MG); Santo Antônio do Içá, leg. A . Ducke s. n? (28.VII.1906) (MG).
Região Centro-Oeste: Mato Grosso: São Manuel, leg. F. C. Hoehne 5.076 (111.1912) (R); rio Tapajós, leg.
F. C. Hoehne 5.077 (111.1912) (R); rio Jauru, leg. F. C. Hoehne 376 (XI.1908) (R).
Região Nordeste: Maranhão: Mineirinho, rio Pindaré, leg. J. Jangoux e R. P. Bahia 878 (26.V1979) (MG).

Rizzini (1948) colocou M. hymenophyllacea
7. Mendoncia

puberula

no subgênero II.

Martius (Figs. 2c, 25-27).

Martius, Nov. Gen., 3: 24, Tab. 211, 1829 "Mendonzia..."; Nees in Martius, Fl.
Brás., 9: 10, 1847 "Mendozia..."; Nees in DC. Prodr., 11: 53, 1847; Turril, Kew Buli.,
10: 420, 1919; Rizzini, Boi. Museu Nacional, 8: 27, 1947; Rizzini, Arch. Jard. Bot.
Rio de Janeiro, 8: 299, 1948; Leonard, U. S. Nac. Herbarium, 31(1): 22, 1951; Wasshausen et Smith, Fl. Catarinense: 11, est. 2, Fig. a-d, 1969.
Holótipo: "crescit in sylvis primaevis prope S. Crucis oppidum et álibi in montibus, Serra dos Órgãos dictus, Provinciae Sebastianopolitae". Fotografias do tipo:
RB, M.
= Mendoncia puberula var. macropus Martius, /. c, "Mendozia..!';
Nees in
Martius, /. c , "Mendonzia..!1, pro syn M. puberula Mart.; Nees in D C , /. c, pro syn.
Holótipo: I. c.
= Mendoncia puberula var. micropus Martius, /. c. "Mendozia.."; Nees in Martius, /. c, "Mendozia..!';
Nees, in D C , /. c, syn. nov.
Holótipo: "... ac similibus locis prope urbam Pará". Fotografias do tipo: RB, M, K.
= Mendoncia albida Vellozo, Fl. Flum.; 263, 1829 (1825) et icon, 6: Tab. 85, 1831;
Neesin Martius/. c, pro syn. Mendoncia puberula Mart., Neesin D C , l.c, pro syn.
Lectótipo: " F l . Flum., Icon, 6: Tab. 85."
= Mendoncia sellowiana Nees in Martius, /. c.: 11. "Mendozia...", pro syn. Mendoncia puberula Mart.: Nees in D C , l.c. pro syn; Turril, /. a , pro syn.
Holótipo: "In Brasília (Selo in Herb. Reg. Berol n? 91)." Fotografias do tipo:
F, RB.
= Mendoncia schwackeana Lindau, Buli. Herb. Boissier, 3(8): 362, 1895b; Turril, /. c : 422; Rizzini, Boi. Museu Nacional, 8: 27, 1947; Rizzini, Arch. Jard. Bot.
Rio de Janeiro, 8: 301, 1948, syn. nov.
Holótipo: "In Brasiliae prov. Minas Geraes prope Itacolomy in virgetis leg.
Schwacke n? 2.029."
Isótipo: RB, Fotografias do tipo: F, RB.
= Mendoncia albida auct. non Vellozo, Turril, /. c.: 419.
Ramos de subcilíndricos a quadrangulares, glabrescentes; raminho com pêlos
de 1,0 a 2,0 mm de comprimento, hirsuto, entrenós de 6,0 a 12,0 cm de comprimento. Folha com pecíolo de 1,0 a 4,0 cm de comprimento, hirsuto, com lâmina
de 5,0 a 12,0 cm de comprimento e 2,0 a 8,7 cm de largura, lanceolada a oblongo-lanceolada, com base obtusa ou levemente aguda, ápice curto acumínado, geralmente com mucron de até 1,5 mm de comprimento, face superior com as células
basais dos pêlos simples nítidas, hirsuta ou glabrescente, face inferior com as nervuras salientes, hirsuta. Flores alvas com manchas violeta, freqüentemente 1, às
vezes 2; pedicelos de 1,0 a 4,0 cm de comprimento, hirsutos; bractéola de 1,0 a
2,3 cm de comprimento e 0,7 a 2,0 cm de largura, obovado-oblonga ou ovada, com
base obtusa, ápice mucronado, externamente densa ou esparsamente hirsuta, com
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pêlos de até 1,5 mm de comprimento; cálice com 1,0 a 2,0 mm de comprimento
e 2,5 a 4,0 mm de largura, inteiro, corola com 2,0 a 3,0 cm de comprimento, fauce
com 0,6 a 0,7 cm de largura, lacínios 2 superiores, 3 inferiores, de 0,5 a 0,8 cm de
comprimento e 0,4 a 0,7 cm de largura, orbiculares. Anteras superiores com tecas
de 0,6 a 0,7 cm de comprimento, as inferiores com tecas de 0,7 a 0,8 cm de comprimento. Ovário de 1,0 a 2,0 mm de comprimento e 1,5 a 2,0 mm de largura, com
pêlos glandulares ou simples; estilete de 1,4 a 2,0 cm de comprimento, com ramos
iguais ou desiguais entre si. Fruto com 1,2 a 2,2 cm de comprimento e 0,7 a 1,3
cm de largura.
Distribuição Geográfica: Colômbia, Equador, Guiana e Brasil, nos estados do Amazonas, Pará, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
Ocorrendo em matas de terra firme da floresta amazônica até altitudes de
cerca de 1.300 m s. m. na floresta atlântica. Em Goiás são encontradas no cerrado.
Florescendo nos meses de outubro a abril, frutificando de janeiro a junho e dezembro. Nomes vulgares: mijo-de-gato-pintado e cipó-d'água, segundo Wasshausen
et Smith (1969).
Material Examinado
Colômbia: Salango, s. leg., s. d. (K); Ocanato Pamplona, leg. W. Kalbreyer s. n? (VI.1879) (K).
Equador: Leg. Sinclair s. n?, s. d. (K).
Guiana: leg. Schomburgk s. nf, s. d. (Kl.
Brasil — Região Norte: Amazonas: leg. J. W. H. Traill (IV.1874) (K); rio Trombetas, leg. Spruce s. n°
s. d. (K); lago do Paracaúba, rio Negro, leg. W. Rodrigues e P. Coelho 2.799 (14.VI.1961) (INPA).
Pará: Ilha de Marajó, leg. G. A . Blacket e F. Engelhard 9.013 (22.11.1950) (IAN).
Região Sudeste: Minas Gerais: Leg. A . Regnell s. n? (25.IV.1847) (R); Caldas, leg. A . Regnell s. r\?
(15.11.1847) (US); Itacolomi, leg. Schwacke 9.029, s. d. (RB); Lagoa Santa, leg. Warning s. n?, s. d.
(K); Caeté, Serra da Piedade, leg. A. Sampaio, s. n? (30.XI.1933) (R).
Espírito Santo: Município de Vargem Alta, leg. J. F. A . Baumgratz 355A (16.1.1986) (RB); Fruteira, leg.
E. Pereira 2.320 (15.XII.1956) (HB, RB).
Rio de Janeiro: Corcovado, leg. Glaziou 4.525 (14.1.1875) (R); Petrópolis, leg. Dionísio e Otávio 273
(22.VI.1942) (RB); Carangola, leg. Góes e Constantino 602 (X.1943) (RB); Araras, Morro Bolo de Milho,
leg. D. Sucre 2.799 e P. Braga 639 (27.IV.1968) (RB); Quitandinha, leg. B. Lutz 1.567a (18.1.1940) (R);
Teresópolis, Parque Nacional da Serra dos Órgãos, leg. D. de Barros 1.177 (7.XII.1942) (RB); ibid., leg.
Dionísio 273 (22.VI.1943) (RB); Granja Guarani, leg. Rizzini 402 (12.1.1949) (RB); Serra dos Órgãos, leg.
Gardner 597, s. d. (K); ibid., leg. Glaziou 4.020, s. d. (R); Carmo, leg. N. Armond 240, s. d. (R); Santa
Maria Madalena, Parque do Desengano, leg. D. Araújo 953 (21.1.1976) (GUA).
São Paulo: Parque do Estado, leg. C. G. Fonseca 30 (30.111.1961) (SP); Parque do Estado e Jardim Botânico, leg. F. C. Hoehnes. n? (15.XII.1930) (SP); ibid., leg. M. S. F. Silvestre 230 (5.111.1980) (SP); ibid.,
leg. M. Kuhlmann 2.693 (22.11.1946) (SP); ibid., leg. Jayr C. Camargo (10.XII.1965) (SP); Reserva Biológica, Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, leg. F. Barros 595, s. d. (SP); ibid., leg. S. L. Jung et
ai. 214 (3.1.1978) (SP); Santo Amaro, leg. L. Krieger 46.120 (19.XI.1941) (SP); ibid., leg. L. Krieger 5.765
(XI.1942) (IPA); Amparo, Monte Alegre, Fazenda Ponte Alta, leg. M. Kuhlmann 224 (19.XII.1942) (SP);
Espírito Santo do Pinhal, leg. Campos Novaes s. n? (20.XI.1905) (SP); Serra da Cantareira, leg. A . C.
Brade 5.307 (XII. 1911) (SP); ibid., leg. A . Hammar s. n? (13.IV.1901) (SP); ibid., leg. J. Mattos 14.547
(30.111.1967) (SP, UEC); Campinas, leg. Campos Novaes s. n? (V.1918) (SP); ibid., leg. Campos Novaes
s. n?, s. d. (SP); Serra da Bocaina, leg. A. C. Brade 20.939 (11.V.1951) (RB); Serra da Mantiqueira, s.
leg. s. n? (3-12.1.1884) (R).
Região Sul: Paraná: Tagaçaba (Mun. Quaraçaba), leg. Hatschbach 27.605 (29.X.1971) (HB); Ribeirão
do Cedro, leg. E. Pereira 6.912 (12.XI.1961) (HB); M u n . Londrina, Pirapó, leg. G. Tesmann 6.183 (1938)
(RB); M u n . Morretes, Barro Branco, leg. Hatschbach 6.806 (4.XII.1959) (HB); Mun. Campina Grande,
Serra da Virgem Maria, leg. Hatschbach 7.582 (4.XII.1960) (R); estrada BR-2, Ribeirão Cedro, leg. G.
Pabst 6.738 e E. Pereira 6.912 (12.XI.1961) (HB); entre Curitiba e Campo Largo s. leg., s. r\?, s. d. (RB);
Mananciais da Serra, leg. Dombrowski 5.254 e Kunioyoshi 3.880, s. d. (US); Mun. Piraquara, Serra do
Emboque, leg. Hatschbach 20.685 (4.1.1968) (US); M u n . Cerro Azul, Morro Grande, leg. Hatschbach 1.799
(5.11.1950) (RB); M u n . Guaratuba, Alto da Serra, leg. A . P. Duarte 5.307 e Hatschbach (25.VII.1960) (RB).
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Santa Catarina: Rio Oratório, Lauro Müller, leg. Reitz e Klein 8.050 (16.XII.1958) (RB, PACA, HB, US);
Horto Florestal, INP, Ibirama, leg. Klein 1.922 (7.111.1956) (RB); Estrada de Campo Alegre, leg. D. Hani
339 (6.1.1950) (RB); Sabiá Vidal Ramos, leg. Reitz e Klein 4.307 (15.VI.1957) (US); Pilões, Palhoça, leg.
Reitz e Klein 2.488 (19.1.1956) (US); Reserva Florestal dos Pilões, leg. A. P. Duarte 3.213 e J. Falcão
(3.XII.1950) (RB).
Rio Grande do Sul: Itacolomi p. Gravataí, leg. B. Rambo s. n? (11.1.1950) (PACA).
Região Centro-Oeste: Goiás: Rodovia Belém-Brasília, 32 km, leg. Hatschbach 38.807 (24.111.1976) (US).

Martius (1829) já atribuía ao táxon um conceito amplo, o que o levou a descrever
duas variedades: M. puberula var. micropus para o Amazonas e M. puberula var.
macropus para o Rio de Janeiro. Esses táxons são distintos por características relativamente pequenas, tais como comprimento do pecíolo e a pilosidade da bractéola.
Vellozo 1829 (1825), ao descrever M. albida, mencionou folhas ovais, agudas,
perianto oval, côncavo.
Nees (1847a) incluiu a espécie de Vellozo na sinonímia de M. puberula e ampliou a distribuição geográfica de M. puberula var. micropus. Nessa obra, esse mesmo
autor descreveu M. sellowiana como espécie próxima de M. puberula, separandose desta, principalmente por diferenças vegetativas, pouco consistentes, como forma e pilosidade das folhas.
Lindau (1895 b) descreveu M. schwackeana de um material coletado por
Schwacke no estado de Minas Gerais e separou-a de M. puberula pela ausência
de pilosidade das bractéolas.
Turril (1919) colocou M. sellowiana e M. puberula var. micropus como sinônimo de M. puberula. Redescreveu M. schwackeana baseado no mesmo exemplar
coletado por Schwacke e estudado por Nees. Restabeleceu M. albida, fornecendo
novas características diagnosticas para a espécie, como ramo quadrangular e a forma oval das bractéolas.
Rizzini (1948) incluiu M. puberula, M. albida e M. schwackeana no subgênero
II. Separou M. puberula dessas duas espécies pelo número de células dos pêlos
glandulares.
Leonard (1951) não assinalou a ocorrência de M. puberula na Flora da Colômbia e apenas transcreveu a descrição feita por Turril.
A medida que mais exemplares foram estudados, encontramos um grupo razoavelmente homogêneo ocorrendo nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina, apresentando o padrão de M. puberula var. macropus. Entretanto, alguns exemplares com ramos quadrangulares e bractéola ovada podem
ser observados em material coletado em São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande
do Sul.
Esta forma não está restrita apenas a esses estados. Pode ocorrer também em
Minas Gerais, como o material coletado por Ynes Mexia 5.307 e Warning s. n?; no
Espírito Santo (leg. E. Pereira 2.320) e no Amazonas (leg. W. Rodrigues e P. Coelho).
O estudo da epiderme foliar demonstrou que há uma variação na forma dos
pêlos glandulares. Em M. puberula, S. strictu, eles são globulares, com 6-8 células;
nos exemplares do Paraná e Espírito Santo são romboidais, com quatro células; no
material coletado em Goiás, há duas raro 3-4 células e nos de Minas Gerais e Amazonas são panduriformes com duas células.
Só quando mais plantas dessas áreas geografias forem comparadas e observadas suas populações no campo, o padrão de variabilidade de M. puberula será revelado. No momento, as variabilidades, embora reconhecíveis, precisam ser melhor
definidas. Pelas razões expostas, não reconhecemos espécies descritas depois como taxonomicamente distintas nem distinguimos táxons infra-específicos.
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8. Mendoncia

mollis Lindau (Figs. 3 c, 28-29).

Lindau, Engl. Bot. Jahrb, 25(3): 44, 1988; Turril, Kew Buli., 10: 411, 1919; Rizzini. Boi. Museu Nacional, 8: 27, 1947; Rizzini, Arch. Jard. Bot. Rio de Janeiro, 8:
297, 1948.
Holótipo: "In Brasiliae civ. Minas prope Arassuahy: Glaziou n? 16.292". P. Fotografias do tipo: F, RB.
.= Mendoncia mello-barretoana Steyermark, Publ. Field Mus. Bot., 17(5): 241,
1938; Rizzini, Boi. Museu Nacional, 8: 27, 1947; Rizzini, Arch. Jard. Bot. Rio de
Janeiro, 8: 300, 1948, syn. nov.
Holótipo: "Brasil: Suyo, Jardim Botânico, Município de Belo Horizonte, Minas
Gerais, December 1, 1934, H. L. Mello Barreto 226." US. Fotografias do tipo: F, RB.
Ramos cilíndricos, esparsamente pubescentes, raminho amarelo-pubescente,
entrenós de 11,5 a 15,5 cm de comprimento. Folha com pecíolo de 1,0 a 2,5 (-5,0)
cm de comprimento, pubescente; lâmina de 6,0 a 8,5 cm de comprimento e 2,5
a 6,0 cm de largura, lanceolado-ovada ou oblongo-lanceolada com base obtusa;
ápice agudo, às vezes finalizado por um apículo com cerca de 2,0 mm de comprimento, face superior com nervuras pouco salientes, com as células basais conspícuas, hirsuta ou glabrescente, face inferior com a nervura mediana e secundárias
salientes, pubescentes. Flores alvas com o interior do tubo listrado de roxo, freqüentemente solitárias, pedicelo de 2,5 a 4,5 cm de comprimento, denso amarelopubescente; bractéolas de 1,5 a 3,0 cm de comprimento e 1,4 a 2,3 cm de largura,
ovadas, com base obtusa, ápice mucronado, com cerca de 2,0 mm de comprimento, externamente amarelo-pubescente; cálice com cerca de 1,5 mm de comprimento, e 4,0 mm de largura, inteiro, externamente com pêlos simples de três a quatro
células; corola de 5,0 a 5,5 cm de comprimento, com fauce de 0,8 a 1,3 cm de largura, dois lacínios superiores e três inferiores, de 2,0 a 2,5 cm de comprimento e
0,7 a 1,0 cm de largura, orbiculares. Anteras superiores com tecas de 0,7 a 0,8 cm
de comprimento, as inferiores com tecas de 0,8 a 0,9 cm de comprimento. Ovário
com cerca de 4,0 mm de comprimento e 3,5 mm de largura, amarelo-seríceo, com
pêlos simples; estilete com cerca de 2,5 cm de comprimento, com ramos iguais entre si. Fruto com 2,0 a 2,2 cm de comprimento e 1,2 e 1,4 cm de largura, piloso.
Distribuição Geográfica: Brasil, nos estados de Goiás e Minas Gerais.
Essa espécie ocorre em matas ciliares ou em capoeiras no estado de Minas
Gerais. Em Brasília é encontrada no cerrado. Floresce no mês de novembro e frutifica de janeiro a março.
Material Examinado
Brasil — Região Sudeste: Minas Gerais: Belo Horizonte, Vila Independência, leg. F. Figueiredo, s. n?
(20.XI.1922), (R); ibid., leg. F. Figueiredo s. n? (20.XI.1932) (R); ibid., s. leg. s. n? (24.XI.1933) (R); Fazenda da Baleia, leg. Mendes Magalhães 76 (14.11.1940) (R, HB, RB); Jardim Botânico de Belo Horizonte, leg. A . Sampaio 7.484 (12.111.19341 (R, UB); ibid., leg. M. L. Mello Barreto 226 (01.XII.1934) (US);
Serra do Catoni, leg. Markgraf et ai. 3.270 (10.XI.1938) (RB); Arassuahy, leg. Glaziou 16.292, s. d . (P).
Região Centro-Oeste: Goiás: Brasília, leg. E. P. Heringerefa/. 376(3.111.1978) (UEC); ibid., estrada BR-251,
leg. E. P. Heringer 3.082 (7.1.1980) (UEC); Horto do Guará, leg. E. P. Heringer 8.005 (27.11.1961) (UB).

Lindau (1898) descreveu de forma sucinta M. mollis baseado em um exemplar
estéril, coletado por Glaziou.
Turril (1919) fez uma descrição minuciosa de M. mollis, acrescentando os caracteres da flor.
Steyermark (1938) descreveu M. mello-barretoana, citando, dentre outros ca-
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racteres, a corola infundibuliforme e uma densa cobertura de pêlos amarelos revestindo quase toda a planta.
Rizzini (1948) incluiu M. mollis no subgênero I e M. mello-barretoana no subgênero II.
As espécies apresentam, em ambas as faces da lâmina foliar, pêlos glandulares com duas células.
Analisamos as folhas dos tipos de M. mollis e M. mello-barretoana e constatamos que em ambas as faces da lâmina foliar as células basais dos pêlos estão dispostas como nas do subgênero II de Rizzini. Confirmamos a presença de pêlos glandulares panduriformes, com duas células. Através dos exemplares examinados, verificamos, além desses caracteres citados, a mesma pilosidade densa, amarelopubescente e a bractéola ovada. Assim, consideramos a espécie de Steyermark como sinônimo de M. mollis.
Mendoncia Subgênero III. Bremekampia Rizzini, Arch. Jard. Bot. Rio de Janeiro, 8: 301, 1948.
= Mendoncia Sect. Sprucella Rizzini, /. c, syn. nov.
= Mendocia Sect. Vellozanthus Rizzini, /. c. syn. nov. Lectótipo: M. velloziana
Martius
Na epiderme adaxial, as células da base dos pêlos variam de 2-4 e em geral
estão dispostas como em Dialyactinocithus. Na epiderme abaxial, as células basais
dos pêlos estão dispostas radialmente, quase totalmente unidas por paredes anticlinais contíguas, ou não apresentam uma disposição característica. Pêlos glandulares subsésseis, com cabeça de 2-6 células.
Etimologia: dedicado ao ilustre botânico Prof. Dr. C. E. Bremekamp, estudioso
da família Acanthaceae.
Representado por cinco espécies brasileiras: R. multiflora, M. sprucei, M. hoffmannseggiana, M. velloziana e M. glabra.
Chave para Identificação das Espécies do Subgênero III
A. Inflorescência com cinco a dez flores; cálice denteado; corola internamente com
o tubo, fauce e parte dos lacínios revestidos por pêlos glandulares (bractéola
obovada, externamente albo-serícea)
9 — M. multiflora.
A A . Inflorescência com uma a quatro flores; cálice de inteiro a levemente denticulado; corola, internamente, revestida por pêlos glandulares apenas na região
mediana.
B. Bractéola cordiforme, glabriúscula; fruto piriforme
10 — M. glabra.
BB. Sem o conjunto de caracteres.
C. Corola com 3,0 a 3,5 cm de comprimento; bractéola não-linear.
D. Bractéola de ovada a oblongo-ovada
11 — M. sprucei.
DD. Bractéola de lanceolado-ovada a lanceolada
12 — M. velloziana.
CC. Corola com 4,0 a 4,5 cm de comprimento; bractéola linear
13 — M. hoffmannseggiana.
9. Mendoncia

multiflora

Poeppig e Endlicher (Figs. 3 b, 30-32).

Poeppig e Endlicher, Nov. Gen. Sp., 3(1-2): 10, Tab. 208, Figs. 1-3, 1840 "Mendozia..."; Nees in Martius, Fl. Brás., 9: 12, 1847 "Mendozia..."; Nees in DC. Prodr.
11: 52, 1874; Turril, Kew Buli., 10: 419, 1919; Rizzini, Boi. Museu Nacional, 8: 27,
1947; Rizzini, Arch. Jard. Bot. Rio de Janeiro, 8: 297, 1948.
Holótipo: "Crescit in sylvis primaevis circus Egam Brasiliae borealis." W.
Mendoncia ococrentes no Brasil
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= Mendozia strigosa Poeppig ex Nees in Martius, /. c. (nomen).
Ramos volúveis, cilíndricos, pubescentes quando novos e, à medida que vão
se desenvolvendo, tornam-se glabros, entrenós de 8,0 a 12,5 cm de comprimento.
Folha com pecíolo de 1,5 a 3,5 (-4,5) cm de comprimento; com lâmina de 7,0 a
15,0 cm de comprimento e 4,0 a 9,0 cm de largura, de lanceolada a largamente
lanceolada, com base aguda a curto atenuada, ápice longamente acuminado; face
superior com as nervuras pouco salientes, de hirsuta a glabrescente, face inferior
com nervura mediana, as secundárias e terciárias são conspícuas, pubescentes. Flores alvas com manchas vermelhas na fauce, de 5 a 10; pedicelos de 1,0 a 1,5 cm
de comprimento, albo-seríceos; bractéola de 1,2 a 1,3 cm de comprimento e 0,6
a 0,8 cm de largura, obovada, ápice com múcron algo incurvo, externamente alboseríceas; cálice com 1,0 a 1,5 mm de comprimento e 3,0 mm de largura, denteado,
com dentes triangulares, agudos; corola com cerca de 1,5 cm de comprimento, com
fauce de ca. de 0,4 cm de largura, lacínio com ca. de 0,5 cm de comprimento e 0,4
cm de largura, orbiculares, internamente com tubo, fauce e parte dos lacínios revestidas por pêlos glandulares, clavados, pluricelulares. Anteras superiores com tecas
com 0,3 a 0,4 cm de comprimento, as inferiores com tecas de 0,2 a 0,3 cm de comprimento. Ovário de 1,0 a 1,5 mm de comprimento e ca. de 1,0 mm de largura, com
pêlos simples, amarelo-seríceo; estilete de 0,8 a 1,0 cm de comprimento, com ramos iguais entre si. Fruto com ca. de 1,0 cm de comprimento e 0,8 cm de largura,
elíptico, puberulento.
Distribuição Geográfica: Brasil, no estado do Amazonas.
Essa espécie ocorre em manchas de vegetação secundária, nas matas de terra
firme. Floresce em outubro e frutifica em novembro.
M. multiflora, pelo número de flores da inflorescência, aproxima-se de M. tomentosa, mas difere dela pelo cálice denteado e a pilosidade albo-serícea do pedicelo e bractéolas.
Material Examinado
Brasil - Região Norte: Amazonas: Benjamin Constant, Alto Solimões, leg. A. P. Duarte 6.999 (10.X.1962)
(HB, RB); ibid. leg. Murça Pires e G. A. Black 926 (20.X.1945) (IAN); Esperança (rio Solimões, boca
do Javary), leg. A. Ducke 1.127 (5.X.1942) (RB, IAN, R, MG); s. loc, leg. Poeppig 2.821 (XI.1831) (W).

Poeppig e Endlicher (1840) fizeram uma boa diagnose para M. multiflora.
Nees (1847a) redescreveu a espécie e citou o exemplar coletado por Poeppig
para o rio Negro.
Turril (1919) redescreveu M. multiflora, sem acrescentar nenhum dado novo.
Em comentário, considerou discrepante a descrição e a ilustração da espécie, chegando a admitir uma mudança de status, para M. multiflora, que passaria a ser uma
variedade de M. puberula. Não concordamos com esse ponto de vista, uma vez
que M. multiflora, até hoje, é considerada uma boa espécie; com relação à ilustração, só as três primeiras figuras representam esta espécie.
Rizzini (1948) colocou o exemplar coletado por Ducke 1.127 no subgênero I.
Analisamos a epiderme foliar dos exemplares que recebemos dos diferentes herbários e verificamos que na epiderme adaxial a base dos pêlos possui duas células
alongadas e opostas. Na epiderme abaxial, as células da base dos pêlos variam de
2-5 e tendem para uma disposição radial. Portanto, a disposição das células basais
dos pêlos difere em ambas as epidermes, e por este motivo colocamos M. multiflora no subgênero III.
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10. Mendoncia

glabra Poeppig ef Endlicher (Figs. 2 d, 33-34).

Poeppig et Endlicher. Nov. Gen. Sp., 3(1-2): 10, 1840 "Mendozia...";
Nees in
DC. Prodr. 11: 52, 1847; Turril, Kevy Buli., 10: 422, 1919.
Holótipo: "Crescit in fruticetis ad missionem Tocache". Não foi localizado até
o presente.
= Mendoncia glaberríma Rizzini, Arch. Jard. Bot. Rio de Janeiro, 9: 206, 1949.
syn. nov.
Holótipo: "Habitat in silvia ad Fazenda do Vinhatico, civitate Tombos (Minas
Gerais), collegit J. Evangelista de Oliveira n? 469 (18.V.1941). Isótipo: RB. UB.
Ramos subquadrangulares, glabros; entrenós de 10,5 a 15,5 cm de comprimento.
Folha com pecíolo de 2,0 a 4,0 cm de comprimento, lâmina de 8,0 a 11,5 cm de
comprimento e 4,0 a 6,0 cm de largura, de lanceolada a oblongo-lanceolada, com
base aguda a curto-atenuada; ápice longo acuminado, às vezes terminando por um
apículo com cerca de 1,0 mm de comprimento, nervura central e secundárias agudamente salientes na face inferior, glabriúscula em ambas as faces. Flores amareladas, de 1 a 3, com pedicelo de 1,5 a 3,5 cm de comprimento, delgado, glabriúsculo;
bractéola com 1,5 a 2,0 cm de comprimento e 1,2 a 1,5 cm de largura, cordiforme
com ápice agudo, plana, papiráceo-membranácea externamente glabriúscula; cálice com ca. de 2,0 mm de comprimento e 3,0 mm de largura, inteiro, face externa
pubérula; corola com 2,2 a 2,5 cm de comprimento, fauce com 0,3 a 0,4 cm de
. largura, dois lacínios superiores e três inferiores, com 0,4 a 0,5 cm de comprimento
e 0,3 a 0,4 cm de largura, orbiculares. Anteras superiores com tecas de 0,4 a 0,5
cm de comprimento, as inferiores com tecas de 0,5 a 0,6 cm de comprimento. Ovário com ca. de 2,5 mm de comprimento e 2,0 mm de largura, com pêlos glandulares; estilete com ca. de 2,5 cm de comprimento, com ramos iguais entre si. Fruto
com 1,2 a 1,5 cm de comprimento e 0,8 a 1,0 cm de largura, piriforme.
Distribuição Geográfica: Peru e Brasil, nos estados do Amazonas, Pará, Bahia
e Minas Gerais.
Ocorrendo na floresta amazônica e na mata higrófila sul baiana, alcançando
Minas Gerais. Floresce nos meses de janeiro, fevereiro e setembro, frutificando em
maio, julho e setembro.
Material Examinado
Peru: Rio Acre, leg. Ule 9.797 (III. 1911) (MG).
Brasil - Região Norte: Amazonas: Ponta Alegre, Alto Purus, leg. J. Huber 4.488 (15.IV.1904) (MG).
Pará: Mun. de Conceição do Araguaia near Córrego São João and troncamento Santa Teresa, leg. T.
Plowman et ai. 8.739 (12.11.1980) (MG).
Região Nordeste: Bahia Itajuípe, Fazenda Santo Antônio, leg. T. S. dos Santos 555, (3.111.1970) (CEPEC,
RB); Ilhéus, km 22 Rodovia Ilhéus - Itabuna, leg. J. L. Haje e E. B. dos Santos 1.065 (8.VI.1981) (CEPEC, RB); ibid., leg. J. L. Hage e E. B. dos Santos 1.293 (8.IX.1981) (CEPEC, RB); ibid., leg. Blanchet
s.n° s.d. (F).
Região Sudeste: Minas Gerais: Tombos, Fazenda do Vinhatico, leg. J. Evangelista de Oliveira 469 (18.V.1941)
(UB, RB).

Poeppig e Endlicher (1840) realizaram uma boa descrição para M. glabra. Forneceram como característica diagnostica a ausência de pêlos e as bractéolas ovais,
planas.
Nees (1847Ò) redescreveu M. glabra e citou, além do material estudado por Poeppig, o exemplar coletado por Blanchet, em Ilhéus.
Rizzini (1949) descreveu M. glaberríma e a caracterizou pela ausência de pêlos,
bractéola elíptica e fruto piriforme. Colocou a nova espécie no subgênero II.
Não vimos o tipo de M. glabra. No entanto, confrontando as características
diagnosticas dessa espécie com o isótipo de M. glaberríma e o material dessa espéMendoncia ocorrentes no Brasil
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cie recebido dos diversos herbários, não temos dúvida de que M. glaberrima se constitui em um novo sinônimo de M. glabra.
Nos exemplares estudados, verificamos que na epiderme adaxial as células basais dos pêlos simples variam de 3-4 e tendem para a disposição radial; na epiderme abaxial, as células basais dos pêlos não apresentam uma disposição característica. Por este motivo, colocamos M. glabra no subgênero III.
11. Mendoncia

sprucei Lindau (Figs. 3 f, 35-36).

Lindau, Buli. Hetb. Boissier, 5(8): 647, 1897; Turril, Kew Buli., 10: 417, 1919;
Rizzini, Arch. Jard. Bot. Rio de Janeiro, 8: 302, 1948; Leonard, U. S. Nac. Herbarium, 31(1): 23, 1951.
Holótipo: "In Brasília boreali prope San Gabriel da Cachoeira, ad rio Negro (Spruce n. 2.332)". Isótipo: BM, RB. Fotografias do tipo: F, K, RB.
Ramos cilíndricos, torcidos, glabrescentes, raminhos levemente pubescentes,
com entrenós de 10,0 a 14,0 cm de comprimento. Folha com pecíolo de 1,0 a 3,5
(-4,0) cm de comprimento; lâmina de 5,0 a 13,5 cm de comprimento e 3,0 a 7,0
cm de largura, lanceolado-ovada, com base obtusa, ápice acuminado, às vezes com
múcron de 1,0 a 1,5 mm de comprimento, face superior com nervura mediana e
secundárias pouco salientes, de hirsuta a glabrescente, face inferior com nervuras
salientes, pubescente. Flores vermelhas, de 1 a 3; pedicelo de 2,0 a 5,0 cm de comprimento; bractéola de 2,0 a 2,5 cm de comprimento e 1,0 a 1,3 cm de largura com
base obtusa; ápice inconspicuamente mucronado, membranáceo, com face externa esparsamente adpresso — pubescente, cálice com 1,5 a 2,0 mm de comprimento e 2,0 a 3,0 mm de largura; inteiro; corola com ca. de 3,0 cm de comprimento,
com base de 0,5 cm de largura, lacínios com 0,3 cm de comprimento e 0,2 c m de
largura, elípticos. Anteras superiores com tecas de 0,8 a 0,9 cm de comprimento,
as inferiores com tecas de 1,1 a 1,3 cm de comprimento. Ovário de 1,5 a 3,0 mm
de comprimento e 1,5 a 2,5 mm de largura, com pêlos glandulares; estilete de 1,7
a 2,5 cm de comprimento, com ramos iguais entre si. Fruto com 1,2 a 2,0 cm de
comprimento e 0,8 a 1,0 cm de largura.
Distribuição Geográfica: Colômbia e Brasil, nos estados do Acre, Amazonas, Pará e Mato Grosso. No Brasil essa espécie ocorre principalmente nas capoeiras, em
matas de terra firme, chegando até Mato Grosso. Floresce em fevereiro, março, maio
e junho, frutificando em fevereiro, março, maio, junho, agosto e novembro. Nomes
vulgares: em Mato Grosso é conhecida como esteia (leg. R. Becker 55) e auranhinha (leg. M. Gomes e S. Miranda 200).
O nome Sprucei foi dado em homenagem ao coletor da espécie, Richard Spruce.
Material Examinado
Colômbia: Depto. Norte de Santander, Mun. Chitagá, rio Valegá, leg. F. R. Fosberg 19.129 (16.XI. 1942)
(US); ibid., Región dei Sarari, Hoya dei rio Cubugón, leg. J. Cuatrecasas 13.109 (17.XI.1941) (US).
Brasil - Região Norte: Acre: rio Macauhan (tributary of rio Yaco), leg. B. A . Krukoff 5.574 (17.VIII.1933)
(US).
Amazonas: estrada entre Uaupés e Camanaus, leg. M. R. Cordeiro 286 (23.11.1975) (IAN); rio Negro,
leg. L. A. Maia et ai. 136 (28.VI.1979) (INPA); ibid. San Gabriel da Cachoeira, leg. Spruce 2.332, s.d.
(RB, B M , F, K); ibid. leg. Madison, P. I. S. Braga e H. Kennedy 494 (20.X.1978) (INPA); rio Xié, próximo
a cachoeira de Cumati, leg. M. P. da Silva, P. Machado e O. Pires 1.440 (9.V1973) (INPA); Purus, beira
do rio Cachoeira, leg. J. Huber s.n? (20.111.1904) (MG).
Pará: M u n . Santana do Araguaia, leg. T. Plowman et ai. 8.936 (19.11.1980) (MG).
Região Centro-Oeste: Mato Grosso: leg. M. Gomes e S. Miranda 200 (17.VIII.1976) (INPA); ibid., leg.
P. Roth 23, s.d. (INPA); rio Claro, leg. R. Becker 55 (25.111.1978) (RB); Fazenda São José, rio Peixoto
de Azevedo, leg. Werner s.n? (7.VIII.1980) (MG); Aripuanã, lado esquerdo do rio Aripuanã, leg. J. G.
Kuhlmann 2.331 (V.1918) (RB).
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Lindau (1897) descreveu M. sprucei, baseado em um material coletado por Spruce, no Amazonas.
Turril (1919) realizou uma descrição detalhada de M. sprucei, acrescentando
novas informações com relação às flores.
Leonard (1951) redescreveu M. sprucei.
Rizzini (1948) colocou a espécie no subgênero III.
A análise do isótipo de M. sprucei, além das coleções examinadas, permitiunos conceituar essa espécie.
Diversas características morfológicas são comuns a M. sprucei e M. velloziana, indicando uma provável afinidade entre essas espécies.
12. Mendoncia

velloziana Martius (Figs. 3 e, 37-39).

Martius, Nov. Gen., 3: 33, Tab. 210, 1829 "Mendozia..."; Poeppig et Endlicher,
Nov. Gen. Sp., 3(1-2): 10, 1845 "Mendozia..:', Neesin Martius, Fl. Brás., 9: 11, 1847
•'Mendozia...'1 Nees, in DC. Prodr. 11: 52, I847.
Síntipos: "Crescit in sylvis aboriginibus et in sylvis caldius in Monte Corcovado et álibi in vicinia Sebastianopolis, in tractu montium Serra dos Órgãos dictorum
ac in Morro Formozo et Morro do Lopo, Prov. Sebastianopolitanae, S. Paulo et Minarum." Fotografias dos tipos: M, RB.
= Mendoncia velloziana var. sphingera Martius, /. c, "Mendozia..!',
Nees in
Martius, /. c. "Mendozia..:1;
Nees, in D C , /. c; Turril, Kew Buli., 10: 410, 1.019,
pro syn. Mendoncia coccinea Vell.
= Mendoncia velloziana var. sparatteria Martius, /. c. "Mendozia..."; Neesin Martius, /. c. "Mendozia..:';
Nees, in D C , /. c, Ahmad, Bot. J. Linn. S o e , 69, Figs.
o-p (1974), syn. nov.
= Mendoncia coccinea Vellozo, Fl. Flum.: 263, 1829 (1825) et leon., 6: Tab. 86,
1831; Nees in Martius, /. c. pro syn. Mendoncia velloziana var. sphingera Mart.; Nees
in D C , /. c. pro syn.; Turril, /. c; Rizzini, Boi. Museu Nacional, 8: 27, 1947; Rizzini,
Arch. Jard. Bot. Rio de Janeiro, 8: 302, 1948; Leonard, U. S. Nac. Herbarium31(1):
29, 1951; Raj, Grana Palynologica 3: 24, 1961; Wasshausen et Smith, Fl. Catarinense: 14, est. 2, Figs. e-h, 1969; Ahmad, /. c, Figs. k-n.
Lectótipo: " F l . Flum.: Icon 6: Tab. 86."
= Mendoncia coccinea Vellozo var. sparatteria (Martius) Turril, /. c,; Leonard, S.
/. c, syn. nov.
= Mendoncia fulva, Lindau, Buli. Herb. Boissier, 5 (8): 646, 1897; Turril,/.c. pro
syn. Mendoncia coccinea Vell. var. sparatteria (Mart.) Turril; Leonard, /. c, pro syn.
Holótipo: "Prope Panurá ad Rio Uaupes (Spruce n. 2.863)". Isótipo: BM. Fotografias do tipo: F, RB.
Ramos subeilíndricos, glabrescentes, com raminho ferrugíneo pubescente, entrenós de 7,5 a 12,5 cm de comprimento. Folha com pecíolo de 1,0 a 3,5 cm de
comprimento; lâmina de 4,5 a 13,0 cm de comprimento e 2,5 a 8,0 cm de largura,
de lanceolada a lanceolado-ovada, com base obtusa ou levemente aguda; ápice
acuminado, às vezes terminando por um múcron com 1,0 mm de comprimento;
face superior com as células basais dos pêlos nítidas, hirsuta ou glabrescente, face
inferior com nervuras proeminentes, com pêlos curtos, pubescente. Flores vermelhas, de 2 a 4; pedicelos de 2,5 a 7,0 cm de comprimento, ferrugíneo-pubescente;
bractéola de 2,0 a 2,6 cm de comprimento e 0,9 a 1,7 cm de largura, lanceoladoovada ou lanceolada, com base obtusa, ápice apiculado, nervura central conspícua, externamente esparsa ou densa ferrugíneo-pubescente; cálice com 1,0 a 2,0
mm de comprimento e 3,5 a 4,5 mm de largura, inteiro a levemente denticulado;
corola de 3,0 a 3,5 cm de comprimento, com base de 0,6 a 0,7 cm de largura, lacíMendoncia ocorrentes no Brasil
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nios de 0,2 a 0,3 cm de comprimento e 0,2 cm de largura, elípticos. Anteras superiores com tecas de 1,0 a 1,3 cm de comprimento, as inferiores com tecas de 0,8
a 1,0 cm de comprimento. Ovário de 2,5 a 3,0 mm de comprimento e 2,0 a 2,5 mm
de largura com pêlos simples ou glandulares; estilete de 2,5 a 3,0 cm de comprimento, com ramos iguais entre si. Fruto com 1,2 a 2,0 cm de comprimento e 0,8
a 1,3 cm de largura.
Distribuição Geográfica: Colômbia, Paraguai e Brasil, nos estados do Amazonas, Ceará, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná
e Santa Catarina.
Ocorre na floresta amazônica, na mata higrófila sul baiana, alcançando a floresta atlântica.
O epíteto velloziana é uma homenagem ao botânico brasileiro Vellozo de Miranda. Floresce e f rutifica principalmente de agosto a janeiro. Nomes vulgares: mijode-gato-vermelho e cipó-d'água, Wasshausen et Smith (1960); em Minas Gerais,
raiz preta, leg. Ynex Mexia 4.135.
Material Examinado
Paraguai: Sierra de Amambay, leg. E. Hassler 11.357, s.d. (RB).
Brasil — Região Norte: Amazonas: rio Uaupés, arredores de Taracuá, leg. P. Cavalcante 733 (3.111.1959)
(MG).
Região Nordeste: Ceará: Leg. Fr. Allemão e M. Cysneiros 1.197, s. d. (R); Baturité, leg. J. Eugênio 999
(23.VI.1939) (RB).
Bahia: Ilhéus, leg. Blanchet s.n?, s.d. (K); ibid., Ramal para o rio do Braço, km 22 road Ilhéus—Itabuna,
leg. R. S. Pinheiro 1.879 (8.VIII.1972) (RB); Monte Pascoal, leg. A. Castelhanos 26.593 (28.VII.1967) (HB);
Eunápolis, Itabela, leg. T. S. A n t o s 9 0 0 (4.VII.1970) (CEPEC, RB); Estrada Bahia - Ilhéus, Pirataquissé,
leg. M. Velloso 1.017 (4.IX.1944) (R); ibid., ramal para rio do Braço, leg. R. S. Pinheiro 1.879 (8.VIII.1972)
(CEPEC-RB); Una, Fazenda Dendhevea, Rod. rio B r a n c o - U n a , leg. T. S. Santos 2.763 (4.1X1974) (CEPEC, RB); Eunapólis, Itabela, leg. T. S. Santos 900 (4.VII.1970) (RB).
Região Sudeste: Minas Gerais: Leg. Gardner s.n?, 1.841 (K); leg. A . Sampaio s.n? (11.1905) (R); Viçosa,
Instituto de Ciências Biológicas, leg. Fontella et ai. 1.050 (23.V.1976) (RB); ibid., Agricultural College,
leg. Ynes Mexia 4.508 (24.111.1930) (K, US); ibid., leg. Ynes Mexia 4.135 (19.XII.1929) (US); Ponte Nova,
Fazenda Varginha, leg. M. S. Irwin 2.248 (7.XII.1958) (US); Fazenda de Reserva, leg. Ynes Mexia 5.188
(16.X.1930) (US); Reserva Florestal do rio Doce, leg. D. Sucreef ai. 10.102 (29VIII.1973) (RB); ibid., leg.
R. Parentoni 4.246, (31.XII.1976) (UEC); ibid., leg. G. Martinelli (26-30.VIII.1973) (RB); Estação Experimental Água Limpa, leg. S. U. Monteiro s.n? (29.IX.1965) (29.IX.1965) (RB); próximo de Conceição do
Mato Dentro, 9.100 (17.11.1965) (RB); Serra do Espinhaço at Lapinha, leg. H. S. Irwin et ai. 20.856 (25.11.1968)
(US, UB); ibid., road (BR-31) to Antônio Santos, leg. M. S. Irwin, R. M. Harley e E. Onishi 30.581 (17.11.1971)
(UB); Diamantina Serra do Gavião, leg. Mello Barreto 9.930 (21.XI.1937) (R); M u n . Itabira, Monlevade,
leg. Mendes Magalhães s.n? (21.XI.1947) (IAN); M u n . Presidente Vargas, leg. Mendes Magalhães 753
(21.XI.1941) (HB, UB): Juiz de Fora, leg. Netto s.n?, s.d. (R); Coronel Pacheco, Fazenda Experimental
de Café, leg. P. Heringer 425 (10.XI.1940) (SP).
Espírito Santo: M u n . de Linhares, Reserva Florestal, leg. A . L. Peixoto 948, s.d. (RB); Reserva Florestal
de Sooretana leg. R. P. Belém 1.496 (9.VIII.1965) (UB, IAN); ibid. leg. J. P. Lanna Sobr? 1.029 (10.VIII.1965)
(GUA); ibid., leg. H. C. de Lima 703 (26.IX.1978) (RB); ibid., leg. A . M. Carvalho et ai. 82 (26.IX.1978)
(RB); Norte do rio Doce, leg. J. N. Vieira s.n?, (7.IX.1950) (RB); entre Santa Teresa e Vitória, leg. A .
P. Duarte s.n? s.d. (RB); Serra de Santa Teresa, leg. A . P. Duarte 4.027 (25.XI.1953) (RB).
Rio de Janeiro: leg. Tweedie s.n?, s.d. (K); leg. Gardner 194, 1.897 (K); leg. Freire Allemão s.n?, s.d.
(R); leg. A . Sampaio s.n., s.d. (R); Rio de Janeiro, Corcovado, leg. Miers 3.125, s.d. (K); ibid.. Laranjeiras, leg. Burchel 2.973, (18.VI.1826) (K); ibid.. Paineiras, leg. J. W. Harshberger 906 (18.VI.1927) (US);
ibid., leg. Dusén s.n? (8.XI.1904) (US); ibid., ibid., leg. A . P. Duarte s.n? (10.XII.1947) (RB); ibid., ibid.,
leg. Schwacke 1.173 (15.VI. 1946) (RB); ibid., ibid., leg. Hoehne 30.481 (7.IX.19C1) (SP); ibid., ibid., leg.
Schwacke 1.568, s.d. (R); ibid., ibid., leg. J. Cruz 34 (18.X.1931) (R); ibid., ibid., leg. A. Sampaio e Peckolt s.n? (15.1.1934) (R); ibid., Estrada da Vista Chinesa, k m 3, leg. H. F. Martins 116 (23.VI.1968) (GUA)
ibid., ibid., leg. J. Vidal e M. Valle s.n? (30.1.1944) (R); ibid., ibid.. J. A . Jesus 1.980 (2.X.1972) (RB)
ibid.. Alto da Boa Vista, leg. D. S. Pedrosa et ai. 1.034 (29.XII.1983) (GUA); ibid., Mesa do Imperador,
leg. E. Pereira et ai. 4.120 (3.IX.1958) (RB); ibid., leg. J. A . Jesus 2.021 (16.X.1972) (RB); ibid.. Estrada
do Sumaré, leg. J. P. Lanna Sobr? 1.840 (GUA); ibid., ibid., leg. J. Pabst 5.711 (3.IX.1961) (HB); ibid.,
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ibid., leg. Markgraf 3.123 (2.XI.1938) (RB); ibid., ibid., leg. D. Sucre 1.743 (25.V.1965) (RB); ibid., Est.
Tujuaçu, leg. M. R. Barbosa 232 e C. Angeli 509 (30.XI.1981) (GUA); ibid., Sete Caixinhas, leg. M. dos
Santos 46 e Matilde 22 (22.VI.1979) (GUA); ibid., Serra dos Forros, Represa dos Ciganos, leg. G. Martinelli 3.101 (30.IX.1977) (RB); ibid., Horto Florestal do Jardim Botânico, Grotão, leg. G. Martinelli 2.804
(01.VIII.1977) (RB); ibid., leg. C. L. F. Ichaso 134 (22.IX.1966) (RB); ibid.. Serra da Carioca, leg. A. Barbosa eW. Fidalgo 804 (8.1.1945) (RB); ibid., ibid., J. P. Carauta 276 (17.X.1965) (GUA); ibid., Pedra Bonita, leg. J. P. Carauta 422 (24.IX.1967) (RB, GUA); ibid., Dois Irmãos leg. A. Duarte 155 (23.VIII.1946)
(RB); ibid., Jacarepaguá, estrada Pau da Fome, Maciço da Pedra Branca, leg. I. A. Rodrigues et ai.
150, s.d. (RB); ibid.. Morro Covanca, Floresta Três Rios, leg. I.A. Rodrigues ef ai., 175 (29.VIII.1977)
(RB); ibid., ibid., leg. H. F. Martins 372 (19.IX.1964) (GUA); ibid., Camorim, leg. A. Sampaio et ai. s.n?
(19.XII.1933) (R); ibid., Campo Grande, Serra do Mendanha, leg. H. C. de Lima et ai. 93 (6.VII.1977)
(RB); ibid., Mangaratiba, Ilha de Cutiatá-Açu, leg. A. Lima 4.814 (7.IX.1961) (IPA); Petrópolis, Mosela,
leg. W.A. Egler 51, (24.X.1954) (RB, GUA); Serra de Petrópolis, leg. M. Vieira 69 (8.VI.1937) (R); ibid.,
Carangola, leg. Góes e Constantino 515 (IX.1943) (RB); ibid., leg. Góes e Constantino 743 (XI.1943) (RB);
Estrada Rio-Petrópolis, leg. B. Lutz 1.515 (11.XI.1939) (R); ibid., B. Lutz 486 (V.1913) (R); Estrada para
Petrópolis via Bingen, leg. D. Araújo 528e A. L. Peixoto 274 (9.XI.1973) (RB); ibid., leg. A. Lutz 479(1913)
(R); Teresópolis, Represa dos Guinle, leg. A. Gentry e A.L. Peixoto 923 (31.1.1978) (RB); Parque Nacional da Serra dos Órgãos, leg. J. Vidal 5.051 (12.Xl.1952) (R); ibid., leg. J. Vidal 5.667 (15.XII.1952) (R);
ibid., leg. M. Palma s.n? (01.XII.1883) (R); ibid., Estrada Campos das Antas, leg. Rizzini 303 (16.VIII.1948)
(RB); ibid., leg. M. Palma s.n? (I.XII.1883) (R); Serra dos Órgãos, leg. Miers 4.008, s.d. (K); Silva Jardim, Poço D'Anta, leg. G. Martinelli 2.884 (14.IX.1977) (RB); Carmo, Serra da Babilônia, leg. J. P. Carauta 4.672 e S. Rocha (28.111.1984) (GUA); Mun. Santa Maria Madalena, Parque do Desengano, leg. D.
Araújo 952 (21.1.1976) (GUA); ibid., Serra da Grama, leg. J. P. Carauta 2.779 e R. C. Moutella 124
(24.XI.1977) (GUA); ibid., Morro atrás do Horto Santos Lima, leg. L. Emydio 1.179 (19.1.1957) (R); Cachoeiras, Califórnia Valerio, leg. J. G. Kuhlmann s.n?, s.d. (RB); Rezende, pr. Penedo, leg. J. P. Lana
Sobr? 1.276 (23.11.1966) (GUA); Itatiaia, Almirante, leg. Altamiro e Walter 2 (22.X.1945) (RB); Serra da
Estrela, leg. J. C. Diogo 426 (24.11.1915) (R); Santa Ana do Macacu, leg. A. Lutz 305 (3.XI.1912) (R);
Magé, ca. 35 km de Santo Aleixo, leg. R. Guedes 1.160 (23-25.IX.1985) (RB); entre Rio Bonito e Casimiro de Abreu, leg. Z. A. Trinta 921 e E. Fromm 1.997 (26.IX.1964) (HB, R); Rio Bonito, Braçanã, leg. P.
Laclette 708, (V.1974) (R); ibid., leg. P. Laclette s.n? (10.X.1970) IR); Cabo Frio, leg. Glaziou, Netto e
Schwacke s.n? (IX.1881) (R).
São Paulo: São Paulo, Av. Paulista, leg. A. Usteri 252, s.d. (K, SP); ibid.. Cidade Jardim, leg. M. Kuhlmann s.n? (4.XII.1928) (SP); ibid., Jaraguá, leg. Hoehne s.n? (6.1.1926) (SP); ibid., Parque Estadual das
Fontes do Ipiranga, leg. M. M. Fiúza de Mello et ai. 54 (18.1.1978) (SP); ibid., ibid., leg. F.C. Hoehne
s.n? (15.XII.1930) (HB); ibid., ibid., leg. M.F. Silvestre239 (14.V1980) (SP), ibid., ibid., leg. M. Kirizawa,
183 (9.111.1978) (SP); ibid., ibid., leg. S.A. Chiea et ai. 115 (30.VI.1980) (SP); ibid., ibid., leg. R. P. de
Lyra65(29.X.1980) (SP); ibid., ibid., leg. M. S. Silvestre 196(8.1.1979) (SP); ibid., ibid., leg. F. de Barros
442 (2.X.1980) (UEC); ibid., ibid., S.L. Jung, M. G. Wanderley e L. M. Barbosa 197 18X1.1977) (SP);
ibid., ibid., leg. J. R. Mattos e N. F. Mattos 8.434 (11.XI.1960) (SP); ibid., ibid.. leg. F. Hoehne s.n?
(15.XII.1930) (SP); ibid., ibid., leg. H. Makino 128 (30.1.1978) (SP); ibid., ibid., leg. T. Sandulasky 915
(23.X.1968) (SP); ibid., ibid., leg. M. Sakane 541 (16.111.1976) (SP); ibid., ibid., leg H. Faria e O. Fonseca
s.n? (23.XI.1966) (SP); ibid., ibid., Ilha do Cardoso, leg. P. H. Davisera/. 60.763 (8.1X1976» (UEC); ibid.,
ibid.. Bosque da Saúde, leg. A. C. Brade s.n? (XI.1914) (SP); ibid.. Instituto de Botânica, leg. A. Custódio Filho 388 (23.X.1980) (SP); ibid. ibid., leg. N. A. Rosa e J. M. Pires 3.751 (15 XI.1980) (SP); Campinas, leg. Campos Novaes s.n? (V.1918) (SP); Pindorama, leg. O. T. Mendes, s.n? '7.111939' (SP); Amparo, Monte Alegre, leg. M. Kuhlmann 367 (26.111.1943) (SP); São José do Barreiro ieg Lofgren s.n?
(25.IV.1894) (SP); Ribeira do Iguape, leg. Lofgren s.n? (22.X.1894) (SP); Iguape, leg. F.i. M0ehne 24.287
(21. 1929) (SP); Serra da Mantiqueira, s. leg. s.n? (3-12.1.1884) (R); Ilha de São Sebastião leg. J Mattos
1972 (27.XII.1971) (SP).
Região Sul: Paraná: Mun. Morretes, leg. Hatschbach 20.890 (23.1.1969) (US); Mun. Guaratuba, Limeira, leg. Hatschbach 27.556 (22.X.1971) (US); Mun. Quaraqueçaba, rio Paciência, leg. Hatschbach 35.503
(20.XI.1974) (US); ibid., rio Quaraqueçaba, leg. Hatschbach 27.596 (27.X.1971) (US); between Curitiba
and Joinville, leg. J. Conrad 2.039 (5.1.1974) (US); Ponto de Lima, leg. Dusén 7.019 (3.11.1908) (US, K);
Caiobá, 35 km S de Paranaguá, leg. G. Tessmann s.n? (11.XI.1974) (RB); Maringá, Horto Florestal, leg.
C. Ravedetti et ai. 2 (23.1.1980) (RB); Paranaguá, Morro do Caiobá, leg. Hatschbach e E. C. Leonard
960 (30.X.1959) (HB); Mun. Antonina, rio Pequeno, leg..Hatschbach 41.548 (18.VII.1978) (UEC).
Santa Catarina: leg. F. Müller 162, s.d. (K); leg. Tweedi s.n?, s.d (K); Sanga da Areia, Jacinto Machado,
leg. Reitz e Klein 1.084 (01.X.1953) (US); ibid.. Morro da Ressaca, leg. Klein 1.871 (21.11.1956) (US); ibid.,
leg. F. Müller 237, s.d. (R); Sombrio próximo Aranguá, leg. E. Rambo, s.n n (6.11.1946) (PACA); Nova
Trento, leg. E. Rambo s.n? (VI.1938) (PACA); Turvo Araranguá, lég. R. Reitz 161 (20.XI.1943) (PACA,
RB); Blumenau, leg. Schwacke 5.043 (30.IX.1884) (RB); Reserva Florestal dos Pilões, leg. A.P. Duarte
3.153 e J. Falcão (28.X.1951) (RB); Joinville, leg. F.C. Hoehne 23.197 (SP).
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Martius (1829) forneceu uma ótima descrição e ilustração para M. velloziana.
Reconheceu uma variação dentro do táxon e criou duas variedades — M. velloziana var. sphingeria e M. velloziana var. sparatteria — para a flora do estado do Rio
de Janeiro. Distinguiu as variedades pelo número de flores da inflorescência, pelo
tipo de indumento e pela forma da base do cálice.
Vellozo 1829 (1825) descreveu M. coccinea em sucinta diagnose, mencionando
anteras sesséis e perianto lanceolado-ovado. Em 1831 ele publicou a estampa dessa
espécie.
Nees (1847a) aceitou as variedades criadas por Martius. Colocou M. coccinea
como sinônimo de M. velloziana var. sphingeria.
Lindau (1897) descreveu de um material coletado por Spruce, no Amazonas,
a espécie M. fulva, separando-a de M. velloziana por apresentar bractéoia oblonga
com a base um pouco truncada.
Turril (19J9) colocou M. velloziana var. sphingeria como sinônimo de M. coccinea. Sinonimizou M. fulva com a nova combinação M. coccinea var. sparatteria.
Rizzini (1948) considerou M. coccinea pertencente ao subgênero III.
Leonard (1951) ampliou o conceito do táxon, criando uma nova variedade, M.
coccinea var. elliptica para a Colômbia.
Aceitamos a sinonímia de M. coccinea proposta por Turril (/. c.) após exame
da estampa de Vellozo.
Em conformidade com as regras de nomenclatura, demos prioridade à M. velloziana em virtude deste epíteto ter sido publicado no primeiro semestre de 1829.
A espécie de Vellozo, de acordo com Carauta (1972), só foi efetivamente publicada
entre (7. IX a 28.XI de 1829).
Depois de cuidadoso estudo do material de diversos herbários, verificamos uma
freqüente variação na forma do cálice e da bractéoia, como também no grau de
pilosidade das folhas, bractéolas e ovário. O estudo da epiderme foliar demonstrou
que a forma das células basais dos pêlos simples e dos pêlos glandulares é praticamente idêntica para os exemplares examinados.
Em M. velloziana as variações são mais ou menos descontínuas, e por esse
motivo não reconhecemos nenhuma categoria infra-específica.
13. Mendoncia

hoffmannseggiana

Nees (Figs. 2 e , 40-41).

Nees in Martius, Fl. Brás., 9: 9, 1847 "Mendozia...";
Nees in D C , Prodr., 11:
50, 1847; Turril, Kew Buli., 10: 415, 1919; Rizzini, Arch. Jard. Bot. Rio de Janeiro,
8: 298, 1948.
Holótipo: "Prope Pará (Gomes Hoffmannsegg in herb. Willd.)." Fotografias do
tipo: B, RB.
= Mendozia pubescens Hoffmanseggiana ex Nees in Martius, /. c. (nomen).
= Mendoncia schomburgkiana Nees, in D C , /. c; Turril, /. c : 15, pro. syn.
Holótipo: "In ripa fluvii Pomerron, Guianae Anglicae, Septembri (R. Schomburck: n. 1.431 in herb. Berol)." Fotografias do tipo: F, K. RB.
= Mendoncia ceciliae Rizzini, Boi. Museu Nacional, 8: 28, 1947; Rizzini, Arch.
Jard. Bot. Rio de Janeiro, 8: 297, 1948, syn. nov.
Holótipo: "Habitat in Bragança, Pará, collegit A. Ducke (10.11.1932), herb. Jard.
Bot. Rio de Janeiro, n? 18.427." RB.
Ramos subcilíndricos, torcidos, glabrescentes, raminhos curto-pubescentes, entrenós de 8,0 a 16,5 cm de comprimento. Folha com pecíolo de 0,8 a 2,5 cm de
comprimento, com lâmina de 6,5 a 14,0 cm de comprimento e 3,0 a 10,7 cm de
largura, oblongo-lanceolada, com base obtusa, ápice agudo mucronado, face su228
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perior com as células basais dos pêlos conspícuas, hirsuta ou glabrescente, face
inferior com nervura mediana e secundárias proeminentes, curto-pubescentes. Flores vermelhas, de 1 a 2; pedicelos de 2,0 a 4,5 cm de comprimento, geralmente
eretos, adpresso-pubescentes; bractéola de 3,0 a 4,5 cm de comprimento e 0,7 a
1,2 cm de largura, linear de base obtusa, ápice agudo, externamente amarelo,
adpresso-pubescente; cálice com cerca de 2,0 mm de comprimento e 3,0 a 4,0 mm
de largura, inteiro ou levemente denticulado; corola com 4,0 a 4,5 cm de comprimento, base com cerca de 0,5 cm de comprimento, lacínios com 0,4 a 0,5 cm de
comprimento e cerca de 0,3 cm de largura, elípticos. Anteras superiores com tecas
de 1,0 a 1,1 cm de comprimento, as inferiores com tecas de 1,3 a 1,4 cm de compri.mento. Ovário de 2,0 a 3,0 mm de comprimento e 1,5 a 2,0 mm de largura, com
pêlos simples, com estilete de 2,0 a 4,2 cm de comprimento, com ramos iguais entre si. Fruto com 1,7 a 2,0 cm de comprimento e 0,7 a 1,0 cm de largura, puberulento.
Distribuição Geográfica: Guiana, Suriname, Venezuela e Brasil, nos estados do
Amazonas, Pará, Maranhão e nos territórios de Roraima e Amapá.
Planta que ocorre em matas de terra firme, em geral em capoeiras. Floresce
e frutifica praticamente durante o ano todo. O epíteto hoffmannseggiana foi dado
por Nees (1847a) em homenagem ao botânico alemão Johann Centuris Hoffmannsegg, coletor da planta no Pará.
M. hoffmannseggiana, pela forma da bractéola, aproxima-se de M. pilosa, diferindo desta principalmente pelo indumento amarelo, adpresso-pubescente, que
reveste os raminhos, pedicelo e bractéolas.
Material Examinado
Venezuela: Territ. Federal Delta Amacuro, leg. L. M. Berti 617 (19.1.1965) (IPA); Orinoco, leg. H.H. Rusby
e R. W. Squires 146 (IV.1896) (K).
Guiana: Mount Iramaikpang, leg. A. C. Smith3.621 (22-23/1938) (IAN); Essequibo River, Morabaíli, near
Bartica, leg. N.Y. Sandwith 199dO.IX.1929) (K, RB); ibid., leg. Martyn312(111.1931) (K); Camoria Road, leg.
J. R. Lockie 2.032 (12.11.1951) (K); Mazaruni, s. leg. 2.799 (24.ll.1939) (Kl.
Suriname: Leg. B. W. 5.621 (11.111.1922) (IAN); leg. J. Lanjouw e J. C. Lindeman 2.405 (2.111.1949 (K);
Pomeroon, leg. Schoburgk 143k (IX.1843) (F, K, RB), Emma Range, leg. B. W. 5.621 (11. III. 1922) (K).
Brasil - Região Norte: Roraima: Serrada Lua, 10 km, leg. G. T. Pranceefa/. 9.345(19.1.1969). (INPA).
Amapá: Serra do Navio, leg. J. Mattos 10.210 e M. Mattos (18.111.1962) (SP); ibid., leg. B. Rabelo 306
(7.11.1980) (MG); ibid.. Rio Amapari, leg. R.S. Cowan 38.470 (20.XI.1954) (IAN, RB).
Amazonas: Leg. J. W. Traill s.n? (IV.1875) (K); Manaus, leg. Schwacke 3.648 (18.IV.1882) (RB); ibid.,
leg. Corner 83 (VIII.1948) (IAN); Reserva Florestal Ducke, leg. J. Elias 430 (27.XII.1967) (INPA); ibid.,
leg. W. Rodrigues e D. Coelho 9.254 (20.XI.1973MINPA); Paredão, leg. J. Coelho e F. Mello s.n? (25.IV.1956)
(INPA); Igarapé do Buião, leg. W. Rodrigues e J. Chagas 2.008 (19.XII.1960) (INPA), ibid., leg. D. Coelho s. n? (12.IV.1956) (INPA); margem do Igarapé dos Franceces, leg. Francisco e Dionísio s.n? (23.XII.1955)
(INPA), ibid., leg. D. Coelho e F. Mello, s.n? (23.XII.1955) (INPA); Igarapé da Água Branca, leg. W. RodrigueseJ. Chagas4.069 (10.1.1962) (INPA); Igarapé do Tabatinga, leg. W. RodrigueseJ. Chagas 2.597
(12.V.1961) (INPA); estrada Manaus-ltacoatiara, km 62, Reserva Florestal Walter Egler, leg. M. F. Silva
et ai. 2.034 (13.1.1977) (INPA); ibid., km 181, leg. A. Loureiro et ai. s.nf (7.IV.1975) (INPA), ibid., km
132, leg. Arthur et ai. s.n? (18.111.1975) (INPA); estrada do Aleixo, leg. A. Ducke 1.155 (28.XII.1942) (R,
IAN); estrada da Forquilha, leg. W. Rodrigues e J. Chagas 2.084 (16.1.1961) (INPA); estrada ManausCaracaraí, leg. I. Araújo 15 (23.VIII.1973r (INPA); ibid., leg. A. Loureiro, F. Mello e A. Miranda s.n?
(20.IV.1974) (INPA); road Manaus (Cacau-Pereira) to Manacapuru, leg. G. T. Prance, B. S. Pena e J.
F. Ramos 3.892 (4.1.1967) (INPA); rio Negro, leg. O. Coelho s.n? (9.XII.1985) (INPA); ibid., leg. E. Ule
5.221 (XII.1900) (K); ibid., Tapuruquara, leg. G.T. Pranceefa/. 15.376. (17.X.1971) (INPA), ibid.. Santa
Isabel, leg. G.A. Black 2.854 (21.V.1948) (INPA); entre Tarumã e Tarumãzinho, leg. E. Santos 1.534, E.
Fromm 1.512, Z. Trinta 428 (27.1.1963) (HB); cachoeira Alta do Tarumã, leg. F. Mello e D. Coelho s.n?
(9.XII.1985) (INPA).
Pará: Leg. A. Ducke s.n? (15.VI.1901) (MG); leg. Hoffmannsegg s.n? (B); Belém, ilha do Mosqueiro, leg.
J. Jangoux 1.255 (XI.1980) (MG); ibid., Igarapé Assu, leg. R.S. Rodrigues, s.n? (7.11.1903) (MG); ibid.,
leg. E. Pereira 3.322 (20.X.1957) (RB); IPEAN km 15, leg. B. G. S. Ribeiro 233 (16.111.1972) (IAN); Utinga,
leg E. de Ia Sota 2.415 (2.11.1960) (HB); EMBRAPA, reserva do Mocambo, leg. R. Vilhena 119 (8.11.1977)
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(MG, INPA); mata do Catu, leg. A. Uma 48-25 (21.IX.1948) (INPA); lAN; leg. T. N. Guedes 303 (26.11.1955)
(lAN); mata da Pirelli, leg. J. Elias da Paula 219 (12.111.1966) (MG, lAN); Bragança, leg. A. Ducke s.n?
(10.11.1923) (RB); estrada de Ferro Santa Izabel, Caraparu, leg. pessoal do Museu s.n? (29.XII.1908) (MG);
estrada de Ferro Bragança João Coelho, leg. J.M. Pires e G. Black 1.419 (14.111.1947) (lAN); ibid., PeixeBoi, leg. J.M. Pires 3.382 (22.VI.1951) (lAN); Igarapé Açu, leg. R.S. Rodrigues s. n? (7.11.1903) (MG); Mun.
Paragominas Belém-Brasília, leg. T. Plowman et ai. 9.403 (1.111.1980) (MG); Belém-Brasília, km 92, leg.
W. A. Egler 1.368 (8.111.1960) (MG); ibid., km 207, leg. E. Oliveira 780 (17.V.1960) (lAN); ibid., km 15,
leg. B. G.S. Ribeiro 233 (16.111.1972) (lAN); ibid., ramal BR-14, km 87, leg. J.M. Pires eW.A. Egler 7.656
(10.111.1960) (lAN); Tucuruí, margem esquerda do Rio Tocantins, leg. P. Lisboa et ai 1.538 (9.XI.1980)
(MG); Santa Isabel, leg. J. Huber 566 (20.IV.1897) (MG); Acará, Jacarequara, Tapera, leg. M. Silva 502
(20.11.1966) (MG); São Domingos do Capim, Rio Capim, leg. P. Cavalcanti 2.927 (2.VII.1974) (MG); Road
BR-22, Capanema do Maranhão, km 64, vicinity of Piritoro, les. G.T.P. Prance e T.P. Pennington 1.967
(lAN, K); vila de Quatipuru, caminho para Campo Grande, leg. W. Rodrigues 5.167 (10.IV.1963) (INPA,
MG); near Marco, leg. Baker 98, s.d. (MG); Mun. de Oriximiná, Campos de Ariramba, leg. G. Martinelli
6.810 (INPA); rio Murupucu, leg. A. Siqueira s.n? (26.VI.1903) (MG).
Região Nordeste: Maranhão: proximidade de Araguaná, leg. J. Jangoux e R.P. Bahia 608 (14.V.1979)
(MG); estrada Br-222, entre Santa Inês e Açailândia, leg. J.J. Jangoux e R.P. Bahia 55 (17.XIII.1978) (MG).

Nees (1847a) descreveu de modo conciso M. hoffmannseggiana, baseado em
um exemplar coletado no Pará por Hoffmannsegg.
Nees (1847o) criou para a Guiana M. schomburgkiana e separou-a de M. hoffmannseggiana por caracteres de pouco peso taxonômico.
Turril (1919) reduziu M. schomburgkiana à sinonímia de M. hoffmannseggiana.
Rizzini (1947) descreveu M. ceciliae com base no exemplar coletado por Ducke, no Pará. Caracterizou essa nova espécie pelas bractéolas estreitadas em direção
ao ápice. Este mesmo autor, em 1948, colocou M. ceciliae e M. hoffmannseggiana
no subgênero II.
Após cuidadoso estudo dos exemplares depositados nos diversos herbários,
do tipo de M. ceciliae e das fotografias do material-tipo coletado por Hoffmannsegg, depositado no herbário de Berlim e do material de Schomburgk, cedido pelo
Field Museum, concluímos que M. schomburgkiana e M. ceciliae constituem sinônimos para M. hoffmannseggiana.
Analisamos a epiderme foliar de M. hoffmannseggiana e verificamos que as
células basais dos pêlos estão dispostas de modo distinto, em ambas as epidermes.
Assim, colocamos essa espécie no subgênero III.
Reconhecemos uma variação na pilosidade do cálice e do ovário; entretanto,
estas características não parecem estar correlacionadas com algum outro caráter.
Mendoncia Subgênero IV. Anactinocithus Rizzini, Arch. Jard. Bot. Rio de Janeiro, 8: 302, 1948.
= Mendoncia Sect. Turrilia Rizzini, /. c. 303, syn. nov.
= Mendoncia Sect. Lindavia Rizzini, /. c. 303, syn. nov.
Lectótipo: M. pedunculata Leonard.
As células basais dos pêlos simples não apresentam uma disposição característica. Pêlos glandulares subsésseis, com cabeça formada por quatro células.
Etimologia: do grego an — desprovido, aktis — raio e kytos — célula, indica
que as células epidérmicas não apresentam uma disposição característica.
No Brasil está representado por M. pedunculata.
14. Mendoncia pedunculata Leonard (Figs. 3 a, 42-43).
Leonard, Journ. Washington Acad. Sei., 21:150, 1931; Leonard, U. S. Nac. Herbarium, 31(1): 16, 1951.
Holótipo: "In forest at Mishyacu, near Iquitos, Peru, 100 meters altitude. December 13, 1929, by G. Klug, n? 659." US.
Ramos e raminhos subeilíndricos, torcidos, glabriúsculos, com entrenós de 13,0
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a 15,0 cm de comprimento. Folha com pecíolo de 2,0 a 3,0 cm de comprimento;
lâmina de 10,0 a 15,0 cm de comprimento e 5,0 a 7,0 cm de largura, de lanceolada
a largamente lanceolada, com base de aguda a curto-atenuada, ápice acuminado
prolongado em múcron com 1,0 a 2,0 mm de comprimento; nervura mediana e secundárias proeminentes na face inferior, aparentemente glabras, porém curtopubescentes em ambas as faces. Flores alvas com manchas avermelhadas, de 1
a 4; pedicelo de 1,0 a 4,0 cm de comprimento, puberulento; bractéola de 2,5 a 3,5
cm de comprimento e 1,0 a 1,5 cm de largura, oblonga, com base obtusa, ápice
inconspicuamente mucronado, pardacenta, externamente puberulenta, coriácea;
cálice com cerca de 2,5 mm de comprimento e 4,0 mm de largura, inteiro; corola
com 4,5 a 6,0 cm de comprimento, fauce com 1,0 a 1,9 cm de largura, lacínios com
1,0 a 1,5 cm de comprimento e 1,0 a 1,2 cm de largura, orbiculares. Anteras superiores com tecas de 0,8 a 0,9 cm de comprimento, as inferiores com tecas de 0,7
a 0,8 cm de comprimento. Ovário com cerca de 2,0 mm de comprimento e 1,5 mm
de largura, com pêlos glandulares; estilete com 4,0 a 4,5 cm de comprimento, com
ramos iguais entre si. Fruto com 1,5 a 1,8 cm de comprimento e cerca de 1,0 cm
de largura.
Distribuição Geográfica: Peru, Colômbia e Brasil, nos estados do Acre e Amazonas. No Brasil ocupa as matas de terra firme, podendo ocorrer em matas de várzeas. Floresce em fevereiro, maio, e de outubro a dezembro, frutificando em maio.
Material Examinado
Peru: Dept. Loreto, Mishuyacu, near Iquitos, leg. G. Klug 659 (X.1929) (US); Iquitos, leg. A. Ducke s.n?
(27.X.1927) (RB).
Brasil - Região Norte: Acre: Cruzeiro do Sul, rioJuruá, leg. G.T. Pranceef a/2.741 (22.X.1966) (INPA).
Amazonas: Tabatinga, leg. A. Ducke 1.851 (30.XI.1945) (IAN, R. BR); rio Javari, leg. G.T. Pranceef a/.
24.010 (22.X.1976) (INPA, R); rio Solimões, Santo Antônio do Iça, leg. M. Silva 2.127 (20.X.1968) (MG);
Manaus, estrada do Aleixo, leg. M. Silva et ai. 108 (26V.1972) (INPA); estrada entre Uaupés e Camanaus, leg. M.R. Cordeiro 281 (23.11.1975) (IAN).

Rizzini (1948) determinou o exemplar coletado por Ducke s.n?, no Peru, como
M. retusa. Este autor utilizou essa exsicata para caracterizar o subgênero IV.
Leonard (1951) in clavi caracterizou M. pedunculata pela presença de flores dispostas sobre um pedúnculo axilar.
A análise do tipo de M. pedunculata e do material procedente dos diferentes
herbários permitiu-nos a conceituação desta espécie.
A exsicata leg. G.T. Prance et ai. 24.010 possui flores dispostas sobre um pedúnculo, à semelhança de uma umbela. Esta característica, porém, não se manteve constante nos outros exemplares examinados e, portanto, não serve para distinguir M. pedunculata das outras espécies. Achamos que as bractéolas oblongas, de
cor pardacenta e de consistência coriácea, são características específicas de M. pedunculata.
Relação das espécies duvidosas
Mendoncia riedeliana Nees in Martius, Fl. Brás., 9:12, 1847 "Mendozia..."
Tipo: "Ad Castelnovo provinciae..., Martius: Ridel in Herb. Acad. Petrop. n?
655." A descrição é insuficiente para a caracterização do táxon.
Mendoncia meyeniana Nees in Martius, Fl. Brás., 9: 11, 1847 "Mendozia..."
Tipo: "Crescit in sylvis: Meyen; et forsan in Brasília amazônica."
Mendoncia meyeniana Nees var. glabra Nees in Martius, Fl. Brás. 9: 11, 1847.
"Mendozia..."
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Tipo: "In Brasília, Província non adnota: Riedel in Herb. Acad. Petrop. n? 166."
Os exemplares-tipo não foram localizados até agora.
Mendoncia schottiana Nees var. villosa Nees in Martius, Fl. Brás. 9: 12, 1847
"Mendozia..."
Tipo: "In Brasília orientali Gardner (n. 597)."
Mendoncia schottiana Nees var. glabrescens Nees in Martius, Fl. Brás., 9: 12,
1847 •'Mendozia..:1
Tipo: "In Brasília orientali Schott." Os tipos das variedades não foram localizadas até agora.
DISCUSSÃO E CONCLUSÕES .
Analisando os sistemas de classificação feitos para a família Acanthaceae, como por exemplo o de Endlicher (1839), Meisner (1840), Nees (1847o), Bentham e
Hooker (1872), Baillon (1891) e Lindau (1895), verificamos que desde as primeiras
monografias esta família tem sido bem caracterizada e constitui um grupo natural.
A estrutura de todos esses sistemas reflete o ponto de vista de cada autor,
onde apenas as denominações das categorias são modificadas, podendo ser subordo, subfamília, série ou tribo.
O desdobramento da família Acanthaceae em famílias distintas foi sugerido pela
primeira vez por Van Thieghem (1908) e, posteriormente, por Bremekamp (1953).
Entretanto, só a sugestão desse autor foi aceita (Raj, 1961 e Cronquist, 1981).
Trabalhos de Van Thieghem (/. c.) e Bremekamp (/. c.) fornecem poucas informações a respeito da morfologia e das afinidades das famílias Thunbergiaceae e
Mendonciaceae. Neste trabalho de Bremekamp poucos caracteres diagnósticos foram considerados para elevar a subfamília Mendoncioideae à categoria de família.
Simplificar a sistemática da família Acanthaceae, sem antes realizar estudos
morfológicos nas áreas de anatomia, embriologia e cariologia, entre outras, para
os gêneros desta família, pode conduzir a falhas. Por esse motivo, retornamos o
sistema de Lindau (/. c.) e mantivermos o gênero Mendoncia nessa família.
No Brasil, o gênero Mendoncia está constituído por 14 espécies, as quais têm
sido pouco coletadas, razão pela qual algumas variações infra-específicas têm permanecido duvidosas.
Dentro desse gênero, consideramos como caráter significativo para a circunscrição dos subgêheros a disposição das células basais dos pêlos simples. Entretanto, utilizamos também outras características para a identificação dos táxons, como
a forma das bractéolas. Esse caráter pode ser útil, uma vez que nos permite a identificação de algumas espécies mesmo quando em botão. O tipo de indumento, a
face dorsal das bractéolas, esta revestida por uma pilosidade extremamente variável, e o aspecto desses pêlos serve como um valioso recurso taxonômico para a
identificação de alguns táxons. Além dessas características, destacamos a morfo
logia do cálice e do fruto.
Registramos o Brasil como nova localidade para M. pedunculata e M. cordata.
Restabelecemos para os binômios M. tomentosa e M. rotundifolia o status de
espécie.
Acrescentamos M. coccinea e M. velloziana var. sparatteria, na sinonímia de M.
velloziana; M. mello-barretoana à de M. mollis; M. glaberrima à de M. glabra; M
ceciliae à de M. hoffmannseggiana e, ainda, M. puberula var. micropus, M. albida
M. schwackeana à de M. puberula.
As variações detectadas na morfologia de alguns representantes do grupo, além
de uma grande afinidade existente entre algumas espécies, precisam ser melhor es232
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clarecidas. Para isto, devem ser também realizados estudos complementares no campo, principalmente aqueles referentes à ecologia e ao sistema de reprodução.
No que diz respeito ao fenômeno da polinização, é sabido que quando os agentes polinizadores visitam uma flor o fazem por dois motivos: procura de pólen e/ou
néctar. Na síndrome da ornitofilia (Faegri e van Der Pijl, 1971), o requisito fundamental é de que as plantas ofereçam néctar em abundância.
Julgamos tratar-se de pêlos coletores de pólen aqueles que revestem internamente o tubo da corola. Verificamos a presença de pólen retido entre esses pêlos,
à semelhança dos citados por Uphof (1962).
Percival (1965) menciona Mendoncia sp. como flor visitada por beija-flor.
Entretanto, acreditamos que as anteras poricidas de Mendoncia desempenham
um importante papel na sua reprodução. Nesse tipo de antera, para a retirada do
pólen geralmente há necessidade de uma manipulação biótica, já identificada e citada por Michener (1962) e Laroça (1970), entre outros.
Torna-se evidente a necessidade de estudos adicionais sobre a ecologia da polinização de espécies desse gênero para esclarecer o comportamento dos visitantes, principalmente do agente polinizador efetivo.
Van Tieghem (/. c.) caracterizou o óvulo de Mendoncia como incompletamente anátropo. Nas espécies estudadas, os dados obtidos não conduzem a uma definição precisa sobre a forma do óvulo.
Por essa razão, supomos que só após um estudo ontogênico poderemos esclarecer e definir o real tipo de óvulo.
O gênero Mendoncia apresenta uma distribuição geográfica descontínua, ocorrendo nas Américas (Sul e Central), África e Madagascar.
Good (1974) afirmou que os gêneros com distribuição geográfica descontínua
constituem uma das mais importantes evidências botânicas para a teoria da deriva
continental.
Pela análise da distribuição geográfica de todas as espécies americanas do gênero Mendoncia, pudemos verificar que a maioria das espécies desse gênero ocupa áreas situadas dentro dos limites da Hiléia, segundo a delimitação de Rizzini (1979).
Esse fato leva-nos a supor que a floresta amazônica constitua o centro de dispersão
das espécies do gênero Mendoncia.
Em todas as espécies estudadas predomina o padrão de nervação foliar
camptódromo-broquidródomo, excetuando M. pedunculata, cujo padrão de nervação é camptódromo.
Em determinadas espécies observamos que algumas terminações vasculares,
nas imediações do bordo, subdividem-se em forma do pincel. Embora nada conste
na literatura consultada, esse fato, aliado a uma concentração maior de estômatos
nessa área, leva-nos a supor numa possível ocorrência de hidatódios. Entretanto,
só através de um estudo anatômico minucioso e de observações das espécies in
vivo será possível confirmar tal suposição.
Ahmad (1974), descrevendo a epidfirme de duas espécies de Mendoncia, assinalou a ocorrência de estômatos diacíticos apenas na epiderme abaxial. Metcalfe
e Chalk (1979) citaram estômatos desse tipo para a família Acanthaceae. Wilkinson
(1979) mencionou a presença de estômatos dialelocíticos em uma espécie dessa
família.
Nas espécies observadas no presente trabalho, constatamos a ocorrência de
estômatos diacíticos e dialelocíticos com 3-4 células subsidiárias.
Verificamos também estômatos anômalos, incompletamente diferenciados ou
com uma única célula-guarda em M. multiflora, M. rotundifolia, M. pedunculata,
M. pilosa e M. hymenophyllacea.
Os estômatos podem estar restritos à epiderme abaxial em M. velloziana, M.
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glabra, M. puberula, M. sprucei, M. rotundifolia, M. hoffmannseggiana, M. lasiophyta e M. pedunculata, ou ocorrer nas duas epidermes, como em M. hymenophyllacea, M. cordata, M. mollis e M. pilosa.
Lindau (/. c ) , Solereder (1908) e Metcalfe & Chalk (1950) referiram os diferentes tipos de pêlos simples e glandulares observados na família Acanthaceae. Ahmad (1978) apresentou uma classificação dos pêlos ocorrentes em 109 espécies e
duas variedades, pertencentes a 39 gêneros dessa família — o trabalho desse autor
é tomado como parâmetro para este nosso estudo.
Nas espécies estudadas, registramos a ocorrência de pêlos simples e glandulares. Os pêlos simples pluricelulares, unisseriados, com paredes espessas, são mais
freqüentes; em M. velloziana as paredes apresentam impregnações de sílica.
Na maioria das espécies estudadas observamos pêlos glandulares que se ajustam aos tipos "/'" e "//" dessa classificação de Ahmad (/. c ) : pêlos subsésseis, com
cabeça de duas células, panduriforme; pêlos subsésseis, cabeça com 2-8 células,
de forma globular.
Os pêlos de M. pilosa, M. velloziana, M. glabra e M. pedunculata têm cabeça
com quatro células, de forma romboidal, conforme referência desse autor para M.
velloziana.
Rizzini (1948) utilizou a disposição das células basais dos pêlos simples de espécies de Mendoncia para estabelecer os subgêneros. Do ponto de vista taxonômico, a utilização desse caráter, embora um tanto artificial, pode ser mantida. Neste
mesmo trabalho, o autor ainda criou as seções baseando-se no número de células
dos pêlos glandulares.
Em espécies de Mendoncia, conforme pudemos observar, é muito comum a
variação da morfologia e do número de células dos pêlos glandulares em uma mesma espécie. Portanto, a utilização dos pêlos glandulares para a delimitação das seções não pode ser mantida, devido à variação desse caráter.
Hobein (apud Solereder, /. c.) apresentou uma chave para a separação dos gêneros de Acanthaceae fundamentada na ocorrência, forma e disposição dos cistólitos. Entretanto, não nos foi possível detectar a presença de tais estruturas no material estudado.
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Fig. 1 - Distribuição geográfica do gênero Mendoncia Vell. ex Vand. nas Américas Central e do Sul.
(Escala = 1:64.000.000.)
Mendoncia ocorrentes no Brasil

237

Fig. 2 - Forma e aspecto geral da nervação da lâmina foliar: a - M. pilosa Mart.; b - M. hymenophyllacea Rizzini; c - M. puberula Mart.; d - M. glabra Poepp. & Endl.; e - M. hoffmannseggiana Nees. (Escala
= 4,0 cm.)
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Fig. 3 - Forma e aspecto geral da nervação da lâmina foliar: a - M. pedunculata Leonard; b - M. multiflora Poepp. Et Endl.; c - M. moilis Lindau; d - M. rotundifolia Poepp. & Endl.; e - M velloziana Mart.;
f - M. sprucei Lindau. (Escala = 4,0 cm.)
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Fig. 4 - Forma e aspecto geral da nervação da lâmina foliar: a - M. tomentosa Poepp. ex Nees; b
M. lasiophyta Schult. e Leonard; c - M. cordata Leonard. (Escala = 4,0 cm.)
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Fig. 5 — a - Inflorescência em fascículo laxo, com uma e duas flores; b — inflorescência em fascículo
denso, com seis a oito flores; c - flor com o tubo da corola cilíndrico; d - flor com tubo da corola
infundibuliforme; e, f - pêlos glandulares da corola. (Escalas: a-d = 1,0 cm; e,f = 0,05 mm.)
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Fig. 6 — Características da epiderme das bractéolas, em vista frontal: a, b, e, g — pêlos simples; c, d, f
— estomato do tipo diacitico. (Escala = 0,05 mm.)

242

S.R. Profice

Fig. 7 - Variação morfológica do bordo do cálice: a - laciníado; b - inteiro; c - denticulado; d —
denteado; vascularizaçao do cálice; e - com ramificações vasculares longas; 1 - com ramificações
vasculares curtas. (Escala = 1,0 mm.)
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Fig. 8 - a - Detalhe do androceu; b - detalhe do ápice da antera, evidenciando os poros; c - detalhe
do ápice do estaminódio, em vista frontal; d — detalhe da epiderme da antera, em vista frontal, ressaltando a cutícula estriada; e — pêlo glandular da antera; f, g — pêlos simples localizados na base da
antera. (Escala: a-c = 1,0 mm; d-g = 0,05 mm.)
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SPT.

Fig. 9 -. Ápices dos estiletes evidenciando os ramos dos estigmas: a — com ramos iguais entre si; b,
c - com ramos desiguais entre si; corte longitudinal do ovário: d - evidenciando o óvulo e o falso
septo (SPT). (Escala = 1,0 mm.)
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Fig. 10 - Variação morfológica do fruto: a - oblonga; b - elíptica; c - piriforme; corte transversal
do fruto: d - na região mediana; e - na região apical; f, g - embriões. (Escalas: a, c, e = 5,0 mm;
d, f, g = 1,0 mm.)
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Fig. 11 - W. p/tosa Mart.: a - detalhe do hábito; to - bractéolas envolvendo o botão floral; c - detalhe
do indumento da bractéola; d - detalhe do gineceu. (Escalas: a = 1,0cm;to,d,e = 5,0 mm; c = 2,0 mm.)
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Fig. 12 - M. pilosa Mart.: a - epiderme abaxial, em vista frontal, evidenciando um estômato anômalo
(EA) e um pêlo glandular (PGL); b — epiderme adaxial, em vista frontal, com pêlo glandular, estômato
e impregnação de sílica (IS); c - detalhe do bordo; d - detalhe da rede; e - terminação vascular múltipla. (Escalas: a, b, e = 0,05 mm; c, d = 0,5 mm.)
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Fig. 13 - M. pilosa Mart. : detalhe da disposição radial das células basais (CB) do pêlo simples da epiderme abaxial, em vista frontal. (Escala = 0,05 mm.)
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Fig. 14 - M. rotundifolia Poepp. & Endl. : a - detalhe do hábito; b — bractéolas e pedicelo; c - detalhe do ápice do estilete, evidenciando os ramos estigmàticos iguais entre si. lEscalas: a = 1,0 cm; b
= 5,0 mm; c = 1,0 mm.)
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Fig. 15 - M. rotundifolia Poepp. & Endl.: a - epiderme abaxial, em vista frontal, evidenciando a disposição das células basais (CB) do pêlo simples; b — epiderme adaxial, em vista frontal, evidenciando
a disposição das células basais do pêlo simples; c — detalhe do bordo; d — detalhe da rede; e — terminação vascular simples, com elementos esclerenquimáticos. (Escalas: a, b, e = 0,05 mm; c, d = 0,5 mm.)
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Fig. 16 - M. lasiophyta Schult. ex Leonard: a - detalhe do hábito; b - bractéolas envolvendo o botão
floral; c - detalhe do indumento da bractéola; d - detalhe do fruto, sem uma das bractéolas; corte
transversal do fruto; e - na região apical; f - na região mediana, g, h - embriões. (Escalas.: a =
1,0 cm; b, d, e = 5,0 mm; c, f, h = 1,0 mm.)
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Fig. 17 - M. lasiophyta Schult. ex Leonard: a - epiderme abaxial; b — epiderme abaxial, em vista
frontal, evidenciando a disposição das células basais (CBI do pêlo simples; c — epiderme adaxial, em
vista frontal, evidenciando a disposição das células basais do pêlo simples. (Escala = 0,05 mm).
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Fig. 18 - M. lasiophyta Schult. ex Leonard; a - esclerócitos do bordo; b — detalhe do bordo; c —
terminação vascular simples, com elementos esclerenquimáticos; d — detalhe da rede. (Escalas: a c
= 0,05 mm; b, d = 0,5 mm.)
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Fig. 19 - M. tomentosa Poepp. ex Nees: a - detalhe do hábito; b — bractéolas envolvendo o botão
floral; detalhe do indumento da bractéola; c - • face externa; d — detalhe do fruto imaturo, sem uma
das bractéolas; e — face interna. (Escalas: a = 1,0 cm; b, d = 5,0 mm; c, e = 1,0 mm.)
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Fig. 20 - M. cordata Leonard: a - detalhe do hábito; b - detalhe do ápice; c - detalhe da base,
d — bractéolas envolvendo o botão floral; bractéola; e - detalhe do ápice; f - detalhe do indumento.
(Escalas: a = 1,0 cm; b, c = 4,0 cm; d, f = 5,0 mm.
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Fig. 21 - M. cordata Leonard: a — epiderme adaxial, em vista frontal, evidenciando a disposição das
células basais (CB) do pêlo simples; b — epiderme adaxial, em vista frontal, evidenciando a disposição
das células basais do pêlo simples; c — epiderme adaxial em vista frontal. (Escala = 0,05 mm.)
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Fig. 22 - M. hymenophyllacea Rizzini: a — detalhe do hábito; b — bractéolas envolvendo o botão floral; c — detalhe do indumento da bractéola; d — detalhe do ápice da bractéola e da corola; e — gineceu; f — detalhe do ápice do estilete, evidenciando os ramos estigmáticos desiguais entre si; g — fruto.
(Escalas: a — 1,0 cm; b, d, g = 5,0 mm; c = 1,0 mm.)
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Fig. 23 — M. hymenophylacea Rizzini: a — epiderme abaxial em vista frontal; b — epiderme adaxiai
em vista frontal; c — detalhe do bordo; d — detalhe da rede; e — terminação vascular simples. (Escalas:
a, b, e - 0,05 mm; c, d = 0,5 mm.)
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Fig. 24 - M. hymenophyllacea Rizzini: epiderme abaxial, em vista frontal, evidenciando a disposição
das células basais (CB) do pêlo simples. (Escala = 0,05 mm.)
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Fig. 25 - M. puberula Mart.: a - detalhe do hábito; b — bractéolas e pedicelo; c — detalhe do indumento da bractéola; d — bractéolas envolvendo a flor; e - corola; f — gineceu; g — detalhe do ápice
do estilete, evidenciando os ramos estigmáticos desiguais entre si; h - pêlo glandular da corola. (Escalas: a = 1,0 cm; b, d, g = 5,0 mm; c = 1,0 mm; h = 0,05 mm).
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Fig. 26 - M. puberula Mart.: epiderme adaxial em vista frontal: a — evidenciando a disposição das
células basais (CB) do pêlo simples; b - evidenciando o pêlo glandular; c - detalhe do bordo; d —
detalhe da rede; e - terminação vascular simples. (Escalas: a, b, e = 0,05 mm; c, d = 0,5 mm.)
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Fig. 27 - M. puberula Mart.: epiderme abaxial, em vista frontal, evidenciando os pêlos glandulares:
a - com pêlo glandular panduriforme; b — com pêlo glandular romboidal; c - com pêlo glandular
globular. (Escala: = 0,05 mm.)
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Fig. 28 - M. moilis Lindau: a - detalhe do hábito; b — bractéolas; e - bractéolas envolvendo o botão
floral; c — detalhe do indumento da bractéola; d — detalhe do botão floral, sem uma das bractéolas;
envolvendo a flor. (Escalas: a, e = 1,0 cm; b, d = 5,0 mm; c = 1,0 mm,]
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Fig. 29 - M. mollis Lindau: a - epiderme abaxial, em vista frontal, evidenciando a disposição das células basais (CB) do pêlo simples; b - epiderme adaxial, em vista frontal, evidenciando as células basais
do pêlo simples; c - epiderme adaxial em vista frontal; d - detalhe do bordo; e - terminação vascular
múltipla. (Escalas: a, c, e = 0,05 mm, d = 0,5 mm.)
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Fig. 30 - M. multifíora Poepp. & Endl.: a - detalhe do hábito; b - bractéola envolvendo o botão floral;
c — detalhe do botão floral sem uma das bractéolas; d — fruto; e — pêlo glandular da corola. (Escalas:
a = 1,0 cm; b, d = 5,0 mm; e = 0,05 mm.)
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Fig. 31 - M. multiflora Poepp. & Endl.: a - epiderme abaxial em vista frontal; b - epiderme abaxial,
em vista frontal, evidenciando a disposição das células basais (CB) do pêlo simples; c - epiderme adaxial, em vista frontal, evidenciando a disposição das células basais do pêlo simples; d, e - esclerócitos
do mesofilo. (Escala: = 0,05 mm.)
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Fig. 32 - M. multiflora Poepp. & Endl.: a - detalhe do bordo; b - detalhe da rede; c
vascular simples. (Escalas: a, b = 0,5 mm; c = 0,05 mm.)
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Fig. 33 - M. glabra Poepp. & Endl.: a - detalhe do hábito; b - bractéola envolvendo o botão floral;
c - detalhe do botão floral sem uma das bractéolas; d - fruto. (Escalas: a = 1,0 cm; b, d = 5,0 mm.)
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Fig. 34 — M. glabra Poepp. & Endl.: a - epiderme abaxial em vista frontal; b — epiderme adaxial, em
vista frontal, evidenciando a disposição das células basais (CB) do pêlo simples; c — detalhe do bordo;
d - detalhe da'rede; e - terminação vascular múltipla. (Escalas: a, b, e = 0,05 mm; c, d = 40,5 mm)
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Fig. 35 - M. sprucei Lindau: a - detalhe do hábito; b - bractéolas envolvendo a flor; c - corola.
(Escalas: a = 1,0 cm; b, c = 5,0 mm.)
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Fig. 36 - M. sprucei Lindau. a — epiderme abaxial, <:m vista Irontal, evidenciando a disposição das
células basais (CB) do pêlo simples; b — epiderme adaxial, em vista frontal, evidenciando a disposição
das células basais do pêlo simples; c - detalhe do bordo; d - detalhe da rede; e - terminação vascular
simples. (Escalas: a, b, e = 0,05 mm; c, d = 0,5 mm.)
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Fig. 37 - M. velloziana Mart.: a - detalhe do hábito; b - bractéolas envolvendo o botão floral; c detalhe do indumento da bractéola; d - detalhe do botão floral sem uma das bractéolas; e - corola;
f - detalhe do ápice da bractéola e da corola. (Escalas: a = 1,0 cm; b,d,1 = 5,0 mm; c = 1,0 mm.)
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Fig. 38 — M. velloziana Mart.: a — epiderme abaxial, em vista frontal, evidenciando a disposição das
células basais (CB) do pêlo simples; b — epiderme adaxial, em vista frontal, evidenciando a disposição
das células basais do pêlo simples; c — corte transversal da lâmina foliar, evidenciando a região basal
de um pêlo simples da epiderme abaxial e o espessamento das paredes de suas células basais. (Escalas:
= 0,05 mm.)
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Fia 39 - M velloziana Mart.: a - detalhe do bordo; b - detalhe da rede; c
simples. (Escalas; a, b = 0,5 mm; c =0,05 mm.l

terminação vascular
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Fig. 40 — M. hoffmannseggiana Nees: a — detalhe do hábito; b — bractéolas e pedicelo; c — gineceu.
(Escalas: a = 1,0 cm; b, c = 5,0 mm.)
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Fig. 41 - M. hoffmannseggiana Nees; a - epiderme abaxial, em vista frontal, evidenciando a disposição das células basais JCB) do pêlo simples; b - epiderme adaxial, em vista frontal, evidenciando a
disposição das células basais do pêlo simples; c - detalhe do bordo; d - detalhe da rede; e - terminação vascular múltipla, evidenciando elementos esclerenquimáticos. lEscalas: a, b, e = 0,05 mm; c, d
= 0,5 mm.)
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Fig. 42 — W. pedunculata Leonard: a — detalhe do hábito; b — bractéola envolvendo o botão floral;
c — detalhe do indumento da bractéola; d — corola. (Escalas: a = 1,0 cm; b, d = 5,0 mm; c = 1,0 mm.í
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Fig. 43 - M. pedunculata Leonard: a - epiderme abaxial em vista frontal; b - epiderme adaxial em
vista frontal; c - detalhe do bordo; d - detalhe da rede; e - terminação vascular múltipla. (Escalas:
a, b, e = 0,05 mm; c, d, = 0,5mm.)
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Serjania Mill. (Sapindaceae)
do estado do Rio de Janeiro
Genise Vieira Somner*
Graziela Maciel Barroso**

RESUMO
O presente trabalho menciona trinta binômios válidos, três sinônimos e cinco espécies duvidosas
de Serjania para o estado do Rio de Janeiro. São fornecidas descrição comparativa do gênero, chave
analítica para a identificação das espécies, além da diagnose de cada táxon. Algumas espécies são conhecidas pelos nomes vulgares de timbó, timbó-do-campo, timbó-cabeludo, timbó-de-peixe e timbó-das-restingas, por se tratarem de plantas ictiotóxicas.
ABSTRACT
This paper presents a description of species of Serjania in the state of Rio de Janeiro. Thirty valid
binomials and three.synonymous were studied, five other species, as yet "under question", are also mentioned. The study includes a comparative description of the species of the genus, an analytical key for
species identification and furthermore a description of each taxon. The species (common name) — timbó, timbó-do-campo,
timbó-cabeludo, timbó-de-peixe and timbó-das-restingas,
are toxic to fish.

INTRODUÇÃO
O levantamento florístico das formações existentes no estado do Rio de Janeiro faz parte de um projeto da Seção de Sistemática do Jardim Botânico do Rio
de Janeiro.
Dados os problemas de devastação ambiental que assolam o mundo em geral,
a vegetação do estado do Rio de Janeiro vem perdendo, gradativamente, muitos
de seus representantes. Para que no futuro seja possível recompor as áreas devastadas, é preciso que se tenha uma relação dos componentes de todas as formações.
As Serjania são trepadeiras que crescem apoiadas em árvores. Suas populações estão representadas, em geral, por poucos indivíduos que se distribuem de
forma esparsa, ocupando áreas reduzidas nas matas e restingas.
A floração ocorre em geral nos meses de março a julho, e a frutificação, em
geral, estende-se de julho até fevereiro.
MATERIAL E MÉTODOS
Na execução deste trabalho, seguiram-se as normas comumente usadas em
sistemática. O estudo da estrutura do caule anômalo foi feito, apenas, levando-se
* Bióloga, estagiária de Graziela Maciel Barroso.
** Bolsista do CNPq, pesquisadora do Jardim Botânico do Rio de Janeiro.
Recebido em 24/08/87; aceito para publicação em 05/06/88.
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em consideração o número e a disposição dos feixes liberolenhosos periféricos, sem
cogitar de detalhes anatômicos. Para isso, foram retiradas pequenas porções de ramos adultos do material herborizado em estudo e, depois de fervê-las em água natural, cortaram-se delas porções transversais mais ou menos finas, para examiná-las
em estereoscópio e desenhá-las em câmara clara. Foram consultadas as coleções
botânicas dos herbários do Museu Nacional (R), Jardim Botânico do Rio de Janeiro (RB) etc.
RESULTADOS
Descrição comparativa do gênero.
Serjania

P. Miller, G a r d . Dict. Abr. e d . 4, 1754.

Lianas, umas vigorosas, outras de ramos delicados, glabros ou pilosos, cilíndricos ou angulosos, com ângulos obtusos ou agudos, esfriados ou costados. A
estrutura interna do ramo pode ser constituída por um cilindro vascular simples,
como em Serjania dentata, S. reticulata, S. eucardia, S. orbicularis e S. gracilis (Fig.
1) ou por um cilindro vascular composto de um central e de 1-10 feixes liberolenhosos periféricos nas demais espécies (Figs. 1, 2, 3).
Dos caules e ramos com estrutura anômala (composta), em cortes transversais feitos grosso modo, verificaram-se seis tipos, conforme a posição e o número
dos feixes liberolenhosos.
Considerou-se como tipo 1 aquele formado de 8-10 feixes liberolenhosos, ordenados simetricamente, ao redor do lenho central (Fig. 2). Em Serjania nigricans,
S. multiflora, S. laruotteana os ramos apresentam costelas mais ou menos profundas, e em seção transversal são curtamente lobados; cada um dos 8-10 feixes liberolenhosos ocupa o espaço compreendido por um lobo (Fig. 2 a, c). Em S. caracasana, S. grandiflora e S. noxia os ramos são estriados, e em corte transversal mostram bordo contínuo; cerca de sete feixes liberolenhosos distribuem-se em arco em
torno do lenho central (Fig. 2 d, f).
0 tipo 2 foi registrado para S. clematidifolia e S. fuscifolia. Neste tipo os ramos
têm costelas mais ou menos profundas e agudas, e em corte transversal mostram
o bordo com dez lobos agudos bem formados, em geral com reentrâncias profundas. Os nove lobos menores alojam os feixes vasculares, ficando o décimo lobo,
maior, desprovido de feixe (Fig. 2 g, i).
O Tipo 3 compreende aqueles ramos e caules angulosos, com ângulos agudos
ou obtusos, que em seções transversais apresentam três lobos salientes, cada um
com o seu feixe liberolenhoso, podendo ou não ocorrer entre os lobos, outros mais
reduzidos, geralmente desprovidos de feixes vasculares ou estes muito reduzidos.
São encontrados em S. confertiflora, S. ichtyoctona, S. lamprophylla, S. paucidentata e S. thoracoides (Fig. 3 j , I).
No Tipo 4, encontrado em S. cuspidata, S'. tenuis e S. communis, os ramos
são distintamente triangulares, em geral com os lados deprimidos. Em corte transversal, mostram um feixe vascular saliente em cada vértice (Fig. 3 f, i). Em S. cuspidata, nos ângulos estendem-se faixas densas de pêlos ferrugíneos, tal como uma
juba, que conferem à planta um aspecto singular.
No Tipo 5, encontrado em S. glabrata, S. lethalis, S. marginata, S. piscatoria
e S. scopulifera, os ramos têm ângulos menos salientes e, geralmente, obtusos. Em
corte transversal apresentam de 1-5 lobos curtos, mais ou menos arredondados e
com os feixes encaixados neles (Fig. 3 a, e).
Representando o Tipo 6 temos em S. deflexa, S. corrugata, S. elegans e S.
paradoxa os cinco feixes liberolenhosos, mais ou menos independentes, e ao se
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fazer o corte transversal do ramo, para observar a sua estrutura, os cinco feixes podem ou não se desarticular (Fig. 1 g, h).
A estrutura interna do ramo é básica para a sistemática das espécies do gênero
Serjania e pode ser facilmente observada, em cortes transversais feitos à mão livre
e visualizada com o uso da lupa de mão ou em estereomicroscópio.
As folhas sãó compostas ternadas em S. dentata, S. piscatoría, S. tenuis e
biternadas nas demais espécies. A raque foliar pode ser alada em S. marginata, S.
paucidentata e S. piscatoría.
A presença de pontos translúcidos nas folhas só pode ser provada mediante
clarificação dos folíolos e exame ao microscópio óptico.
As inflorescências são tirsos alongados, cujas ramificações cimosas podem ser
escorpióides, como em 5. paucidentata (Fig. 7 a) ou mais comumente em dicásios
de poucas flores (Fig. 7 b, c).
As flores podem ser sésseis ou distintamente pediceladas, com pedicelos articulados. Podem ser de dois tipos distintos: a masculina com ca. de oito estames
e pistilóide, e a feminina (ou hermafrodita) com gineceu bem formado, constituído
de três carpelos e estames com anteras perfeitamente formadas, mas cujo pólen
não é fértil e dito "efoeta" (Fig. 7 d, e). O ovário é alongado e fértil na porção apical, trilocular, cada lóculo com um óvulo, constituindo o núcleo seminífero. A parte
inferior do ovário modifica-se nas asas dos frutos. Tanto as flores masculinas como
as femininas são diclamídeas. As sépalas são em número de cinco, na maioria das
espécies, ou de quatro, em S. cuspidata, S. communis e S. tenuis, em virtude do
concrescimento das terceira e quinta sépalas, resultando numa só, de ápice emarginado ou bilobado.
O indumento das sépalas varia nas espécies das diversas seções: sendo pilosas, tanto as externas como as internas, ou as internas densamente tomentelas,
e as externas, de pubérulas a subglabras, ou as internas são densamente tomentosas e as externas glabrescentes, ou ambas tomentosas ou tomentelas.
A corola compõe-se de quatro pétalas, pelo aborto da quinta. As pétalas
distribuem-se duas a duas (Figs. 4, 5, 6): o par considerado completo tem o limbo
superior variado, de flabeliforme a obovado (Figs. 4, 5 a, g, 6) ou quase orbicular
(Fig. 5 i, j); é membranáceo, nervado e, via de regra, glanduloso; o limbo inferior
é cuculado com calo ou crista apical carnosa, de pouco a muito lobado até corniculado, como nas espécies S. dentata e S. tenuis (Figs. 4 h, i, 6 i). Sua lígula pode
ser muito reduzida, como por exemplo em S. clematidifolia, S. corrugata, S. fuscifolia, S. multiflora, S. piscatoría etc. (Fig. 5) ou muito longa como em S. caracasana,S. lethalis, S. paucidentata e S. reticulata (Fig. 6 a, h). O disco está formado
por quatro glândulas, mais ou menos discóides, as superiores maiores, dispostas
unilateralmente, entre as pétalas superiores e os estames.
O fruto esquizocarpáceo é composto de três samarídeos pendentes do carpóforo, de muito tênue a mais ou menos alargado, com cálice e estilete geralmente
persistentes. Os três núcleos seminíferos são apicais, com pericarpo interno piloso
ou não, e se prolongam em asa mais ou menos alongada, membranácea ou escariosa, em geral multinervada (Figs. 8-10). As asas podem ser constritas ou não no
ápice e ter a base obtusa a arredondada.
Em S. communis, S. cuspidata e S. tenuis os samarídeos são muito comprimidos lateralmente e os núcleos seminíferos pouco se distinguem das asas (Fig. 8
a, b, c). Estas são mais ou menos membranáceas, amareladas em material herborizado. Constituem essas espécies a seção Platycoccus. Os frutos das espécies das
seções Eurycoccus, Pachycoccus e Eucoccus (com exceção de S. caracasana e S.
grandiflora) são bastante semelhantes entre si, com núcleo seminífero levemente
saliente, cercado por pequena projeção da asa em forma de crista (Figs. 8 d, 10 f). A
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asa tem textura firme, com nervação reticulada densa. Em S. caracasana e S. grandiflora (Fig. 9) os núcleos seminiferos já são mais salientes da asa e a crista se reduz a uma ala vestigial. Nas espécies das seções Holococcus (S. glabrata, S. thoracoides), Simococcus (S. clematidifolia, S. fuscifolia), Oococcus (S. ichthyoctona,
S. lethalis, S. multiflora, S. paucidentata) e Syncoccus (S. marginata, S. noxia)
os núcleos seminíferos são globosos e distintos das asas (Fig. 9 c, d). Em S. glabrata os núcleos seminíferos caracterizam-se por ter a superfície escrobiculata, com
aréolas mais ou menos rugosas (Fig. 9 b). Nas espécies da seção Oococcus os núcleos seminíferos são densamente tomentosos, com o indumento fulvo (Fig. 9 d).
Na seção Syncoccus os núcleos seminíferos formam estrutura tricoca, de ápice umbilicado. Os pontos de contato dos núcleos seminíferos com o carpóforo são bastante largos, ao contrário daqueles das espécies das outras seções, nas quais são
bastante tênues, lineares ou mais ou menos alargados (Fig. 10 a, b).Em S. orbicularis, o material examinado exibiu frutos diminutos, membranáceos, possivelmente
estéreis (Fig. 8 c).
As sementes podem ser muito comprimidas, como por exemplo em S. communis, S. cuspidata e S. tenuis, com embrião reto, mais ou menos foliáceo-espatulado, com eixo radícula-hipocótilo diminuto (Fig. 10 e), ou como nas demais espécies, obovóides (Fig. 10 c), com hilo circular bem definido e rafe, em muitos casos,
provida de estrofíolo e com embrião crasso, curvo (Fig. 10 d), com um dos cotilédones plicado e outro aplicado sobre ele.
Chave para identificação das espécies de Serjania do
estado do Rio de Janeiro
1. Ramos e caules com estrutura lenhosa simples (Fig. 1 a, f).
2. Folhas ternadas. Pétalas com limbos superiores com crista bicorniculada, e
os inferiores com cornículo curto e simples
S. dentata
2'. Folhas biternadas. Pétalas com crista corniculada ou não.
3. Folíolos de bordo denteado ou crenado. Fruto com ca. de 1,5-5 cm de
comprimento, com ou sem crista.
4. Folíolos com ca. de 3 cm de comprimento e 1,5 cm de largura, ovados, com base decorrente no peciólulo. Fruto com ca. de 1,5 cm de
comprimento
S. orbicularis
4'. Folíolos e frutos com dimensões maiores.
5. Folíolo terminal com ca. de 6,5 cm de comprimento e 4 cm de largura, com ápice agudo, dorso glabro e glabrescente a face ventral
reticulada. Pétalas com limbo superior oblongo e o inferior com lígula quase tão longa quanto o seu comprimento (Fig. 6 e). Fruto
com ca. de 2 cm de comprimento, com núcleos seminíferos sem
crista
S. reticulata
5/ Folíolo terminal com 5-9 cm de comprimento e de 3-4,5 cm
de largura, com ápice obtuso a truncado, dorso tomentoso. Pétalas com limbo superior orbicular e o inferior com lígula menor do
que a metade de seu comprimento (Fig. 4 c). Fruto com 4,5 cm
de comprimento e núcleos seminíferos com crista larga.
S. eucardia
3'. Folíolos de bordo inteiro ou às vezes com 1-2 dentes curtos, laterais, de
ápice acuminado. Fruto com 1,3-2 cm de comprimento
S. gracilis
1/ Ramos e caule com estrutura lenhosa composta (Figs. 1 g-i, 2, 3).
6. Feixes liberolenhosos periféricos de 8-10, ordenados em torno do lenho central (Fig. 2).
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7. Feixes liberolenhosos dispostos em arco (Figs. 2 d, i).
8. Ramos com costelas salientes, separadas por sulcos profundos.
9. Folíolos de bordos denteados
S. fuscifolia
9'. Foliolos de bordo crenado
S. clematidifolia
8'. Ramos com estrias não salientes.
10. Folíolos com domácias. Fruto com pontos de inserção dos samarídeos tênues.
11. Botão floral com ca. de 1 cm de comprimento e 5 mm de diâmetro. Fruto com ca. de 4 cm de comprimento e ca. de 3,5
cm de largura
S. grandiflora
11'. Botão floral com 7-8 mm de comprimento e 3 mm de
largura. Fruto com ca. de 2,8 cm de comprimento e ca. de
2,9 cm de largura
S. caracasana
10'. Folíolos sem domácias. Fruto com ponto de inserção dos samarídeos largos (Fig. 10 b); samarídeos com ca. de 2,2 cm de comprimento e 1,8 cm de largura. (Fig. 10 a)
S. noxia
7'. Feixes não dispostos em arco (Fig. 2 a, c).
12. Folíolos com domácias.
13. Folíolos ovados, discolores, com ca. de 9,6 cm de comprimento
e 5 cm de largura, pilosos, de bordos crenados ou serreado-denteados
S. nigricans
13'. Folíolos ovados, com ca. de 11 cm de comprimento e 4 cm de
largura, glabros, de bordos agudamente serreados no terço superior
S. laruotteana
12'. Folíolos sem domáceas
S. multiflora
6'. Feixes liberolenhosos de 1-5, livres entre si ou dispostos na periferia do lenho
central (Fig. 1 g, i, 3).
14. Cinco feixes liberolenhosos mais ou menos independentes (Figs. 1 g-i).
15. Ramos mais ou menos cilíndricos ou angulosos, estriados
S. paradoxa
15'. Ramos com costelas salientes, com sulcos profundos entre as costelas.
16. Folíolos com 1-2 dentes nos bordos. Núcleo seminífero setoso,
asas dos samarídeos mais ou menos retas
S. deflexa
16'. Sem o conjunto de caracteres.
17. Asas do fruto mais ou menos constritas no ápice e alargadas em direção à base
S. corrugata
17'. Asas do fruto mais ou menos retas
S. elegans
14'. Feixes liberolenhosos dispostos na periferia do lenho central (Fig. 3).
18. Todos os feixes liberolenhosos ou pelo menos 2-3 salientes, não embutidos no lenho central (Fig. 3 f-l).
19. Feixes liberolenhosos, sem lobos intermediários (Fig. 3 g, i). Ramos triangulares, em geral deprimidos.
20. Folhas ternadas.
21. Caule e ramos lateralmente comprimidos; pêlos densos, longos e fulvos dispostos ao longo dos ângulos
dos ramos. Folíolos de ovados a suborbiculares, de bordo denteado
S. cuspidata
21'. Sem o conjunto de caracteres
S. tenuis
20'. Folhas biternadas
S. communis
19'. Feixes liberolenhosos 3-5, com ou sem lobos intermediários, forSerjama do Rio de Janeiro
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mando ângulos (Figs. 3 f, j , I). Ramos angulosos, com ângulos
agudos ou obtusos.
22. Folíolos denteados com ca. de 2,5 cm de comprimento e
1,8 cm de largura
S. thoracoides
22'. Sem o conjunto de caracteres.
23. Folíolos de bordo inteiro, de ápice obtuso a levemente
agudo
S. ichtyoctona
23'. "Folíolos de bordos sub-repando-denteados ou denteados.
24. Lóculos do fruto comprimidos... S. confertiflora
24'. Lóculos do fruto não comprimidos.
25. Frutos cristados, núcleo seminífero pouco saliente, com pêlos curtos setosos
S. paucidentata
25'. Frutos não cristados, núcleo seminífero globoso, reticulado, glabro
S. lamprophylla
18'. Todos os feixes liberolenhosos embutidos no lenho central (Fig. 3
a,e).
26. Raque e pecíolos alados.
27. Folhas ternadas
S. piscatoría
27'. Folhas biternadas.
28. Núcleo seminífero globoso, piloso, sem crista
(Fig. 9 d)
S. lethalis
28'. Núcleo seminífero glabro, com crista
S. marginata
26'. Raque e pecíolos não alados.
29. Folíolos mais ou menos deltóides, com a porção
médio-superior denteada, tomentosa no dorso; domadas presentes
S. glabrata
29'. Folíolos ovados, inteiros, glabros, sem domácias
S. scopulifera
Descrição das Espécies
Serjania caracasana

(Jacq.) Willd. Spec. pi. 2(1): 465, 1799 (Figs. 2, 6, 9).

Folhas biternadas, glabras. Foliólulos com ápice acuminado e base atenuada,
de lanceolados e elípticos ou ovados, com domácias na face dorsal. Foliólulos terminais com 3,2-11,8 cm de comprimento e 1,4-4,6 cm de largura, os laterais com
1,2-10,3 cm de comprimento e 2-3,5 cm de largura. Pecíolos longos, com ca. de
9 cm de comprimento, peciólulos com ca. de 3,7 cm de comprimento.
Ramos cilíndricos, 6-8 estriados. Tirsos densos, pedúnculos com ca. de 9 cm
de comprimento e raque com ca. de 17 cm de comprimento. Cincinos com ca. de
quatro flores. Botões florais com 7-8 mm de comprimento e 3 mm de diâmetro;
pedúnculos dos cincinos com 5-7 mm de comprimento. Flor aberta com ca. de 9
mm de comprimento. Sépalas externas com aproximadamente 4 mm de comprimento e as internas com 5 mm de comprimento. Limbo superior de um par de pétalas com ca. de 5 mm de comprimento e o do outro par com 5,5 mm de comprimento, com lígula longa.
Fruto pouco cristado, de ápice emarginado, glabro, com ca. de 3,1 cm de comprimento e 2,7 cm de largura na parte mais larga; quando seco pardo-esverdeado,
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asa constrita abaixo do núcleo seminífero saliente, globoso, escuro quando seco,
com pericarpo interno glabro. Semente com ca. de 5 mm de comprimento e 5 mm
de diâmetro.
Distribuição Geográfica: México; Guatemala; Costa Rica; Cuba; Venezuela; Colômbia; Peru; Bolívia; Brasil: Amazonas, Pará, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais,
Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná; Paraguai; Uruguai; Argentina.
Material Examinado
Rio de Janeiro — Angra dos Reis: Ilha Grande, Reserva Biológica Estadual da Praia do Sul (13.XI.1984),
Pedrosa 1.110 & Fernandes918 (GUA). Cachoeira de Macacu: estrada para Friburgo próximo à Cachoeira de Macacu, s.d., Occhioni 7.525 (RFA). Campos: (27.IX.1922), Aguillar 152 (R) (29.VM.1947), Penna
s. n? (RB'60.769); Rio Preto (28.VII.1947), idem s. n? (RB 60.771) (VIII.1939), A. Sampaio 8.448 (R);
à beira do Paraíba (4.VII.1922), idem 75 (R) (20.VI.1912), idem3 (R). Casemiro de Abreu: Rio das Ostras,
no loteamento Praia Ouro Verde (27.VI.1983), D. Araújo 5.641 (GUA). Itaboraí: rio Guaraí (7.VII.1977),
D. Araújo 1.802 (GUA); à margem do Rio Guapimirim (19.V.1977), idem 1.675 (GUA). Macaé: restinga
a 4 km de Quiçamã (5.VI.1979), D. Araújo 3.101 & N. Maciel (GUA). Magé: rio Guapimirim (23.VI.1978),
D. Araújo2.066 (GUA) (21.VII.1977), 1809 (GUA) e (21.VII.1977), 1.816 (GUA). Mangaratiba: Ilha da Marambaia (14.VII.1983), Pace Et Ribeiro (RBR). Niterói: Itaipu, Morro das Andorinhas (01.VIII.1979), D. Araújo
3.147 et ai. (GUA); Saco de São Francisco (17.IV.1929), Brade 10.515 (R); Itapuca (01.VII.1968), Sucre
3.398 Et Braga 1.000 (RB). Paracambi: Belém (12.V.1881), Schwacke & Burlamaquis. n? (R). Paraíba do
Sul: à beira da estrada, entre a granja e Salutaris (24.VII.1984), Carauta et ai. 4.768 (GUA). Parati: Parati-Mirim, fazenda de Parati-Mirim, propriedade da Flumitur (29.VI.1977), C. de Almeida 233 et ai. (RB)
Petrópolis: Meio da Serra, (2.VIII.), Góes & Constantino 817 (RB); Carangola (VI.1944), Idem 672 (RB);
Serra de Petrópolis (8.VI.1937), M. Vieira 81 (R). Resende: Engenheiro Passos, Fazenda Três Pinheiros
(3.VI.1967), Occhioni 3.562 (RFA); Mauá, s. d., Schwacke s. n.° (R 129.623). Rio Bonito: Braçanã, Fazenda das Cachoeiras, s. d., Laclette, s. n? (R 129.655) e (13.VII.1974), 167. (R) Rio de Janeiro: estrada da
Gávea Pequena, próximo ao entroncamento com a estrada da Vista Chinesa (3.VII.1984), Angeli568 (GUA);
estrada da Gávea Pequena, próximo à estrada da Vista Chinesa (23.VIII.1984), idem 574 (GUA); estrada
da Vista Chinesa, perto da sede do DECAM (25.V.1976), D. Araújo 1.128 (GUA); Dois Irmãos (23.VII.1946),
A. Duarte 159 (RB); Recreio dos Bandeirantes (11.VII.1964), W. Hoehne 5.734 (RB); Restinga de Grumari (4.VII.1973), J. A. de Jesus2.406 (RB); Morro da Faxina, estrada do Grumari (10.VIII), 1972, idem 1.831
(RB); mata do Horto Florestal (8.VII.1929), Kuhlmann 1.169 (RB); Gávea, 29.VI.1940, idem 6.131 (RB);
Campo Grande, Serra do Mendanha (6.VII.1977), H. de Lima 97 (RB); Campo Grande, Rio da Prata
(6.VII.1977), idem (RB); Jacarepaguá, Morro do Pau da Fome (3.VII.1980), Lira 167 et ai. (GUA); Ilha
do Governador, morro acima da Bica (5.IX.1954), B. Lutz s. n? (R); Camorim (24.VII.1924), idem s. n.
(R); estrada do Camorim (27.VII.1924), idems. n° (R 129.559); Praia de Grumari (01.VIII.1977), L. Mautone 179 et ai. (RB); mata do pai Ricardo (17.VI.1946), P. Occhioni 579 (RB); próximo ao Piauí, alt. 50 m
s. m. (28.V1957), Pabst 4.231 (RB); Mendanha, estrada Serrinha (10.VII.1959), Pereira 58 (R); Morro Covanca, Reserva do IBDF, Floresta Três Rios (29.VIII.1977), Rodrigues 165 et ai. (RB); Maciço da Pedra
Branca, Jacarepaguá, estrada Pau da Fome (29.VIII.1977), idem 111 et ai. (RB); Rio Comprido (14.VII.1879),
J. de Saldanha 5.354 (R); Cascata Grande, Tijuca (19.VI.1872), idem 1.491 (R); Sapopemba, s. d., Schwacke
s. n° (R 129.578); Boca do Mato (23.VI.1917), A. Sampaio2.722 (R) e (10.VII.1914), 1.119 (R); Campo
Grande (29.VI.1945), F. M. Sampaio 7 (R); Parque Nacional da Tijuca, estrada da Vista Chinesa,,km 2,5
(26.V.1976), M. Vianna 714 Et Martins (GUA); Corcovado, s. d . , Warming 636 (R). Silva Jardim: Reserva
Biológica de Poço das Antas (7.VIII.1981), E. Guimarães & Mautone 1.237 (RB); Reserva Biológica de
Poço das Antas, Fazenda Portuense (9.IX.1981), idem 1.335 (RB). Teresópolis: Alto Teresópolis, alt. 850
m, s. d . , s. coletor RB 69.656. Material sem indicação de municípios: Cidade das Meninas, Cambuaba
(10.VI.1942), Carcerelli 72 (RB) (VIII.1958), O. A. Costas, n? (RFA); s. d . , C. V. Freire216 (R); s. d . , M.
Limas, n? (R); Trampolim (10.IX.1940), Kuhlmann s. n° (RB 139.967); s. d., Widgrens. n° (R 129.645).

Serjania clematidifolia
1825 Figs. 2,5,9).

Camb. in St. H i l . , Juss & Camb. Fl. Brás. Mer. í. 361,

Folhas biternadas, discolores. Foliólulos com ápice agudo, às vezes obtusos,
de base estreita .decorrente no peciólulo, pilosos, com pêlos mais abundantes na
face dorsal, com bordos crenulado-denteados, ciliados. Os foliólulos, quando secos, são pardo-escuros na face ventral e claro na dorsal, os terminais romboidal-ovados, de 2,8-7,5 cm de comprimento e 1,3-3 cm de largura, os laterais são elípticos,
curtamente peciolulados, com 1,3-5 cm de comprimento e 0,8-2,0 cm de largura.
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Pedúnculo com aproximadamente 6,5 cm de comprimento e raque com ca.
de 7 cm de comprimento. Sépalas internas com ca. de 5 mm de comprimento e
as externas com 4 mm de comprimento. Limbo superior de um par de pétalas com
ca. de 5 mm de comprimento e o do outro par com 4 mm de comprimento.
Fruto cristado, com ca. de 2,1 cm de comprimento e 1 cm de largura, piloso,
com pêlos curtos, ponto de inserção estreito, com ca. de 1 mm de largura: núcleo
seminífero saliente, perfeitamente distinto das asas, abaixo dele a asa é levemente
constrita, pericarpo interno com pêlos longos e vilosos.
Distribuição Geográfica: Brasil; nos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro.
Material Examinado
Rio de Janeiro — Bom Jesus de Itabapoana: margem do rio Itabapoana, Cachoeira da Fumaça, perto
de Calheiros (21.VIII.1982), Santos 70 et ai. (GUA). Maricá: Ponta do Fundão, Perto da lagoa da Barra
(28.X.1983), Sommer401 (GUA). Niterói: São Gonçalo (26.VIII.1876), Glaziou 8.604 (R); Marambaia, estrada Niterói-Friburgo, k m 22 (26.VIII.1965), W. Hoehne 6.093 (RB); Jurujuba, 1.887 R, Schwacke
s. n° (129.904); Morro da Viração, entre Saco de São Francisco e Piratininga, (VI.1923), C. Ternetzs. n?
(R. 10.655). Petrópolis: Mosela, s. d . , Saldanha 5.134 (R) e (RFA). Rio de Janeiro: Ilha do Governador,
s. d.,Armond308{R);
Irmão Maior do Leblon, no costão (15.V.1966), Carauta 323 {GUA); Copacabana,
s. d . , Diogo 9 (R); estrada da Vista Chinesa (VI.1916), Frazão s. n? (RB 7.339): Gávea (16.IV.1923), C.
V. Freira s. n° (R); encosta do Morro dos Cabritos (5.VI.1956), Kuhlmann s. n? (RB 568); Sumaré
(17.VII.1968), D. Medeiros 13 (RB); Jardim Botânico, cult. (01.V1936), Occhionis. n? (RB 219.453); estrada do Redentor, Km 5 (22.VI.1978), idem 8.587 (RFA); Horto Florestal (Jardim Botânico) (30.V.1927),
Pessoal do Horto Florestais, n? (RB 148.989); Guaratiba (VIII.1892), Pizarro s. n? (RFA 3.603); Serra
de Jacarepaguá, s. d . , Saldanha 5.091 (R); Pico de Santa Cruz, Fortaleza do Pico, 1.887, Schwacke
s. n? (R) e (15.VIII.1882), Saldanha 6.213 (R); Copacabana (2.VI.1887), Schwacke 5.539 (RB) e 1.887,
idems. n° (R. 129.841); Restinga da Prainha, perto da praia do Recôncavo (19.VI.1983), Sommer 340
(GUA) e (31.VII.1983), idem 382 (GUA); estrada da Vista Chinesa, logo após a Guarita (29.IX.1982), idem
317(GUA); estrada de Grumari (8.V.1969), Sucre 4.978 (RB); Copacabana, posto 2, Morro da Rua Felipe
de Oliveira (25.X.1967), idem 1.759 (RB); Parque Nacional da Tijuca, Mesa do Imperador (24.VI.1958),
Teixeira et ai, 3.930 (RB); estrada da Vista Chinesa (25.VII.1932), Vitorio s. n? (RB 148.957). Material
sem indicação de municípios: s d . , Armond 108 (R); (27.IX.1939), Brocca s. n? (RB 41.000).

Serjania communis Camb. in St. Hil. Fl. Brás. Mer. 7:362, 1827 (Figs: 3,4,8).
Folhas biternadas. Foliólulos denteado-crenados, levemente peciolulados, de
ápice agudo, acuminado, de base estreita, decorrente no peciólulo, densamente pilosos, os terminais ovado-lanceolados, com 4,5-7,6 cm de comprimento e 1,5-3 cm
de largura, os laterais elípticos, com 1,3-5,7 cm de comprimento e 0,7-2 cm de largura. Pecíolo com até 4,5 cm de comprimento, peciólulo terminal com até 2,5 cm
de comprimento.
Ramos triangulares, sulcados, com pêlos curtos. Pedúnculo da inflorescência
com ca. de 18 cm de comprimento e raque com 7,5 cm de comprimento. Em cada
cincino observam-se 4-5 botões florais. Botão floral com 3-4 mm de comprimento
e 1,5-2 mm de largura. Sépalas externas com ca. de 3 mm de comprimento e as
internas com 4 mm de comprimento. Limbo superior de um par de pétalas com
ca. de 6 mm de comprimento e do outro par com ca. de 5,5 mm de comprimento.
Fruto cristado, membranáceo, com ca. de 2,5 cm de comprimento e 1,9 cm
de largura na parte mais larga, cordiforme na base e emarginado no ápice, com pêlos muito curtos; ponto de inserção dos samarídeos estreito, com ca. de 0,5 mm
de largura, asa levemente constrita abaixo do núcleo seminífero; núcleo seminífero
quase plano e não perfeitamente distinto das asas, a não ser pelas ramificações das
nervuras mais pronunciadas; pericarpo interno com pêlos vilosos. Semente com
testa parda, lúcida, com ca. de 4 mm de comprimento. Funículo com ca. de 1 mm
de comprimento.
288

Somner & Barroso

Distribuição Geográfica: Venezuela, Peru, Brasil; nos estados da Bahia, Minas
Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina.
Material Examinado
Rio de Janeiro - Araruama: Rio Bacaxá (16.VI.1976), D. Araújo et ai. 1.183 (GUA) (16.VI.1976), Vianna 760etal. (GUA). Nova Friburgo: (V. 1935), B. Lutz5.890& Cochran (R). Nova Iguaçu: Tinguá, Serra
do Macuco (26.IX.1983), Somneretal. 390 (GUA). Petrópolis: (VI.1944), Góes Et Constantino 621 (RB);
Carangola (XI. 1944), Góes Et Constantino 668 (RB); Serra das Araras, Vale das Videiras (18.VI.1978), C.
M. Rizzini93& Martins 411 (RFA). Piraí: Estação Ecológica de Piraí, (9.VIII.1983), Carvalho 76 Et Pereira
12 (RBR) ibid (22.IX.1983), Pace Et Coelho Filho 26 (RBR); ibid, s.d., A. Peixoto Et et ai. 1906 (RBR);
Ribeirão das Lajes (5.VII.1983), A. Peixoto et O. Peixoto 1.874 (RBR). Rio Bonito: Braçana (VIII. 1974),
Laclette 168 (R) e (IX.1971), Laclette s. n? (R 146.236). Rio de Janeiro: entrada do Horto, Vista Chinesa, Km 4-6 (30.V.1972), A. de Jesus 1.609 (RB); estrada da Vista Chinesa, Km 3,30 (30.V.1972),
idem 1.652 (RB); estrada da Vista Chinesa, perto da casa do vigia (10.VIII.1979), Angeli43 (GUA); estra1
da>da Vista Chinesa, caminho do Encanamento (30.VI.1960), idem 58 (GUA); estrada da Vista Chinesa,
próximo ao DECAM (16V.1977), D. Araújo 1.670 (GUA); São Conrado (27.VI.1961), A. P Duarte 5.861
(RB); Morro da Urca (9.VI.1957), L. Duarte s. n? (R) e (9.VI.1957), Emmerich 20 (R); Barra da Tijuca (11.VII.1964), W. Hoehne 5.738 (RB); caminho da Represa do Camorim (25.VIII.1980), Leão 132
(GUA); Restinga de Itapeba, próximo ao canal das Taxas (22.V.1963), H. Martins 315 (GUA); estrada da Vista Chinesa, em frente ao Centro de Botânica (8.VI.1960), H. Martins 129 (GUA); Parque
Nacional da Tijuca, Sete Caixinhas (22.VI.1979), M. dos Santos 43 et ai. (GUA); Mangaratiba, Ilha da
Marambaia (14.VII.1983), Pace 14 et ai. (RBR); Morro da Covanca, Reserva do IBDF (29.VIII.1977), Rodrigues 163etal. (RB); estrada da Vista Chinesa (5.VII 1.1983), Sommer429 (GUA); estrada da Vista Chinesa, em frente ao Centro de Botânica (31.VIII.1983), idem 388 (GUA); estrada da Vista Chinesa, perto
da Toca dos Pereiras (2.VI.1982), idem 198 (GUA); Vargem Grande, estrada do Sacarrão (24.VII.1983),
idem 381 (GUA); matas do Pão de Açúcar (9.VI.1957), Travassos 260 (R); Maciço da Pedra Branca, à
beira da Represa do Camorim (25.VIII.1980), M. C. Vianna 1.522 (GUA). Silva Jardim: Reserva Biológica
Poço das Antas (3.IX.1981), Mautone 1.022 Et Guimarães 1.034 (RB). Teresópolis: Serra dos Órgãos
(12.V.1877), Glaziou 8.598 (R); Fazenda da Boa Fé (12.VIII.1942), Mello Filho s. n? (R 38.658) (V.1917),
A. Sampaio 2.509 (R); Serra dos Órgãos (8.VII.1946), S. Araújo s. n? (RB 57.349); Fazenda da Boa Fé
(15.VI.1943), H. Velloso 437 (R). Material sem indicação de municípios: s. d., s. coletor (R 146.241); s.
d., Freire 222 (R); s. d., Riedel 60 (R); (1875), Schwacke 1.182 (RI.
Serjania confertiflora

Radlk. Serj. Monogr.: 117.1875 (Figs. 3,8).

Folhas biternadas. Foliólulos denteados, de ápice agudo, mucronado, base longamente atenuada no peciólulo, os terminais ovados, com 4,7-7 cm de comprimento
e 2,8-3,5 cm de largura, os laterais elípticos, com 3-6, 3 cm de comprimento e 2-3 cm
de largura; observam-se domácias na face dorsal, e na face ventral pêlos nas nervuras. Pecíolos com aproximadamente 4,5 cm de comprimento e peciólulos laterais
com até 5 m m de comprimento. Estipulas triangular-ovadas.
Ramos 5-6 angulosos, canaliculados, sulcados. Fruto glabro, com ca. de 2,2
cm de comprimento e 2,2 cm de largura na parte mais larga, pouco cristado, base
dilatada, ápice obtuso, corri ca. de 8 mm de largura, asa constrita abaixo do núcleo
seminífero; núcleo seminífero comprimido, pericarpo interno tomentoso-flocoso.
Não se obteve material florífero para observação.
Distribuição Geográfica: Bolívia, Brasil; no estado do Rio de Janeiro, Paraguai.
Material Examinado
Rio de Janeiro — Cabo Frio: estrada beirando o pântano do Malbada (27.V.1986), D. Araújo 7.479 et
N. C. Maciel (GUA). Carmo: margem do rio Paquequer, s. d., N.Armond 107 (R). Rio de Janeiro: baixada de Guaratiba, mata secundária em cima de sambaqui (24.VI.1985), D. Araújo 6.924 (GUA).
Serjania

corrugata

Radlk. Serj. Monogr.: 131, 1985 (Figs. 5, 10).

Folhas "biternadas, perfumadas em material seco. Foliólulos inteiros, com um
dente num dos bordos, de ápice abruptamente atenuado, acuminado e de base decor
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rente no peciólulo, os terminais ovados, com 2,4-13,5 cm de comprimento e 0,8-6
cm de largura, os laterais elípticos, com 1,5-11 cm comprimento e 0,5-4,1 cm de
largura. Face ventral dos foliólulos glabra e a dorsal com poucos pêlos e domácias,
observam-se pequenos pontos (glândulas) em toda a lâmina. Peciolo com ca. de
4 cm de comprimento, peciólulo com ca. de 1 cm de comprimento.
Ramos com cinco costelas, com intercostas convexas profundas.
Pedúnculo com 3,5-19 cm de comprimento e raque com 4-7 cm de comprimento. Limbo superior de um par de pétalas com ca. de 6 mm de comprimento
e do outro par com 5,5 mm de comprimento.
Fruto cristado, glabro, com ca. de 4,5 cm de comprimento e 1,5 cm de largura;
ponto de inserção dos samarídeos mais ou menos largo, com ca. de 2,5 mm de
largura; núcleo seminífero mais ou menos saliente, perfeitamente distinto das asas,
com pêlos hirtos e curtos, pericarpo interno glabro. Quando o material está seco,
o núcleo seminífero é mais escuro do que as asas e a crista se dobra. Semente
oboval, brilhosa, com ca. de 6 mm de comprimento. Testa pardo-avermelhada, muito
dura e coriácea, tegma impregnado de uma substância negra. Embrião com ca. de
5 mm de comprimento.
Distribuição Geográfica: Brasil, nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e
São Paulo.
Material Examinado
Rio de Janeiro - Engenheiro Paulo de Frontin: (29VII.1950), A. X. Moreira 155 (R). Maricá: (24-26.111.1943),
Vidals. n? (R 39.274). Niterói: Restinga de Piratininga (2.1.1891), Schwackes. n° (R 129.553). Paracambi: Belém (12.V.1881), Schwacke & Burlamaqui s. n? (R 129.886). Petrópolis: Serra da Estrela, estrada
de rodagem Rio —Petrópolis (16.VI.1937), Kuhlmann 138 (RB 34.533). Resende: Parque Nacional de Itatiaia (29.II.1960), Barth 1.221 (RB). Rio de Janeiro: Restinga de Jacarepaguá, Pedra de Itaúna, lado oeste (25.V.1973), D. Araújo 191 (RB); Jacarepaguá, em frente ao autódromo (13.VIII.1983), M. R. Ascensão
ajuces.
n? (GUA25.603); Corcovado(12.IV.193D, Brade 10.718 (R); Pedra Bonita (14.VII.1957), Carauta 34 (R); Estrada da Vista Chinesa, km 1 (27.VI.1969), idem 845 (GUA) e (RB); Serra da Carioca, Vila
da Floresta, lado SE, perto da pedreira abandonada (28.X.1967), idem 468 (GUA); Corcovado (14.IV.1946),
Duarte 135 (RB) (4.IV.1961), idem 5.541 (RB); Gruta da Imprensa (20.111.1946), idem 91 (RB); restinga
de Jacarepaguá (15.IV.1959), Duarte 4.734 Et Pereira (RB); Pedra Bonita (14.VII.1957), Emmerich 35 (R);
Av. Niemeyer (13.IV.1958), idem s. n? (R); estrada da Gávea Pequena, próximo ao Km 1 (22.VII.1981),
H. Boudet Fernandes 165 (GUA); Praia de Paquetá, (10.11.1960), Flaster 70 (R); Pedra de Itaúna (10.IX.1970),
Fontella 432B D. Araújo (RB); Gávea, aos Dois Irmão (4.V. 1872), Glaziou 5.771 (R); Gávea (29.XI.1940),
Kuhlmann 6.128 (RB); Maciço da Pedra Branca, Morro do Pau da Fome (4.IX.1980), Lira249etal.
(R);
Restinga da Tijuca (22.IX.1942), O. Machados. n° (RB 75.368); Morro do Grajaú (28.IV.1947), L.E. Mello
Filho 552 (R); Paquetá (21.V.1960), A. Rangel 72 (R); Ilha de Paquetá, Praia da Moreninha (111.1932), A.
Sampaio6.331 (R); Ilha de Paquetá (20.V.1960), L. Scheinvar 106{R); Restinga de Itaipu, s. d . , Schwacke
s. n? (RB 83.550); Sacopã (6.IV.1943), O. A. Silva s. n? (RB 47.999); formação de encosta na estrada
de Jacarepaguá, a mais ou menos 90 m s. m. (10.IX.1971), Sucre 7.651 (RB); Av. Niemeyer (16.IV.1958),
Teixeira et ai. 3.605 (RB); Corcovado, s. d . , Warming 633 (RI. Teresópolis: 11883), M. Palma s. n? (R
129.771). Materiais sem indicação de município: (111.1926), B. Lutzs. n.° (R 15.931); s. d . , Riedel 128 (R);
s. d . , Sucre 9.924 (RB).

Serjania cuspidata Camb. in St. Hil., Juss. & Camb. Fl. Brás. Mer. 7:356.1.827
(Figs.3, 4, 8, 10).
Folhas ternadas. Foliólulos com bordos denteados, com pêlos ferrugíneos em
ambas as faces, os terminais de subarredondados a triangulares, de ápice cuspidado e base truncada a levemente emarginada, com 5-10 cm de comprimento e 3,5-7,5
cm de largura, os laterais ovados, atenuados na base, com 5,0-8,2 cm de comprimento e 2,6-5,8 cm de largura. Peciolo com ca. de 4 cm de comprimento, peciólulos laterais com 2,5 cm de comprimento.
Ramos triangulares, com densa pilosidade, pêlos hirtos, ferrugírieos, dispostos nos ângulos.
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Pedúnculo com aproximadamente 16 cm de comprimento e raque com 12 cm
de comprimento. Flor masculina com bractéolas compridas, lineares e pilosas, com
pêlos hirtos nas margens. Sépalas internas com ca. de 4,5 mm de comprimento
e as externas com 3,5 mm de comprimento. Limbo superior de um dos pares de
pétalas com ca. de 6 mm de comprimento e o outro par de 5,5 mm de comprimento.
Fruto subelíptico, emarginado no ápice, com ca. de 3,5 cm de comprimento
e 2,5 cm de largura na parte mais larga, piloso, com pêlos alvos e simples, finos,
principalmente sobre os núcleos seminíferos; ponto de inserção dos samarídeos estreito, com ca. de 0,5 mm de largura; núcleos seminíferos planos, não perfeitamente distintos das asas, pericarpo interno piloso, revestido por pêlos flocosos, longos
e brancos. Embrião com ca. de 6 mm de comprimento, funículo com 1 mm de comprimento.
Distribuição Geográfica: Brasil, nos estados de Alagoas, Bahia, Minas Gerais e
Rio de Janeiro.
Material Examinado
Rio de Janeiro — Angra dos Reis: Ilha Grande, Reserva Biológica Estadual da Praia do Sul (13.XII.1983),
D. Araújo5.833 (GUA) e (15.11.1984), Somner 428 et ai. (GUA). Araruama: Praia Seca, Cômoros da Lagoa Pitanguinha (20.XII.1982), Somner304 (GUA). Cabo Frio (16.X.1938), AIston-Lutz 69 (R). Campos:
(26.IX.1922), Aguillar 145 íW. MacaéíRestinga de Cabiúnas I5.V.198V, D. Araújo 4.397e N. Maciel (GUA).
Mangaratiba: Ilha de Marambaia (111.1942), Mello Filho B Newton Santos s. n? (R 129.552). Parati: Parati-Mirim (7.XII.1976), D. Araújo 1.406 et ai. (GUA). Petrópolis: (XII.1944), Góes B Constantino 845 (RB);
Rio-Petropólis, Km 29 (20.X.1938), AIston-Lutz 102 (R). Resende: Itatiaia (24.1.1936), C. Porto 2.867
(RB). Rio Bonito: Braçanã, Fazenda das Cachoeiras (7.V.1978), Laclette 574 (R). Rio de Janeiro: Gávea
(16.111.1914), s. coletor 1.076 (R); Estrada da Vista Chinesa, em frente ao Centro de Pesquisas (10.VIII.1960),
Angeli61 (GUA); Morro Cara de Cão (25.X.1970), Carauta 1.245 (RB e GUA); Pão de Açúcar, Costão,
abaixo do Paredão da Fome (20.IX.1959), idem 78 (R); morro Cara de Cão (23.IX.1979), idem 3.254 et
ai. (GUA); Restinga da Tijuca (8.X.1946), Apparício B Pereira364 (RB); Estrada da Vista Chinesa (4.11.1928),
Brade 70.574(R);Maciçoda Pedra Branca, Pau da Fome (11. XII.1980), Casari 377 et ai (GUA) e(4.IX,1980),
Casari336BAscensão9(GUA);
entre Furnase Alto da Boa Vista (11.111.1959), Duarte4.631 B Pereira (GUA);
Avenida Niemeyer (11.VII.1961), Duarte 5901 (RB); Leblon (15.XI.1945), idem s. n.°(R 45.766) e (R 45.765);
Estrada da Vista Chinesa, s. d . , Frazão s. n? (RB 7.338); Botafogo, Morro da Babilônia (9.VIII.1862),
Glaziou 46 (R); Caminho do-Macaco (3.VIII.1978), idem s. n? (R 101.595); Covanca (23.111.1946), Hans
55(R)(12.X.1945), idem42(fí);
Lagoa Rodrigo de Freitas (VIII.1913), F. Hoehne 142(R); Barra da Tijuca
(26.111.1964), W. Hoehne 5.649 (RB); Grumari, Morro da Faxina (25.IV.1972), A. de Jesus 1.502 (RB);
Gávea Pequena (22.111.1972), Lagasa9 (GUA); Maciço da Pedra Branca, Pau da Fome (4.IX.1980), Lira241
etal. (GUA); Tijuca (2.V.1931),B. í.ufz594(R); Restinga da Tijuca (01.IV.1947), O. Machados. n?(H 75.357)
e (6.IV.1946), idem s. n? (RB 75.361); Ilha do Governador, Queimados e (1.876), Netto s. n? (R); próximo
ao Jardim Botânico, na orla das matas da Companhia América Frabril (10.IV.1944), Occhioni s. n? (RB
49.307); arredores do Jardim Botânico do Rio de Janeiro (X.1962), idem s. n? (RFA 6.503); estrada da
Pavuna. a São Bento (VIII.1938), Passarellis. n? (R 129.854); Praia Vermelha, Morro da Urca (2.IX.1980),
D. Pedrosa 117 B Lins 164 (GUA); matas do Jardim Botânico (7.XII.1966), Pereira 10.503 (HB); AMPA
da Praia Vermelha, encostado ao Morro do Pão de Açúcar (13.IV.1977), Rodrigues 80 (RB); Engenho
de Dentro (4.IV.1946), M. Rosas, n? (R 43.885); Via Macaco (3.X.1878), Herb. J.
Saldanha4.955(RFA);
Boca do Mato (19.VII.1916), A. Sampaio 1.588 (R); Jacarepaguá, à margem da estrada (XI.1923), idem
s. n° (R 129.804); Avenida Niemeyer (13.IV.1958), E. dos Santos s. n? (R 146.240); Sapopemba, s. d . ,
Schwacke s. n° (R); Estrada da Vista Chinesa, Km 2 (22.VI.1982), Somner B Angeli302 (GUA); Morro
da Urca (2.IX.1980), Somner B Silva 83 (GUA); Morro Macedo Sobrinho (21.VII.1968), Sucre3.280 (RB);
Restinga de Jacarepaguá (10.XII.1971), idem 8.085 (RB); Copacabana, posto 6, Morro do Pavão
(21.VIII.1967), idem 1.567 (RB); Baía de Sepetiba, Ilha Siri Pestana (2.XI.1967), Sucre 1794 B Gottsberg
(RB); Estrada das Canoas (01.XI.1966), Sucre 1.278 et ai. (RB); Avenida Niemeyer (16.IV.1958), 7e/xe/ra
etal. 3.606 (RB); Barra da Tijuca (13.11.1968), Trinta 1.373 et ai. (R); Restinga de Copacabana (X.1897),
Ule 4.482 (R); Estrada da Vista Chinesa, Km 3 (11.XI.1977), M. C. Vianna 1.232 etal. (GUA). Saquarema: (IV.1952), Capell s. n? (FCAB 2.431); mata de restinga perto da Lagoa de Jacarepiá (28.X.1983),
Somner 398 (GUA) Teresópolis: Granja Mafra (28.V.1977), L. Carvalho 540 (RB); Campo das Antas
(111.1942), Mello Filhos. n.°efa/.(R 37.265); nova estrada Rio-Teresópolis (30.IV.1959), Occhioni 1.645
(RFA). Materiais sem indicação de municípios: s. d . , Burie s. n? (RB 37.969); (29.111.1937), Kuhlmann
s. n? (RB 14.938); s. d . , Saldanha 1.490 (R); (111.1924), A. Sampaio 3.910 (R).
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Serjania deflexa Gardn. in Hook. Lond. Journ. 2: 337, 1843 (Fig. 7).
Folhas biternadas. Foliólulos denteados, de ápice acuminado e mucronado e
de base atenuada no peciolulo; os terminais são ovados, com 2-10,5 cm de comprimento e 0,7-4,5 cm de largura, os laterais são elípticos ou lanceolados, com 1,2-9,1
cm de comprimento e 0,3-4,0 cm de largura. Observaram-se pontos (glândulas) e
pêlos setosos na face ventral dos foliólulos, e na face dorsal pêlos lanuginosos. Pecíolo com 2,5-4 cm de comprimento e peciolulo bem curto, com ca. de 4 mm de
comprimento.
Ramo densamente piloso, com pêlos hirsuto-setosos. Pedúnculo com 6,2-8,5
cm de comprimento e raque com 4,6-11 cm de comprimento. Sépalas menores com
ca. de 3,5 mm de comprimento e as maiores com 4 mm. Limbo superior de uma
das pétalas com aproximadamente 5,5 mm de comprimento e o do outro par com
5 mm de comprimento.
Frutos jovens, cristados, elípticos; núcleo seminífero com pêlos setosos.
Não se obteve material frutífero em estádio adulto, para observação.
Distribuição Geográfica: Brasil, nos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro.
Material Examinado
Rio de Janeiro - Resende: Itatiaia, Km 8, a. 1.300 m (29.V.1935), Brade 14.662 (RB); trajeto de Eng.
Passos para entrada da estrada para Agulhas Negras, mais ou menos 850 m s. m. (30.V.1969), Sucre
5.200 & Plowmann2.900
(RB). Nova Friburgo: s. d . , C. Freire 262 (R). Petrópolis (IV.1944), Góes &
Constantino 393 (RB); Pedro do Rio, Rocinha, alt. 600 m s. m. (6.IV.1968), Sucre 2.647 & Braga (RB).
Teresópolis: Campo Lindo, Granja Mafia (28.V.1977), L. Freire de Carvalho 539 (RB); Serra dos Órgãos
(12.V.1863), Glaziou 141 (R).

Serjania dentata (Vell.) Radlk. Serj. Monogr.: 144,1875 (Figs. 1, 6).
Folhas ternadas, reticuladas, cartáceas. Foliólulos com ápice apiculado e base
decorrente no peciolulo, com bordos denteados, ocorrendo um ou dois pares de
dentes no bordo superior, e na extremidade de cada um deles um hidatódio, na face ventral brilhantes, fusco-esverdeados, e na face dorsal, pálidos e opacos, foliólulos terminais ovados, com 3,8-12 cm de comprimento e 2,1-7,5 cm de largura; os
laterais são ovados-lanceolados, com 2,2-11 cm de comprimento e 1,4-6 cm de largura. Raque foliar alada. Pecíolo com 1,5-5,5 cm de comprimento, peciolulo com
3-9 cm de comprimento.
Ramo glabro, com estrias vináceas, 5 anguloso.
Pedúnculo com 3-6,5 cm de comprimento e raque com 4,5-9 cm de comprimento. Flores aromáticas, de cor alvo-amareladas. Limbo superior de um par de
pétalas com ca. de 3,5 mm de comprimento e o do outro par com 4,2 mm de comprimento. Limbo inferior com crista bicorniculada em um par de pétalas e no outro
par com crista corniculada. Fruto glabro, sem cristas, com ca. de 3 cm de comprimento e 2,5 cm na parte mais larga, às vezes com estrias vináceas; ponto de inserção dos samarídeos largo, com ca. de 3 mm de largura, asa constrita abaixo do
núcleo seminífero; núcleo seminífero pouco saliente, com pericarpo interno glabro.
Embrião com ca. de 3,5 mm de comprimento.
Distribuição Geográfica: Brasil, nos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro.
Material Examinado
Rio de Janeiro — Angra dos Reis: Ilha Grande, Reserva Biológica Estadual da Praia do Sul, na extremidade leste da Praia do Leste (10.IV.1984), D. Araújo 6.178 et ai. (GUA); Ilha Grande, Reserva Biológica
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Estadual da Praia do Sul, Praia do Sul (14.11.1984), Somner426 (GUA). Cabo Frio: Arraial do Cabo, Praia
do Pontal (2.111.1951), L. E. Mello Filho 1.226 IR). Campos: (II. 1880). s. coletor (RFA 3.606). Casimiro
de Abreu: Restinga da Barra de São João e Rio das Ostras (21.111.1979), Jouvin 429 (RB). Maricá: (111.1976),
Occhioni 7.883 (RFA). Niterói: Lagoa de Piratininga (29.111.1983), J. Garcia da Silva s. n? (GUA). Rio
de Janeiro: Restinga de Grumari (8.111.1935), C. Freire 603 (R); Praia do Cardo, perto da Praia do Recôncavo (10.IV.1983), J. Garcia da Silva s. n.°; Restinga de Copacabana (26.111.1871), Glaziou 4772 (R); Barra da Tijuca (31.111.1964), W. Hoeline 5700 (RB) e (26.111.1964), idem 5652 (RB); estrada de Guaratiba
(4.IV1972), A. de Jesus 1.401 (RB) e 1.408 (RB); Restinga de Grumari (24.11.1972), idem 1.325 (RB);
estrada de Guaratiba com estrada de Itapuca, (13.111.1972), A. de Jesus Et Laroche 1.354 (RB); Barra
da Tijuca (23.1.1943), Kuhlmann6.225(RB); Jardim Botânico (6.IV.1946), idemidems. n.°IRB 1.439); Restinga
de Jacarepaguá (17.IV.1939), B. Lutz 1.392 (R) e idem 1.398 (R); Restinga do Recreio dos Bandeirantes
(15.111.1931), idem s. n? IR) e 1.516 IR); Restinga de Jacarepaguá (17.IV.1939), idem 1.398 (R); Restinga
da Barra da Tijuca (12.11.1960), Martins 127 (GUA); Restinga da Tijuca (9.IV.1945), O. Machados,
n?
(RB75.362) (I.IV.1946), idems. n.°(RB 75.358) (5.IV.1945), idems.n." (RB75.359); ílhad'Água (28.11.1950),
L. E. Mello Filho 1.037 (R); Restinga da Barra da Tijuca (8.11.1947), E. Pereira 539 (RB); Restinga da Barra
da Tijuca (24.11.1959), E. Pereira 4.502 & Duarte (RB) e (RFA); Restinga de Jacarepaguá (10.IX.1958),
E. Pereira 4.290 et ai. (RB); AMPA da Praia Vermelha, encostado ao Morro do Pão de Açúcar (13.IV.1977),
/. Rodrigues 82 et ai. (RB); Restinga do Recreio dos Bandeirantes (15.111.1964), N. Santos 5.095 IR);
estrada Barra—Jacarepaguá (16.XII.1971), Sucre8.118 (RB); Restinga de Jacarepaguá, alagadiço arbustivo situado ao norte da Pedra de Itaúna (7.IV.1970), Sucre et ai. 6.538 (RB); Restinga do Recreio dos
Bandeirantes (16.IV.1958), Teixeira etal. 3.638(RB); Ilha do Governador, Jardim Guanabara (21.111.1964),
Z. Trinta 503 Et Fromm 1.579 (R); Barra da Tijuca (13.11.1968), Z. Trinta 1.394 et ai. Restinga de Copacabana (111.1896), Ule3.659 (R) e s. d., 51 (R). São Pedro da Aldeia: Núcleo Experimental de Água (10.1.1980),
Lane s. n? (NIT 739); Núcleo. Experimental de Iguaba Grande (10.1.1980), idem s. n? (NIT 752) e (NIT
755). Saquarema: Restinga de Itaúna (7.11.1983), C. Farney 237 (RB).

Serjania elegans Camb. in St. Hil., Juss. & Camb. Fl. Brás. Mer. 7: 358,1827.
Serjania paleata

Radlk., Serj. M o n o g r . : 130,1875, s y n . nov (Figs. 1, 8).

Folhas biternadas, discolores inteiros, raramente com um ou dois dentes nos
bordos, de ápice agudo acuminado e mucronado e base atenuada no peciólulo. Foliólulos terminais elípticos ou lanceolados, com 4,5-7 cm de comprimento e
1,7-2,5 cm de largura, os laterais lanceolados, com 2,7-6,0 cm de comprimento e
1,5-2,3 cm de largura. Pecíolo com ca. de 3,5 cm de comprimento e o peciólulo
lateral com ca. de 1 cm de comprimento.
Ramos 5 costados, com pêlos curtos. Pedúnculo com ca. de 12 cm de comprimento e raque com até 18,5 cm de comprimento. Sépalas externas com ca. de 5
mm de comprimento e as internas com 5,5 mm de comprimento. Limbo superior
de uma das pétalas com aproximadamente 6 mm de comprimento e o do outro
par com 6,5 mm de comprimento.
Fruto cristado, piloso, com ápice plano, com ca. de 3 cm de comprimento e
2,5 de largura na parte mais larga; ponto de inserção dos samarídeos estreito, com
ca. de 0,5 mm de largura; núcleo seminífero plano, com pêlos setosos, pericarpo
interno glabro. Semente com aproximadamente 7 mm de comprimento e 5 mm de
diâmetro.
Distribuição Geográfica: Brasil, nos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro.
Material Examinado
Rio de Janeiro — Macaé: Fazenda Crubixaes, Picada em direção à Pedra do Frade, a mais ou menos
1.000 m s. m. (30.VII.1982), C. Farney 55 (RB). Petrópolis: estrada de terra para a Represa do Rio CaxamJou Grande (19.VII.1978), Carauta 2.985 8- Oliveira (RB); Caxambu (1946), Góes 19 (RB); Carangola
"(2.VI.1943), Góes Et Constantino 112 (RB) e (XII.1943), idem 963 (RB); Correas (VI.1944), idem 644 (RB) e
(1947), Góes54(RB). Resende: Itatiaia - Lagoazul (24.IV.1932), Campos Porto 2.245 (RB), (15.VI.1963), E. Pereira7.637(HB)elRB)A26S/A96n,E.Pereira&Pabst5.597MB)A\/n.938).L.Lanstyak224(RB)e225{RB);
Três Casas (15.X.1922), Campos Portos. n.°(RB 20.894); à margem do córrego, a 800 m. s. m., s. d, Tamandaré Et Brade 1.648 (RB); perto de Campo Belo (19.VII.1872), Glaziou 5.775 (R); Serra do Itatiaia, alt.
970 m s. m. (V.1926), Sampaio 4.707 (R); Rio de Janeiro: Vista Chinesa (30.V1943), Guerra s. n? (RB
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48.272); Matas do Corcovado (23.V.1942), O. Silva s. n? (RB ,47.546); Morro Queimado, entre 580-620 m
s. m. (01.XII.1971), Suem 7.992 (RB). Teresópolis: Serra dos Órgãos (111.1940), Brade s. n." (RB 43.447);
São José do Rio Preto (12.VI.1960), Emmerich 282 (R); Fazenda da Boa Fé (14.VIII.1942), L. E. Mello
Filho s. n? (R 38.660); (2.V.1917), A. Sampaio 2.402 (R); alt. 950 m s.m. (16.XI.1952), J. Vidal II (912)
(R). Material sem indicação de municipio: (1884), Bello (R 129637).

Comparando-se as diagnoses de S. eleganseS. paleata (Radlk., 1956), verificouse que as características diferenciais são insignificantes para mantê-las como táxons separados.
A revisão das coleções dessas entidades, referentes às espécies ocorrentes no
estado do Rio de Janeiro e depositadas nos herbários do Jardim Botânico do Rio
de Janeiro e Museu Nacional, mesmo os exemplares estudados e determinados pelo
classificador de uma delas (S. paleata Radlk.), mostrou-se bastante semelhante,
e sem diferenças significativas.
Desse modo, resolveu-se sinonimizar S. paleata Radlk. com S. elegans Camb.
Serjania eucardia Radlk. Serj. monogr.: 121., 1875 (Figs. 1,4).
Folhas biternadas, cartáceas. Foliólulos de ápice agudo ou arredondado-apiculado, e base decorrente no peciólulo, densamente pubescente-velutinos, com bordos subserreado-denteados; foliólulos terminais romboidais ou ovados, com 3-17
cm de comprimento e 1,9-10,5 cm de largura, os laterais são ovado-lanceolados,
com 1,8-16 cm de comprimento e 1,1-8 cm de largura. Pecíolos com até 17 cm de
comprimento e peciólulos com 0,2-4,0 cm de comprimento.
Ramo densamento piloso, com pêlos glandulosos misturados com pêlos
velutino-tomentosos, sulcados, com 5-6 costelas.
Pedúnculo com ca. de 10 cm de comprimento e raque com ca. de 10 cm de
comprimento. Limbo superior de um par de pétalas com ca. de 6 mm de comprimento e o do outro par com 5,5 mm de comprimento. Limbos inferiores com lígula
de tamanho médio.
Fruto cristado, com ca. de 4,5 cm de comprimento e 4 cm de largura na parte
mais larga, piloso, com pêlos glandulosos dispersos por todo o fruto e pêlos simples nos bordos; ponto de inserção dos samarídeos pouco largo, com ca. de 2 mm
de largura; núcleo seminífero mais ou menos saliente, escuros quando secos, pericarpo interno piloso, com pêlos vilosos.
Distribuição Geográfica: Brasil, no estado do Rio de Janeiro.
Material Examinado
Rio de Janeiro — Cabo Frio: Ponta do Gabriel, ao nível do mar (17.IV.1952), L. Smith 6.660 et ai. (R).
Campos: (1939), A. Sampaio s. n? (R); Mata da Baronesa (11.1939), idem 7.890 (11.1939), 7.911 (R). Itaboraí: Marambaia, estrada Niterói - Friburgo, Km 22 (26.VIII.1965). W. Hoehnc 6.093 (RB); Macaé: na
estrada para Lagoa Comprida (27.IV1982), D. Araújo 4.983 & N. Maciel (GUA). Maricá: Bambuí (3.111.1976),
R. Fernandes de Oliveira 161 (GUA); Ponta do Fundão (24.11.1983), Somner 342 (GUA); picada da Represa de Maricá (1-2.V.1943), J. Vidal s. n? (R 39.001). Rio de Janeiro: Lagoa de Marapendi, estrada do
autódromo (10.IV.1972), J. Almeida 1.461 (RB); Restinga de Itapeba (22.X.1963), C. M. Chaves41 (GUA)
e (RB); Barra da Tijuca (IV.1934), Freire 537 et ai. (R); Barra da Tijuca (30.XII.1964), W. Hoehne 5.961
(RB) e (20.V1965); Recreio dos Bandeirantes (1.1935), B. Lutz860 (RI; Barra da Tijuca 11.944), O. Machados. n.°(RB 75.846), Reserva Biológica de Jacarepaguá (7.X.19831, Somner 393 (GUA); Reserva Biológica de Jacarepaguá (11.VIII.1965), Strang s. r>." (GUA); Restinga de Jacarepaguá (0I.VII.1958), Teixeira
et ai. 3.947 {RB); Estrada do Sumaré (28.V1958), idem 3.832 (RB); Barra da Tijuca (13.11.1968), Z. Trinta
1.385 et ai. (R); Restinga de Jacarepaguá (26.IV.1895), f / e 3.658 IR); Estrada da Vista Chinesa, Mesa
do Imperador (22.VII.1977), A. Vaz 204 (RB); Ponta de Semambetiba (11.1948), Vidal III 1.671 (R) e
117.11.1948), /// 1.648 (R).
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Serjania fuscifolia Radlk. Serj. Monogr.: 221. 1875 (Figs. 2, 5, 7).
Folhas biternadas. Foliólulos de ápice agudo e base atenuada, denteados, com
mais pêlos na face dorsal que na ventral, os terminais romboidais, com 3,5-8 cm
de comprimento e 1,7-4,2 cm de largura, os laterais elípticos, com 2,8-7,5 cm de
comprimento e 1,2-3,2 cm de largura. Peciolos com ca. de 4 cm de comprimento
e peciólulos com até 2 cm de comprimento.
Ramos angulosos, com oito costelas. Pedúnculo com ca. de 8 cm de comprimentop e raque com 16,5 cm de comprimento. Sépalas externas com aproximamente 2,5 mm de comprimento e as internas com 3 mm de comprimento. Limbo
superior de um par de pétalas com ca. de 3,5 mm de comprimento e o do outro
par com 4 mm de comprimento.
Não se obteve material frutífero para observação.
Distribuição Geográfica: Brasil; nos estados do Pará, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo; Paraguai; Argentina.
Material examinado
Rio de Janeiro — Bom Jesus de Itabapoana: estrada para Calheiros, entre Bom Jesus de Itabapoanc
e Barra de Piratininga, (21VIII.1982), CM. Rizzini 142 (GUA) e (21.VIII.1982), M. Rosa 60 (RBR). Niterói:
Itaipuaçu, Pico do Alto Moirão (23.V.1983),/Vidreafa 54Setal. (RB) e (14.IV.1982), idem477(USU). Petrópolis: Petrópolis a Santo Antônio (8.V.1876), Glaziou 8.292 (R); Mosela (1879), Saldanha s. n? (R.
101.604). Rio de Janeiro: Pedra Bonita (3.VII.1932), Brade 11.804 (R); estrada da Vista Chinesa Km 0,5
(28.VII.1982), Somner etAngeli202(GVA).
Teresópolis: Serra dos Órgãos, Pedra do Sino, Vidal II302 (R).

Serjania

glabrata

Kunth, in H. B. K. IMov. Gen. Spec. 5: 85. 1821 (Figs. 3, 9).

Folhas biternadas, discolores. Foliólulos de ápice acuminado, mucronado, e base
decorrente no peciólulo, com bordos denteados e ciliados, com pêlos pubescente-velutinos, mais pilosos na face dorsal do que na ventral; na face dorsal observam-se domácias. Quando secos, os foliólulos apresentam a face ventral castanho-clara, e a dorsal amarelo-esverdeada, os terminais são romboidais, com 5,5-9,t
cm de comprimento e 3-6,5 cm de largura, os laterais são elípticos, com 2,5-7,5
cm de comprimento e 1,5-3,6 cm de largura. Peciolos com ca. de 6 cm de comprimento, peciólulos com até 1 cm de comprimento.
Ramos pilosos e costados. Pedúnculo com aproximadamente 8,5 cm de comprimento, e raque com 7,5 cm de comprimento. Sépalas externas com ca. de 3 mm
de comprimento, e as internas com 4 mm de comprimento. Limbo superior de um
par de pétalas com ca. de 4 mm de comprimento e do outro par com ca. de 4,5
mm de comprimento.
Fruto piloso, emarginado no ápice, com ca. de 3,2 cm de comprimento e 2,6
cm de largura na parte mais larga; ponto de inserção dos samarídeos estreito, com
ca. de 1 mm de largura; núcleo seminífero saliente, com nervuras bem evidentes;
abaixo deste a asa apresenta uma constrição, pericarpo interno com pêlos flocosos. Semente com ca. de 4 mm de diâmetro.
Esta espécie não se encontra registrada nos herbários do estado do Rio de Janeiro, embora conste da lista de material examinado na monografia de Radlkofer
(1956). Sua descrição foi feita através do exame do material coletado em outros
estados e depositados no herbário do Museu Nacional.
Distribuição Geográfica: Equador; Peru; Bolívia: Brasil, nos estados do Amazonas, Piauí, Ceará, Pernambuco, Alagoas, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São
Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul; Paraguai; Argentina.
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Material Examinado
Mato Grosso: Salobra, 1942, N. Santos s/n? (R). Piauí: fazenda Sitio Novo, sertão do Piauí, (8.1.1972),
A. Luna Peixoto 22 (R). Ceará: s.d., Frei Alemão e M. de Cysneiros 237 (R): Hotel Pirapora, Maranguape, (15.VII.1935), F. Drouet2256 (R); 1910, A . Loéfgren 502 (R); Cedro (31.X.1910), A . Loèfgren 763 (R).
Rio Grande do Norte: Chapada de Apodi, (22.VII.1960), A . Castellanos 22932 (R). Pernambuco: Arredores
do município de Sertânia (6.III.1933), H. Mont 15/33 (R); fazenda Peixe, Pesqueira, (22.11.1962), E. Santos
1108, E. Fromm 1076e J. Sacco(R). Alagoas: s.d., L. Nettos/n? (4). Bahia: Município de Jacobina, Caatinga do Moura, 1890, Schreiner s/n? (RJ); Joazeiro, horto florestal, (VII.19127), Zehnthner 134.922 (R).
São Paulo: Campos da Bocaina, (12.11.1878), Gía*iou 15417 (R); s.d., A . Loèfgren 365 (R).

Serjania gracilis

Radlk. Serj. Monogr.: 134. 1875.

Serjania macrostachya

Radlk. Serj. Monogr.: 135. 1875., syn. nov. (Fig. 1).

Folhas biternadas, discolores, Foliólulos inteiros, pilosos, de ápice longamente
acuminado e base decorrente no peciólulo; os terminais são elípticos ou elíptico-lanceolados, com 3,5-10,5 cm de comprimento e 1-3 cm de largura, os laterais são elípticos, com 3-7,5 cm de comprimento e 1,3-3 cm de largura. Estipulas pequenas,
pilosas, triangulares ou ovadas. Pecíolos canaliculados, com até 6,5 cm de comprimento; peciólulo com ca. de 2,5 cm de comprimento.
Ramos 5 angulosos, levemente convexos. Pendúnculo com 4,8-6 cm de comprimento e raque com 5,5-8 cm de comprimento. Sépalas externas com aproximadamente 4 mm de comprimento, e as internas com 5 mm de comprimento. Limbo
superior de um par de pétalas com aproximadamente 5,5 mm de comprimento e
o do outro par com 6 mm de comprimento.
Fruto cristado, com pêlos curtos, com ca. de 2 cm de comprimento e 2 cm
de largura na parte mais larga, de base dilatada; ponto de inserção dos samarídeos
mais ou menos largo, com ca. de 2 mm de largura; asa mais ou menos constrita
na base do núcleo seminífero; núcleo seminífero saliente, com pericarpo interno
glabro.
Distribuição Geográfica: Brasil, no estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São
Paulo, Paraná e Santa Catarina.
Material Examinado
Rio de Janeiro — Campos: Granja Bonsucesso, 13 (IV.1918), A. Sampaio2.896 (R). Maricá: (20-25.IV.1943),
Vidals. n.° (R 38.966). Niterói: Itaipu, Praia Grande (18.V.1872), Glaziou 5.768 (R). Resende: Pedra da
Divisa, alt. 1.900 m (28.V.1935), Brade 14.661 (R); Campo Bello, s. d . , Glazious. n? (R 101.605). Rio de
Janeiro: Caminho do Pai Ricardo, a mais ou menos 510 m s. m. (26.VII.1973), Sucre 10.059 et ai. (RB);
Serra da Carioca (VI.1945), Occhioni 338 (RB).

Comparando-se as descrições de S. gracilis e S. macrostachya (Radlkofer, 1956),
verificou-se que as características diferenciais eram insignificantes e que o autor
não observou frutos em S. macrostachya, caráter indispensável para diferenciação
da espécie.
A revisão das coleções referentes ás espécies encontradas no estado do Rio
de Janeiro e depositadas nos herbários do Jardim Botânico do Rio de Janeiro e
Museu Nacional, mesmo o isótipo de S. macrostachya que não apresenla frutos,
mostrou-se bastante semelhante, não havendo razão para a separação dos dois táxons.
Desse modo, resolveu-se sinonimizar S. macrostachya Radlk. com S. gracilis
Radlk.
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Serjania grandiflora
1827 (Fig. 2).

Camb. in St. Hil., Juss & Camb. Flor. Brás. Mer. 1: 360,

Folhas biternadas, discolores, glabras. Foliólulos com ápice agudo, base atenuada no peciólulo, domácias na face dorsal; os terminais são ovados, com 3,4-12
cm de comprimento e 1,2-5,3 cm de largura, os laterais ora ovados, ora elípticos,
com 3-11 cm de comprimento e 1,1-4,5 cm de largura. Pecíolos longos, com ca. de
8.5 cm de comprimento, peciólulos com ca. de 2,8 cm de comprimento.
Ramos cilíndricos, 8 estriados.
Pedúnculo com aproximadamente 9,5 cm de comprimento e raque com 10 cm
de comprimento. Tirsos longos, cada cincino com ca. de 2-4 flores. Botões florais
grandes, com aproximadamente 1 cm de comprimento e 5 mm de diâmetro; pedúnculo do cincino com ca. de 8 mm de comprimento. Flor aberta com aproximadamente 1,7 cm de comprimento. Sépalas externas com ca. de 7 mm de comprimento e as internas com ca. de 8,6 mm de comprimento. Limbo superior de um
par de pétalas com ca. de 10,5 mm de comprimento e o do outro par com 10 mm
de comprimento.
Fruto glabro, com ápice emarginado, com ca. de 4,5 cm de comprimento e
3.6 cm de largura na parte mais larga, sem cristas; ponto de inserção dos samarídeos estreito, com ca. de 1 mm de largura, asa constrita abaixo do núcleo seminífero; núcleo seminífero pouco saliente, escuro quando seco, com pericarpo interno
glabro.
Distribuição Geográfica: Brasil, nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e
São Paulo; Paraguai.
Material Examinado
Rio de J a n e i r o :

Estrada G r a j a ú - J a c a r e p a g u á

Serjania ichthyoctona

(24.VI.1958), E. Pereira

et ai. 3.928

(RB).

Radlk. Serj. Monogr.: 230. 1875 (Fig. 3).

Folhas biternadas, coriáceas. Foliólulos glabos, com margem revoluta, de ápices obtuso ou obtuso acuminado, observam-se muitos pontos (glândulas) na face
ventral. Foliólulos terminais ovados, com 2,2-8,8 cm de comprimento e 1,1-3,7 cm
de largura, os laterais com 1,5-8,3 cm de comprimento e 0,9-3,5 cm de largura. Pecíolos com ca. de 8 cm de comprimento; peciólulos laterais com ca. de 1 mm de
comprimento.
Ramos costados, com sulcos profundos, formando três ângulos agudos.
Pedúnculo com ca. de 8 cm de comprimento e raque com 17 cm de comprimento. Limbo superior de um par de pétalas com ca. de 3,5 cm de comprimento
e outro par com 3 mm de comprimento.
Serjania lamprophylla

Radlk. Serj. Monogr.: 233, 1875.

Folhas variando de biternadas, 5 foliolada-pinadas ou ternadas. Foliólulos glabros, membranáceos, com ápice variando de obtuso, agudo a acuminado, base aguda, com bordos subrepando-denteados, com nervuras reticuladas, os terminais são
elíptico-ovados, decorrentes no peciólulo, com 6,7-11 cm de comprimento e
4,5-5,5 cm de largura, os laterais são elípticos com 6,0-9,5 cm de comprimento e
2,7-4,8 cm de largura. Raque e pecíolos alados. Pecíolos com ca. de 10 cm de comprimento e peciólulos com ca. de 6 mm de comprimento.
Ramos triangulares, com ângulos agudos e três lados convexos, ou 6 sulcados, com ângulos obtusos, dilatados, com um feixe liberolenhoso central, maior,
subtrígono e três periféricos.
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Fruto glabro, sem crista, com ca. de 4 cm de comprimento e na parte mais
larga 1,4 cm de largura, quando seco com o núcleo seminífero escuro, diferente
das asas; núcleo seminífero globoso, reticulado, abaixo deste a asa com reentrância; ponto de inserção dos samarídeos com ca. de 2 mm de largura; pericarpo interno glabro.
Não se obteve material florífero para observação.
Distribuição Geográfica: Brasil, nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e
São Paulo.
Material Examinado
Rio de Janeiro - Friburgo: caminho para a Pedra do Cão Sentado, Furnas do Catete (27.X.1986), G.
V. Somner 543 et ai. (RB).

Serjania laruotteana
7:368, 1827 (Fig. 2).

Camb. in St. Hil., Juss. Et Camb. Fl. Brás. Mer.

Folhas biternadas. Foliólulos cartáceos, glabros, de bordos serreados no terço
superior, com nervuras primárias na face dorsal bem evidentes, de ápice acuminado e base decorrente no peciólulo, com domácias na face dorsal. Foliólulos terminais ovados, com 2,2-11 cm de comprimento e 1-4 cm de largura, os laterais elípticos ou lanceolados com 1,8-10 cm de comprimento e 0,7-3,5 cm de largura. Pecíolo
nu, com até 8,5 cm de comprimento, peciólulo com ca. de 3,5 cm de comprimento.
Ramos pilosos, 8 estriados. Pedúnculo com aproximadamente 3,5 cm de comprimento e raque com ca. de 7 cm de comprimento. Limbo superior de um par de
pétalas com ca. de 3 mm de comprimento e do outro par com 3,5 mm de comprimento.
Fruto glabro, com ca. de 2,5 cm de comprimento e 2 cm de largura na parte
mais larga; ponto de inserção dos samarídeos estreito, com ca. de 0,8 cm de largura; núcleo seminífero plano, diferenciando-se das asas pela sua coloração mais escura; abaixo deste a asa é levemente constrita; pericarpo interno com pêlos curtos,
flocosos.
Distribuição Geográfica: Brasil, nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São
Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul; Paraguai; Argentina.
Material Examinado
Rio de Janeiro -

Itatiaia (26.XII.1915), C. Porto 166 (RB).

Serjania lethalis St. Hil. Plant. Remarq. 7: 235. 1824 (Figs. 3, 6, 9).
Folhas biternadas, discolores. Foliólulos de ápice agudo ou acuminado, mucronado, de base decorrente no peciólulo, glabros, com bordos denteados no terço
superior dos foliólulos; os terminais são oblongos, com 5,2-10 cm de comprimento
e 2,5-3,6 cm de largura, os laterais são elípticos ou obovados, com 4-9 cm de comprimento e 1,7-4 cm de largura. Pecíolos alados, com ca. de 4,5 cm de comprimento e os peciólulos são canaliculados, os terminais com até 9,5 cm de comprimento,
e os laterais com 2,7 cm de comprimento.
Ramos cilíndricos, subtrígonos ou com três costelas.
Pedúnculo com ca. de 9 cm de comprimento e raque com até 20 cm de comprimento. Sépalas externas com aproximadamente 4 mm de comprimento e as internas com 5,5 mm de comprimento. Limbo superior de um par de pétalas com
ca. de 5 mm de comprimento e o do outro par com 5,5 mm de comprimento.
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Fruto pouco cristado, de ápice emarginado, com ca. de 2,8 cm de comprimento e 2 cm de largura na parte mais larga; ponto de inserção dos samarídeos pouco
largo, com ca. de 2 mm de largura, asa constrita abaixo do núcleo seminífero; núcleo seminífero globoso, com pericarpo interno glabro. Semente com ca. de 4,5
mm de comprimento e o embrião com ca. de 3,5 mm de comprimento.
Distribuição Geográfica: Peru; Bolívia; Brasil, nos estados de Mato Grosso, Goiás,
Piauí, Ceará, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná
e Santa Catarina; Paraguai.
Material Examinado
Rio de Janeiro - Petrópolis: Carangola (12.V.1943), Góes B Constantino 82 e (26.V.1943), idem 77 (RB);
s. d., idem 1.031 (RB); Vale do Bonsucesso, próximo ao Sítio Pedra Lascada (9.X.1977), N. Marquete 118et
ai. (RB). Rio de Janeiro: descendo da Tijuca para o Jardim Botânico pela Vista Chinesa (18.11.1881),
Bello B Collatino 5.913 (R). Teresópolis: Parquemac da Serra dos Órgãos (23.IV1942), S. de Barros 1.087
(RB). Materiais sem indicação de municípios: s. d., Hans s. n? (R); (IX.1936), Leviers. n? (RB 29.928).

Serjania margínata Casar. Nov. Stirp. Brás. Dec. V: 44. 1843 (Fig. 3).
Folhas biternadas. Foliólulos com poucos dentes no terço superior dos bordos, de ápice agudo e base atenuada no peciólulo, com raque alada, nervuras da
face dorsal bem evidentes. Foliólulos terminais lanceolados ou ovados, com 5,5-7,5
cm de comprimento e 2,5-3 cm de largura, os laterais são lanceolados, com 3,5-6,8
cm de comprimento e 1,5-3 cm de largura. Peciólulos alados, com 2,3 cm de comprimento, pecíolos com aproximadamente 10,5 cm de comprimento.
Ramos glabros, com três costelas. Pedúnculo com ca. de 1,5 cm de comprimento e raque com aproximadamente 4 cm de comprimento. Limbo superior de um
par de pétalas com ca. de 4 mm de comprimento e o do outro par com 4,5 mm
de comprimento.
Fruto cristado, com ápice emarginado, glabro, com ca. de 2,3 cm de comprimento e 2 cm de largura na parte mais larga; ponto de inserção dos samarídeos
estreito, com ca. de 1 mm de largura; núcleo seminífero saliente; abaixo deste a
asa é levemente constrita, pericarpo interno glabro.
Distribuição Geográfica: Bolívia; Brasil, nos estados de Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo; Paraguai; Argentina.
Material Examinado
Rio de Janeiro — Petrópolis: Rodovia Washington Luís, próximo ao Viaduto III, ca. de 450 m s. m.
(26.IX.1977), G. Martinelli3.076 (RB); Raiz da Serra, Fábrica da Estrela, com destino a Petrópolis, reserva militar (5.IX.1977), Mautone253etal. (RB); Raiz da Serra, estrada das Pedras, estrada velha (5.IX.1977),
idem 313 et ai. (RB). Rio de Janeiro: Serra de Jacarepaguá (22.VII.1867), Glaziou 1.023 (R); Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Constantino s. n? (RB 136.954); Fraldas do Corcovado, Fogueteiro (22.VII.1939),
Kuhlmann s. n? (RB 40.254); Urca, Morro do Pão de Açúcar (17.VIII.1977), Mautone221 et ai. (RB 179.464).

Serjania multiflora Camb. in St. Hil., Juss. & Camb. Fl. Brás. Mer.
1: 365. 1827. (Figs. 2, 5).
Folhas biternadas, cartáceas. Foliólulos de ápice agudo, base atenuada no peciólulo, com bordos serreado-denteados, com dentes a partir do terço superior, com
poucos pêlos na tace ventral e na dorsal muito pilosa, pêlos curtos, macios e ferrugíneos, bordos ciliados, raque alada. Foliólulos terminais ovados, com 3-6,5 cm
de comprimento e 1,7-3,5 cm de largura; os laterais são elípticos-lanceolados, com
Serjania do Rio de Janeiro

299

2,6-6,7 cm de comprimento e 0,8-2,9 cm de largura. Pecíolo canaliculado, com ca.
de 4,5 cm de comprimento, peciólulo bissulcado, estriado, com 0,3-1,1 cm de comprimento.
Ramos pilosos, com 8-10 estrias. Pedúnculo com 2,8-4,5 cm de comprimento
e raque com ca. de 8,5 cm de comprimento. Tirsos apertadamente dispostos, cada cincino com 3-5 botões florais. Sépalas externas com ca. de 3 mm de comprimento
e as internas com aproximadamente 4 mm de comprimento. Limbo superior de um
par de pétalas com ca. de 4 mm de comprimento e o do outro par com 3 mm de
comprimento.
Fruto cristado, com ca. de 2,5 cm de comprimento e 1,9 cm de largura na parte mais larga, base pouco dilatada; ponto de inserção estreito, com ca. de 1 mm
de largura, asa constrita abaixo do núcleo seminífero; núcleo seminífero pouco saliente, piloso, com pêlos curtos, com pericarpo interno glabro. Semente com aproximadamente 3 mm de comprimento.
Distribuição Geográfica: Brasil, nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São
Paulo e Santa Catarina.
Material Examinado
Rio de Janeiro — Nova Friburgo: estrada do Cônego (23.VI.1941), H. Velloso 23 (R). Petrópolis: s. d . ,
Góes & Constantino 960 (RB). Teresópolis: Campo Lindo, Granja Mafia (28.V.1977), L. Freire de Carvalho 539 (RB).

Serjania nigricans Radlk. Serj. Monogr.: 336, 1875 (Fig. 2).
Folhas biternadas, discolores, Foliólulos de ápice agudo ou acuminado, mucronado, de base decorrente no peciólulo, com bordos crenados ou serreado-denteados, pilosos em ambas as faces, com domácias na face dorsal, quando secos
de cor castanho-escuros na face ventral e castanho-claros na face dorsal. Foliólulos
terminais ovados, com 3,5-9,6 cm de comprimento e 1,7-5 cm de largura; os laterais são elípticos, com 2,7-7 cm de comprimento.e 1,5-3 cm de largura. Pecíolos
de até 5 cm de comprimento, peciólulos com ca. de 1,5 cm de comprimento.
Ramos pilosos, com pêlos bastante curtos, com oito costelas.
Pedúnculo com ca. de 13,5 cm de comprimento e raque com 20 cm de comprimento. Limbo superior de um par de pétalas com ca. de 3,5 mm de comprimento e o do outro par com 3 mm de comprimento.
Frutos jovens com pêlos curtos. Não se obteve material frutífero em estádio
adulto para observação.
Distribuição Geográfica: Brasil, no estado do Rio de Janeiro.
Material Examinado
Rio de Janeiro — Paracambi: Belém (12.V1881), Schwacke 3.006 (RB). Rio Bonito: Braçanã, Fazenda
das Cachoeiras, alt. 200 m s. m. (VI. 1970), P. Laclette s. n° (R 129.5671 e (R. 178.849). Rio de Janeiro:
estrada da Vista Chinesa, próximo ao Km 2 (30.VIII.1983), M. C. Vianna 1.622 (GUA).

Serjania noxia Camb. in St. Hil., Juss. & Camb. Fl. Brás. Mer. 7: 363. 1827
(Figs. 2, 10).
Folhas biternadas, discolores, glabras, cartáceas. Foliólulos inteiros ou com poucos dentes nos bordos, de ápice acuminado ou às vezes obtusos quando jovens,
com base atenuada no peciólulo, de bordos ciliados, na face dorsal com nervuras
principais vináceas. Foliólulos terminais ovados, com 2,2-6,2 cm de comprimento
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e 1,2-3 cm de largura, os laterais são elípticos, com 2-5,5 cm de comprimento e
1,3-2,5 cm de largura. Face dorsal, pêlos curtos, e a ventral glabra. Raque nua ou
pouco alada. Pecíolo canaliculado com 3,5-4 cm de comprimento, peciólulo terminal com 3-4 cm de comprimento e o lateral com 0,7-1,0 cm de comprimento.
Ramos 8-10 estriados, vináceos, com poucos pêlos curtos. Pedúnculo com
6,5-9,0 cm de comprimento e raque com 9,0-14,5 cm de comprimento.
Fruto cordado-ovado, glabro, emarginado no ápice, pouco ou não cristado, com
ca. de 2,2 cm de comprimento e 1,8 cm de largura na parte mais larga, lóculos trígonos; ponto de inserção dos samarídeos largo, com ca. de 2,5 mm de largura;
núcleo seminífero globoso, mais escuro do que as asas, com pericarpo externo com
nervuras reticuladas e o interno com pêlos denso-flocosos.
Não se obteve material florífero para observação.
A coleção do Rio de Janeiro desta espécie não se encontra representada nos
herbários do estado do Rio de Janeiro, embora conste da lista de material examinado na monografia de Radlkofer (1956). Sua descrição foi feita através do exame
material coletado em outros estados e depositados no herbário do Museu Nacional.
Distribuição Geográfica: Brasil, nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e
São Paulo.
Material Examinado
M i n a s Gerais: Belo H o r i z o n t e , (14.VI.1937), M . Barreto 8277 (R); M u n i c q p i o S a n t a Luzia'
Lagoa Santa, fazenda do Tristão, (29.VII.1937), M. Barreto 8278 (R); Ouro Preto, (16.VI.1894), F. P. & C.
Thomaz 2044 (R).

Serjania orbicularis Radlk. Serj. Monogr.: 292,1875 (Fig. 8).
Folhas biternadas. Foliólulos de ápice agudo, mucronado, de base abruptamente atenuada no peciólulo, de bordos serreado-crenados, com poucos pêlos. Raque
e peciólulos alados. Foliólulos terminais ovado-lanceolados, com 1,4-3,5 cm de comprimento e 0,5-1,1 de largura; os laterais são elípticos, com 1,1-1,9 cm de comprimento e 0,6-1,0 de largura. Pecíolos de até 1,7 cm de comprimento, peciólulo com
até 1,6 cm de comprimento.
Ramos tênues, com 5-6 sulcos, com ca. de 1 mm de diâmetro.
Pedúnculo com 4,5-7 cm de comprimento e raque com 2,5-4 cm de comprimento. Cincino com 3-4 flores. Sépalas externas com ca. de 2 mm de comprimento
e as internas com 2,5 mm de comprimento. Limbo superior de um par de pétalas
com ca. de 3,5 mm de comprimento e o outro par com 3 mm de comprimento.
Limbo inferior com ápice corniculado.
Fruto ovado-orbicular, glabro, com ca. de 1,6 cm de comprimento e 1,8 cm
de largura na parte mais larga, ápice emarginado; ponto de inserção dos samarídeos ovado, largo, com ca. de 2,5 mm de largura; asa constrita abaixo do núcleo
seminífero; núcleo seminífero pouco saliente, com pericarpo interno glabro.
Distribuição Geográfica: Brasil, nos estados de Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e Rio de Janeiro.
Material Examinado
Rio de Janeiro — Cabo Frio: Morro do Gavião (13.X.1968), Sucre 3.925 (RB). Teresópolis: Granja Mafia
(28.V.1977), L. Freire de Carvalho 540 (RB).

Serjania paradoxa Radlk. Serj. Monogr.: 133, 1875 (Figs. 1, 10).
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Folhas biternadas, discolores. Foliólulos inteiros, ou com poucos dentes nos
bordos, de ápice acuminado e base decorrente no peciólulo, com bordos ciliados
e pontos (glândulas) dispersos por toda a lâmina, de face dorsal mais pilosa que
a ventral. Foliólulos terminais ovados, com 2,3-13 cm de comprimento e 0,7-5,1 cm
de largura, os laterais são ovado-lanceolados, com 1,5-10,5 cm de comprimento e
0,5-4,5 cm de largura. Peciolo com ca. de 4,5 cm de comprimento, peciólulos com
ca. de 1 cm de comprimento.
Ramos pilosos, cilíndricos, 5 estriados. Pedúnculo com ca. de 15,5 cm de comprimento e raque com 9,5 cm de comprimento. Sépalas externas com ca. de 3 mm
de comprimento e as internas com 4 mm de comprimento. Limbo superior de um
par de pétalas com ca. de 4,5 mm de comprimento e o do outro par com 4 mm de
comprimento.
Fruto cristado, elíptico, piloso, com pêlos curtos, com ca. de 3,8 cm de comprimento e 2,2 cm de largura na parte mais larga; ponto de inserção dos samarídeos estreito, com ca. de 1 mm de largura, asa levemente constrita abaixo do núcleo seminífero: núcleo seminífero quase plano, escuro quando seco, com pericarpo interno glabro.
Distribuição Geográfica: Brasil, nos estados da Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.
Material Examinado
Rio de Janeiro — Macaé: restinga arbustiva, às margens da Lagoa de Carapebus (13.11.1980), D. Araújo
3.525 B N. Maciel (GUA) e 3.497 (GUA); Restinga de Cabiúnas, margem esquerda da lagoa (10.11.1981),
D. Araújo 4.256 & N. Maciel (GUA); Córrego do Ouro, Fazenda Vitória, Morro do Oratório (2.V.1971),
Carauta 1.363 (RB); Restinga de Cabiúnas (5.IV.1983), Casari985 & D. Araújo (GUA) e 984 (GUA). Resende: Campo de Itatiaia (12VII.1872), Glaziou 5.775 a (R); Campo Belo (V.1926), A. Sampaio 4.644
(R). Material sem indicação de município: (IX.1936), Kuhlmann s. n? (RB 136.965).

Serjania paucidentata

DC. Prodr. 1: 603, 1824.

Serjania obtusidentata

Radlk. Serj. Monogr.: 233, 1875, syn. nov. (Figs. 3, 6, 7).

Folhas biternadas, cartáceas ou subcoriáceas, glabras. Foliólulos de ápice acuminado, linguiforme ou não, e base longamente atenuada, com bordos de 1-5 dentes curtos, obtusos. Foliólulos terminais oblongos ou ovados, com 7,0-9,0 cm de
comprimento e 3,5-4 cm de largura, os laterais são oblongos ou elípticos, com 6,8-8,5
cm de comprimento e 3,2-3,5 cm de largura. Pecíolos peciólulos alados ou não,
canaliculados; pecíolos com 2,8-5 cm de comprimento, peciólulos com 1,2 cm de
comprimento.
Ramos glabros, com seis ângulos. Pedúnculo com 9,2-11,5 cm de comprimento e raque com 9-12 cm de comprimento. Limbo superior de um par de pétalas com
3,5-5 mm de comprimento e o do outro par com 3-4,5 mm de comprimento.
Fruto cristado, com ca. de 3,2 cm de comprimento e 2,5 cm de largura na parte mais larga; ponto de inserção dos samarídeos estreito, com ca. de 1 mm de largura, asa constrita abaixo do núcleo seminífero; núcleo seminífero pouco saliente,
com pêlos curtos, setosos, com pericarpo interno com pêlos setosos.
Distribuição Geográfica: Guianas (Trinidad e Tobago); Brasil nos estados do Pará, Mato Grosso, Pernambuco, Alagoas, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São
Paulo.
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Material Examinado
Rio de Janeiro -

São João da Barra: (7.11.1876). Glaziou 9.752 IR).

Comparando-se as diagnoses de S. paucidentata e S. obtusidentata (Radlk.,
1956), verificou-se que as características diferenciais não efam significativas para
mantê-las como táxons separados.
A revisão das coleções dessas entidades, referentes às espécies ocorrentes no
estado do Rio de Janeiro e outros estados que se encontram depositadas nos herbários do Jardim Botânico do Rio de Janeiro e Museu Nacional, mesmo os exemplares estudados e determinados pelo classificador de uma delas (S. obtusidentata
Radlk.), mostrou-se bastante semelhante, sem diferenças significativas.
Desse modo, resolveu-se sinonimizar S. obtusidentata Radlk. com S. paucidentata DC.
Serjania piscatoria

Radlk. Serj. Monogr.: 340. 1875. (Figs. 1, 5).

Folhas ternadas, cartáceas, glabras. Foliólulos sésseis ou quase sésseis, agudos,
acuminados e atenuados na base, com raque alada, apresentando bordos com dois
dentes no ápice dos folíolos e dois no terço inferior. Folíolos terminais ovados, com
4,3-11 cm de comprimento e 1,6-4,7 cm de largura; os laterais são ovados ou elipticos, com 3,1-8,2 cm de comprimento e 1,2-4 cm de largura. Peciólulos com 1-2 mm
de comprimento.
Ramos quase cilíndricos, levemente sulcados. Pedúnculo com ca. de 8 cm de
comprimento e raque com aproximadamente 10 cm de comprimento. Cincinos com
ca. de 1,1 cm de comprimento, e cada um possui 2-3 flores. Botões florais com
ca. de 7 mm de comprimento. Sépalas externas com aproximadamente 2 mm de
comprimento, e as internas com 3 mm de comprimento. Limbo superior de um par
de pétalas com ca. de 4 mm de comprimento, e o do outro par com ca. de 4,5
mm de comprimento.
Fruto cristado, glabro, com ca. de 4 cm de comprimento e na parte mais larga
3,6 cm de largura; ponto de inserção dos samarídeos oboval, largo, com ca. de
4 mm de largura, asa levemente constrita abaixo do núcleo seminífero; núcleo seminífero muito saliente, com pericarpo interno com pêlos vilosos.
Distribuição Geográfica: Brasil, nos estados de Goiás, Bahia, Rio de Janeiro, São
Paulo e Paraná.
Material Examinado
Rio de Janeiro - Petrópolis: Petrópolisao Retiro (24.11.1885), Glaziou 15.450 (R); Serra da Estrela, Meio
da Serra, leito da antiga estrada de ferro, alt. 750 m s. m. (9.III.1978), G. Martinelii 4.030 (RB). Rio de
Janeiro: Campo Grande, Serra do Mendanha e rio Prata (6.VII.1977), H. de Lima 110 (RB); estrada da
Vista Chinesa, KM4, em frente à Cascata dos Macacos (01.111.1983), Somner316 (GUA). Materiais sem
indicação de município: s. d., Glaziou (?) 15.689 (RB); s. d . , idem 15.869 (RB).

Serjania reticulata
1827 (Figs. 1,6).

Camb. in St. Hil., Juss. & Camb. Fl. Brás. Mer. 1: 359.

Folhas biternadas, discolores, cartáceas. Foliólulos com bordos serreado-denteados, espessados, de coloração clara, de ápice agudo, acuminado e atenuado na
base, piloso na face dorsal e glabros na ventral; principalmente na face ventral, a superfície é reticulada, onde as malhas são promínulas, revelando uma característica bem
marcante para a diferenciação desta espécie. Quando secos, os foliólulos apresentam
a coloração das nervuras mais claras na face dorsal que na ventral. Foliólulos termiSerjania do Rio de Janeiro
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nais ovados, com 5,1-8,7 cm de comprimento e 2,2-4,2 cm de largura; os laterais
são lanceoladòs, com 4,2-8 cm de comprimento e 1,7-3 cm de largura. Pecíolos
com ca. de 4 cm de comprimento, peciólulos com até 3 cm de comprimento.
Ramos pilosos ou glabros, 5-6 estriados. Pedúnculo com 3-11 cm de comprimento e raque com 3,5 cm de comprimento. Tirsos apertadamente dispostos, pilosos. Cincinos com ca. de 1,4 cm de comprimento, e geralmente com 2-5 flores. Botões florais com 3,7 mm de comprimento. Sépalas externas com ca. de 2,5 mm de
comprimento e as internas com 3 mm de comprimento; limbo superior de um par de
pétalas com aproximadamente 3 mm de comprimento, e o do outro par com 3,5
mm de comprimento.
Fruto com ca. de 2 cm de comprimento e 2 cm de largura na parte mais larga,
de asas dilatadas na base; ponto de inserção dos samarídeos pouco largo, com ca.
de 2 mm de largura; núcleo seminífero saliente, com pêlos bastante curtos, mais
escuro que as asas; de vista frontal, os três samarídeos reunidos possuem a forma
triangular, pericarpo interno com pêlos flocosos.
Distribuição Geográfica: Bolívia; Brasil: Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Rio
de Janeiro, São Paulo e Paraná; Argentina.
Material Examinado
Rio de Janeiro - Petrópolis: Petrópolis a Santo Antônio (23.111.1872), Glaziou 5.774 (R); Corrêas, fazenda Mata-Porcos, caminho para o Véu da Noiva (2.111.1973), A. Peixoto s. n° (RB 166.597). Material sem
indicação de município: (9.111.1968), Kuhlmann s. n° IRB 136.965).

Serjania scopulifera

Radlk. Serj. Monogr.: 229. 1875.

Folhas biternadas, subcoriáceas. Foliólulos inteiros, glabros, de ápice agudo,
acuminado e atenuado na base; os terminais são ovados, com 4,3-10,5 cm de comprimento e 1,6-5,2 cm de largura; os laterais são elípticos ou ovados, com 3,4-9,5
cm de comprimento e 1,8-4,9 cm de largura. Pecíolos com até 6 cm de comprimento e peciólulos com até 4,5 cm de comprimento.
Ramos glabros, com cinco costelas. Tirsos apertadamente dispostos. Cincinos
com ca. de 9 mm de comprimento, e geralmente com três flores. Pedúnculo com
ca. de 4 cm de comprimento e raque com 12 cm de comprimento. Sépalas externas
com aproximadamente 2,5 mm de comprimento e as internas com 3,5 mm de comprimento. Limbo superior de um par de pétalas com ca. de 3,5 mm de comprimento e o do outro par com 3 mm de comprimento.
Não se obteve material frutífero para observação.
Distribuição Geográfica: Brasil, nos estados da Bahia e Rio de Janeiro.
Material Examinado
Rio de Janeiro: Restinga da Tijuca (22.VIJ1.1945), Kuhlmann 6.267 (RB); Restinga de Jacarepaguá, Pedra de Itaúna (20.VIII.1980), D. Araújo 3.947 B Carauta (GUA). Material sem indicação de município:
(18881, Schwacke 6.449 (RB).

Serjania tenuis Radlk. Serj. Monogr.: 98, 1875 (Figs. 3, 4).
Folhas ternadas, cartáceas. Foliólulos de ápice agudo, mucronados, atenuados
na base, sésseis ou quase sésseis, glabros, com exceção das nervuras principais,
que apresentam pilosidade tênue, com bordos ondulados e dentes esparsos. Foliolos terminais ovados, com 4,0-10,6 cm de comprimento e 1,5-5,6 cm de largura;
os laterais são lanceoladòs, com 3,3-7,5 cm de comprimento e 1-4 cm de largura.
Pecíolos com ca. de 5 cm de comprimento.
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Ramos glabros, com cinco costelas, com ca. de 2 mm de diâmetro.
Pedúnculo com ca. de 6 cm de comprimento e raque com 20 cm de comprimento. Tirsos tênues, pilosos, cincinos com 3-5 flores e ca. de 6-7 mm de comprimento. Botões florais com ca. de 3 mm de comprimento. Sépalas externas com
ca. de 2,5 mm de comprimento e as mais internas com 3 mm de comprimento.
Limbo superior de um par de pétalas com aproximadamente 3 mm de comprimento, e do outro par com 3,5 mm de comprimento. Limbo inferior com ápice corniculado.
Fruto sem cristas, com ca. de 2,5 cm de comprimento e na parte mais larga
com 2 cm de largura, com pêlos curtos, ponto de inserção dos samarídeos estreito,
com cerca de 0,5 mm de largura; núcleo seminífero plano, pericarpo interno com
pêlos vilosos.
Distribuição Geográfica: Brasil, no estado do Rio de Janeiro.
Material Examinado
Rio de Janeiro — Itaguaí: Seropédica, s. d., Schwacke s. n? (R 129.9101. Niterói: Saco de São Francisco (21.IV.1942), E. Pereira 83 (R). Paracambi: Belém (12.V.1881), Schwacke & Burlamaquis. n° (R 129.929).
São Fidélis: Cambiasca, margem do rio Grande (29.V.1981), Carauta 3.792 et ai. (GUA). Rio de Janeiro:
Corcovado (12.IV.1971), Brade 10.719 (R); Lagoa Rodrigo de Freitas, Sacopã (16.V.1961), Duarte 5.824
(RB); Restinga de Grumari (8.111.1935), Freire 591 (R); Gávea (4.V.1872), Glaziou 5.772 (R); Restinga de
Grumari (29.VI.1972), A. de Jesus 1.682 (RG); estrada de Guaratiba com estrada de Itapuca, s. d . , A.
de Jesus e Laroche 1.349ÍRB); Estação do Comércio, s. d . , Rangeis, n? (R 129.887); Floresta da Tijuca
(25.V.1960), Strang 160 (GUA); estrada de Grumari, entre 80-100m s. m. (23.111.1972), Sucre8.744 (RB);
estrada de Grumari (8.V.1969), idem 4.968 (RB) e 4.980 (RB). Material sem indicação de município:
Fazenda da Rocinha (11.1937), Freire 782 (R).

Serjani thoracoides

Radlk. Serj. Monogr.: 170. 1875.

Folhas biternadas, discolores. Foliólulos glabros, com bordos serreados, de ápice
acuminado e base decorrente no peciólulo, em ambas as faces apresentam poucos
pêlos e os bordos ciliados; observa-se pequenos pontos (glândulas) em toda a lâmina; foliólulos terminais romboidais ou lanceolados, com 1,7-4,5 cm de comprimento e 0,7-2,0 cm de largura; os laterais são elípticos, com 0,7-2,4 cm de comprimento e 0,8-1,0 cm de largura. Pecíolo canaliculado, com ca. de 3,3 cm de comprimento, peciólulo com ca. de 0,6 cm de comprimento, ambos pilosos.
Ramos bem agudos, sexangulosos, glabro. Fruto elíptico, com poucos pêlos, pequenos, com 1,0-1,4 cm de comprimento e na parte mais larga com 4,0-6,0 mm
de largura; ponto de inserção dos samarídeos estreito, com ca. de 0,5 mm de largura.
Não se obteve material florífero para observação.
Distribuição Geográfica: Brasil, no estado do Rio de Janeiro.
Material Examinado
Rio de Janeiro - Cabo Frio: Morro do Gavião (13.X.1968), Sucre 3.925 (RB); Arraial do Cabo, Ponta
do Gabriel (6.VIII.1953), F. S. Vianna et ai. 676 (R).

CONCLUSÃO E DISCUSSÃO
Das dez secções estabelecidas para o gênero Serjania por Radlkofer, oito estão
representadas nas formações vegetais do estado do Rio de Janeiro.
Através do estudo do material vivo e das coleções dos herbários sediados no
Rio de Janeiro, assinala-se a existência de trinta binômios válidos, três sinônimos
e cinco espécies duvidosas.
Serjania do Rio de Janeiro
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As cinco espécies tratadas e consideradas duvidosas são S. hamulligera Radlk.,
S. purpurascens Radlk., S. serrata Radlk., S. trucanta Radlk. e S. virídissima Radlk.
Embora Radlkofer (1956) cite estas espécies para o estado do Rio de Janeiro, elas
não estão representadas em nenhum dos herbários consultados.
0 autor, nas diagnoses que fez dessas espécies, informou não ter observado
os frutos de S. hamulligera e S. virídissima e tê-los visto em estado muito jovem
em S. serrata e S. purpurascens. S. truncata teve o seu fruto maduro descrito pelo
autor. No entanto, subordinou-os a diversas secções, as quais o elemento diferencial
principal é justamente o caráter fruto. Também as suas descrições estão baseadas
em características observadas em unicatas ou em pouquíssimos exemplares.
Essas considerações levam a se acreditar que as cinco espécies citadas ou
são binômios duvidosos ou são espécies raras, ou mesmo extintas. Atualmente elas
são conhecidas apenas exemplares tipos depositados em herbários estrangeiros.
Reitz (1980) cita S. meridionalis para o estado do Rio de Janeiro, entretanto
esta espécie não foi encontrada no campo ou nas coleções de herbários consultados.
Radlkofer (1956) utilizou o caráter dissepimento largo e estreito do fruto para
separar as secções do gênero Serjania, mas não citou as medidas dessas estruturas
ao fazer a descrição das espécies. Através de observações e medições feitas no
ponto de inserção dos samarídeos das espécies em estudo, concluiu-se que há diferenças na forma e tamanho dessas estruturas. Verificou-se que a espécie S. piscatoria, por exemplo, situada na secção Pachycoccus, de dissepimento estreito, segundo Radlkofer (/. c.), poderia ter sido relacionada pelo autor na secção Syncoccus, de dissepimento largo, pois o ponto de inserção dos samarídeos dessa espécie
mede ca. de 4 mm de largura, na parte mais larga, enquanto as outras espécies
da secção de S. piscatoría apresentam ponto de inserção com 1-2 mm de largura.
A estrutura do ramo, considerado anatomicamente anômalo, e o fruto são caracteres fortes para identificação da taxa a nível de secção ou espécie. Para tornar
mais fácil o estudo dessas estruturas, recomenda-se aos coletores dessas plantas
o cuidado de coletar, sempre, ramos já bem desenvolvidos e frutos maduros.
Através de análise da distribuição geográfica das espécies em estudo, verificouse que S. clematidifolia, S. corrugata, S. deflexa, S. dentata, S. elegans, S. eucardia, S. ichtyoctona, S. nigricans, S. scopulifera, S. thoracoides são espécies com
menor distribuição, as demais apresentam ampla área de dispersão. S. caracasana
é a espécie que possui maior distribuição, estendendo-se desde o México até o Rio
Grande do Sul, enquanto S. eucardia, S. ichthyoctona, S. nigricans e S. tenuis foram registradas apenas para o estado do Rio de Janeiro. Outras espécies como S.
communis, S. fuscifolia, S. glabrata, S. grandiflora, S. laruotteana, S. lethalis, S.
marginata e S. reticulata ocorrem no Brasil e em outros países da América do Sul.
Pio Corrêa (1909) e Pio Corrêa & Penna (1952 e 1975) informam que S. caracasana, S. communis, S. cuspidata, S. fuscifolia, S. gracilis, S. grandiflora, S. ichthyoctona, S. laruotteana, S. lethalis, S. noxia, S. reticulata são consideradas plantas ictiotóxicas por serem usadas pelos índios, para atordoar (tinguijar) os peixes,
que os capturam e depois os utilizam na alimentação.
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Fig. 1 — Feixes liberolenhosos de: a) Serjania gracilis; b, c) S. reticulata; d) S. piscatoria; e) S. eucardia;
f) S. dentata; g, il S. paradoxa; h) S. elegans.
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Fig. 2 - Feixes liberolenhosos de : a) Serjania nigricans; b) S. multiflora; c) S. lauruotteana; d) S. caracasana; e) S. grandiflora; f) S. noxia; g, h) S. clematidifolia; i) S. fuscifolia.
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Fig. 3 - Feixes liberolenhosos: a) Serjania piscatoria; b) S. marginata; c) S. lethalis; d, e) S. glabrata;
fl S. confertiflora; g) S. communis; h) S. tenuis; i) S. cuspidata; jl S. thoracoides; k) S. paucidentata;
I) S. ichthyoctona.
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hg. 4 - Pétalas de: a, b, d, e) S. cuspidata; c) S. eucardia; f, g) S. communis; h, i) S. fenuís
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Fig. 5 — Pétalas d_i: a, b) S. multiflora; c, d) S. fuscifolia; e, h) S. clematifolia; f, g) S. piscatoria; i,
j) S. corrugata.
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Fiy. 6 - Pétalas de: a, b) S. lethalis; c, d) S. paucidentata, e, f) S. reticulata, g, h) S. caracasana, i)
S. dentata.
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Fig. 7 - Inflorescências de: a) S. paucidentata; b) S. fuscifolia; c) S. deflexa; d, e) Flor feminina.
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Fig. 8 - Frutos de: a) Serjania cuspidata; b) S. communis; c) S. orbicularis; d) S. elegans; e) S. confertiflora.
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Fig. 9 - Frutos de: a) S. caracasana; b) S. glabrata; c) S. clematidifolia; d) S. lethalis; e) S. thoracoides.
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Fig. 10 — Fruto de: a) Serjania noxia; b) ponto de inserção dos samarideos de S. noxia; c) semente
de S. corrugata; d) embriões de S. corrugata; e) embrião de S. cuspidata; f) S. paradoxa.
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