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Matelea marítima subsp. ganglinosa (Vell.) Font.
Morfologia e Germinação (Asclepiadaceae)

M. da C. Valente *
Jardim Botânico do Rio de Janeiro/IBAMA

RESUMO
A autora apresenta a descrição da espécie, morfologia do fruto, da semente, germinação e observações da plântula. Na germinação das sementes, observou-se que as
mesmas germinam mais rapidamente quando conservadas com a coma. A germinação é
do tipo fanerocotiledonar.

SUMMARY
The author presents the description of the species, morphology of fruit, seeds,
germination and observations of the plantule. A quicker germination can be observed in
seeds that have their coma preserved. Germination is phanerocotyledonar.

INTRODUÇÃO
O estudo da germinação de Matelea maritima subsp. ganglinosa (Vell.) Font., tem
como objetivo fornecer dados e informações sobre os caracteres morf ológicos da semente,
contribuindo desta maneira para um melhor conhecimento da referida espécie. Estendemos estes dados à descrição da espécie e morfologia do fruto, por estarem relacionados.
De acordo com o levantamento bibliográfico, poucos são os trabalhos relacionados
sobre a germinação de sementes em Asclepiadaceae. MARQUETE (1979), revisando o
gênero Barjonia Decne., faz um estudo preliminar da germinação e, VALENTE & MARQUETE (1982), deram continuidade, acrescentando observações sobre a espécie
Oxypetalum banksii Roem. et Schult. subsp. corymbiferum.
Estas autoras apresentaram dados diferentes dos constatados em Matelea maritima
subsp. ganglinosa.

MATERIAL E MÉTODOS
O material botânico utilizado no presente trabalho foi identificado pelo Pesquisador
Jorge Fontella Pereira. Proveniente de Cabo Frio, Figueiras, Estado do Rio de Janeiro, o
material herborizado está depositado no Herbário do Jardim Botânico do Rio de Janeiro
sob os n8s RB 281886 e 281887.
A germinação das sementes foi testada em condições de laboratório, em placas de
Petri, forradas com papel de filtro umedecido em água destilada, expostas à luz em
temperatura ambiente.

* Bolsista do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)
Parte da Tese defendida na Universidade Mackenzie, São Paulo, em 16/04/1991, como parte dos
requisitos para obtenção do grau de Doutor em Ciências (Botânica)

RESULTADOS
1. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DA PLANTA
(figs. 1 - 5 (A-B-C-D-E)
PLANTA volúvel. CAULE suberoso, 3,8-12 cm de diâmetro; ramos pubescentes, 2
mm de diâmetro. PECÍOLO pubescente, 3,8-5,5 cm compr.; lâminas cordiformes com o
ápice acuminado; levemente pubescente na página superior e densamente tomentosa ou
lanosa na página inferior, 2-4 emergências glandulares na base da nervura principal na
página superior, 5,8-7 cm compr., 5-5,8 cm largura. INFLORESCÈNCIA séssil, umbeliforme, extraxilar, 5-8 flores, pedicelo pubescente, 1 mm compr., 1 -3 bractéolas. TUBO DO
CÁLICE externamente pubescente e internamente glabro, 1 mm compr., lobos do cálice
ovados com o ápice agudo, externamente estrigoso, internamente glabros, 2 mm compr.,
1,2 mm largura. COROLA rotácea; tubo externamente e internamente glabro; lobos
patentes, ovado-lanceolados, pubescentes externa e internamente, verdes com diminutas
máculas e reticulado de branco, 2,8 mm compr., 2 mm largura. CORONA simples,
aneliforme, levemente carnosa, 1 mm compr., levemente lobada. com tricomas apicais,
inserida externamente no tubo da corola e internamente na base do dorso das anteras.
GINOSTEGIO globoso, achatado, 1,2 mm compr., levemente ultrapassando a corona.
ANTERAS arredondadas com asas laterais ascendentes, com o dorso carnoso, 0,8 mm
compr., 1 mm larg., com apêndices membranaceos diminutos muito tênues. RETINACULO
linear, com a parte superior triangular, com a base estreita, ápice agudo e a base truncada
ou arredondada, 306-343 um compr., 127-143 |im larg.; CAUDICULAS subhorizontais (às
vezes parecendo pêndulas), 216-340 um compr. superior, 85-112 |im compr., inferior;
inserção da caudícula com o retináculo, 110,5-132,6 fim larg.; inserção da caudicula com
os polínios 178-229 um larg.; 100-102 um na parte mediana; POLÍNIOS oblongos com as
extremidades arredondadas, 586-636 [im compr., 340-357 um largura. Cabeça do ginostégio achatado, 5-anguloso, terminando por duas pontas centrais. FRUTO folículo,
ovóide, com o ápice longamente acuminado e a base arredondada, lanoso; irregularmente
coberto com projeções estipiformes que geralmente terminam em ápice truncado, coroado
por um topo suberoso e alvescente, 4-4,5 cm larg. e 8,5-9 cm comprimento.
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Fig. 1. Hábito de Matelea marítima subsp. ganglinosa (Vell.) Font.
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Fig. 2. Detalhe do caule suberoso.

Fig. 3. Disposição das flores nos ramos.

Fig. 4. Aspecto do fruto.
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Fig. 5. A- Flor. B- Flor, evidenciando a corona e o ginostégio. C- Polinário. D- Ginostégio,
mostrando o polínio germinando na cavidade estigmática entre duas anteras adjacentes.
E- Duas anteras adjacentes evidenciando o ponto de germinação do polínio entre as asas
das anteras.
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1.1. GERMINAÇÃO

a. MORFOLOGIA DO FRUTO E DA SEMENTE
O FRUTO (fig. 6) é um foliculo com 8,5-9 cm compr., 4-4,5 cm larg., ovóide com o
ápice longamente acuminado e a base arredondada, lanosa; irregularmente coberto com
projeções estipiformes (fig. 7), cinzento-esverdeadas, que geralmente terminam em ápice
truncado, coroado por um topo suberoso e alvescente. As sementes estão inseridas com
as comas voltadas para o ápice do fruto (fig. 8).
As SEMENTES são ovado-lanceoladas, 8-9 mm compr., 6-7 mm larg., com a parte
dorsal convexa (fig. 9 A) e a ventral côncava (fig. 9 B); testa de cor castanha e, de
consistência mais ou menos dura, levemente verrucosa, alada com margem fortemente
denteada e na região da micrópila e do hilo provida de coma longa, sedosa e alvescente.
Endosperma escasso, cartilaginoso; embrião reto (fig. 9 C); cotilédones foliáceos, planoelipticos ou arredondados, 3,2 mm compr., 3 mm larg.; radícula curta, cilíndrica, com a
extremidade aguda, com 1,8 mm de comprimento.

b. GERMINAÇÃO DA SEMENTE
As sementes utilizadas para este estudo foram coletadas em Figueiras, Município de
Cabo Frio, no Estado do Rio de Janeiro.
As sementes foram colocadas para germinar em 19.12.88, em placa de Petri de 9
cm de diâmetro com uma camada de papel de filtro sobre algodão, umedecidas com água
destilada, em luz e temperatura ambientais e passamos a observar diariamente sua
germinação.
Um lote de 20 sementes foi conservado intacto e de 60 sementes, retiramos a sua
coma. As sementes nas quais conservamos a coma, germinaram mais rapidamente, isto
é, cinco dias depois de colocá-las na placa (num total de 20 germinaram 15). Após cinco
dias (sementes com coma) e sete dias (sementes sem coma) na região da micrópila e do
hilo, surge o eixo embrionário soerguendo os tecidos superficiais externos, levando-os á
ruptura e, conseqüentemente, à extrusão da radícula, que alcançou 1,2 mm comprimento
(fig. 9 D). No 2° dia de germinação, notou-se a delimitação da radícula, propriamente dita
(parte cônica com pêlos) e do hipocótilo viridescente, curtamente cilíndrico e liso, medindo
respectivamente 6,8 mm compr. (fig. 9 E).
Nas fases sucessivas, observamos o desenvolvimento da raiz primária e do hipocótilo
medindo 13-47,5 mm compr. (figs. 9 F-G). Após o 149 dia de germinação, a testa totalmente
rompida e em posição perpendicular mantinha-se no ápice dos cotilédones (fig. 9 H) e o
eixo hipocótilo-raiz, com 62,5 mm compr., já apresentava uma raiz secundária. No 249 dia,
após a germinação, as sementes, ainda sem o desenvolvimento do epicótilo (fig. 9 I) foram
repicadas (28 plântulas) e, três pereceram oito dias após a repicagem, provavelmente
devido às condições ambientais serem diferentes das do habitat da planta, ou talvez porque
ainda fosse muito cedo e não estivessem suficientemente robustecidas para sofrer tal
processo. A partir de uma semente, os cotilédones tornaram-se patentes, enquanto o
epicótilo se alongava. Durante o desenvolvimento da plântula, os cotilédones permaneceram, cada um, com as seguintes características: verde, glabro, tendo mais ou menos
6 mm compr. e 4 mm largura.
A germinação é do tipo fanerocotiledonar (DUKE, 1969).
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Fig. 6. Aspecto geral do fruto.
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Fig. 7. Aspecto das projeções estipiformes.

Fig. 8. Detalhe das comas voltadas para o ápice do fruto.
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Fig. 9. A- Aspecto da região convexa da semente. B- Aspecto da região côncava
da semente. C- Embrião. D- Extrusão da radícula. E- Fase apresentada no 2°
dia de germinação: delimitação da radícula e do hipocotilo. F-G- Fases
sucessivas do desenvolvimento da raiz primária e do hipocotilo. H- Fase em que
a testa em posição perpendicular é mantida no ápice dos cotiledones. I- Fase
em que as sementes foram repicadas.
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1.2. PLANTULA
Na plântula, cultivada no laboratório, em placa de Petri, são visíveis o hipocótilo, os
cotilédones e a gema apical.
O eixo hipocótilo-raiz primária é longo. Nele são visualizadas duas zonas distintas: a
inferior (raiz), com 48 mm de compr., de cor parda, em sua maior extensão, e a superior
(hipocótilo), com 32 mm de compr., de cor verde (fig. 10). Admitimos que a linha de
separação entre as duas zonas coincida, aproximadamente, com a superfície do solo.
Junto à extremidade superior do hipocótilo, estão expostos os dois cotilédones (fig.
11) e, entre eles, a gema apical (epicótilo ainda não desenvolvido) protegida pelos primeiros
eófilos). O ápice da raiz é revestida por uma coifa de coloração mais escura, contrastando
nitidamente com a zona lisa. A raiz principal (fig. 12) cedo se ramifica; são visíveis raízes
laterais em diferentes estágios de desenvolvimento.
Os cotilédones são verdes, glabros, oblongos, providos de um pecíolo curto.
As primeiras folhas, eófilos, densamente pilosas, tomam uma disposição oposta
cruzada em relação aos cotilédones (fig. 13). As demais passam a dispor-se espiraladamente, no caule em desenvolvimento (fig. 14). Em uma plântula de 180 dias, encontramos
individualizadas 6 folhas, com os cotilédones ainda presentes (fig. 15).
Observa-se que durante todo o desenvolvimento da plântula, os cotilédones permaneceram, cada um com as seguintes características: verde, discolor, glabro, tendo 12
mm compr., e 9 mm larg., um tanto suculento, ovado-cordado, ápice orbicular, base
auricular, margem inteira, nervado, persistente, peciolado com até 8 mm de comprimento.
Os eófilos (fig. 16) são verdes, pubescentes, ovado, margem inteira, cordados na
base, ápice acuminado, com 14 mm de compr., e 9 mm larg., nervados, peciolados com 7
mm de compr., de filotaxia oposta cruzada para, mais tarde, tornar-se alterna.
As segundas folhas são iguais as anteriores, com 20 mm de compr. e 13 mm larg.,
pecíolo com 10 mm de comprimento.

T
•
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Fiq. 10. Aspecto do eixo raiz-hipocótilo.
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Fig. 11. Plantula evidenciando hipocótilo, cotilédones e a gema apical.

Fig. 12. Aspecto geral da raiz principal na qual se
originam raízes laterais.
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Fig. 13. Disposição oposta cruzada dos eófilos.

Fig. 14. As folhas dispostas espiraladamente no caule em desenvolvimento.
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Fig. 15. Individualização de 06 folhas.

Fig. 16. Aspecto das primeiras folhas, eófilos.
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CONCLUSÃO
Com relação à germinação, ressaltamos que MARQUETE (1979) verificou que em
Barjonia erecta (Vell.) Schum., as sementes das quais foi liberada a coma germinaram
mais rapidamente, ocorrendo a primeira germinação dois dias depois de serem colocadas
na placa de Petri, enquanto aquelas nas quais a coma foi mantida, levaram oito dias para
darem início ao processo.
VALENTE & MARQUETE (1982) notaram que na espécie Oxypetalum banksii
Roem. et Schult. subsp. corymbiferum, as sementes sem coma germinaram em dois dias,
enquanto aquelas com a coma levaram treze dias.
Entretanto, em nossos estudos, verificamos o contrário, isto é, as sementes nas quais
a coma foi mantida, germinaram em cinco dias depois de serem colocadas na placa.
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Morfoanatomía de fruto y germinación
de una espécie altoandina:
Oenothera nana Griseb. (Onagraceae)

Ponessa, G. (1); J.A. González (1) y M. Parrado (1,2)

Resumen
Morfoanatomía de fruto y germinación de una espécie altoandina: Oenothera nana.
Griseb. (Onagraceae).
El material de estúdio fue coleccionado a 4300 metros sobre ei nivel dei mar. La
semilla de Oenothera nana es pequena, oval, castana, con escasas manchas oscuras en
Ia superfície, exalbuminada. El fruto, cápsula, presenta: a) epicarpo uniestratificado con
dos tipos de tricomas y estornas aperígenos, b) mesocarpo pluriestratificado en ei que se
distingue una empalizada clorofiliana subepidérmica y ei predomínio de parénquima
fundamental con haces vasculares, c) endocarpo pluriestratificado de naturaleza parénquimática.
La germinación se llevó a cabo tanto a temperatura constante (15°C) como a
temperatura alternada (20/15 y 30/20° C) con iluminación baja (30 a 150 lux), media
(900 lux) y alta (5000 lux). El rango máximo de germinación fluctuó entre 68,0 y 87,5%
a temperatura constante y baja iluminación. En base a los datos de germinación
obtenidos en ei laboratório y a datos de temperatura de suelo registrados en Ia zona
de colección se discuten aspectos ecológicos de Ia germinación en ambientes de alta
montaria.

Summary
Morphological, anatomical and germination study in a high mountain specie: Oenothera nana Griseb. (Onagraceae).
Germination and anatomical studies were performed on seeds of Oenothera nana, a
high mountain specie of the Argentinian Northwest. Fruit was collected in field at 4300 m
above sea levei. The seed of O. nana is small, oval, chestnut colored with little dark spots
on surface. The fruit consist of: a) epicarp single layered with two kind of single-celled hairs
and stomata, b) mesocarp with several cell layers; subepidermis parenchymatous palisade
formed by two to three layers and fundamental parenchyma traversed by the vascular
bundle, c) endocarp with six to seven layers of little parenchymatic cells. The endosperm
does not exist characterizing it as an exalbuminated seed.
The germination was carried out in constant (15° C) and alternating temperature
(20/15 and 30/20° C) and low (30 to 150 lux), médium (900 lux) and high (5000 lux)
ilumination. Maximun germination values ranged from 68,0 to 87,5% with constant
temperature and low ilumination. Examining the germination data obtained in the lab
and the natural conditions of soil temperature a discussion was attempted in order to
understand the meaning of this fact in terms of adaptative strategies in high mountain
environment.
(1) Fundación Miguel Lillo -- Instituto de Botânica -- Miguel Lillo 205 - (4000) Tucumán. Argentina.
(2) Facullad de Ciências Naturales -- Universidad Nacional de Tucumán. Argentina.
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Introducción
En Sudamérica Ia sección Oenothera está representada por três subsecciones:
Euoenothera, Raimanniay Munzia (Dietrich, 1977). Se extiendeen los Andes, desde Peru,
Bolivia, región Norte de Chile y en Argentina en Ias zonas montafiosas de Jujuy, Salta,
Tucumán, Catamarca, La Rioja y San Juan, en un rango altitudinal desde los 2500 hasta
los 4700 m sobre ei nivel dei mar. Estúdios actuales, en nuestro pais en relación ai tema
son escasos ya que se trata de gêneros sin importância econômica. A nivel mundial existen
más antecedentes con este tipo de enfoque (Pelton, 1956; Bliss, 1958; 1962; Amen, 1964;
Bonde y Foreman, 1964; Sayers y Word, 1966; Dietrich, 1977; Reynolds, 1984).
El objetivo de este trabajo es interpretar Ias estructuras morfoanatómicas reproductivas y estratégias de germinación en plantas de alta montana. Este enfoque nos brinda
valiosa información en relación a Ias adaptaciones y mecanismos ecofisiológicos desplegados por estas espécies en condiciones consideradas "extremas".

Materiales y Métodos
A. - Material examinado, coleccionado e incorporado ai herbário de Ia Fundación Miguel
Lillo.
Oenothera nana Griseb. Argentina, Tucumán, Tafi, Cerro Bayo (Cumbres Calchaquíes) 4250 m. 1 -111-1985. J.A. González 533 (LIL) 578654.
Oenothera nana Griseb. Argentina, Tucumán, Tafi, Cerro Bayo (Cumbres Calchaquíes) 4250 m. I-III-1985. J.A. González 534 (LIL) 578654.
Oenothera nana Griseb. Argentina. Tucumán, Tafi, Falda frente de Piedra Grande
(Cumbres Calchaquíes) 4050 m 24-XII-76. S. Halloy 583 (LIL) 562680.
El material consignado fue tratado como lote único para Ias observaciones de
naturaleza anatômica y de germinación.

B. - Morfoanatómicos:
Las observaciones de morfologia externa se realizaron tanto ai microscópio
estereoscópico como en microscopía electrónica de barrido. Para los estúdios anatômicos
los frutos se fijaron en FAA, posterior inclusión en parafina, corte en micrótomo y tinción
diferencial Safranina-Fast green (Dizeo de Strittmatter, 1979). Los dibujos se realizaron con
câmara clara y las mediciones con ocular micrométrico (15 X) y calibre Vernier. Las
mediciones consignadas en ei texto se refieren a Ia media, a Ia que se acompana Ia
desviación estandard (DS) y ei número de repeticiones (n). La detección de cristales de
oxalato de cálcio en células idioblásticas se realizo con sulfato férrico (Johansen, 1940).

C. - Germinación:
Prévio a los ensayos de germinación las semillas se lavaron con hipoclorito de cálcio
ya que en experiências previas demostraron ser sensibles ai ataque de hongos. Se
colocaron 50 semillas en caja de Petri de 10 cm de diâmetro con papel de filtro humedecido
con 2 ml de água destilada, bajo regímenes distintos de iluminación y temperatura con un
fotoperíodo de 13 hs. Los ensayos se realizaron en câmaras controladas electrónicamente
Ia experiência termino ei dia 14 teniendo en cuenta que Ia máxima germinación ocurrió
entre los dias 11 y 12, y quedespués de estetiempose mantuvo constante. Los resultados
se expresan en porcentajes de germinación y se acompana ei error de muestreo ((Error
Standard/Media)* 100) y ei número de repeticiones (n).

D. - Datos de campo:
En Ia tabla 1 se presentan las temperaturas de suelo registradas en Ia zona para los
meses de verano.
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TABLA 1: Temperatura promedio mensual de máxima y mínima a 0 y -2 cm de
profundidad en Huaca Huasi (Cumbres Calchaquies, Tucumán. Argentina) *.
PROFUNDIDAD
(cm)

0

2

MESES

D

E

F

M

D

MÁXIMA (°C)

30

37

42

35

MÍNIMA (°C)

"3

-4

-5,5

-8,5

E

F

M

24

25

23.5

19

0

2,5

0

1

• Tomado de Halloy (1985)

Resultados:
A. - Morfoanatómicos:
Fruto: Se inserta en un ângulo entre 0 y 45° con respecto ai tallo (Fig. 1 A), cápsula,
lanceolado de 120 - 200 mm de longitud X 4.10 (SD = 0.32; n=8) mm de lat. en su zona
mediai. Tetracarpelar, tetralocular, placentación axilar, pluriseminado (2 a 6 filas por lóculo)
lenosa a Ia madurez, dehiscencia loculicida, basípeta en 4 valvas que se curvan ai exterior
en un cuarto de Ia longitud total dei fruto.
Epicarpo: uniestratificado, de células poliédricas de 26.6 (DS = 0.18, n = 15) (im de
espesor, paredes rectas, delgadas, provisto de estornas aperígenos (Fryns-Claessens y
Van Cotthem, 1973) de 25.9 (DS = 0.15, n = 20) um de long X 22.4 (DS = 0.23, n = 20) |im
de lat. Se observaron apêndices de dos categorias, ambos tricomas unicelulares, los de
tipo a de 281.7 (DS = 0.8. n = 20) um de long de ápice agudo, superfície verrucosa, base
rodeada por 2 - 6 células a veces en disposición radial; los de tipo b, bastiformes de 91,9
(DS = 1.27) um de long. X 18.8 (DS = 0.08) um de lat. en ei ápice y'l 3,8 (DS = 0.14, n'=
20) um en Ia base. Estos últimos son menos frecuentes, erectos, perlenecientes ai tipo
velloso de Dietrich (1977) (Fig. 1B).
Mesocarpo: pluriestratif içado, ei estrato subepidérmicocon células de pared periclinal
externa y Ias anticlinales de mayor espesor que Ia periclinal interna. Parénquima clorof iliano
en empalizada (en frutos inmaduros), con dos a três estratos de células de 28,4 (DS = 0.19,
n = 15) um de long. Predomínio de parénquima fundamental en ei que se observan células
idioblásticas con rafidios (Fig. 2A, B; Fig. 3C, D).
En los septos se observa un haz colateral (Fig. 2A, B; Fig. 3E) desprovisto de vaina
parenquimática; los restantes haces vasculares (3-4 por semiláminas) de 41,4 (DS = 0.34,
n = 10) um de diâmetro se hallan provistos de vaina parenquimática completa (Fig. 2A, B).
En Ias escotaduras se observan haces vasculares coalescentes entre si y en posición
subepidérmica un colénquima laminar (Fig. 2A, B y Fig. 3C.)
Endocarpo: con 6-7 estratos de pequenas células parenquimáticas isodiamétricas
restringiendose a un solo estrato a nivel dei septo que delimita los lóculos. Las células
que tapizan ei mismo tienen un espesor de 8,7 (DS = 0,12, n = 15) um (Fig. 2A, B; Fig.
3A, B) y se ubican en forma paralela a Ia superfície de Ia cápsula. La línea de dehiscencia
se manifiesta en Ia escotadura de Ia zona mediai dei lóculo y se hace evidente en los
primeros estádios dei desarrolo dei fruto.
Semilla: anchamente elíptica de 0,7 -1,1 (1,5) mm de long. X 0,4 - 0,5 mm de espesor,
en transcorte trígona (Fig. 1, C, D) castana a Ia madurez, con manchas oscuras en Ia
superfície. De textura lisa, Ia superfície en su totalidad con células poligonales de paredes"
rectas, Ia periclinal externa convexa (Fig. 4, A, B, C, D, E, F). Semilla derivada de un óvulo
anátropo. La cicatriz dei funículo es evidente (Fig. 4 D). Semilla a Ia madurez carente de
endosperma, exalbuminada (Fig. 1, C, D: Fig. 3, G, H, I, J).

Germinación
Los resultados obtenidos se consignan en Ia tabla 2.
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TABLA 2: Efecto de diferentes temperaturas e intensidades luminosas sobre Ia
germinación de semillas de Oenothera nana Griseb.
TEMPERATURA
d/n (°C)
15/15
15/15
20/15
20/15
30/20

INTENSIDAD
LUMINOSA
(LUX)

PORCENTAJE
DE
GERMINACIÓN

E.M.
(%)

30
150
900
5000
900

68.0
87,5
68,3

7,0
1,0
9,4

9
4

8,0
3.6

11,.2
11,2

5
5

N

8

d/n: temperatura dia/noche; E.M.: error de muestreo; n: número de repeticiones.

Discusión y conclusiones
A. - Morfoanatomía:
Eames (1961), sostiene que ei ovario de Ias Onagraceas es producto de Ia fusión
carpelar y que Ias placentas corresponden a márgenes carpelares fusionados. La interpretación de Ia sincarpia es insatisfactoria porque no tiene en cuenta câmbios en Ia ontogenia
dei gineceo, por ej. câmbios en Ia posición dei septo y en ei inicio dei óvulo de un primordio
carpelar discreto a un meristema tubular (= ai cilindro dei gineceo, Satler, 1973) bajo ei
primordio carpelar. Actualmente, de acuerdo con Ia hipótesis dei cilindro dei gineceo Ia
sincarpia se interpreta en los siguientes términos; durante ei desarrolo floral, en ei gineceo
ínfero primero surgen septos, que no se ubican ai azar sino que están alienado con los
extremos de los primordios carpelares; Ias porciones internas de los septos se fusionan
dando lugar a Ias placentas. Cada plano de fusión septal resulta delimitado por lineas de
sutura y por un canal médio placental (Fig. 2A, B, Fig. 3A, B).
De acuerdo ai estúdio morfoanatómico realizado Ia cápsula de O. nana puede
interpretarse através de Ia hipótesis de Satler (1973) debido a Ia ubicación atípica que
presentan los septos en Ia misma.

B. -Germinación
De Io expuesto en Ia Tabla 2 podemos concluir que ei porcentaje máximo de
germinación se ubicó entre los dias 10 y 12 con valores médios que fluctuaron entre 68,0
y 87,5% tanto a temperaturas constantes como alternadas e intensidades bajas y médias.
Lo anterior nos indicaria que Ias temperaturas e intensidades altas inhiben fuertemente Ia germinación de O. nana. Es interesante destacar que en Ia zona que crece O.
nana (Huaca Huasi, 4300 m s.n.m.) ei período de germinación parece concentrarse entre
los meses diciembre a marzo (Halloy, 1985), período de alta humedad y alta temperatura
dei suelo en superfície (Tabla 1). Por lo tanto podemos inferir que Ia germinación de O.
nana en los meses mencionados se halla expuesta a temperaturas por debajo de 0 °C y
también a temperaturas máximas entre 30 y 42° C (a nivel dei suelo). Este fenômeno
llevaría a una disminución en ei porcentaje de germinación y en ei número de plantas
establecidas, por lo tanto jugaría un importante rol en Ia colonización de nuevas áreas. Sin
embargo Ia espécie parece haber desarrollado otras estratégias como ser, 1) los frutos
monocárpicos de O. nanaproducen miles de semillas por planta "asegurando" de ese modo
Ia permanência de una reserva, y 2) O. nana vive alrededor de três anos antes de florecer
y lo hace entre Diciembre-Marzo (Halloy, 1985). Luego de Ia fructificación Ias plantas
mueren y ei fruto queda retenido a Ia misma siendo posible observar frutos cerrados,
semiabiertos y otros totalmente abiertos aún meses después de Ia floración e incluso
después dei invierno posterior a esta última. De manera que Ia dispersión de semillas es
gradual y dei mismo modo Ia germinación (germinación asincrónica). Esta última se traduce
en Ia presencia de indivíduos en flor cada ano. Este mecanismo representa por otro lado
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un "reaseguro" para perdurar en un ambiente "extremo" ya que si Ias condiciones
ambientales son desfavorables para Ia implantación y perduración de Ias plántulas queda
siempre un porcentaje para um nuevo intento de colonizacion y/o perduración. Esta
estategia de germinacion asincrónica también ha sido observada en otras plantas de alta
montana como Espeletia timotensis (Guariguata y Azócar, 1988). Teniendo en cuenta estos
hechos es posible pensar que ei bajo porcentaje de germinacion obtenido a 30/20° C pueda
ser significativo en alta montaria y más que una desventaja se trataria de una estratégia
desplegada por Ia espécie para perdurar en un ambiente de alta montana.
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LEYENDA DE FIGURAS

Fig. 1. Oenothera nana.
A. Aspecto general dei fruto de Oenothera nana (X 2)
B. Aspecto general de Ia epidermis. Tipos de tricomas: apelo verrucoso, b- pelo bastiforme
C. C.T. de semilla a Ia altura de cotiledones
D. C.T. de semilla a nivel dei hipocótile
Fig. 2. Oenothera nana
A. C.T. cápsula zona mediai. Esquema
B. C.T. cápsula zona mediai. Detalle
r: rafidios; Is: línea de sutura; cmp.: canal médio placental; cl.: colenquima laminar; emp.:
empalizada; cg.: cilindro dei gineceo.
Fig. 3. Oenothera nana
A.B. C.T. zona mediai
C. Detalle colenquima laminar
D. Detalle célula idioblástica con rafidios y empalizada
E. Haz vascular desprovisto de vaina parenquimática
F. Sistema vascular dei cilindro dei gineceo
G. H.I.J. C.T. de semilla. En G se evidencia Ia forma en transcorte, trígona, en H-J los
cotiledones y tegumentos; en I corte a Ia altura dei hipocótilo.
cmp.: canal médio placental; Is.: línea de sutura; cl.: colenquima laminar; ei.: célula
idioblástica; r: rafidios; emp: empalizada; va: vasos anulados; vh; vasos helicoidales; cg:
cilindro dei gineceo
Fig. 4. Oenothera nana. Microscopía electrónica de semilla
A.B. Aspecto general
C. Detalle de inserción de Ia semilla ai fruto
D. Cicatriz delfunículo
E.F. Células epidérmicas
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Resumo
As autoras apresentam uma contribuição à identificação taxonômica das hemiepífitas
primárias, vulgarmente conhecidas como "estranguladoras", ocorrentes em uma formação
florestal atlântica, na Serra de Macaé de Cima, Município de Nova Friburgo, Estado do Rio
de Janeiro, Brasil. Foram reconhecidas 7 espécies, a saber: Oreopanax capitatus
(Araliaceae), Splrotheca rivierii (Bombacaceae), Clusia lanceolata e Clusia marizii
(Clusiaceae), Coussapoa microcarpa e Ficus trigona (Moraceae), e finalmente Dyssochroma viridiflora (Solanaceae). São apresentadas chaves para a identificação das
espécies, através de caracteres vegetativos. D. viridiflora é referida, pela primeira vez,
como hemiepífita primária.

Abstract
The authors present a contribution to the taxonomic identificatíon of primary hemiepiphytic plants, known as "stranglers", which occur in the tropical rain forest, in the mountainous área of Macaé de Cima, Nova Friburgo, Rio de Janeiro state, Brazil. Seven species
were recognized: Oreopanax capitatus (Araliaceae), Spirotheca rivierii (Bombacaceae),
Clusia lanceolata and Clusia marizii (Clusiaceae), Coussapoa microcarpa and Ficus
trigona (Moraceae) and Dyssochroma viridiflora (Solanaceae). Dichotomous keys for
identification of the species using vegetative characters are presented, as well as respective
taxonomic descriptions.

Introdução
Uma das mais marcantes características da Mata Atlântica no Rio de Janeiro é a
quantidade impressionante, nas árvores, de indivíduos mecanicamente dependentes de
apoio. São plantas vasculares, cujas formas de vida incluem as epífitas, hemiepífitas e
lianas. Neste trabalho objetiva-se o levantamento das espécies de hemiepífitas primárias
Trabalho desenvolvido dentro do Programa Mata Atlântica -Jardim Botânico do Rio de Janeiro/IBAM A,
em consonância com o Programa Linhas de Ação em Botânica, CNPq.
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ocorrentes em uma formação de floresta ombrófila densa montana (Ururahy et ai., 1983),
conhecida como Mata Atlântica, bem como contribuir para tornar possível o reconhecimento destas, através da caracterização das diversas fases de desenvolvimento e
dos caracteres morfológicos correspondentes.

1. Material e Métodos
A área correspondente à comunidade florestal estudada está situada na Reserva
Ecológica de Macaé de Cima, Município de Nova Friburgo, Estado do Rio de Janeiro
(22a28'-22g33'S / 42B30'-42834' W). Localiza-se nas encostas da Serra do Mar, no trecho
localmente denominado Serra de Macaé de Cima, a uma altitude aproximada de 1.1 OOm,
nas proximidades da nascente do Rio da Flores. O clima local, de acordo com a classificação de Kóppen, adaptada por Bernardes (1952) é do tipo Cfb, ou seja, clima mesotérmico
com verões brandos, sem estação seca.
A metodologia utilizada consistiu de caracterização do hábito hemiepifítico, no
ambiente de floresta, com auxílio de binóculo Nikon, "wideangle" 7x35mm, inicialmente em
uma área de 1ha, demarcada para levantamento florístico e fitossociológico, e em bom
estado de conservação (Programa Mata Atlântica, 1990). Posteriormente foram realizadas
coletas de outros indivíduos, fora da área selecionada. A citação dos indivíduos coletados
dentro da parcela é referida pela abreviação PL-ind.. Após a coleta procedeu-se à
identificação e análise taxonômica do material obtido para a construção da chave. Os dados
relacionados à distribuição geográfica foram obtidos pela consulta aos espécimes depositados no herbário do Jardim Botânico do Rio de Janeiro (RB), bem como através da
literatura. A época de floração e frutificação das espécies, bem como os respectivos nomes
vulgares foram levantados em campo, e também a partir das etiquetas das coleções
provenientes de outras localidades do estado, depositadas no herbário acima citado. Na
falta ou insuficiência destes dados, recorreu-se à literatura.

2. Resultados e discussão
2.1. Conceituação
O conceito de hemiepífita "sensu latu" aplica-se aos vegetais que apresentam,
durante seu ciclo de vida, duas fases distintas: uma epifítica e outra terrestre (Schimper,
1903; Barkmann apud Kelly, 1985; Putz & Holbrook, 1986). Schimper (l.c.) conceituou este
grupo de vegetais como epífitas que germinam e se desenvolvem inicialmente sobre
árvores, e subseqüentemente se tornam conectados ao solo, através de raízes, passando
a se desenvolver, então, como plantas terrestres. Incluiu nesta categoria as conhecidas
estranguladoras, que eventualmente matam seu hospedeiro tornando-se árvores independentes.
Kelly (1985) divide as hemiepífitas em 2 subgrupos: o primeiro de plantas que
germinam e se desenvolvem sobre árvores e mais tarde enviam raízes ao solo, tornando-se
terrestres. Este grupo inclui, segundo ele, as estranguladoras. O segundo grupo abrange
as formas de hemiepífitas que germinam no solo e desenvolvem-se de modo escandente,
e cujos caules morrem gradualmente e perdem sua conexão com o solo, tornando-se
epífitas.
Putz & Holbrook (l.c.) adotam a subdivisão das hemiepífitas em 2 subgrupos conforme Kelly (l.c), denominando-os de hemiepífitas primárias e hemiepífitas secundárias,
respectivamente.
Richards (1952), no entanto, em seu sistema de classificação, optou por tratar as
estranguladoras como uma sinúsia à parte por apresentarem uma fase arbórea independente. Ressalta que esta sinúsia representa uma categoria de transição entre as
plantas mecanicamente dependentes e as independentes de apoio. Contudo evitou um
confronto direto com o conceito original de Schimper (l.c).
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Todzia (1986) distingue dois grupos de hemiepífitas: o das capazes de se tornarem
independentes, após o estrangulamento do hospedeiro, e o das hemiepífitas chamadas
permanentes, que nunca alcançam porte suficiente para se tornarem independentes.
Para fins deste trabalho foi adotado o conceito de hemiepífita primária, de acordo
com Kelly (l.c.) e Putz & Holbrook (l.c). As seguintes fases do desenvolvimento das
hemiepífitas primárias foram reconhecidas, no campo:
Epifítica — abrange desde a germinação do indivíduo até a implantação das raízes
ao solo.
Estranguladora — abrange a fase terrestre, quando se observam as raízes em alça,
que abraçam o caule da hospedeira (figs. 1 e 2). No estágio inicial, ao exame menos
cuidadoso, podem ser confundidas com lianas, porém já apresentam as referidas alças,
próximas ou não ao ponto de germinação. Já o estágio avançado é reconhecido, na prática,
indiretamente através de indícios de definhamento da árvore hospedeira. Optou-se aqui
pelo termo estranguladora em um aspecto mais abrangente, independente do fato da
espécie ocasionar ou não a morte do hospedeiros.
Arbórea — abrange a fase terrestre posterior, em que o indivíduo tornou-se independente de suporte, sendo confirmada através de vestígios remotos da presença do
hospedeiro.

2.2. Espécies levantadas
As hemiepífitas encontradas na formação florestal da Reserva Ecológica de Macaé
em Cima são: Oreopanax capitatus (Jacq.) Decne. & Planch. (Araliaceae), Spirotheca
rivierii (Decne). Ulbrich (Bombacaceae), Clusia lanceolata Cambess., Clusia marizii G.
da Silva & Weinberg (Clusiaceae), Coussapoa microcarpa (Schott) Rizzini (Moraceae),
Ficus trigona L.f. (Moraceae) e Dyssochroma viridiflora (Sims) Miers (Solanaceae).

2.3. Fases do desenvolvimento
A germinação destas espécies, no interior da floresta, se dá preferencialmente a
grandes alturas, nas bifurcaçoes dos ramos superiores do hospedeiro, o que segundo Kelly
(l.c), sugere a necessidade de maior intensidade luminosa para germinarem. As raras
plantulas observadas em alturas mais próximas do solo, como as de Clusia sp., se
encontravam sobre troncos ou ramos caídos, ou em bifurcaçoes de baixa altura, próximas
a trilhas ou outros locais com maior incidência luminosa, como por exemplo em pequenas
clareiras.
Mais freqüentemente foram observados indivíduos em fase inicial de estranguladora.
Todas as espécies foram encontradas nesta fase (Tabela 1). É conhecido o fato de que as
estranguladoras apresentam um alto grau de fusão das raízes (Putz & Holbrook, l.c). Tal
aspecto foi observado apenas em Spirotheca rivierii (fig. 1). Em Coussapoa microcarpa
os indivíduos não chegam a apresentar fusionamento das raízes. Possuem uma ou mais
raízes verticais que podem atingir diâmetros consideráveis de até 30 cm, valores por vezes
próximos aos do caule da hospedeira, bem como alças horizontais distintas que envolvem
esta última (fig. 2).
Afase arbórea com vestígios de caule da planta hospedeira na base, foi reconhecida
em árvores de C. microcarpa. Fase arbórea foi também constatada, nesta mesma espécie,
a partir de rebrotamento dos exemplares de estranguladoras que desabaram junto com a
árvore hospedeira. Foram observados indivíduos de S. rivierii formando um agregado de
árvores de alto porte.
Certas espécies, que no interior da mata geralmente apresentam desenvolvimento
hemiepifítico, podem apresentar um hábito arbóreo independente, sem indícios de
hospedeira. Tais indivíduos são mais freqüentes em áreas menos úmidas e/ou com menor
densidade vegetacional, tais como áreas perturbadas ou que representem transição entre
o campo e a floresta. Tal plasticidade no hábito e no ciclo de vida caracteriza um
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hemiepifitismo facultativo, sendo registrado para O. capitatus e espécies de Clusia (Kelly,
I.C.), Ficus (Carauta, 1989) e Coussapoa (Berg, 1990).

2.4. Padrões de distribuição geográfica
Analisando-se os padrões de distribuição geográfica das espécies (Tabela 2) temos
que O. capitatus e F. trigona são amplamente distribuídas. Um segundo padrão de
distribuição é encontrado para C. microcarpa, S. rivierii, C. lanceolata e D. viridiflora,
que ocorrem nas regiões onde a cadeia do Mar é recoberta pela floresta ombrófila densa
atlântica. C. lanceolata e C. microcarpa ocorrem também em área de restinga, e D.
viridiflora é referida como rupícola, ocorrendo em formações rupestres de Ouro Preto, em
Minas Gerais.

2.5. Chave para as espécies ocorrentes na R.E. de Macaé de Cima
1. Folhas simples. Raízes e ramos sem acúleos.
2. Plantas lactescentes, com látex opaco.
3. Látex amarelado, pouco abundante. Folhas opostas, estipulas ausentes.
4. Folhas lanceoladas
3. Clusia lanceolata (CLUSIACEAE)
4'. Folhas oblongo-elíticas
ou oblongo-obovadas
4. Clusia marizii (CLUSIACEAE)
3'. Látex branco-leitoso, abundante. Folhas alternas, estipulas amplexicaules,
caducas
6. Ficus trigona (MORACEAE)
2'. Plantas não lactescentes, ou com látex hialino.
5. Lâmina foliar com 3 a 5 nervuras principais a partir da base. Ramos não
esfoliantes. Raízes não grampiformes.
6. Látex ausente. Folhas concentradas nos ápices dos ramos. Lâmina foliar
com 5 nervuras principais partindo da base, com as 3 centrais mais proeminentes. Pecíolo maior que 3,0cm de comp., levemente dilatado na base.
Estipulas ausentes
1. Oreopanax capitatus (ARALIACEAE)
6'. Látex hialino, às vezes imperceptível. Folhas não concentradas nos
ápices dos ramos. Lâmina foliar com 3 nervuras a partir da base. Peciolos
com até 3,0cm de comp., sem dilatação na base. Estipulas amplexicaules,
caducas
5. Coussapoa microcarpa (MORACEAE)
5'. Lâmina foliar sem esta característica. Ramos esfoliantes. Raízes
grampiformes
7. Dyssochroma viridiflora (SOLANACEAE)
1'. Folhas compostas, digitadas. Raízes, tronco e ramos
com acúleos
2. Spirotheca rivierii (BOMBACACEAE)

1. Oreopanax capitatus (Jacq.) Decne. & Planch., Rev. Hort. Ser. 4(3): 108. 1854.
Hemiepífita primária, observada nas fases epifítica e em fase inicial de estranguladora. Ocorre freqüentemente na região. Floresce no período de setembro a dezembro.
Material examinado: RIO DE JANEIRO: Itatiaia, 17.10.77, (fl.). V.F. Ferreira etal. 151
(RB180374); idem, 13.10.1941, (fl.), W.D. Barros 422 (RB 83728); Nova Friburgo, Macaé
de Cima, 20.10.1988, (bt.), H.C. de Lima 3464 (RB); ibidem, 12.9.1989, (bt.), CM. Vieira
S0(RB); ibidem, (est., Pl-ind.878); ibidem, (est., Pl-ind.272).

2. Spirotheca rivieii (Decne.) Ulbrich, Notzbl. bot. Gart. Berl. 6,4: 162. 1914; Santos,
Rodriguesia 25(37): 44, t.4. 1986.
Hemiepífita primária, ocorre com pouca freqüência na Reserva Ecológica de Macaé
de Cima. Apresenta flores grandes, vermelhas e vistosas. O tronco, as raízes e os ramos
são providos de acúleos (fig. 1), sendo esta espécie conhecida vulgarmente como "mata-

— 35 —

pau-de-espinho" (Santos, 1967). Floresce em junho (Santos, 1986) e dezembro. Segundo
a mesma autora, esta é a única espécie do gênero citada para o RJ.
Material examinado: RIO DE JANEIRO: Nova Friburgo, Macaé de Cima, 511.12.1989, (fl.), B. Kurtz88(RB).

3. Clusia lanceolata Cambess. in. Aug. de St-Hil., Fl. Brás. mer. I. 246; Martius, Fl. Brás.
12(1): 418-419. 1888.
Hemiepífita primária ou árvore com até 17 m de altura. Espécie de ocorrência
ocasional na mata de encosta, sendo também freqüentemente encontrada em restinga.
Floresce de abril a setembro, frutificando de junho a dezembro.
Material examinado: RIO DE JANEIRO: Nova Friburgo, Macaé de Cima, 3.9.1990,
(fl. e fr.), CM Vieira 109 (RB 291478); ibidem, 12.9.1990, (fr.), C.M.B. Correia 191 (RB
291475); ibidem, 1.6.1990, H.C. de Lima 3782, (fl.), (RB 292064); ibidem, 3.6.1990, H.C.
de Lima 3813, (fl. e fr.), (RB 291477); ibidem, 6.4.1989, (fl.), /. de A. Araújo 25 (fl.), (RB
291476); ibidem, 12.12.1990, (fr.), L. Sylvestre 385, (RB 292336).

4. Clusia marizii G. da Silva & Weinberg, Bradea 4(4): 21-26. 1984.
Hemiepífita primária ou árvore com até 12 m de altura. Espécie freqüentemente
observada, na região de estudo, em fase epifítica ou então iniciando fixação no solo pelas
raízes. Os indivíduos estranguladores são encontrados com menos freqüência. O exemplar
florido data de dezembro; frutos encontrados de março a setembro.

5. Coussapoa microcarpa (Schott) Rizzini, Dusenia 1(5): 295. 1950; Berg et ai., Fl.
Neotrop. 51:66, fig. 36. 1990.
Hemiepífita primária ou árvore, freqüente na região, sendo a espécie que predomina
em relação às demais hemiepífitas primárias. Apresenta, no caule e nas raízes, estriações
perpendiculares (fig. 2), formadas por pequenas e numerosas lenticelas reunidas. A casca
interna apresenta coloração avermelhada momentos após o corte. Esta espécie floresce
o ano todo, principalmente em outubro e novembro, frutificando em novembro e dezembro.
Material examinado: RIO DE JANEIRO: Nova Friburgo, Macaé de Cima, 29.11.1986,
(fr.), G. Martinelli 11956, (RB 252000); ibidem, 7-11.11.1988, (fl.), R. Guedes 2183 (RB);
ibidem, 30.8.1989, (fl.), S. Pessoa 500 {RB).

6. Ficustrigona L.F., Suppl. Spec. Plant. 441. 1871; Carauta, Albertoa2: 187. 1989.
Hemiepífita primária ou árvore. Trata-se de uma espécie de ocorrência rara em
Macaé de Cima, e segundo Carauta (1989), podem ser árvores com até 35 m de altura.
Material examinado: RIO DE JANEIRO: Barra do Piraí, 23.2.1987, (fr.), J.P.P. Carauta
5415 (RB 257434); Nova Friburgo, Macaé de Cima, 9-12.5.1988, (fr.), G. Martinelli 12969
(RB); ibidem, s/col., (est. Pl-ind. 114) (RB).

7. Dyssochroma viridiflora (Sims) Miers, Ann. Mag. Nat. Hist. sér. 2.4: 250. 1849.
Hemiepífita primária. Ocorre raramente em Macaé de Cima, e segundo referências
de herbário (RB), são também encontradas como arbustivas e arbóreas. Floresce de
agosto a outubro. Frutos encontrados em setembro. Segundo L Freire (com. pess.), os
frutos desta espécie são muito apreciados por pássaros.
Material examinado: RIO DE JANEIRO: Nova Friburgo, Macaé de Cima, 25.10.1986,
(fl.), G. Martinelli 11818 (RB); ibidem, 17-18.8.1989, (fl.), M. Peron 848 (RB); ibidem,
14.9.1989, (fr.), CM. Vieira 92 (RB); ibidem, (est., Pl-ind. 333), G. Martinelli 12888 (RB).
•Pa
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3. Conclusões

As hemiepífitas primárias da Mata Atlântica constituem um interessante exemplo de
convergência evolutiva entre diferentes famílias. Das 20 famílias com espécies de
hemiepífitas primárias citadas para âmbito mundial por Putz & Holbrook (1986), foram
encontradas 5, correspondendo a 25% do total de famílias. Estes números dão uma idéia
da riqueza que representam florestas ainda preservadas, como a que foi estudada.
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Tabela 1 - Espécies de hemiepifitas primárias de Macaé de Cima e respectivas fases de
desenvolvimento observadas.
ESPÉCIE/FASE
Coussapoa microcarpa

EPÍFITA
+

Clusia lanceolata

+

Clusia marizii
Spirotheca rivierii

+
-

Oreopanax capitatus
Ficus trigona
Dyssochroma viridiflora

ESTRANGULADORA
+
+

ARBÓREA
+
-

+

+
+
+

+
-

+

+

-

-

+

-

-

Tabela 2 - Distribuição geográfica das espécies de hemiepifitas estudadas.
ESPÉCIE

TIPO DE VEGETAÇÃO

DISTRIB. GEOGRÁFICA
NO BRASIL

Oreopanax capitatus

Florestal

Ampla e extra Brasil

Ficus trigona

Florestal

Ampla (AC, AM, PA, AP,
BA, MG, ES, RJ, SC, MT,
MS e GOJ*

Coussapoa microcarpa

Florestal e Restinga

Costa leste (BA, ES, PR,
RJ, RS, SC e SP)"

Spirotheca rivierii

Florestal

Dyssochroma viridiflora

Florestal e Form. rupestres

Clusia lanceolata

Florestal e Restinga

Costa leste (ES e RJ)

Clusia mirizii

Florestal

Costa leste (ES e SP)

Costa leste (RJ, PR, SP e
SC)*"
Sudeste (MG, RJ, e SP)

* Segundo Carauta (1989).
** Segundo Berg et ai (1990).
*** Segundo Santos (1967).
Espécie de hemiepifitas primárias ocorrentes na Floresta Atlântica de Macaé de
Cima, Nova Friburgo, Estado do Rio de Janeiro.

Legendas das figuras.
Figura 1. Spirotheca rivierii: aspecto geral das raizes aculeadas envolvendo a árvore
hospedeira.
Figura 2. Coussapoa microcarpa: aspecto das raizes verticais e alças horizontais.
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MORFOLOGIA E ANATOMIA DO FRUTO DE
LAGUNCULARIA RACEMOSA (L.) GAERNT.F.
(COMBRETACEAE)

M. da C. Valente*
Nilda Marquete Ferreira da Silva*
Delphos J. Guimarães*
Jardim Botânico do Rio de Janeiro

RESUMO
O fruto de Laguncularia racemosa (L.) Gaernt.f., é proveniente do desenvolvimento
do ovário ínfero, de natureza receptacular, com placentação apical.
A parede do fruto adulto exibe três camadas distintas: uma externa compacta, uma
intermediária esponjosa e uma interna fibrosa, que adaptam os frutos à dispersão pela
água.
A parede do fruto é constituída pelas epidermes externa e interna, parênquima,
grande quantidade de camadas de aerênquima com enormes espaços intercelulares!
feixes vasculares e várias camadas de células de paredes espessadas evidenciando erri
um fruto mais adulto, um tecido fibroso. Esta camada do fruto apresenta grande quantidade
de drusas de oxalato de cálcio.
Pelas suas características, tipifica-se o fruto segundo a classificação de BARROSO
(no prelo) como do tipo nucóide, subtipo núcula. As sementes são oblongas, o embrião é
do tipo axial, com cotilédones crassos, convolutos, eixo hipocótilo-radícula desenvolvido e
circundado pelos cotilédones.
Na semente nota-se uma testa fina, constituída de uma epiderme. Os estratos
subepidérmicos compõem-se de células espessadas. A testa, na altura do apêndice do
funículo, é vascularizada por 4 feixes, evidenciando uma região reticulada. Nos cotilédones
observam-se camadas de células de parênquima revestidas por uma epiderme. O eixo
hipocótilo-radícula é formado por uma epiderme, várias camadas de parênquima e um
cilindro vascular.

SUMMARY
The fruit of Laguncularia racemosa (L.) Gaernt.f. is a development from the inferior
ovary, which is receptacular in shape and apical in placentation.
Three different surfaces can be observed in the wall of the mature fruit: a compact
outer layer, a spongy middle layer and a fibrous inner layer, which adapts the fruit for water
dispersai.
The wall is formed by an inner and an outer epidermis, a parenchyma, multiple layers
of aerenchyma with wide intercellular spaces, vascular bundles, and several layers of
thick-walled cells which develop into fibrous tissue in a more mature specimen. The latter
presents a large quantity of calcium oxalate drusen.
Due to its characteristics the fruit can be described, according to Barroso's classification (in press), as a nucoid type, nucula sub-type. Seeds are oblong, the embryo is axial
* Bolsistas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)
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with thick convoluted cotyledons, and a well developed hypocotyl-radicle axis encircied by
the cotyledons.
A thin test consisting of an epidermis can be observed in the seed. Sub-epidermal
strata are tormed by thickened cells. Test is vascularized by four bundies at the funicular
appendix, indicating a reticulate region. Layers of parenchymatous cells enveloped by an
epidermis can be observed in the cotyledons. The hypocotyl-radicle axis is formed by an
epidermis, several layers of parenchyma and a vascular cylinder.
(Versão: Lia Carneiro da Cunha Wybs)

INTRODUÇÃO
Dando continuidade aos estudos dos frutos das espécies de Combretaceae, iniciados
por VALENTE, MARQUETE e GUIMARÃES (1989), neste trabalho apresentamos observações sobre a morfologia e anatomia do fruto de Laguncularia racemosa (L.) Gaernt.f.
Os frutos desta família despertou-nos interesse especialmente, tendo em vista as
suas adaptações aos diferentes meios de dispersão, levando-nos a estudar a sua origem,
morfologia e histogénese.
Tratando-se do fruto proveniente de flor epígina, fizeram-se estudos da Teoria dos
ovários inferos, seguidos de observações anatômicas, da vascularização floral, para
reconhecer a natureza da parede extracarpelar.
Como no trabalho anterior, sobre Combretum rotundifolium Rich., a classificação
carpológica dos frutos de Laguncularia racemosa (L) Gaernt.f. sofreu controvérsias,
necessitando assim de estudos mais apurados.

MATERIAL E MÉTODOS
Os frutos de Laguncularia racemosa (L.) Gaernt.f. estudados provêm de arbusto
coletado no Estado do Rio de Janeiro, Barra de Guaratiba, e está registrado no Herbário
do Jardim Botânico do Rio de Janeiro sob o n9 261467.
Para os estudos morfológicos fizeram-se observações sob o microscópio
estereoscópico, da flor e do fruto maduro, documentando-as com desenhos realizados em
câmara clara.
Os estudos anatômicos realizaram-se em botões florais em pré-antese, e nos frutos
em estádios sucessivos de desenvolvimento.
O material foi fixado em FPA, incluído na parafina, mediante a técnica usual do álcool
etilico e xilol (JOHANSEN, 1940; SASS, 1951) e cortado em secções transversais e
longitudinais em série, com 12-14 micrômetros de espessura ao micrótomo rotativo de
Jung. Os cortes foram corados pela dupla coloração safranina-fast-green.
As fotomicrografias foram realizadas ao microscópio ótico em diferentes escalas
micrométricas.
Os esquemas da vascularização do fruto foram realizados em microscópio ótico com
o auxílio da câmara clara.

HISTÓRICO
DE CANDOLLE (1828), GRISEBACH (1864) e MATTOS (1969) classificaram ofruto
de Laguncularia como noz.
ENDLICHER (1839) descreve o fruto como drupa coriácea.
STANDLEY et WILLIAMS (1962) denominou-o de drupáceo.
HERTEL (1959) criou conceitos novos na carpologia e embora não tivesse citado os
frutos de Laguncularia estes seriam incluídos, segundo as definições deste autor, na classe
Eucarpo, subclasse nucóide, família nucáceo, gênero nucidio (embora a parede do fruto
não se apresente fortemente esclerosada, praticamente pétrea).
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BARROSO (no prelo) estudando a morfologia dos frutos das Dicotiledôneas, classificou-os como do tipo nucóide, subtipo núcula.
Quanto ao contorno morfológico do fruto, SAINT-HILAIRE (1829) e MEISNER (1837)
cita-o apresentando 5 costas desiguais (2 maiores).
ENDLICHER (1839) considera-o como achatado ou trígono com margens salientes.
BENTHAM M HOOKER (1862) menciona o fruto como subtrígono com as margens
angulosas.
GRISEBACH (1864) interpretou-os como levemente 2-alados.
EICHLER (1867) cita-os como levemente costado, com 2 costas laterais com
margens salientes.
EXELL (1959) menciona os frutos de Laguncularia racemosa, como mais ou menos
longitudinalmente alado ou costado, alas até 2 mm de largura mais usualmente menos que
1 mm.
STANDLEY et WILLIAMS (1962) descreve-os como subtrígonos, com ângulos nas
margens e cita para a espécie o fruto sendo 10-costado.

RESULTADOS
MORFOLOGIA
FLOR: - as flores de Laguncularia racemosa (L.) Gaernt.f. nascem em panículas de
espigas terminais ou espigas axilares. A floração ocorre nos meses de fevereiro, março,
novembro e dezembro e a frutificação, nos meses de janeiro, fevereiro, maio, julho,
conforme etiquetas de herbário.
A flor é epígina, arquiclamídea, actinomorfa, androceu com 10 estames. Hipanto
inferior, subobovado ou turbinado com 2 pequenas bractéolas ovadas, subopostas, adnatas na parte superior, densamente sedoso, 3-3,8 mm compr., 2,8-3 mm larg.; hipanto
superior curtamente suburceolado, 5-partido, 0,5 mm compr.; lobos do cálice triangulares
persistentes, sedosos, 1-1,8 mm compr., 1,2-1,4 mm largura. Pétalas 5, suborbiculares,
quase iguais aos lobos do cálice, glabras ou externamente sedosas, ciliadas nas margens,
caducíssimas, 1-1,2 mm compr., 1-1,2 mm largura. Estames não exsertos, curtos, anteras
versáteis, 1-1,3 mm comprimento. Disco nectarifero plano, circular, pubérulo, 2-3 mm de
diâmetro. Ovário ínfero, unilocular, adnato ao hipanto inferior, com 2 óvulos, funículo curto.
Estilete não exserto, cilíndrico, 0,8-1 mm comprimento.
FRUTO e SEMENTE: - o fruto muito jovem possui a forma obovada ou turbinada,
costado e diminutamente alado, durante a maturação vai se tornando alado e costado. A
parede do ovário e do hipanto inferior constituem a parede do fruto (HERTEL, 1959).
Em plena maturidade o fruto apresenta-se de cor castanho-acinzentada, ou castanho-clara, sedoso, com 1 -2-4 costas e 2 reduzidas alas (1 -1,5 mm compr.) (fig. 4).
O fruto mede 13-15 mm compr., 8-9 mm larg. coroado no ápice pelos lobos do cálice.
Estruturalmente é constituído por uma camada externa compacta, uma intermediária
esponjosa e uma interna fibrosa, adaptando os frutos a dispersão pela água (fig. 5).
Pelas suas características tipifica-se o fruto, segundo a classificação de BARROSO
(no prelo) como do tipo nucóide, núcula.
As sementes são oblongas, com a extremidade basal aguda e a apical arredondada
(fig. 6) 13-13,2 mm compr., 4,8-5 mm larg.; exalbuminosa, testa fina com região próxima
ao apêndice do funículo vascularizada (fig. 6); funículo curto com apêndice vascularizado
por 3 nervuras (fig. 7). Embrião do tipo axial; cotilédones crassos, convolutos (figs. 4-5-8-9);
eixo hipocótilo-radícula cilíndrico, desenvolvido e envolvido pelos cotilédones convolutos
10-11 mm compr. (figs. 4-5-9).

VASCULARIZAÇÃO
Ao nível da base do fruto, em secção transversal, este apresenta contorno subtriangular, observando-se 5 feixes vasculares, dispostos na região central da parede do fruto,
um deles bem maior (fig. 12). Em nível mais elevado, os feixes vasculares fragmentam-se
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em número de 8 (fig. 13) permanecendo no centro da parede do fruto. Na região, em que
surgem as costelas os 8 feixes vasculares, assumem posição periférica (fig. 14), sendo
sempre um maior. Em níveis sucessivos, desde o início do lóculo até à base da semente
(fig. 15), verifica-se que os feixes se fragmentam em número de 12. Ao nível dos cotiledones
convolutos bem desenvolvidos, começa a esboçar-se um feixe em cada uma das extremidades das alas, enquanto os outros mantém a posição periférica (fig. 16). Na região
correspondente ao eixo hipocótilo-radícula dos cotiledones permanecem 10 feixes ao redor
do lóculo e 2 nas alas (fig. 17). Ao nível da separação da bractéola (existente no hipanto
inferior da flor e que permanece em alguns frutos), mais para o ápice, as alas já não se
apresentam tão evidentes.
A este nível, os feixes se fragmentaram totalmente, permanecendo 12 ao redor do
lóculo, 15 na periferia da parede do fruto, enquanto a bractéola isolada apresenta 3 feixes
(fig. 18). Ao nível do eixo hipocótilo-radícula, observamos uma redução no número de
feixes, ou seja, 10 ao redor do lóculo e 10 na periferia da parede do fruto (fig. 19). No ápice
do lóculo e início da separação dos lobos do cálice que coroam o fruto, só permanecem
os feixes da periferia em número de 9 (fig. 20).

ANATOMIA
Em secção transversal, o fruto adulto (fig. 21), apresenta contorno arredondado com
duas pequenas alas e 4 costelas.
A epiderme é uniestratificada, com células retangulares com diâmetro maior ora na
direção anticlinal ora na periclinal, recobertas por uma membrana cuticular um pouco
espessada; ocorrência de numerosos pêlos unicelulares. A seguir, observa-se o parênquima constituído por 6-7 camadas de células dispostas de maneira compacta; entre suas
células ocorrem raros idioblastos cristalíferos com drusas de oxalato de cálcio. Na região
correspondente às alas, abaixo deste tecido, nota-se a presença do aerênquima constituído
de grandes espaços intercelulares; as costelas são ocupadas pelas células parenquimáticas. Nestes tecidos verifica-se a ocorrência de grande quantidade de tanino em suas
células. Espalhados no aerênquima e circundados pelas células esclerosadas, observamse 9-10 feixes vasculares isolados. Na região correspondente ao lóculo (fig. 22), a epiderme
apresenta células retangulares com diâmetro maior no sentido periclinal, revestidas por
uma camada cuticular delgada e lisa.
Atesta é constituída por uma epiderme uniestratificada com células retangulares com
diâmetro maior no sentido periclinal, porém em certos trechos, principalmente onde
ocorrem os feixes vasculares, é no sentido anticlinal, recobertas por uma membrana
cuticular delgada e lisa. A seguir, 1-2 camadas de células parenquimáticas dispostas
tangencialmente em relação a epiderme; ocorrência de taninos em suas células. Os 4 feixes
vasculares ocorrem na região vascularizada da testa (figs. 23-24).
Nos cotiledones onde se localizam as reservas nutritivas distingui-se: a epiderme,
parênquima de reserva e feixes vasculares (fig. 26).
A epiderme é uniestratificada com células que variam em forma e tamanho,
revestidas por uma cutícula delgada e lisa. O parênquima de reserva é constituído de
células grandes, limitadas por paredes pectocelulósicas delgadas que deixam entre si,
nos ângulos, pequenos meatos. Observa-se grande quantidade de grãos de amido,
freqüentemente reunidos em grupos, onde há gotículas de óleo. Os feixes vasculares
distribuem-se, de acordo com o nível em que são cortados em cerca de 22-27 em cada
cotilédone.
O eixo hipocótilo-radícula (fig. 25) é constituído por uma epiderme uniestratificada
com células retangulares com um diâmetro maior no sentido periclinal, revestida por
cutícula delgada e lisa. Aseguir, observam-se várias camadas de células parenquimáticas,
grande quantidade de grãos de amido dispostos em grupos com gotículas de óleo. O
cilindro vascular está disposto em circulo.

— 43

CONCLUSÃO
As observações morfológicas e anatômicas comprovam a classificação do fruto como
nucóides, núcula (BARROSO, no prelo).
Constatou-se, assim, que a parede do fruto é diferenciada em 3 camadas típicas de
consistência firme, coriácea, a saber: o revestimento epidérmico, o aerênquima (camada
esponjosa) e a composta de células de paredes espessadas que no fruto adulto forma um
tecido fibroso.
Com certa regularidade as núculas apresentam adaptações para a dispersão pela
água, vento ou animais. Neste caso, a adaptação pela água faz-se notar pelos lobos do
cálice acrescente que coroa o fruto e pela grande quantidade de aerênquima, com enormes
espaços intercelulares na parede do fruto.
O contorno do fruto apresenta 2 reduzidas alas denotando provavelmente, uma
adaptação reducional para a dispersão pela água.
Neste ovário ínfero também foi constatado a presença de feixes recorrentes, isto é,
com orientação inversa (SMITH e SMITH, 1942) presentes nesta espécie e assim concluiuse ser o ovário de natureza receptacular.
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RESUMO
O presente estudo inclui as Piperaceae Organensis conhecidas. A família está
representada por cinco gêneros, Ottonia Sprengel (4 espécies), Peperomia Ruiz et Pav.
(28), PiperL. (40), Pothomorphe Miq. (1) e Sarcorhachislre\. (1).
Este trabalho determina taxonomicamente o número das espécies conhecidas até o
presente nesta região. Este tratamento é uma visão preliminar das Piperaceae na Serra
dos Órgãos.

SUMARY
The present study includes the known Piperaceae Organensis. The family is represented by five genus, Ottonia Sprengel (4). Peperomia Ruiz et Pav. (28), Piper L. (40),
Pothomorphe Miq. (1). and SarcorhachisTre\. (1).
This paper determines taxonomically the number of species known at present in this
country. This treatment is a preliminary aspect of the Piperaceae of the "Serra dos Órgãos"
(Mountains of the Organs).

INTRODUÇÃO
Estudos científicos de natureza taxonômica em áreas que, ainda detém conservada,
uma rica flora, como a da Serra dos Órgãos, são da maior importância, por contribuírem,
entre muitos aspectos, para o conhecimento das espécies brasileiras, no que se refere à
sua identificação, à ecologia, à seleção das plantas que se encontram ameaçadas ou
conservadas na natureza e, ainda, por complementarem os trabalhos de floras regionais
e as coleções dos herbários regionais ou nacionais.
Assim, os estudos que se vem desenvolvendo nas Piperaceae brasileiras
propiciaram a divulgação de alguns resultados, daqueles elaborados na região, no Município de Teresópolis (Guimarães, et ai. 1985).
Este trabalho, constitui, pois, a síntese de uma série que enfoca o conhecimento da
família Piperaceae na Serra dos Órgãos.
Muitos botânicos passaram e coletaram nesta região, no século passado, Beyrich,
Burchel, Casaretto Raben, Gardner, Glaziou, Langsdorff, Luetzelburg, Luschnatt, Martius,
Raddi, Ule entre muitos outros; no atual século a partir de 1920 destacaram-se A.B. Pereira,
Brade, Rizzini, Yuncker, Pabst, Emmerich, Emygdio Filho, presenças assinaladas, ora por
longa permanência, ora por breves passagens pela região.
As coleções existentes nos herbários nacionais e estrangeiros, propiciaram as bases
para a elaboração deste trabalho, que ainda requer aprimoramento no que se refere à
ecologia de suas espécies e ao resgate daquelas que, coletadas no século passado, ainda
não foram reencontradas.
Por oportuno, vale registrar que "quase toda a Serra dos Órgãos pertence ao Parque
Nacional da Serra dos Órgãos; assim a flora da primeira é praticamente a mesma coisa
que a do segundo". (Rizzini, 1954).

MATERIAL E MÉTODOS
Foram realizadas excursões na Serra dos Órgãos em diferentes localidades do
Município de Teresópolis.
O material herborizado encontra-se depositado nos herbários do Jardim Botânico do
Rio de Janeiro com duplicatas no herbário do Parque Nacional da Serra dos Órgãos.
Na sistemática para a família, no Brasil, seguiu-se YUNCKER, 1972, 1973 e 1974.
No texto consta apenas o material coletado na Serra dos Órgãos.
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Foram consultados herbários cujas siglas acham-se referidas no texto; os outros
embora, não assinalados, foram estudados e fazem parte da coleção de TYPUS, que às
vezes não se refere à área em estudo.
B - Botanischer Garten und Botanisches Museum-Berlin.
F - Johan G. Searle Herbarium, Field Museum History U.S.A.
G - Conservatoire et Jardin Botaniques-Suiça
GUA - Herbário Alberto Castellanos R. Janeiro
HB - Herbarium Bradeanum
LE - Herbarium of the Department of HigherPlants, V.L. Komarov Botanical Institut of
the Academy of Sciences of the U.R.S.S.
M - Botanische Staatssamlung-Alemanha Ocidental.
NY - Herbarium, the New York Botanical Garden-USA
R - Departamento de Botânica - Museu Nacional do Rio de Janeiro.
RB - Herbário do Jardim Botânico do Rio de Janeiro
SP - Instituto de Botânica de S. Paulo - São Paulo
Herbário consultado sem sigla internacional - Parque Nacional das Serras dos
Órgãos/RJ (PARNA)
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PIPERACEAE

Piperaceae: C.A.Agardh, Aphor.201.1825; Kunth, Linnaea 13:561.1839; Kunth, Ann.
Sei. Nat. 14: 173. 1839; Miquel, Syst, Piperacearum 1:1843; Miquel in Martius Fl, Brás. 4
(1): 5-6. 1852; C. De Candoile in DC. Prodr. 16 (1): 235. 1869; Trelease in Macbride Flora
of Peru II Publ. Field Mus. Nat. Hist. 13: 3. 1936; Yuncker, Woodson, Scherry et ai. in Flora
of Panamá 4 (1). Ann. Miss. Bot. Gard. 37 (1): 1. 1950; Yuncker, üiloa 26: 240. 1953;
Yuncker, Lilloa 27: 8.1953; Yuncker in Pulle, Flora of Suriname 1 (2) Meded. Kol. Inst. Amst.
30 (2): 218. 1957; Melchior in Engler Syll. Pflanzenf. 2: 147. 1964; Guimarães, Ichaso et
Costa, in Fl. Ilustr. Catar. 3-27. 1978.
Ervas eretas ou escandentes, arbustos ou arvoretas, terrestres ou epífitas; folhas
estipuladas, alternas, opostas ou verticiladas, inteiras, sésseis ou pecioladas de consistência e formatos os mais diversos, bem como de indumento muito variado, geralmente
dotadas de glândulas translúcidas.
Flores aclamideas, mínimas, andróginas ou unissexuadas, protegidas por bractéolas
pediceladas ou sésseis, sacado-galeadas, peitadas, dispostas esparssa ou congestamente em espigas, formando umbelas ou não, ou em racemos, axilares ou terminais,
opostos ou não às folhas. Estames 2-6, livres ou aderentes às paredes do ovário; anteras
rimosas bitecas ou unitecas. Ovário supero, séssil, geralmente imerso na raque ou
pedicelado, unilocular, uniovulado, estiloso ou não, com 1 -5 estigmas, variáveis na forma;
óvulo basal, ortótropo. Drupas sésseis ou pediceladas. Endosperma escasso, apresentando perisperma. Embrião minimo.

CHAVE PARA OS GÊNEROS

I - Arbustos ou arvoretas
1 - Flores pediceladas

1 - Ottonia

1' - Flores sésseis

2 - Espigas dispostas
em umbelas

4 - Pothomorphe

2' - Espigas não dispostas em umbelas

3 - Espigas laterais,
opostas às folhas

3 - Piper

3' - Espigas axilares,
geralmente, terminais

5 - Sarcorhachis

II - Ervas

2 - Peperomia
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OTTONIASPRENGEL
Sprengel, Neue Entdeck 1: 255. 1820; Kunth, K. Linnaea 13: 577. 1839; Trelease,
Journ.Bot. 8:212-217.1921; Trelease, Proc. Am, Philos. Soe. 75; 691.1935; Trelease and
Yuncker, Piper. North South Amer. 1:420. 1950; Yuncker in Woodson, Scherry et coll. Flora
of Panamá 4 (1): Ann. Miss. Bot. Gard. 37 (1): 71. 1950; Yuncker, Lilloa 26:264. 1953;
Yuncker, Hoehnea 3:121. 1973. Guimarães, Ichaso et Costa in Reitz Fl. Ilustr. Catar. 3-5,
1978.
Arbusto ou subarbusto, nodosos. Folhas pecioladas, subsésseis, elipticas, ovadooblongas, glabras ou puberulas; estipulas opositifólias geralmente curvadas, pequenas.
Racemos opositifólios, solitários, quando jovens apresentam-se como uma pseudo-espiga,
quando maduros com pedicelos crescentes. Flores hermafroditas pediceladas; bractéolas
pediceladas, sacado-galeadas; raque pilosa ou não. Estames 4 equidistantes, em torno do
ovário, livres com filetes persistentes, anteras subglobosas, articuladas. Ovário ovado ou
elíptico, uniovulado, estigmas 4 recurvados. Drupa sulcada, tetrágona, apiculada ou não
coroada pelos estigmas.
Na Serra dos Órgãos ocorrem 4 espécies.

Ottonia anisum Sprengel
Figs. 1-2
Sprengel, New Entdeck 1:255. 1820; Yuncker, Hoehnea 3: 125, fig. 268, 1973;
Guimarães, Boi. Mus. Bot. Kuhlm. 7 (3): 65. est. 1, fig. 3. 1984.
Arbusto ca. de 70cm de altura, com ramos de hirtelos a glabrescentes. Folhas curto
pecioladas; lâmina membranácea ou papirácea, discolor, ovado-elíptica ou elíptica, aguda
no ápice, arredondada na base, 7-15cm de comprimento, 3-9cm de largura, glabras na
face ventral, pilosas na nervura dorsal; Racemos 6-8cm de comprimento, pedunculo e
raque pilosos; flores distantes da bráctea híspido pilosa. Drupas ovadas, ovado-elíptica
aguda no ápice; estigmas 4, sésseis, recurvados.
Material estudado: Serra dos Órgãos - Teresópolis, Rose et B. Lutz, 22-IX-1950) R;
ibidem, Schwacke, 1-1883, R; ibidem, A.J. Sampaio 2451, 3-V-1917, R; ibidem, Fazenda
da Boa Fé, A. P. Velloso, 7-VIII-1943, R; ibidem. D. Sucre 2419, P.I.S. Braga 262,1,2-11-1968,
HB. GUA; ibidem, Estrada Rio/Bahia, E. Guimarães 164. L. Mautone 17-X-1989, RB;
ibidem, idem, 159, 17-X-1989, RB; ibidem, E. Guimarães 154, 17-X-1989, RB; ibidem,
Quebra-Frascos, E. Guimarães 153, L. Mautone, 17-X-1989, RB; ibidem, estrada BR 116,
antes do Km 81, L. Marquete 229,22-X-1989, RB; ibidem, Guarani, Brade 9730,18-X-1929,
R; ibidem, Pereira 702, 4-IV-1953, RB.
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OTTONIA ANISUM SPRENGEL
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Fig. 1 - Aspecto do ramo mostrando frutos desenvolvidos.
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Fig. 2 - Detalhe do racemo, mostrando frutos e bracteas.
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Ottonia diversifolia Kunth.
Kunth, Linnaea 13: 578, 1889; Yuncker, Hoehnea 3:129, fig. 273. 1973; Guimarães
Boi. Mus. Bot. Kuhlm. 7(3): 67, est. 2, fig. 1.1984.
Arbusto com aproximadamente 1m de altura. Folhas curto pecioladas; lâmina
papirácea, membranácea, lanceolada, lanceolado-elíptica, acuminada no ápice, não raro
assimétrica, obtusa ou levemente cortada na base, levemente pilosa na nervura dorsal,'
8-15cm de comprimento, 1,5cm de largura. Racemo 4-8cm de comprimento; pedunculo e
raque esparso pubérulos; brácteas glabras. Drupas ovadas, agudas no Ápice papilosas
na base.
Material estudado: Serra dos Órgãos - Teresópolis, Pimenteiras, Grotão, estrada do
Guandu, E. Guimarães 126, 17-X-1989, RB.

Ottonia latilimba (C.DC.)Trel.
Trelease, Proc. Am.Philos.Soc.75: 706. 1935; Yuncker, Hoehnea 3:133, fig. 278,
1973; Guimarães, Boi. Mus. Bot. Kuhlm. 7(3): 65, est. 2, figs. 5,5a. 1984.
Arbusto glabro mais ou menos 1.80m de altura. Folhas curto pecioladas; lâmina
papirácea ou subcoriácea, ovado-lanceolada, ovada, acuminada ou aguda no ápice,
inequilátera, um tanto obtusa ou às vezes estreitada na base, 12-14cm de comprimento,'
4-6cm de largura. Racemo 6-7cm de comprimento; pedunculo e raque glabros; brácteas
glabras. Ovário ovado, atenuado no ápice.
Material estudado: Serra dos Orgãos-Estrada de Petrópolis/Teresópolis PI S Braga
1751, 15-XI-1969, RB.

Ottonia macrophylla Kunth
Figs. 3-4
Kunth, Linnaea 13: 583.1839; Yuncker, Hoehnea 3: 135, fig. 280. 1973; Guimarães
Bol.Mus.Bot. Kuhlm. 7 (3): 71, est. 3, fig. 2,2a. 1984.
Arbusto 1,5-2m de altura. Folhas com pecíolo variando entre 0,5-15cm de comprimento; lâmina glandulosa, papirácea ou subcoriácea, ovado-elíptica, ovado-lanceolada
etíptica, aguda ou acuminada no ápice, levemente assimétrica, aguda ou obtusa na base'
15-23cm de comprimento, 4-12cm de largura. Racemo entre 10-15cm de comprimento'
pedunculo cerca de 1cm; raque pubérula, glandulosa; pedicelos glabros, glandulosos'
brácteas glabras. Drupas ovado-tetragonais, dotadas de glândulas, apiculadas, com estigmas eretos, agudos.
Material estudado: Serra dos Órgãos - Rio Paquequer, Rizzini 1105,26-IX-1952, RB;
Teresópolis, Pimenteiras, E. Guimarães 90, L. Mautone, 1Ô-V-1988, RB.
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OTTONIA MACROPHYLLA KUNTH
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Fig. 3 - Aspecto do ramo mostrando frutos desenvolvidos.
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Fig. 4 - Aspecto do racemo mostrando frutos ainda jovens.
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PEPEROMIA Ruiz et Pavon
Ruizet Pavon, Prodr. Fl. Peruv. 8: 1798; Ruiz et Pavon, Fl. Peruv. 1:29.1798; Kunth
in H.B.K.Nov. Gen. PI. 1:60.1815; A. Dietr., Sp. PI. 1: 1831; Miquel, Syst. Pip. 63. 1843/44
Trelease in Macbride, Fl. Peru 13 (2): 3. 1936; Burger, Fl. Costaric. Field. Bot. 35: 6. 1971
Yuncker, Hoehnea4: 73. 1974; Guimarães, Ichaso, Costa in Reitz Fl. Ilustr. Cat. 33. 1984
Guimarães, Hoehnea 15: 46. 1988.
Ervas terrestres ou epífitas, freqüentemente carnosas; caules eretos ou prostrados.
Folhas alternas, opostas ou verticiladas, membranáceas cartáceas ou carnosas. Espigas
axilares, terminais ou opostas às folhas; flores congestas ou laxas dispostas em depressão
da raque, glabra, pilosa, carnosa ou membranácea às vezes alada; estames 2, laterais
cujos filetes não ultrapassam as anteras; brácteas arredondado-peltadas. Drupa globosa,
ovóide, subcilíndrica séssil ou pedicelada, pontuda ou mamiliforme, provida no ápice de
escudo oblíquo ou rostrado.
Na Serra dos Órgãos o gênero está representado por 3 subgêneros, constantes de
28 espécies e 2 variedades.

Subgênero Micropiper (Miq.) Dahlstedt
Dahlstedt, Kgl.sv. Akad. Handl. 33 (2): 138. 1990; Yuncker, Hoehnea 4: 104. 1974.
Fruto de ovóide a subcilíndrico, mais ou menos pontudo ou subestiloso, liso, pseudocúpula presente, estigma apical.
Peperomia arbuscula Yuncker
Peperomia castelosensis Yuncker
Peperomia catharinae Miquel
Peperomia clivicola Yuncker
Peperomia corcovadensis Gardner
Peperomia glaziouii C.DC.
Peperomia mandiocana Miquel
Peperomia megapotamica Dahlst.
Peperomia pereirae Yuncker
Peperomia rhombea Ruiz et Pav.
Peperomia rizzinii Yuncker
Peperomia rubricaulis (Nees) A. Dietr.
Peperomia subretusa Yuncker
Peperomia subrubríspica C.DC.
Peperomia
Peperomia
Peperomia
Peperomia

tetraphylla (G.Forst.) Hook et Arn. var. tetraphylla
tetraphylla (G.Forst.) Hook et Arn. var. tenera
trineura Miquel
trineurioides Dahlstedt

Peperomia arbuscula Yuncker
Yuncker, Boi. Inst. Bot. S. Paulo 3: 154, 1966; Yuncker, Hoehnea 4: 112, fig. 333,
1974: Guimarães, Ichaso, Mautone, Boi. Mus. Bot. Kuhlm. 8 (2): 21. 1985.
Erva com 20-30cm de altura com ramos hirtelos. Folhas 3-4 verticiladas com pecíolo
de hirtelo a glabrescente; lâmina subcoriácea, glandulosa, obovada, arredondada no ápice,
aguda ou atenuada na base, glabras em ambas as faces, palmati-3-nervada, 7-1 Omm de
comprimento, 4-7cm de largura. Espigas terminais até 2 cm de comprimento; pedúnculo
hirtelo; bracteolas arredondado-peltadas; Drupa ovóide com estigma apical.
Material estudado: Serra dos Órgãos, Moura, s.n., R- Holótipo.
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Peperomia castelosensis Yuncker
Yuncker, Boi. Inst. Bot. S. Paulo 3: 156. 1966: Yuncker, Hoehnea 4: 114, fig. 337.
1974; Guimarães, Ichaso, Mautone, Boi. Mus. Bot. Kuhlm. 3 (2): 23. 1985.
Erva de pequeno porte, assurgente às vezes cespitosa; caule anguloso, hirtelo;
Folhas ternadas, curto pecioladas; lâmina subcoriacea elíptica, de hirtela a glabrescente
na face ventral, ponetuado-glandulosa na dorsal ciliolada, uninervea ou obscuramente
3-nervea, a principal proeminente, obtusa, às vezes retusa no ápice, aguda na base,
6-16mm de comprimento, 4-8mm de largura. Espigas terminais 2.5-4.5cm de comprimento;
pedúnculo hirtelo; raque glabra; flores congestas; bractéolas arredondado - peitadas.
Drupa globosa, ovóide com o ápice cônico e estigma apical, pseudo-cúpula abaixo da
porção mediana.
Material estudado: Serra dos Órgãos - Castelos, alt. 2000m, Brade 11538, 19-1111932, R. Holótipo; ibidem Fazenda Mandioca, Poço Esmeralda, L. Mautone, E. Guimarães
78, 23-11-1984, RB; ibidem, Abrigo n. 4, B. Flaster 59, 12-1-1980, R; ibidem, Parque
Nacional, E. Guimarães 75, L. Mautone 23-11-1984, RB.

Peperomia catharínae Miquel
Miquel, Syst. Pip. 127. 1843; C.DC. in De, Prodr. 16(1): 444. 1869; Dahlst., Kgl. sv.
Vet. Akad. Handl. 33 (2): 164. 1990; Yuncker, Hoehnea 4: 115, fig. 338, 1974; Guimarães,
Ichaso, Costa in Reitz, Fl. Ilustr. Cat. 59, est. 15, fig. 1 -3.1984; Guimarães, Ichaso, Mautone,
Boi. Mus. Bot. Kuhlm. 8 (2): 24. 1985.
Erva delicada com 5cm de altura; caule reptante, radicante, ascendente, hirtelo.
Folhas 3-verticiladas, às vezes 4 em cada nó, pecioladas; lâmina rígida, translúcida,
glandulosa, obovada, eliptico-obovada, ciliada na margem, arredondada ou subemarginada no ápice, cuneada na base, puberulenta em ambas as faces, palmati-3-nervada,
nervuras secundárias ascendentes submarginais, 4-5,5mm de comprimento, 3,5-4mm de
largura. Espigas terminais e axilares com pedúnculo piloso até 14mm de comprimento;
raque papilosa; flores congestas; bractéolas orbicular-subpeltadas, glabras. Drupa ovadooblonga, pseudo-cúpula basal, estigma apical.
Material estudado: Teresópolis, Parque Nacional Fazenda Mandioca, L. Mautone, E.
Guimarães 76, 23-11-1984, RB; ibidem, Bosque Santa Helena, L Mautone, E. Guimarães
114,24-11-1984, RB.

Peperomia clivicola Yuncker
Figs. 5-6-7
Yuncker, Boi. Inst. Bot. S. Paulo 3: 158, fig. 142. 1966; Yuncker, Hoehnea 4:119, fig.
340. 1974; Guimarães, Ichaso, Costa, in Reitz, Fl. Ilustr. Cat. 71, est. 20, figs. 1-2. 1984;
Ichaso, Guimarães, Rodriguésia 36 (59): 53, fig. 2.1984; Guimarães, Ichaso, Mautone Boi
Mus. Bot. Kuhlm. 8 (2): 25. 1985.
Erva delicada assurgente; caule densamente hirtelo, enraizado na base. Folhas
alternas ou às vezes opostas com pecíolos hirtelos; Lâmina membranácea, translúcida,
glandulosa, lanceolada, lanceolado-ovada ou ovada, obtusa ou aguda no ápice, arredondada na base, glabra na face ventral, hirtela na dorsal, pelo menos ao longo da nervura
mediana, uninervea ou obscuramente palmati-3-nervada, 20-30mm de comprimento,
4-13mm de largura. Espigas terminais, 2-3,5cm de comprimento; pedúnculo hirtelo; raque
lisa, flores um tanto congestas; bractéolas arredondado-peltadas com margem irregular.
Drupa globosa, ovóide, com pseudo-cúpula acima da porção mediana, estigma apical.
Material estudado: Serra dos Órgãos - Teresópolis, Córrego Lama Fria. Pereira 623,
20-VII-1949, RB; Isoparátipo; ibidem, Pereira 422,14-1-1945, RB, Parátipo; ibidem, Rancho'
Frio, L. Mautone, E. Guimarães 110, 24-11-1984, RB; (Itatiaia, Dusen 763, 18-VII-1902,
R-Holótipo).
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Peperomia corcovadensis Gardn. f. corcovadensis
Gardner in Hook Lond. Journ. bot. 1: 187; Yuncker, Hoehnea 4: 119, fig. 341. 1974;
Guimarães, Ichaso, Costa, in Reitz, Fl. Ilustr. Cat. 119, est. 38, figs. 1-3, 1984; Ichaso,
Guimarães, Rodriguésia 36 (59): 49, est. 38, figs. 1 -3. 1984; Guimarães, Ichaso, Mautone,
Boi. Mus. Bot. Kuhlm. 8 (2): 26, 1985.
Erva epífita glabra; caule estriado. Folhas alternas, curto pecioladas; lâmina membranacea, lanceolada, ovado-lanceolada ou eliptica, obtusa no ápice, aguda na base,
nervuras 3 primárias que penetram independentes na base da lâmina foliar, visíveis na
base, inconspícuas em direção ao ápice, 8-20mm de comprimento, 5-15mm de largura.
Espigas terminais, 2-5,5cm de comprimento, com o pedúnculo quase do mesmo comprimento da espiga ou superando-a um pouco; raque alveolada; flores um tanto congestas;
bractéolas arredondadas, peitadas, glanduloso-pontuadas, membranaceas, sinuosas na
margem. Drupa pequena, ovada, submersa, atenuada em direção ao ápice, pseudo-cúpula
próxima à região mediana, estigma apical.
Material estudado: Serra dos Órgãos - Teresópolis, Parque Nacional, Estrada da
Barragem, L. Mautone, E. Guimarães 99, 24-11-1984, RB, PARNA; ibidem, L. Mautone, E.
Guimarães, 3-11-1984, RB, PARNA; ibidem, idem, 82, 83, 85, 87, 89, 91, 24-11-1984, RB,
PARNA; ibidem, L. Mautone, E. Guimarães 26, 22-11-1984, RB, PARNA; ibidem, caminho
para o Dedo de Deus, L. Mautone, E. Guimarães 57, 60, 64, 66, 23-11-1984, RB, PARNA;
ibidem, Caminho para a Pedra de Sino, L Mautone, E. Guimarães 4, 15, 35, 22-11-1984,
RB, PARNA; ibidem, G. Martinelli 1740, 1743, 27-11-1977, RB; ibidem, Rancho Frio, L.
Mautone, E. Guimarães 110, 111, 24-11-1984, RB, PARNA; ibidem, Rio Beija-Flor ca.
1100-1200ms. m., G. Martinelli, P.Maas, 3242, s.d., RB; ibidem, Soberbo, estradaTeresópolis/Bahia, D. Sucre3195, PI. Braga 900, 15-VI-1968, RB; ibidem, E.A. Bueno 78, 1943, R.

Peperomia glaziouii C.DC.
C.DC. Linnaea 37: 380. 1872; Yuncker, Hoehnea 4: 130, fig. 351, 1974; Guimarães,
Ichaso, Costa, in Reitz, Fl. Ilustr. Cat. 69, est. 19, figs. 1-4. 1984; Ichaso, Guimarães,
Rodriguésia 36 (59): 49, fig. 1 n. 2. 1984; Guimarães, Ichaso, Mautone, Boi. Mus. Bot.
Kuhlm. 8 (2): 30. 1985.
Erva carnosa, assurgente, subereta, pequena, epífita, saxícola; caule articulado,
quadrangular, piloso, hirsuto, principalmente nos ângulos e articulações. Folhas opostas,
curto pecioladas; lâmina membranacea ou rígida, um tanto translúcida, ovada, eliptica ou
arredondada, obtusa nas extremidades, às vezes abruptamente subagudas na base
esparso crespo-pubescente em ambos os lados ou glabras na face superior, palmati-3-5
nervadas, variando de 5-12mm, entre comprimento e largura. Espigas terminais ou
axilares; pedúnculo esparso-pubescente ou glabrescente; flores relativamente esparsas;
raque glabra; bractéolas arredondado-peltadas, glandulosas. Drupa ovada ou eliptica,
aguda, com pseudo-cúpula basal, estigma apical.
Material estudado: Serra dos Órgãos - L Mautone, E. Guimarães 49,22-11-1984, RB;
ibidem, A.Ab. 25-11-1959, HB; ibidem, Rio Paquequer, Rizzini 135, 21-VI-1948, RB; ibidem,
Parque Nacional, Caminho para a Pedra do Sino 1200m.s.m. L. Mautone, E. Guimarães
44,50,22-11-1984, RB.

Peperomia mandiocana Miq.
Miquel, Linnaea 20: 125. 1847; Miquel in Mart. FI.Bras. 4 (1): 17.1852; DO in DO,
Prodr. 16 (1): 445. 1869; Dahlstedt, Kgl. sv. Vet. Akad. Handl. 33 (2): 150.1900; Yuncker,
Hoehnea 4: 135, fig. 358. 1974; Ichaso, Guimarães, Rodriguésia 36 (59): 52, fig. 4, n. 5.
1984; Guimarães, Ichaso, Mautone, Boi. Mus. Bot. Kuhlm. 8 (2): 34. 1985.
Erva delicada, reptante, epífita, radicante, suculenta, com ramos ciliados, glandulosos. Folhas opostas ou ternadas, curto pecioladas, raramente alternas na base; lâmina
membranacea, eliptica, ovado-lanceolada, obtusa no ápice, aguda ou subobtusa na base,
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3-nervada, 15-20mm de comprimento, 5-1 Omm de largura. Espigas terminais, até 3,5cm
de comprimento; pedunculo glabro; raque glabra; bracteolas arredondado-peltadas, glandulosas. Drupa globosa ou ovóide com o ápice cênico e estigma apical.
Material estudado: Serra dos Órgãos - In arboribus ad Mandioccam, Oct. M, Isótipo.

Peperomia megapotamica

Dahlst.

Figs. 8-9-10
Dahlstedt, Kgl.sv. Vet. Akad. Handl. 33 (2): 194. 1900; Yuncker, Hoehnea 4: 136, fig.
310. 1974; Guimarães, Ichaso, Costa, in Reitz, Fl. Ilustr. Cat. 44, est. 10, figs. 1-4. 1984;
Guimarães, Ichaso, Mautone, Boi. Mus. Bot. Kuhlm. 8(2): 36.1985.
Erva rupestre, radicante, ereta; caule anguloso, glabro. Folhas 3-4 verticiladas com
peciolo hirtelo, variando entre 10-20mm de comprimento; lâmina membranácea, lanceolada, ovado-lanceolada, aguda no ápice, atenuada ou decurrente na base, palmati-5nervada, 60-70mm de comprimento, 25-30mm de largura. Espigas terminais e axilares,
solitárias ou várias no ápice, até 15cm de comprimento; pedunculo hirtelo ca. 2cm de
comprimento; raque foveolada; flores congestas; bracteolas arredondado-peltadas. Drupa
globoso-ovóide, pseudo-cúpula até a porção mediana, estigma apical.
Material estudado: Serra dos Órgãos - Teresópolis, Matas do Rio Paquequer, Rizzini
323, 19-VII-948, RB; ibidem, Parque Nacional, Dionísio et Otávio 253, 28-VI-1942, RB;
ibidem; L. Mautone, E. Guimarães 21, 22-11-1984, RB; ibidem caminho para o Dedo de
Deus, L. Mautone, E. Guimarães 68, 23-11-1984, RB; ibidem, Bosque Santa Helena, L
Mautone, E. Guimarães 113, 24-11-1984, RB; ibidem, Pedra do Sino, G. Martinelli 1741,
27-IV-1977, RB; ibidem, L. Mautone, E. Guimarães 20, 22-11-1984, RB.
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Peperomia pereirae Yuncker
Yuncker, Bol.Inst.Bot.S. Paulo 3:163. 1966; Yuncker, Hoehnea 4:141, fig. 367. 1974;
Guimarães, Ichaso, Mautone, Boi. Mus. Bot. Kuhlm. 8 (2): 37. 1985.
Erva decumbente, assurgente, glabra; cauie fortemente anguloso, com raízes nos
nós. Folhas 2-4 nodais com pecíolos entre 3-1 Omm; lâmina coriácea, elíptica, elipticolanceolada, aguda, curto-acuminada no ápice, cuneada na base, palmati-5-nervada, com
3 nervuras dorsais salientes, as laterais inconspícuas, 70-90mm de comprimento, 2530mm de largura. Espigas terminais, raque glabra; flores esparsas; bracteolas ovado-peltadas. Drupa subcilíndrica, elipsoidal, abrutamente estilosa, com pseudo-cúpula um pouco
abaixo da porção mediana, estigma apical.
Material estudado: Serra dos Órgãos - Teresópolis, Barreira, Pereira 614, 12-VIII1948, RB, Holótipo.

Peperomia rizzinii Yuncker
Yuncker, Bol.Inst.Bot.S. Paulo 3:170.1966; Yuncker, Hoehnea4:152, fig. 381.1974:
Guimarães, Ichaso, Mautone, Bot.Mus.Bot. 8 (2): 39. 1985
Erva cespitosa, decumbente; caule até 15cm de hirtelo a glabrescente, enraizando
nos nós. Folhas alternas com pecíolo curto, hirtelo; lâmina membranácea, com pontuações
glandulosas, arredondada, ovada com ápice arredondado, obtusa na base, hirtela em
ambas as faces, quando jovem glabrescente, ciliolada, palmati-3-nervada, nervuras delicadas, 18-25mm de comprimento, 15-20mm de largura. Espiga terminal variando entre
2-3cm de comprimento; pedúnculo até 1cm, de hirtelo a glabrescente; raque verrucosa;
flores congestas bracteolas arredondado, peitadas, às vezes de margem irregular. Drupa
ovada, elíptica, pseudo-cúpula basal, ápice pontudo cônico, estigma apical.
Material estudado: Serra dos Órgãos - Rio Jacó, Rizzini 498, 13-111-1949, RB,
Holótipo; ibidem, Teresópolis, Pereira 416, 14-X-1945, RB, Parátipo; ibidem, caminho para
a Pedra do Sino, L. Mautone, E. Guimarães 21, 22-11-1984, RB, PARNA.

Peperomia rhombea Ruiz et Pav.
Ruiz et Pavon, Fl. Peruv. et Chil. 1:31.1798; Yuncker, Hoehnea 4:150, fig. 379.1974;
Guimarães, Ichaso, Mautone, Boi.Mus.Bot.Kuhlm. 8 (2): 38. 1985.
Erva ramificada, repente; Caule anguloso, com nós providos de raízes, de pubérulo
a glabro; Folhas 3-5 verticiladas, sésseis ou com pecíolos curtos, pubérulos; lâmina
coriácea ou subcoriácea, rômbico-ovada, rômbico-lanceolada ou elíptica, com o ápice
abruptamente constrito ponteagudo, base aguda, palmati-3-nervada, 12-35mm de comprimento, 5-12mm de largura. Espigas terminais, solitárias até 6cm de comprimento; pedúnculo menor que a espiga pubescente ou glabrescente; bracteolas arredondado-peltadas.
Drupa subglobosa, ovóide, com pseudo-pedicelo, de ápice cônico estiloso, estigma apical.
Material estudado: Serra dos Órgãos - Teresópolis, Pereira 418, 1945, RB.

Peperomia rubricaulis (Nees) A. Dietr.
A.Dietr. Sp. PI.182. 1831; Yuncker, Hoehnea 4: 153. fig. 382. 1874; Ichaso, Guimarães, Rodriguésia 36 (59): 56, fig. 4.1984; Guimarães, Ichaso, Mautone 8 (2): 41.1985.
Erva estolonífera, 25cm ou mais de altura; caule sulcado-anguloso; Folhas 2-5
verticiladas sésseis ou curto pecioladas; lâmina coriácea com pontuações glandulosas,
lanceolado-elíptica ou subobovada, curto-acuminada no ápice, aguda na base, palmati-5nervada, com as nervuras impressas na face ventral e salientes na dorsal 6-13cm de
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comprimento, 2-6cm de largura. Espigas terminais ou nas axilas das folhas superiores,
solitárias, longas, ca. 18cm de comprimento; pedúnculo até 5cm; raque glabra; flores um
tanto congestas; bractéolas subovado-peltadas, levemente pontudas no ápice, irregularmente denteada na base, glandulosas. Drupa elipsóide, aguda com pseudo-cúpula na
região mediana, estigma apical.
Material estudado: Serra dos Órgãos - Teresópolis, Pereira s.n. 20-VI-1949, HB.

Peperomia subretusa Yuncker
Yuncker, Bol.Inst.Bot.S. Paulo 3: 174; Yuncker, Hoehnea 4: 155, fig. 385. 1974;
Guimarães, Ichaso, Mautone, Bol.Mus.Bot. Kuhlm. 8 (2): 43. 1985.
Erva subcespitosa, decumbente, até 8-1 Ocm de altura; caule esfriado, hirtelo; Folhas
2-3 ou 4 verticiladas com peciolos curtos, hirtelos; lâmina subcoriácea, elíptica ou arredondado-eliptica, emarginada no ápice, de obtusa a subaguda na base, glabra ou um tanto
hirtela em ambas as faces, obscuramente palmati-3-nervada, com nervura mediana
saliente. Espigas terminais, acima de 5-6cm de comprimento; Pedúnculo levemente hirtelo,
1cm; raque glabra; flores um tanto congestas; bractéolas arredondadas, peitadas. Drupa
submersa ovóide ou elipsoidal, pseudo-cúpula abaixo da porção mediana, ápice cônico,
ponteagudo, estigma apical.
Material estudado: Serra dos Órgãos - Vidal 11-5616, R.

Peperomia subrubrispica C.DC.
C.DC. Herb.Boiss. II, 7. 142, 1907; Yuncker, Hoehnea 4: 156, fig. 386. 1974;
Guimarães, Ichaso, Mautone, Boi. Mus. Bot. Kuhlm. 8 (2) 43.1985.
Erva ereta; caule anguloso, crespo-viloso ou glabrescente. Folhas 2-3 em cada nó,
sésseos ou com pecíolo curto-canaliculado, viloso; lâmina coriácea, suborbicular ou
arredondado-eliptica, glabra ou pilosa na face ventral, crespo-pubescente ou vilosa na
dorsal, pelo menos, ao longo da nervura mediana, ciliada, palmati-3-nervada, com 5 -1 Omm
entre comprimento e largura. Espigas ereto-terminais até 3cm de comprimento, quando
jovens avermelhadas; pedúnculo longo, até 3cm de comprimento; bractéolas arredondadopeltadas, com margem irregular ou ciliada. Drupa globosa-ovóide, aguda, estigma apical.
Material estudado: Serra dos Órgãos - Miers 4468, 11-1838, BM.

Peperomia tetraphylla (Forst.)
Hook. et Arn.var. Tetraphylla
Hooker et Arnott, Bot.Beech.Voy.97. 1841; Yuncker, Hoehnea 4: 158, fig. 588. 1974;
Guimarães, Ichaso, Costa in Reitz, Fl. Ilustr. Cat. 51, est. 13, figs. 1-5. 1984; Ichaso,
Guimarães, Rodriguésia 36 (59): 49, fig. 1, n. 1. 1984; Guimarães, Ichaso, Mautone, Boi.
Mus. Bot. Kuhlm. 8 (2): 44. 1985. Guimarães, Hoehnea 15: 48. 1988.
Erva epifita, ciófila; caule pubérulo, sulcado; Folhas 3-4 verticiladas, sésseis ou com
peciolos curtos, crespo-pubescentes; lâmina coriácea, glanduloso-pontuada na face ventral, pubescente na dorsal, rômbeo-ovada. ovada, elíptica ou suborbicular, arredondada ou
contraída no ápice, aguda ou subaguda na base, palmati-3-nervada, 8-20mm de comprimento, 6-12mm de largura. Espigas terminais geralmente até 3-4cm de comprimento;
pedúnculo crespo-hirtelo; raque profusamente hirta; bractéolas arredondado-peltadas.
Drupa subcilíndrica com pseudo-cúpula basal, ápice cônico, pontudo, estigma apical.
Material estudado: Serra dos Órgãos - Parque Nacional, L. Mautone, E. Guimarães
17,24,22-11-1984, RB, PARNA; ibidem, idem, 123,24-11-1984, RB, PARNA; ibidem, Estrada
da Barragem, L. Mautone, E. Guimarães 84,101,24-11-1984, RB, PARNA; ibidem, caminho
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para a Pedra do Sino, 1000ms.s., L. Mautone, E. Guimarães 2,5, 13, 22-11-1984, RB,
PARNA; ibidem, caminho para Poço Esmeraldas, L. Mautone, E. Guimarães 10,22-11-1984,
RB, PARNA; ibidem, Rio Beija-Flor, G. Martinelli, 3295 et P. Maas. 20-X-1977, RB; ibidem,
G. Martinelli 1730 e 1739, 27-IV-1977, RB; ibidem, próximo à Barragem, J. Cardoso 189,
17-VII-1981, RB; ibidem, Picada do Camp. das Antas, Pereira 164,20-XI-1942, RB; ibidem,
Schnell 8316, VIII-1958, RB; ibidem, A.J. Sampaio 2215,14-IV-1917, R; ibidem, J. Emygdio
et ai., 111-1942, R; ibidem, Pedra do Frade, 1500m s.m., A.C. Brade 9585, IV-X-1929, R;
Além da variedade típica ocorre também a varidade tenera (Miq) Yuncker, caracterizada, principalmente, pelas folhas até 10mm de comprimento com caules de crespo-pubescentes a denso-vilosos e as folhas com a mesma pilosidade em ambas as faces e
vilosas em direção à base.
Material estudado: Serra dos Órgãos - Pereira s.n., 25-VII-1949, HB; ibidem, Barragem, G. Pabst. 7061 et Yuncker, 29-IX-1962, HB; ibidem, subida para o Campo das Antas,
J. Vidal 11-5413, 4-XI-1952, R; ibidem, 1600m s.m. J. Vidal, 11-163, 1952, R, ibidem, Pedra
do Sino 1990m s.m., J. Vidal, 111-313, 1952, R; ibidem, 1300-1600m s.m., Bertha Lutz 2224,
21-XI-1944, R.

Peperomia trineura Miq.
Miquel, Syst. Pip. 175. 1843; Miquel in Linnaea 20: 126, T.1, fig. 3b, 1847; Miquel,
Pip. in Mart. Fl. Brás. 4(1): 18, tab. 2, fig. 6. 1852; DC. in DC. Prodr. 16 (1): 454. 1869;
Henschen, Etudes Pep. 35, tab. 2, fig. 4. 1873; Dalhstedt, Kgl.sv. Vet. Akad. Handl. 33 (2):
181, tab. 3, fig. 31 et tab. 8, fig. 3.1900; Yuncker, Hoehnea 4:165, fig. 390.1974; Guimarães,
Ichaso, Costa, in Reitz, Fl. Ilustr. Cat. 64, est. 17, figs. 1-3. 1984; Guimarães, Ichaso,
Mautone, Boi. Mus. Bot. Kuhlm. 8(2): 45. 1985.
Erva cespitosa, repente; caule quadrangular, piloso. Folhas 4-verticiladas, sésseis ou
com peciolo curto, piloso; lâmina coriácea, rômbico-obovada, rômbico-elíptica, estreitandose nas extremidades, glabrescente, na face ventral e dorsal, ciliada ou glabra na margem,
palmati-3-nervada, a nervura mediana carinada, 6-9mm de comprimento, 4-6mm de
largura. Espigas terminais e axilares até 8cm de comprimento; pedúnculo glabro, até 2cm
de comprimento, raque glabra, foveolada; flores congestas; bractéolas arredondado-peltadas, glandulosas. Drupa ovóide submersa, pseudo-cúpula abaixo da porção mediana,
ápice cônico, estigma apical.
Material estudado: Serra dos Órgãos - Teresópolis. Parque Nacional, próx. ao Museu
von Martius, G. Martinelli 3226, 20-X-1977, RB; ibidem, Abrigo 2, Strang. 269, 8-XII-1960,
RB; ibidem, Picada do Campo das Antas, Pereira, 245, 30-XI-1942, RB, HB; ibidem;
Saldanha s/n., 30-111-1883, R; ibidem, 1500m s.m., Vidal 11-145, 1-1952, R; ibidem, 1800m
s.m., Vidal II-5443, 3-XII-1952, R; ibidem, caminho da Pedra do Sino, alt. 2000m s.m., Vidal
11-5415, 2-11-1952, R.

Peperomia tríneuríoides Dahlst.
Figs. 11-12-13-14
Dahlstedt, Kgl. sv. Vet. Akad. Handl. 33 (2): 198. 1900; Yuncker, Hoehnea 4: 167, fig.
391. 1974; Guimarães, Ichaso, Costa in Reitz, Fl. Ilustr. Cat. 62, est. 16, figs. 1-3. 1984;
Guimarães, Ichaso, Mautone, Boi. Mus. Bot. Kuhlm. 8 (2): 46. 1985.
Erva glabra, até 25cm de altura, ramificada, decumbente-ascendente, com raízes
nos nós; caule angular, sulcado, às vezes esparso-hirtelo. Folhas 3-7 verticiladas
comumente 4-5, com peciolo glabro, até 11 mm; lâmina coriácea, sub-rígida, revoluta ou
não na margem, glabra em ambas as faces, obovado-rômbeo-lanceolada, rômbica, contraido-obtuso-acuminada no ápice, atenuada na base, decurrente no peciolo, palmati-3nervada, 15-30mm de comprimento, 6-13mm de largura. Espigas terminais, solitárias,
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variando entre 5-18cm de comprimento; pedúnculo 1 -25mm de comprimento, raque glabra;
flores congestas; bractéolas subovado-peltadas. Drupa submersa, elíptica ou ovóide,
obliquamente rostriforme, pseudo-cúpula quase até a porção mediana, estigma apical.
Material estudado: Serra dos Órgãos - Matas do Rio Paquequer, Rizzini 316,
19-VII-1948, RB; Parque Nacional, Barragem, G. Pabst 7059, 29-IX-1962, HB; ibidem, L
Mautone, E. Guimarães 90, 92, 98, 24-11-1984, RB; ibidem, caminho para a Pedra do Sino,
L. Mautone, E. Guimarães, 9, 25, 29, 22-11-1984, RB; ibidem, G. Martinelli 1736 et ai.,
27-IV-1977, RB; ibidem, J. Vidal 11-148, 1952, R; ibidem, J. Vidal 11-5415, 2-X-1952, R;
ibidem, Matas do Rio Beija-Flor, Rizzini 495, 13-111-1949, RB; ibidem, G. Martinelli 3306 et
P. Maas, 21-X-1977, RB; ibidem, Pereira s.n.,5-XI 1-1945, RB; ibidem, caminho para o Dedo
de Deus, L. Mautone, E. Guimarães 59,23-11-1984, RB, PARNA; ibidem, Soberbo, estrada
Teresópolis/Bahia, D. Sucre 3179, P.I.S. Braga, 884, 11-VI-1958, RB.

PEPEROMIA TRINEURIOIDES DAHLST.
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5mm

Fig. 12 - Aspecto geral da nervação

1mm

Fig. 13 - Detalhe da Espiga mostrando frutos
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Fig. 14 - Aspecto do fruto
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Subgênero Sphaerocarpidium Dahlst.
Dahlstedt, Kgl. sv. Vet. Akad. Handl. 33 (2): 92,1900; Yuncker, Hoehnea 4:169.1974;
Guimarães, Ichaso, Costa, Pipe. in Reitz, Fl. Ilustr. Cat. 35. 1984.
Fruto mais ou menos obliquamente globoso ovóide, o lado anterior mais ou menos
arredondado, oblíquo mais ou menos pontudo no ápice, estigma subapical.
Peperomia alata Ruiz et Pavon
Peperomía bradei Yun
Peperomia galioides H.B.K.
Peperomia glabella (Sw) A. Dietr. var. glabella
Peperomia glabella (Sw) A. Dietr. var. nervulosa (C.DC.) Yuncker
Peperomia glabella (Sw) A. Dietr. var. nigropunctata (Miq.) Dahlst.
Peperomia hilariana Miq.
Peperomia martiana Miq.
Peperomia punicea Dahlst.
Peperomia rotundifolia (1.) H.B.K.
Peperomia velloziana Miq.

Peperomia alata Ruiz et Pav.
Ruiz et Pavon, Fl. Peruv. et Chil. 1: 31. 1798, Yuncker, Hoehnea 4: 173, fig. 394;
Guimarães, Ichaso, Costa in Reitz, Fl. Ilustr. Cat. 106, est. 33, fig. 1-3. 1984; Guimarães,
Ichaso, Mautone, Boi. Mus. Bot. Kuhlm. (8): 19. 1985.
Erva saxicola, assurgente, ereta, decumbente na base; caule alado em direção ao
ápice. Folhas alternas com pecíolo variável entre 5-15mm; lâmina membranácea, glabra,
de ovado-lanceolada a lanceolada, obliquamente-longo-acuminada ou aguda e ciliada no
ápice, atenuada e decurrente na base, 5-7 nervada, 60-80mm de comprimento, 25-35mm
de largura. Espigas terminais e axilares, 2-3, longas, alcançando até 15cm de comprimento;
pedúnculo entre 5-1 Omm; raque glabra; flores esparsas; bractéolas arredondado-peltadas.
Drupa globoso-ovóide, papilosa, ápice oblíquo, estigma subapical.
Material estudado: Serra dos Órgãos - Bosque Santa Helena, L. Mautone, E.
Guimarães 115,116,24-11-1984, RB; ibidem, Schwacke 4407,7-1-1883, RB; ibidem, Pereira
721, 4-IV-1953, RB; ibidem, Paquequer, Rizzini232, 10-VII-1948, RB; ibidem, Córrego do
Garrafão, Brade 19108. 13-VII-1948, RB.

Peperomia bradei Yuncker
Yuncker, Boi. Inst. Bot. S. Paulo 3:11.1966; Yuncker, Hoehnea 4:179, fig. 398.1974;
Guimarães, Ichaso, Mautone, Boi. Mus. Bot. Kuhlm. 8 (2): 22. 1985.
Erva decumbente, assurgente, 20-30cm de largura, com raízes nos nós basais; caule
glabro às vezes com pontuações glandulosas. Folhas alternas com pecíolos até 1cm;
lâmina arredondado-ovada, arredondada no ápice, truncada na base, puberulenta na face
ventral; glabrescente e com pontuações glandulosas na face dorsal, fortemente ciliolada,
palmati 7-nervada, variando em comprimento e largura em torno de 20-27mm. Espigas
terminais e axilares, 1-2; bractéolas arredondado-peltadas e assim, como a raque com
pontuações glandulosas. Drupa semi-imersa, globoso-ovóide, com ápice obliquamente um
tanto rostrado, estigma subapical.
Material estudado: Serra dos Órgãos - Picada do Rancho Frio, sobre pedras, A.C.
Brade 16469, 24-VII - 1940, RB - Holótipo.
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Peperomia galioides H.B.K.
H.B.K., Nov. Gen. et Sp. 1: 71. est. 17. 1815; Dahlst., Kgl. sv. Akad. Handl. 33 (2):
124. 1900; Yuncker, Pip. North. South. Amer. 2: 56. 1950; Yuncker, Lilloa 27: 223, fig. 99,
1953; Yuncker, Hoehnea 4:183, fig. 404.1974; Guimarães, Ichaso, Costa in Reitz, Fl. Ilustr.
Cat. 40, est. 9, figs. 1-2. 1984; Guimarães, Ichaso, Mautone, Boi. Mus. Bot. Kuhlm. 8 (2):
27. 1985.
Erva ramosa, epífita, terrestre ou rupícula; caule suculento, piloso, 30-50cm de altura;
Folhas vertiladas 3-9 em cada nó com pecíolos hirtelos; lâmina membranácea dotada de
glândulas de coloração acastanhada, eliptica, elíptico-oblonga, levemente espatulada,
oblanceolada, obtusa no ápice, aguda na base, glabra na face ventral, puberulenta na
dorsal e ao longo da nervura mediana, palmati-3-nervada, nervuras secundárias ascendentes 5-30mm de comprimento, 2-6mm de largura; Espigas terminais e axilares, solitárias
ou múltiplas, variando de 3-6 ou mais raramente, 4-7, não ultrapassando 15cm de
comprimento; pedúnculo hirtelo; flores esparsas; raque glabra, sulcada; bractéolas arredondado-peltadas, glandulosas; Drupa globoso-ovóide com ápice oblíquo e estigma apical.
Material estudado: Serra dos Órgãos - Picada do Frade, Pereira 722, 4-IV-1953, RB;
ibidem, caminho para a Pedra do Sino, 200m s.m., L. Mautone, E. Guimarães 54,
22-11-1984, RB, ibidem, Pedra da Baleia, 21 OOm s.m., J. Vidal 643711-1953, R; ibidem, entre
os Abrigos 3e4, H. Strang241, 10-XII-1960, RB, GUA.

Peperomia glabella (Sw.) A. Dietr, var. glabella
A. Dietr., Sp. PI. 1:56. 1831; Trelease et Yuncker, Pip. North South Amer. 587, 1950;
Yuncker, Lilloa 26: 272. 1950 et Lilloa 27: 234. 1953; Yuncker, Hoehnea 4: 185, fig. 405.
1974; Guimarães, Ichaso, Costa in Reitz, Fl. Ilustr. Cat. 92, est. 29, figs. 1-3. 1984; Ichaso,
Guimarães, Rodriguésia 36 (59): 52, fig. 2n. 3, 1984; Guimarães, Ichaso, Mautone, Boi.
Mus. Bot. Kuhlm. 8(2): 29. 1985; Guimarães, Hoehnea 15:47. 1988.
Erva raptante estolonífera, epífita; caules glabros, exceto por uma linha de cílios nas
margens dos pecíolos que se prolongam pelo caule. Folhas alternas, curto-pecioladas;
lâmina membranáceo-rígida ou papirácea negro pontuada, elíptico-lanceolada, ovada,
aguda acuminada e ciliolada no ápice, aguda na base, palmati-3-nervada, 15-35mm de
comprimento, 8-25mm de largura. Espigas terminais, superando 2-4 ou mais vezes o
comprimento da folha; pedúnculo glabro; raque glabra; flores esparsas; bractéolas peitadas, negro-pontuadas; Drupa ovada, globosa, submersa na base, com escudo oblíquo
no ápice, estigma subapical.
Material estudado: Serra dos Órgãos - Estrada da Barragem, L. Mautone, E. Guimarães 86, 88, 93, 24-11-1984, RB, PARNA; Pedra do Sino, G. Martinelli 1731, 1738,
27-IV-1977, RB; ibidem, idem, 3327,21-10-1977, RB; ibidem, Pereira 459, 15-1-1946, RB;
Matas do Rio Paquequer, Rizzini 320, 19-VII-198, RB; Caminho para Pedra Bonita, G.
Martinelli 1732, 27-IV-1977, RB.
Na região estudada ocorrem, além da variedade típica: Peperomia glabella var.
nervulosa (C.DC.) Yun. e Peperomia glabella var. nigropunctata (Miq.) Dahlst. que se
distinguem pelos seguintes caracteres:
I - Caules e pecíolos ciliados
1. Plantas terrestres.
1 ' - Plantas epífitas

II - Caules e pecíolos glabros

,

P glabella var.
glabella
P glabella var.
nervulosa
P glabella var.
nigropuntata
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Peperomia glabellavar. nervulosa (C.DC.) Yun
Yuncker, Ann. Missouri Bot. Gard. 37: 89. 1950; Yuncker, Hoehnea4: 187, fig. 405a.
1974; Guimarães, Ichaso, Costa in Reitz, Fl. Ilustr. Cat. 96. 1984; Ichaso, Guimarães,
Rodriguésia 36 (59): 1984; Guimarães, Ichaso, Mautone, Boi. Mus. Bot. Kuhlm. 8 (2): 30.
1985.
Variedade caracterizada, principalmente, pelo "habitus" epífito, folhas lanceoladas,
3-8cm de comprimento e 1-3cm de largura, com as extremidades agudas ou longamente
acuminadas.
Material estudado: Serra dos Órgãos - Parque Nacional, Barragem, Pabst. Yuncker,
Emmerich 7057, 29-IX-1962, HB.

Peperomia glabella var. nigropuctata (Miq.) Dahlst.
Dahlstedt, Kgl. sv. Vet. Akad. Handl. 33(2): 122.1900; Yuncker, Hoehnea 4:188,1974.
Variedade caracterizada por apresentar todas as partes dotadas de glândulas negras,
caules e pecíolos glabros, folhas elíptico-lanceoladas, subovadas ou obovadas com o ápice
acuminado mais ou menos ciliado.
Material estudado: Serra dos Órgãos- Pereira, 459,15-1-1946, RB; ibidem.Teresópolis, Ule4373, 1-1897, R.

Peperomia hilariana Miquel
Miquel, Syst. Pip. 89. 1843; Miquel, Pip. in Mart. Fl. Brás. 4(1): 11. 1852; DO in DC,
Prodr. 16 (1): 403. 1869; Yuncker, Hoehnea 4: 189, fig. 407. 1974; Guimarães, Ichaso,
Costa in Reitz, Fl. Ilustr. Cat. 114, est. 36, figs. 1-3. 1984; Guimarães, Ichaso, Mautone,
Boi. Mus. Bot. Kuhlm. 8 (2): 31. 1984.
Erva ereta ou quase ereta, alcançando até 15cm de altura, estolonífera com ramos
esparsamente pilosos. Folhas alternas com pecíolos até 12mm de comprimento, esparsopilosos; lâmina membranácea, glabra em ambas as faces, exceto na margem, ovada,
ovado-lanceolada, acuminada no ápice, aguda na base, 3-5 nervadas, 40-50mm de
comprimento, 20-35mm de largura. Espigas terminais e axilares até 5cm de comprimento;
pedúnculo viloso; raque glabra; flores esparsas; bractéolas arredondado-peltadas, glabras.
Drupa arredondada profusamente papilosa com o ápice oblíquo, estigma subapical.
Material estudado: Serra dos Órgãos - Pereira 457, 15-1-1946, RB.

Peperomia martiana Miq.
Figs. 15-16-17-18
Miquel, Syst. Pip. 189. 1843; Miquel, Linnaea 20: 128.1847 et in Mart. Fl. Brás. 4(1):
23, tab.1,fig. 3. 1852: C.DC. in DC. Prodr. 16(1): 422. 1869; Hensch. etudes Pep. 46, tab.
7, fig. 1.1873, Dahlstedt, Kgl. sv. Vet. Akad. Handl. 33(2): 105, tab. 11, fig. 10.1900; Yuncker,
Hoehnea 4: 193, fig. 413. 1974; Guimarães, Ichaso, Costa in Reitz, Fl. Ilustr. Cat. 104, est.
32figs. 1 -3.1984; Ichaso, Guimarães, Rodriguésia 36 (59): 54, fig. 3, n. 2.1984; Guimarães,
Ichaso, Mautone. Boi. Mus. Bot. Kuhlm. 8 (2): 35. 1985.
Erva glabra, epífita, terrestre, reptante, radicante, suculenta, densamente foliosa nas
extremidades dos ramos. Folhas alternas com pecíolos até 7cm de comprimento; lâmina
membranáceo-rígida, obovada, arredondado-emarginada e ciliolada em direção ao ápice,
cuneada na base, palmati-5-nervada, 20-30mm de comprimento, 15-18mm de largura.
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Espigas terminais, solitárias, longo-pedunculadas raque glabra; flores congestas; bractéo
Ias membranáceas, arredondado-peltadas, glandulosas. Drupa ovado-globosa com ápice
pontudo-oblíquo, membranáceo, estigma subapical.
Material estudado: Serra dos Órgãos - Teresópolis - caminho para a Pedra do Sino,
G. MartineJJi 1737, 27-IV-1977J3B; ibidem, Pereira, 456, 15-1-1946, RB; ibidem, matas do
Rio Paquequer, Rizzini 326, 19-^/^-1948, RB; ibidem idem, Rizzini, 197, 7-VII-1948, RB;
ibidem, L. Mautone, E. Guimarães 28-1-1984, RB, PARNA; ibidem, caminho para o Dedo
de Deus, L Mautone, E. Guimarães 56, 65,23-11-1984, RB, PARNA; ibidem, A.J. Sampaio,
30-11-1917. R.

PEPEROMIA MARTIANA MIQ.
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5 mm

Fig. 16 - Aspecto geral da nervaçao

ílmm

Fig. 17 - Detalhe da espiga mostrando
frutos jovens

1mm

Fig. 18 - Aspecto do fruto
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Peperomia punicea Dahlst.
Dahlstedt, Kgl. sv. Vet. Akad. Handl. 33 (2): 135. 1900; Yuncker, Hoehnea 4: 198, fig.
418. 1974; Ichaso, Guimarães, Rodriguésia 36 (59): 52, fig. 4, n. 1. 1984; Guimarães,
Ichaso, Mautone, Boi. Mus. Bot. Kuhlm. 8 (2): 38. 1985.
Erva saxícola, reptante, estolonífera; caules vinosos. Folhas ternadas, às vezes 4-5,
raramente, opostas, peciolos crespo-pubescentes, até 10mm de comprimento; lâmina
arredondada, ovado-elíptica, obovado-elíptica, arredondada, aguda ou contraída no ápice,
aguda nas bases, apresentando dimorfismo entre as superiores que variam de 20-30mm
de comprimento e as inferiores com comprimento e largura quase igualando, até 15mm,
palmati-5-nervada, esparsamente pilosa, margem ciliada; quando seca, as nervuras
adquirem cor castanha, destacando-se nitidamente da lâmina dorsal. Espigas axilares e
terminais, solitárias ou 3-4, raro 5, alcançando até 11 cm de comprimento; pedúnculo glabro;
raque glabra; flores esparsas; bractéolas ovado-arredondadas. Drupa globosa com ápice
oblíquo, estigma subapical.
Material estudado: Serra dos Órgãos - Teresópolis, Garrafão, Pereira 177, 24-XI1942, HB, RB.

Peperomia rotundifolia (L.) H.B.K.
H.B.K., Nov. Gen. etSp. 1:65. 1815; Trelease et Yuncker, Pip. North South Amer.
622, fig. 546. 1950; Yuncker, Lilloa 26: 273, 1950 et Lilloa 27: 242. 1953; Yuncker,
Hoehnea 4: 200, fig. 422. 1974; Guimarães, Ichaso, Costa in Reitz, Fl. Ilustr. Catar.
111, est. 35, figs. 1-4. 1984; Guimarães, Ichaso, Mautone, Boi. Mus. Bot. Kuhlm. 8(2):
40. 1985.
Erva delicada, epífita; caule delicado moderadamente de crespo-puberulento a
glabrescente. Folhas alternas com peciolos glabrescentes, curtos, ca, 5mm; lâmina membranácea, arredondada, crespo-pubescente arredondada no ápice e na base que também
se apresenta subpeltada e obscuramente contínua sobre o pecíolo, palmati-3-nervada
variando de 3-12mm entre comprimento e largura. Espigas terminais, solitárias, até 20mm
de comprimento, raque glabra; flores um tanto esparsas; bractéolas arredondado-peltadas.
Drupa globoso-ovóide, oblíqua no ápice, estigma subapical.
Material estudado: Serra dos Órgãos - Teresópolis, Parque Nacional, Pereira, 458,
15-1-1946, RB; ibidem, Schwacke 4277, 7-1-1833, RB; ibidem, Fazenda Mandioca, Poço
da Esmeralda, L Mautone, E. Guimarães 79, 80, 23-11-1984, RB; ibidem, Saldanha 7319,
R; ibidem, J. Vidal 2065, 1952, R; ibidem, H. Wawra 355, 1879, W.

Peperomia velloziana Miq.
Miquel, Syst. Pip. 88. 1843; Yuncker, Hoehnea 4: 206, fig. 429. 1974; Guimarães,
Ichaso, Mautone, Boi. Mus. Bot. Kuhlm. 8 (2): 49. 1985.
Erva assurgente, ereta, glabra; caule pouco ramificado atingindo até 40cm de
altura. Folhas alternas com pecíolo curto, 6-1 Omm de comprimento, algumas vezes
alado; lâmina membranáceo-translúcida, lanceolada, elíptica ou rômbeo-elíptica
aguda no ápice, cuneada, decurrente na base, 7-plinérvea, 25-45mm de comprimento, 10-15mm de largura. Espigas terminais e axilares alcançando até 9cm de
comprimento; pedúnculo 10mm; raque glabra; flores moderadamente congesta;
h r
. actéolas arredondado-peltadas, glandulosas. Drupa globoso-ovóide com ápice
oblíquo e estigma apical.
Material estudado: Serra dos Órgãos - Teresópolis, estrada para Posse, D. Sucre
2396, P.I.S. Braga 239, 12-11-1968, RB.
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Subgênero Rhyncophorum (Miq.) Dahlst.

Dahlstedt, Kgl. sv. Vet. Akad. Handl. 33 (2): 54. 1900; Yuncker, Hoehnea 4:208.1974;
Guimarães, Ichaso. Costa, Pip. Reitz, Fl. Ilustr. Cat. 36. 1984.
Fruto cilíndrico ou elipsoidal, algumas vezes espessado em direção à base, estigma
central sobre o ápice escuteliforme ou na base de um bico mais ou menos rostrado.
Peperomia stenocarpa Regei
Peperomia urocarpa Fischer et Meyer

Peperomia stenocarpa Regei

Regei, Gartenflora 8: 291. 1859; Yuncker, Hoehnea 4: 229, fig. 454. 1974. Ichaso,
Guimarães, Rodriguésia 36 (59): 54, fig. 3, n. 3. 1984; Guimarães, Ichaso, Mautone, Boi.
Mus. Bot. Kuhlm. 8 (2): 42. 1985.
Erva ramificada; caule quando seco de pubescente a glabrescente. Folhas alternas
com pecíolo crespo-pubescente, 5-1 Omm de comprimento; lâmina quando seca rígida,
opaca, ovada, lanceolado-elíptica, crespo-pubescente em ambas as faces, ciliado-acuminada no ápice, aguda na base, 5-plinérvea variando entre 40-70mm de comprimento,
20-35mm de largura. Espigas terminais e axilares, acima de 15cm de comprimento;
pedúnculo glabro; raque glabra; flores congestas; bractéolas arredondado-peltadas. Drupa
cilíndrica até 25mm de comprimento, ereta com o ápice obliquamente escuteliforme com
estigma apical.
Material estudado: Serra dos Órgãos - Luschnath s.n. 1835. LE.

Peperomia urocarpa Fischer et Meyer

Fischer et Meyer, Index Sem. Hort. Petrop. 4:42.1837; Yuncker Hoehnea 4: 235, fig.
459. 1974; Guimarães, Ichaso, Costa in Reitz, Fl. Ilustr. Cat. 128, est. 40, figs. 1-3. 194;
Ichase, Guimarães, Rodriguésia 36 (59): 51, fig. 2, n. 1.1984; Guimarães, Ichaso, Mautone,
Boi. Mus. Bot. Kuhlm. 8 (2): 47.1985; Guimarães Pip. in Melhen, Fl. Fan. S. Paulo Hoehnea
15:48. 1988.
Erva repente, saxícola, crespo-pubescente com entrenós com raízes; caule crespoadpresso-pubescente. Folhas alternas com pecíolo longo 2-7cm de comprimento, crespopubescenta; lâmina membranácea, crespo-pubescente em ambas as faces, arredondada,
ovado-arredondada, curto-aguda no ápice, cordada na base, palmati-7-nervada, 20-50cm
de comprimento e largura. Espigas axilares ou terminais, 4cm de comprimento; pedúnculo
longo, 3,5-4,0cm de comprimento; bractéolas arredondado-peltadas. Drupa ovada, longorostrada, verrucosa com estigma na base.
Material estudado: Serra dos Órgãos - Schwacke 4405 7-1-1883, RB; ibidem, matas
do Rio Paquequer, Rizzini 317-19-V1I-1948, RB; ibidem, Casareto, 1041,1827, NY; ibidem,
Sampaio 1724,14-111-1917, R; ibidem, Fazenda da Santa Fé. Vellozo, 13-11-1943, R; ibidem,
Parque Nacional, G. Martinelli 1734,1742, 27-IV-1977, RB; ibidem, Fazenda Mandioca, L.
Mautone, E. Guimarães 73, 23-11-1984, RB.
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Piper L
Linnaeus, Gen. Plant. ed. 1: 333. 1737; Kunth, Nov. Gen. Sp. 1: 46. 1815; Benth. et
Hook Gen. Plant. 3 (1): 129. 1880; C.DC. in DC, Prodr. 16 (1): 240. 1869 et in Candoilea
1: 67. 1922/24; Trelease in Macbride, Fl. Peru, Field. Mus. Nat. Hist. 13 (1): 107. 1936;
Standley, Field Museum Nat. Hist. 1891 (1): 329. 1937; Yuncker in Pulle, Fl. Surin. 1 (2):
219. 1957; Yuncker, Hoehnea 2: 27. 1972; Falcão, Guimarães, Costa, Arq. Jard. Bot. Rio.
Jan. 20: 146. 1977.
Subarbustos, arbustos ou arvoretas geralmente variando entre 1.0-10.0m alt., mais
ou menos lignificados, ramosos, geralmente nodosos. Folhas alternas, simples, forma,
tamanho e nervaçao variáveis, podendo em algumas espécies atingir até 40cm de
comprimento. Espigas sempre opostas às folhas; pedúnculo de filiformes a espessos;
raque sulcada, lisa, papilosa ou ainda fimbriada; bractéolas variando em forma e tamanho,
às vezes côncavas, concheiformes, pediceladas, com ápice achatado, arredondado ou
triangular, não raro, cuculadas, glabras, pilosas ou fimbriadas. Flores sésseis, aperiantadas, densamente congestas ou laxas; estames 2-5; ovário ovóide, estiloso ou séssil;
estigmas 3-4, sésseis ou não, raramente 2-4, filiformes ou arredondados, retorcidos,
longos ou curtos. Fruto drupa, de forma variável com pericarpo pouco espessado.
Na Serra dos Órgãos está representado por espécies e variedades, constantes dos
grupos estabelecidos por YUNCKER (1972).

GRUPO I
Ovário e drupa com estilete longo ou em algumas espécies é muito curto e inconspícuo nos frutos maduros.
P. caldense C.DC.
P crassinervium H.B.K.

Piper caldense C.DC.
C.DC. Linnaea 37; 343. 1872; Yuncker, Hoehnea 2: 36, fig. 5. 1972.
Arbusto até 2-2,5m de altura, glabro, profusamente dotado de glândulas. Folhas com
pecíolo curto (2-4mm) canaliculado, com bainha na base; lâmina membranácea, glabra,
largo-lanceolada, oblongo-elíptica oblongo-lanceolada, acuminada no ápice, inequilátera,
cuneada e aguda na base; nervuras secundárias 5-10, ascendentes, alternas, dispostas
em relação à primária pouco acima ou além da porção mediana, 11 -17cm de comprimento,
4-7cm de largura. Espigas (1.7-3.5cm); pedúnculo glabro; bractéolas triangular-peltadas,
glandulosas, densamente franjadas na margem. Drupas subglandulosas às vezes angulosas com 3 estigmas ligulados.
Material estudado: Serra dos Órgãos - Rio Paquequer, Brade 16492, 26-VII-1940,
RB, R; ibidem, Pimenteiras, E. Guimarães 139, L Mautone, M. Vieira, 17-X-1989, RB;
ibidem, E. Guimarães 88, L. Mautone, 19-V-1988, RB; ibidem, Museu von Martius, E.
Guimarães 198, L. Mautone, M. Vieira, 18-X-1989, RB; ibidem, Vale da Revolta, E.
Guimarães 169, 17-X-1989, RB; ibidem, Parque Nacional, G. Pabst, G. Hatschbach,
Pereira 9134, 30-VIII-1964, RB.

Piper crassinervium H.B.K.
H.B.K. Nov. Gen. & Sp. 1:48. 1815; Yuncker, Hoehnea 2: 39, fig. 9.1972.
Arbusto glabro ou levemente pubescente, 2-5m de altura. Folhas longo-pecioladas
(1.5-2.5cm) com bainha até ou acima da porção mediana; lâmina subcoriácea ou
papirácea, glabra ou pubescente, glandulosa, oblongo-lanceolada, ovada, acuminada no
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ápice, inequilátera ou quase simétrica na base, nervuras secundárias 4, ascendentes,
dispostas em relação à primária abaixo da porção mediana. Espigas (5-8cm); pedúnculo
glabro ou pubescente; bractéolas triangulares, subpeltadas, franjadas na margem; estames com filamentos longos. Drupas arredondado-ovóides, glabras com 3 estigmas
curvos sobre estilete relativamente longo.
Material estudado: Serra dos Órgãos - Dionísio e Otávio 186, s.d.; RB; ibidem, G.
Martinelli 1645, s.d. RB.

GRUPOU
Folhas palmati-nervadas, os nervos separados e distintos na base.

Piper amalago L var. médium (Jacq.) Yuncker
Yuncker, Brittonia 14: 189. 1962 et Hoehnea 2: 56, fig. 32. 1972.
Arbusto 3-7m de altura. Folhas pecioladas (5-1 Omm) com bainha na base ou até o
meio; lâmina membranacea, oblongo-lanceolada, largo-elíptica ou ovada, acuminada no
ápice, aguda na base, glabra na face ventral, exceto na nervura mediana onde é puberulenta, na face inferior, pubescente nas nervuras, em número de 3-7 que partem da base
sendo que as 3 centrais convergem no ápice da lâmina, 5-13cm de comprimento, 3.5-9.5cm
de largura. Espigas (6-7cm) pedúnculo pubérulo (8-12mm) flores congestas, bractéolas
obovado-côncavas, papiloso-pilosas. Drupas grandes, ovadas, livres, estigmas sésseis.
Material estudado: Serra dos Órgãos - Teresópolis, Milton Vieira 32, 6-VI-1937, R.
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GRUPO III
Folha geralmente muito grande atingindo 25 cm ou mais, base fortemente auriculada.
Piper cernuum Vell.
Piper hilianum C. DC.
Piper pseudopothifolium C.DC.
Piper richardiifolium Kunth
Piper truncatum Vell.

Piper cernuum Vell. var. cernuum
Vellozo, R. Flum. 26. 1829. (1825) Icon. 1: tab. 58. 1831 (1827); Hoehnea 2: 67. fig.
40. 1972; Falcão, Guimarães, Costa, Arq. Jard. Bot. Rio Jan. 20: 157. 1977; Guimarães,
Hoehnea 15: 49. 1988.
Arbusto castanho-tomentoso, 3-8m de altura. Folhas com pecíolo longo (6-8.5cm)
com bainha alada até a extremidade superior; lâmina largo-ovado-elíptica, glabra na face
ventral, pubescente na dorsal, tomentosa nas nervuras, aguda no ápice, assimétrica na
base, diferindo um lado do outro em relação ao pecíolo em ca. de 10mm, nervuras
secundárias 5-7, ascendentes, as da aurícula maior dirigidas para baixo, 27-38cm de
comprimento, 11-23cm de largura. Espigas do mesmo comprimento ou superando o das
folhas; pedúnculo piloso até 5cm; bractéolas peltado-franjadas com pedicelos pilosos.
Drupas oblongas, comprimidas lateralmente pilosas no ápice.
Material estudado: Serra dos Órgãos - Museu Von Martius, antiga Faz. Mandioca, E.
Guimarães 196, 209, L. Mautone, M. Vieira, 18-X-1989, RB; ibidem, Pimenteiras, E.
Guimarães, 84, L. Mautone, M. Vieira, 19-V-88, RB; ibidem, E. Guimarães, L Mautone 50,
10-XII-87, RB; ibidem, Rio Paquequer, E. Guimarães, L. Mautone 66, 10-XII-1987, RB.

Piper hilianum C.DC.
Fig. 19
C.DC. in DC. Prodr. 16(1): 290. 1869; Yuncker, Hoehnea 2: 73. 1972.
Arbusto glabro. Folhas com pecíolos longos (4,5-6,0cm) com bainha alada; lâmina
membranácea ou cartácea, oblongo-lanceolada, acuminada no ápice, inequilátera,
obliquamente cordado-auriculada na base, tendo um lado menor que o outro, sinus
fechado, nervuras secundárias 6-7 de cada lado, 2 ou 3 descendentes na aurícula maior,
26-29cm de comprimento, 11 -25cm de largura. Espigas menores que as folhas; pedúnculo
ca. 1cm; brácteas triangular-subpeltadas, franjadas. Drupas imaturas.
Material estudado: Serra dos Órgãos - Teresópolis, E. Guimarães, L Mautone, M.
Vieira, 1989, RB.
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PIPER HILIANUM C.DC.

Icm

Fig. 19 - Aspecto do ramo.
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Piper pseudopothifolium C.DC.
C.DC. in Prodr. 16(1): 289.1869; Yuncker, Hoehnea 2: 75, fig. 49. 1972; Guimarães,
Hoehnea 15: 50. 1988.
Arbusto ramificado 2m ou mais de altura, crespo-viloso, às vezes os pêlos linearmente ordenados, não raro, glabrescente. Folhas peceoladas (2,5-5cm) vilosas com bainha
alada percorrendo toda a extensão do pecíolo; lâmina lanceolada, acuminada no ápice,
inequilátera, arredondado-cordada na base, diferindo um lado em relação ao outro ca.
1,0-1,5cm comprimento, sinus aberto, glabra na face ventral, pilosa na dorsal, nervuras
secundárias 8 de cada lado que se dispõem até o ápice da nervura principal, 17-21 cm de
comprimento, 5-7cm de largura. Espigas 9-18cm de comprimento, levemente curvas;
pedunculo pubescente (1-2cm); bracteas sub-peltadas, concrescidas, franjadas. Drupas
oblongas truncadas, lateralmente comprimidas, esparso-pilosas na porção superior; estigmas sésseis.
Material estudado: Serra dos Órgãos - Mandioca, Riedel, 1823, LE.

Piper richardiifolium Kunth

Kunth, Linnaea 13: 668. 1839; Yuncker, Hoehnea 2: 76, fig. 50. 1972.
Arbusto que alcança acima de 1,5m de altura. Folhas com pecíolo glabro ou pubérulo
(6,5-8cm), bainha alada percorrendo toda a extensão do pecíolo; lâmina ovado-elíptica,
acuminada no ápice inequilátera, profundamente cordado-auriculada na base, diferindo um
lado em relação ao outro ca. 5-8mm, sinus obliquamente lateral, estreito, 17-27cm de
comprimento, 10-18cm de largura. Espigas 25-27cm de comprimento; eretas ou curvas;
pedúnculos glabro (2-3cm); bracteas triangular-peltadas, franjadas. Drupas obovóide-truncadas, lateralmente comprimidas, pubérulas no ápice, estigmas sésseis.
Material estudado: Serra dos Órgãos - Pereira 718, 4-IV-1953, RB; Sampaio 2377,
1-V-1917, R; ibidem, Parque Nacional da Serra dos Órgãos, Barragem, Pabst, Yuncker,
Emmerich 7053, 29-IX-1962, HB. ibidem, Pimenteiras, Guimarães 128, L. Mautone et M.
Vieira, 17-X-89, RB; ibidem, Imbrú, Saldanha 6722, 9-1-1883, R.

Piper truncatum Vell.

Fig. 20
Vellozo, Fl. Flum. 25: 1829 (1825) Icon. 1: tab. 52. 1831 (1827). Yuncker, Hoehnea
2: 77, fig. 52.1972; Falcão, Guimarães, Arq. Jard. Bot. Rio Jan. 20: 151. 1977.
Arbusto de 3m ou mais de altura, glabro. Folhas pecioladas (4,5-5cm) com bainha
alada que percorre quase toda extensão do pecíolo; lâmina papirácea, membranácea,
ovado-lanceolada, acuminada no ápice, inaquilátera, profundamente cordada na base,
diferindo um lado em relação ao outro ca. de 1 cm, nervuras secundárias 12-13, dispostas
até o ápice, alternas e ascendentes em relação à principal, 25-30cm de comprimento,
4,5-1 Ocm de largura. Espigas pêndulas, ultrapassando ou do mesmo comprimento das
folhas; pedunculo glabro (2,5-3cm); bracteas triangular-subpeltadas, franjadas. Drupas
oblongas comprimidas lateralmente, estigmas 3, sésseis.
Material estudado: Serra dos Órgãos - Frazão s.n., IV-1918-RB; Teresópolis, Quebra-frascos, L. Mautone, E. Guimarães 59, 10-XII-1987, RB; ibidem, Quarenta Casas, E.
Guimarães 18, L. Mautone, 08-XII-1987, RB; ibidem, idem, E. Guimarães 16, L. Mautone,
08-XII-1987, RB; ibidem, Pimenteiras, E. Guimarães 49, L. Mautone, 10-XII-1987, RB.
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PIPER TRUNCATUM VELL.
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GRUPO IV
Folhas com as nervuras secundárias dispostas em relação à principal até a porção
mediana, abaixo ou pouco acima da mesma.
Piper bennettianum C.DC.
Piper cabralanum C.DC.
Piper chimonanthifolium Kunth
Piper concinatoris Yuncker
Piper dilatatum LC. Rich.
Piper ellipticifolium Yuncker
Piper edwallii Yuncker
Piper gaudichaudianum Kunth
Piper glabratum Kunth
Piper hispidum Sw. var. hispidum
Piper lhotzkyanum Kunth
Piper malacophyllum (Presl.) C.DC.
Piper mollicomum Kunth
Piper mourai Yuncker
Piper multinodum C.DC.
Piper rioense Yuncker
Piper tectonifolium Kunth
Piper viçosanum Yuncker

Piper bennettianum C.DC.
C.DC. in DC. Prodr. 16(1): 287. 1869; Yuncker, Hoehnea 2: 108, fig. 68. 1972.
Arbusto glabro. Folhas com longos pecíolos (2,5cm) com bainha disposta até o meio
ou pouco acima; lâmina cartácea, ovado-elíptica, acuminado-mucronada no ápice, subsimétrico-aguda na base, um lado diferindo do outro ca. 2-3mm, nervuras secundárias 5,
ascendentes, dispostas em relação à primária, até a porção mediana, 10-14cm de comprimento, 4-7cm de largura. Espigas 4cm de comprimento; pedunculo 5-1 Omm; bracteas
triangular-subpeltadas, hirsutas na margem; pedicelos pilosos; ovário globoso; estigmas
lineares, recurvados.
Material estudado: Serra dos Órgãos - Teresópolis, Parque Nacional, Barragem,
Pabst, Yuncker, Emmerich 7054, 29-IX-1962, HB; ibidem, Santos, Fromm, Trinta 1200,
28-IV-1962, HB.

Piper cabralanum C.DC.
Figs. 21-22-23
C.DC. inDC. Prodr. 16.(1): 282. 1869; Yuncker, Hoehnea 2: 110, fig. 71. 1972.
Arbusto nodoso com ramos crespo-pubescentes. Folhas com pecíolos crespo-pubescentes 4-5mm, raro 10mm com bainha na base; lâmina membranácea, papirácea,
ovada, ovado-elíptica, ovado-lanceolada, acuminada no ápice, inequilátero-aguda na base,
nervuras secundárias 4, crespo-pubescentes no dorso, ascendentes, dispostas em relação
à principal, até a porção mediana, 11-15cm de comprimento, 5-9cm de largura. Espigas
9cm de comprimento; pedunculo crespo-pubescente; bracteas triangular-subpeltadas,
franjadas na margem. Drupas ovóides lateralmente comprimidas, hirtas na parte superior;
estigmas curtos, sésseis.
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Material estudado: Serra dos Órgãos - Teresópolis, Pimenteiras, L Mautone, E.
Guimarães, 120, 130, 131, 132, 134, 135, 144, 17-X-1989, RB; ibidem, idem, 36, 44,
10-XII-1987, RB; ibidem, idem, 92,99,19-V-1988, RB; ibidem, Vale da Revolta, L Mautone,
E. Guimarães 166, 17-X-1989, RB; ibidem, Estrada Rio/Bahia, E. Guimarães 185, 18-X1989, RB; ibidem, Meudon L Mautone, E. Guimarães, 76,18-V-1988, RB; ibidem, próximo
ao H. Hotel, L. Mautone, E. Guimarães 157, 158, 161, 17-X-1969, RB; ibidem, Parque
Nacional, L. Mautone, E. Guimarães 179, 180, 18-X-1989, RB.

PIPER CABRALANUM C.DC.
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Fig. 22 - Detalhe do peciolo evidenciando a bainha.
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Fig. 23 - Fruto e bráctea
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Piper chimonanthifolium Kunth
Figs. 24-25-26-27
Kunth, Linnaea 13: 628. 1839; Yuncker, Hoehnea 2: 133, fig. 76. 1972; Guimarães,
Hoehnea, 15:49. 1988.
Arbusto2-3m de altura, viloso. Folhas pecioladas, (3-5mm) pubescentes, com bainha
curta basal; lâmina subcoriácea ou cartáceo-rígida, bulada, rugosa quando envelhecida,
hispído-escabra, aguda no ápice, obtuso-subcordada na base, revoluta na margem,
nervuras secundárias dispostas até o terço médio do comprimento da principal ou pouco
abaixo da mesma, 9-15cm de comprimento, 2-5cm de largura. Espigas eretas ou curvas
3-6cm; pedúnculo curto brácteas triangular-peltadas, franjadas na margem. Drupas oblongas, glabras, com ápice truncado, estigmas persistentes 3, sésseis.
Material estudado: Serra dos Órgãos - Teresópolis Rio/Bahia, Meudon, L Mautone,
E. Guimarães, 19, 09-XII-1987, RB; ibidem, E. Guimarães 187, 192, 18-X-89, RB; ibidem,
Pimenteiras, E. Guimarães 142, 17-X-1989, RB; ibidem, E. Guimarães 37, 10-XII-1987,
RB; ibidem, Parque Nacional, E. Guimarães 57, L Mautone, 10-XII-1987, RB; ibidem,
Quebra Frascos, E. Guimarães 62,63,10-XII-1987, RB; ibidem, idem, 102,20-V-1988, RB;
ibidem, Vale da Revolta, E. Guimarães 65,17-X-1989, RB; ibidem, idem, 167, 17-X-1989,
RB.

PIPER CHIMONANTHIFOLIUM KUNTH
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Piper concinatorís Yuncker
Yuncker, Boi. Inst. Bot. S. Paulo 3: 33. 1966; Yuncker, Hoehnea 2:115, fig. 79. 1972;
Guimarães, Hoehnea 15: 49. 1988.
Arbusto glabro até 3m de altura. Folhas pecioladas (5-8mm) com bainha curta; lâmina
membranàcea, assimétrica, lanceolada, eliptica, agudo-falcada no ápice, aguda na base
com 2-3 pares de nervuras secundárias maiores, dispostas abaixo do terço médio da
lâmina foliar, 8-9cm de comprimento, 3-4cm de largura. Espigas 4-6cm de comprimento;
pedúnculo curto; brácteas subpeltadas, glabras. Drupas obpiramidal-trigonais, glabras,
com 3 estigmas persistentes, sésseis.
Material estudado: Serra dos Órgãos, Mandioca, Riedel, 37, LE, R.

Piper dilatatum LC.Rich.
LC.Rich, Act. Soe. Hist. Nat. Par. 105. 1792; Yuncker, Hoehnea 2:119, fig. 84.1972.
Arbusto 1-2m de altura, de piloso a glabrescente com ramos esfriados. Folhas
pecioladas (5-1 Omm) com bainha abaixo da porção mediana; lâmina membranàcea
rômbica, eliptica, às vezes obovada ou ovada, acuminada ou falcada no ápice, assimétrica,
cordada, obtusa ou aguda na base, nervuras secundárias 5-6, ascendentes, pilosas,
dispostas em relação à principal, até a porção mediana, 11-21 cm de comprimento,
7,5-10,5cm de largura. Espigas retas ou curvas, obtusas ou apicuiadas, 6-12cm de
comprimento; pedúnculo de glabro a pubescente; flores congestas; brácteas arredondadopeltadas, franjadas na margem. Drupas obpiramidais, trigonais, papiloso-puberulentas no
ápice com estigmas persistentes, sésseis.
Material estudado: Serra dos Órgãos - Parque Nacional - Caminho para a Pedra do
Sino, 1600 ms.m. G. Martinelli 1715, 27-IV-1977.

Piper ellipticifolium Yuncker
Yuncker, Boi. Inst. Bot. São Paulo 3: 37, 1966; Hoehnea 2: 126, fig. 90, 1972.
Arbusto glabro. Folhas pecioladas (1-2cm), com bainha alongada alcançando até o
ápice; lâmina cartácea, dotada de glândulas, eliptica, acuminada no ápice, assimétrica,
aguda ou subobtusa na base com um dos lados diferindo do outro ca. de 2mm, nervuras
secundárias 6-9 de cada lado, dispostas em relação à principal, um pouco abaixo do terço
médio superior, 14-17cm de comprimento, 5-7cm de largura. Espigas curvas, 5cm de
comprimento, pedúnculo não alcança 10mm; brácteas crescente-subpeltadas, glabras ou
papilosas. Drupas obovóides, glabras, com ápice truncado, estigmas 3, persistentes,
sésseis.
Material estudado: Serra dos Órgãos - Teresópolis, Fazenda da Boa Fé s.n., 12-111943, R - Holótipo.

Piper edwallii Yuncker
Yuncker, Boi. Inst. Bot. São Paulo 3:36,1966; Yuncker, Hoehnea 2:125, fig. 89,1972.
Arbusto ramificado um tanto híspido ou viloso. Folhas com pecíolos subhispidos,
(2-3mm) com bainha na base; lâmina coriácea, lanceolada, acuminada no ápice, inequilátera, obtusa, subaguda, ou arredondada na base, diferindo um lado em relação ao
outro ca. 2-3mm, escabro-hispida na face ventral, hispida na face ventral, hispida na dorsal,
nervuras secundárias 4, dispostas em relação à primária, abaixo da porção mediana,
12-15cm de comprimento, 3-5cm de largura. Espigas 4cm de comprimento, levemente
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curvas; pedunculo subviloso ca. 10mm; brácteas triangular-subpeltadas, franjadas na
margem com pedicelos vilosos; ovário ovóide, glabro, estigmas sésseis. Drupas imaturas.
Material estudado: Serra dos Órgãos - Teresópolis - E. Guimarães 32, L. Mautone,
09-XII-1987, RB.

Piper gaudichaudianum Kunth var. gaudichaudianum
Kunth, Linnaea 13: 638. 1839; Hoehnea 2:129, fig. 94,1972; E. Guimarães, Hoehnea
15:50. 1988.
Arbusto com ca. de 2-2,5m de altura com ramos sulcados, hirto-pubescentes.
Folhas pecioladas (4-6mm) com bainha curta na base do pecíolo; lâmina membranácea,
obovado-largo-elíptica, ovado-elíptica, oblongo-lanceolada, acuminada no ápice, assimétrica, aguda na base, escabra na face ventral, nervuras secundárias 4-6, adpressoestrigosas, disposta em relação à principal até pouco acima da metade, 8-19cm de
comprimento, 2-8cm de largura. Espigas curvas geralmente apiculadas, 5-1 Ocm de
comprimento; pedunculo superando em mais de duas vezes o comprimento do pecíolo;
brácteas orbiculares, peitadas, franjadas na margem. Drupas oblongo-ovóides, lateralmente comprimidas; estigmas 3, sésseis.
Material estudado: Serra dos Órgãos - Teresópolis, E. Guimarães 111, 111a, 117
etal. 23-VI-1988, RB; ibidem, Parque Nacional, J. Cardoso 146, 18-XII-1980, R; ibidem,
L. Mautone, E. Guimarães 58, 10X11-1987, RB; ibidem, idem, 01, 02, 04, 05, 07, 08,
10, 11, 8-XII-1987, RB; ibidem, idem, 81, 82, 83, 19-V-1988, RB; ibidem, Cascata dos
Amores, L. Mautone, E. Guimarães, 27, 29, 09-XII-1987, RB; ibidem, E. Guimarães
1 73, 178 et ai. 18-X-1 989, RB; ibidem, E. Guimarães 107 et ai. 20-V-1988, RB; ibidem,
Fazenda da Santa Fé, L. Mautone, E. Guimarães 24, 25, 09-XII-1987, RB; ibidem,
Rio/Bahia, Meudon-Soberbo, L. Mautone, M. Vieira, E. Guimarães 72, 74, 77, 78,
18-V-1988, RB; ibidem, idem, L. Mautone, E. Guimarães 15, 18-XII-1987, RB; ibidem,
E. Guimarães 186, M. Vieira, L. Mautone, 18-X-1989, RB; ibidem, Quarenta Casas, L.
Mautone, E. Guimarães, 14b, 17, 08-XII-1987, RB; ibidem, Pimenteiras, L. Mautone,
E. Guimarães, 39, 10-XII-1987, RB; ibidem, E. Guimarães et ai. 124, 136, 145, 147,
07-X-1989, RB; ibidem, idem, 97, 19-V-1989, RB; ibidem, Museu von Martius, antiga
Fazenda Mandioca, E. Guimarães, 199, 201, 203, M. Vieira, L. Mautone, 18-X-1989,
RB; ibidem, idem, 71, 10-XII-1987, RB; ibidem, estrada próxima ao Parque Nacional,
E. Guimarães 181, 182, 183, 184, 18-X-1989, RB; ibidem, Rio/Bahia, E. Guimarães,
162, 163, 17-X-1989, RB; ibidem, Vale da Revolta, E. Guimarães 168, M. Vieira, L.
Mautone, 17-X-1989, RB; ibidem Quebra Frascos, E. Guimarães 101, L. Mautone, M.
Vieira, 20-V-1988, RB.

Piper glabratum kunth
Kunth, Linnaea 13:633,1839; Hoehnea 2: 133, fig. 95.1972
Arbusto glabro com ramos esfriados. Folhas pecioladas (6-9mm) provindas na base
de bainha curta; lâmina membranácea, elíptica, lanceolada, aguda ou abruptamente
acumicada no ápice, assimétrica na base, um lado diferindo do outro ca. 3-4mm, nervuras
secundárias dispostas em relação à primária até ou pouco acima da porção media na,
13-15cm de comprimento; pedúculo até 10mm; flores congestas; brácteas arredondadopeltadas, trajadas ou esparso-franjadas na parte inferior, papiloso-glabrescentes ou
glabras na superior. Drupas obpiramidaes, poligonais, trucadas no ápice de estigmas
sésseis.
Material estudado: Serra dos Órgãos
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Piper hispidum Sw. var. hispidum
Sw. Prodr. Ind. Occ. 15. 1788; Yuncker, Hoehnea 2: 138, fig. 101. 1972.
Arbusto 2-4m de altura; ramos estriados hispidos. Folhas com peciolo (6-1 Omm)
hirsuto, bainha curta basal; lâmina eliptica, ovado-elíptica, profusamente glandulosa,
escabra na face ventral, acuminada no ápice, assimétrica na base, um dos lados
arredondado e diferindo do outro ca. 3-5mm de comprimento; quando simétrica, aguda,
nervuras secundárias hirsutas, 5-6, ascendentes, em relação à principal dispostas abaixo
ou pouco acima da porção mediana 10-16cm de comprimento, 5-7cm de largura. Espigas
eretas 10-14cm de comprimento; pedunculo hirto; brácteas triangular-peltadas, franjadas
na margem. Drupas oblongas, comprimidas lateralmente, papiloso-puberulentas; estigmas 3, sésseis. persistentes.
Material estudado: Serra dos Órgãos - Teresópolis, Meudon a Soberbo, E. Guimarães, 73, L. Mautone. M. Vieira, 18-V-1988, RB.

Piper lhotzkyanum Kunth
Kunth, Linnaea 13; 657. 1839; Yuncker, Hoehnea 2: 147, fig. 111. 1972.
Arbusto até 1 -2m de altura, glabro. Folhas pecioladas (1 -1,5cm) com bainha canaliculada; lâmina subcartácea, brilhante, ovada, acuminada no ápice, de simétrica a levemente assimétrica na base, nervuras secundárias 3-4 de cada lado, ascendentes, dispostas em relação à principal, até a metade ou pouco abaixo, 7,5-11,5cm de comprimento,
3,5-4,7cm de largura. Espigas eretas 6-6,5cm de comprimento; pedunculo não atinge
10mm; brácteas orbiculares ou triangular-peltadas, franjadas na margem. Drupas oblongoobovóides, angulosas com ápice convexo de 3 estigmas persistentes, lineares.
Material estudado: Serra dos Órgãos - Teresópolis Rio/Bahia, E. Guimarães, 194, L.
Mautone, 18-X-1989, RB; ibidem, Cascata dos Amores, E. Guimarães 137, L. Mautone,
17-X-1989, RB; ibidem, Pimenteiras, E. Guimarães 87, L Mautone, M. Vieira, 1988, RB;
ibidem, L. Mautone, 20, E. Guimarães 9-XII-1987, RB; ibidem, Fazenda da Santa Fé, E.
Guimarães, L. Mautone 26, 9-XII-1987, RB.

Piper malacophyllum (Presl.) C.DC.
C.DC. in DO Prodr. 16(1): 337. 1869; Yuncker, Hoehnea 2: 151, fig. 117. 1972.
Arbusto ca. 2m de altura, escabro-híspido-pubescente. Folhas com peciolo (0,3-0,7mm),
provido de curta bainha na base; lâmina membranácea, cartácea, profuso-glandulosa, elipticolanceolada, ovada, hispido-escabra na face ventral, vilosa na dorsal, ciliada na margem,
acuminada no ápice, assimétrica na base, um dos lados arredondado e diferindo do outro ca.
3-4mm, nervuras secundárias 5-7, dispostas em relação à principal, até a porção mediana,
12-15cm de comprimento, 6-7cm de largura. Espigas curvas, 4-6cm de comprimento; pedunculo pubescente; brácteas triangular-peltadas, franjadas na margem. Drupas oblongas,
obovóides, côncavas, pilosas no ápice, estigmas 3, sésseis, curtos.
Material estudado: Serra dos Órgãos - Teresópolis, Cascata dos Amores, E. Guimarães 177, L. Mautone, M. Vieira, 18-X-1989, RB.

Piper mollicomum Kunth
Kunth, Linnaea 13: 648. 1839; Yuncker, Hoehnea 2: 157, fig. 122. 1972; Guimarães,
Hoehnea 15:50. 1988.
Arbusto de 1,5-3m de altura, tomentoso-viloso. Folhas pecioladas (10-12mm) com bainha
curta na base; lâmina membranácea, ovado-elíptica, escabra na face ventral, quando velha
bulada, com pêlos moles quase velutíneos na ventral, acuminada no ápice, arredondado-cor-
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dada, assimétrica na base, nervuras secundárias 5-6 de cada lado, ascendentes, dispostas, em relação à principal, até a metade da mesma, 9-13cm de comprimento, 3,5-7cm
de largura. Espigas quase do mesmo comprimento das folhas; pedunculo até 1,5cm, viloso;
brácteas triangular-peltadas franjadas na margem, pedicelos pilosos. Drupas obovóides
reticuladas glabras ou pubescentes no ápice convexo; estigmas persistentes 3, sésseis.
Material estudado: Serra dos Órgãos - Teresópolis. J. Vidal, I, 1952, R; ibidem,
Barreira, J. Vidal II-5488, 7-XII-1912, R.

Piper mourai Yuncker.
Figs. 28-29
Yuncker, Boi. Inst. Bot. S. Paulo 3: 57. 1966; Hoehnea, 2: 162, fig. 126.1972.
Arbusto glabro. Folhas com pecíolo (1-1,5cm) canaliculado até a porção mediana.
Lâmina papirácea, ovado-lanceolada, aguda, acuminada, às vezes falcada no ápice;
simétrica, arredondada ou aguda na base, nervuras secundárias 5-7, ascendentes, dispostas em relação à principal, até o terço superior da mesma, 15-18cm de comprimento,
5-7,5cm de largura. Espigas eretas, 3-4cm de comprimento; pedunculo glabro; brácteas
triangular-subpeltadas, franjadas com pedicelos pilosos. Drupas glabras obpiramidaltrigonais com o ápice truncado, um tanto convexo de estigmas sésseis.
Material estudado: Serra dos Órgãos - Moura, 1887, R. Holótipo.

PIPER MOURAIYUN.

Vtfirti \ i. ii.ii.il

Fig. 28 - Aspecto do fruto
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Fig. 29 - Detalhe do pecíolo canaliculado.
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Piper multinodum C.DC.
C.DC. Bot. Jahrb. Beibl. 65: 25. 1901; Yuncker, Hoehnea 2: 162, fig. 127. 1972.
Arbusto glabro. Folhas com peciolo (2-5mm) canaliculado, com bainha na base;
lâmina membranácea, oblongo-lanceolada, acuminado-falcada no ápice, equilàtera, aguda
na base, nervuras secundárias 4-5, os dois pares inferiores originando-se próximos à base,
os demais próximos ao meio ou acima, em relação à nervura principal, 8-11 cm de
comprimento, 2-3cm de largura. Espigas eretas, variando entre 1,5-2cm de comprimento;
pedúnculo delgado; brácteas triangular-subpeltadas, glabras ou às vezes curto-franjadas.
Drupas obpiramidais, trigonais, glabras às vezes tri-sulcadas no ápice, estigmas 3, sésseis.
Material estudado: Serra dos Órgãos - Ule 2420, 13-XII-1891, R.

Piper rioense Yuncker
Figs. 30-31
Yuncker, Boi. Inst. Bot. S. Paulo 3:64.1966; Yuncker, Hoehnea 2:173, fig. 142.1972.
Arbusto viloso ca. 1,5-2m de altura, ramificado. Folhas com peciolo (1-1.5cm), viloso,
com bainha na base; lâmina membranácea, escabra na face superior, vilosa na inferior,
ovado-eliptica, acuminada no ápice, inequilátero-cordado-arredondada na base, diferindo
um lado do outro ca. 2-3mm, nervuras secundárias 5-7, ascendentes, dispostas em relação
à principal, até a parte mediana, 9-18cm de comprimento, 8-1 Ocm de largura. Espigas
curvas, 9-1 Ocm de comprimento; pedúnculo denso-viloso alcançando até 1,5cm; brácteas
arredondadas, pequenas, franjadas; ovário globoso, ovóide; estigmas sésseis. Drupas
imaturas.
Material estudado: Serra dos Órgãos - Teresópolis, Pimenteiras, E. Guimarães, L.
Mautone, s.n. 17-X-1989, RB; ibidem, Fazenda da Boa Fé, Velloso, s.n., 11-XII-1942, R,
Holótipo.
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PIPER fl/OE/VSE YUN.

Fig. 30 - Aspecto do ramo

.

Fig. 31 - Pecíolo mostrando bainha e base foliar.
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Piper tectonifolium Kunth
Kunth, Linneae 13: 661. 1839; Yuncker, Hoehnea 2: 183, fig. 157. 1972.
Arbusto 2-2.5m de altura, pubescente. Folhas com pecíolo castanho, pubescente,
(1,5-3cm) com bainha envolvendo a base ou pouco acima; lâmina cartácea, pubescente
em ambos os lados, ovada, curto-acuminada no ápice, inequilátera, arredondada, truncada
e subcordada na base, um lado diferindo do outro ca.2-5mm, 17-28cm de comprimento,
10-17cm de largura. Espigas eretas, ca. 20cm de comprimento; pedúnculo castanho-pubescente; bracteas arredondadas ou triangular-peltadas, fortemente franjadas. Drupas
oblongo-obovóides, lateralmente comprimidas, estigmas sésseis.
Material estudado: Serra dos Órgãos - Rio Paquequer, E. Guimarães 67, 68, L.
Mautone, 10-XII-1987, RB; ibidem, Cascata dos Amores, E. Guimarães 103, L. Mautone,
M. Vieira, 20-V-1988; ibidem, Meudon a Soberbo, E. Guimarães, 75, L Mautone, 18-V1988; RB, ibidem, Fazenda da Santa Fé, E. Guimarães, L. Mautone, 22, 09-XII-1987, RB.

Piper viçosanum Yuncker var. viçosanum

Yuncker, Boi. Inst. Bot. S. Paulo 3: 74, fig. 64. 1966; Yuncker, Hoehnea, 2: 189, fig.
165. 1972; Falcão, Guimarães, Costa, Arq. Jard. Bot. Rio Jan. 20: 175, figs. 23, a, b, c.
1977.
Arbusto glabro. Folhas com pecíolos curtos (1-1,2cm) com bainha na base; lâmina
papirácea, membranáceo-rígida, elíptica, curto-acuminada, inequilátera na base, com um
dos lados agudo, diferindo do outro ca.2-3mm, nervuras secundárias, 6-7, ascendentes,
impressas na face ventral, glabras ou puberulentas na face dorsal, dispostas em relação
à primária até o ápice, raramente um pouco abaixo, 16-20cm de comprimento, 7-11cm de
largura. Espigas eretas, 4cm de comprimento; pedúnculo curto ca. 5mm de comprimento;
bracteas crescentes, glabras. Drupas oblongas, obovóides, glabras com leve depressão
no ápice provido de 3 estigmas sésseis.
Material estudado: Serra dos Órgãos - Teresópolis, Quebra-Frascos, E. Guimarães
61, L Mautone, 10-XII-1987, RB.

GRUPO V

Folhas com as nervuras secundárias dispostas ao longo da nervura principal.
Piper amplum Kunth
Piper arboreum Aubl. var. arboreum
Piper arboreum Aubl. var. latifolium Yuncker
Piper bradei Yuncker
Piper hoffmansseggianum Roemer et Schultes
Piper pubisubmarginalum Yuncker var. pubisubmarginalum Yuncker
Piper scutifolium Yuncker
Piper solmisianum C.DC.
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Piper amplum Kunth
Kunth, Linnaea 13: 618. 1839; Yuncker, Hoehnea, 3: 48, fig. 172. 1973; Falcão;
Guimarães, Costa, Arq. Jard. Bot. Rio Jan. 20: 167, fig. 16. 16a, b. 1977.
Arbusto glabro, 2-3m de altura. Folhas com pecíolo (2cm), canaliculado; lâmina
nembranácea, papiráceo-rígida, elíptica ou ovado-elíptica, curto-acuminada no ápice,
obtusa ou às vezes subcordada, aguda, na base, nervuras 10, raro 14 dispostas em relação
à principal até o ápice, 17-30cm de comprimento, 9-11 cm de largura. Espigas eretas,
geralmente, 4-5cm, raro mais longas; pedúnculo relativamente longo, até 2cm de comprimento; brácteas cuculado-crescentes, glabras. Drupas obovóides, algumas vezes angulosas com o ápice côncavo de estigmas sésseis.
Material estudado: Serra dos Órgãos - Sampaio 3301, V-1920, R; Teresópolis, E.
Guimarães, L. Mautone, 1989, RB.

Piper arboreum Aubl. var. arboreum
Aublet, PI. Guia n. 1:23.1775; Yuncker, Hoehnea 3: 51, fig. 175. Falcão, Guimarães,
Costa, Arq. Jard. Bot. Rio Jan. 20: 152, fig. 3a, b. 1977.
Arbusto 2-4m de altura, glabro. Folhas com pecíolo (3-5cm), percorrido por bainha
alada; lâmina membranácea ou papirácea, elíptica, ovado-elíptica, aguda ou acuminada
no ápice, assimétrica na base, variando um lado em relação ao outro, ca. 1,5-2,5cm,
nervuras 8-13, alternas, ascendentes, em relação à principal dispostas até o ápice,
15-27cm de comprimento, 6-1 Ocm de largura. Espigas eretas atingindo 12cm de comprimento; pedúnculo alcança até 2cm; brácteas triangular-subpeltadas, fimbriadas. Drupas
glabras, quadrangulares ou oblongas lateralmente comprimidas; estigmas 3, sésseis.
Material estudado: Serra dos Órgãos - Teresópolis, Fazenda Mandioca, E. Guimarães, 80, 200, 204, L. Mautone, M. Vieira, 18-X-1989, RB; ibidem, idem, L. Mautone, E.
Guimarães 70,10-XII-1987, RB; ibidem, Poço Esmeralda, L. Mautone, E. Guimarães 79,
18-V-1988, RB.

Piper arboreum Aublet var. latifolium (C.DC.)éYuncker
Yuncker, Boi. Inst. Bot. S. Paulo 3: 82. 1966.
Difere da variedade típica por apresentar os ramos e folhas com a face dorsal,
principalmente, as nervuras, piloso-tomentosas.
Material estudado: Serra dos Órgãos - Teresópolis, Pimenteiras, E. Guimarães 146,
L. Mautone, 17-X-1989, RB; ibidem, E. Guimarães 96, L. Mautone, M. Vieira, 19-V-1988,
RB; ibidem, idem, L. Mautone, E. Guimarães 51, 54, 10-XII-1987, RB.

Piper bradei Yuncker
Yuncker, Boi. Inst. Bot. S. Paulo 3: 86.1966; Yuncker, Hoehnea 3: 62, fig. 183.1973.
Arbusto glabro até 2m de altura. Folhas com pecíolo curto (3-4mm) esfriado, canaliculado; lâmina membranácea, lanceolada, subfalcado-acuminada; cuculado-mucronada
no ápice, aguda na base, nervuras secundárias 5 de cada lado, dispostas, em relação à
primária até o ápice, 6-8cm de comprimento, 1-1,5cm de largura. Espigas eretas, 2-3cm
de comprimento; pedúnculo curto não alcançando 1 cm; brácteas triangular-cuculado-subpeltadas; glabras, ovàrio convexo, estigmas lineares. Drupas imaturas.
Material estudado: Serra dos Órgãos - Rio Paquequer, 10OOm, Brade 16567,15-VIII1946, RB, Holótipo; R. Isótipo.

-
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Piper hoffmansseggianum Roemeret Schultes
Roemer et Schultes, Mantissa 1: 242, 1822; Yuncker, Hoehnea 3; 77, f ig. 209. 1973:
Falcão, Guimarães, Costa, Arq. Jard. Bot. Rio Jan. 20: 160, fig. 10, 10ab. 1977.
Arbusto glabro cerca de 2-2,5m de altura. Folhas com pecíolo curto (0,5-0,7mm) com
bainha na base; lâmina membranacea rígida, assimétrica, lanceolada ou oblongo-lanceolada, acuminada no ápice, aguda, simétrica ou assimétrica na base, nervuras secundárias
8-12, alternas, dispostas, em relação à primária até o ápice, 10-15cm de comprimento,
3,5-5cm de largura. Espigas eretas com 5-11 cm de comprimento, raque levemente fimbriada; brácteas sacado-galeadas. Drupas oblongas, tetragonais, lateralmente sulcadas;
estigmas 4, sésseis.
Material estudado: Serra dos Órgãos - Pedra de Santo Antônio, Brade 16331,
9-VII-1940, RB.

Piper pubimarginalum Yuncker var. pubisubmarginalum
Yuncker, Boi. Inst. Bot. S. Paulo 3:114.1966; Yuncker, Hoehnea 3: 97, fig. 237.1973;
Falcão, Guimarães, Costa, Arq. Jard. Bot. Rio Jan. 20: 161, fig. 11,11 a-b. 1977.
Arbusto glabro cerca de 1m de altura. Folhas com pecíolo curto (1cm) canaliculado,
com bainha na base; lâmina membranacea, oblongo ou lanceolado-eliptica, aguda no ápice
e na base, com pilosidade marginal dorsal, nervuras secundárias 8-10, alternas, ascendentes, dispostas, em relação à principal, até o ápice, 11-12cm de comprimento, 5-5,5cm
de largura. Espigas eretas, 8-9cm de comprimento, pedúnculo glabro ca.0,7mm; brácteas
triangular-cuculadas, glabras; ovário glabro, obovado com os bordos arredondados no
ápice, lateralmente comprimido, com 3 estigmas sésseis, filiformes. Drupas imaturas.
Material estudado: Serra dos Órgãos, 2000m, Lueltzelburg 6409, M.

Piper scutifolium Yuncker
Yuncker, Boi. Inst. Bot. S. Paulo 3: 123. 1966; Yuncker, Hoehnea 3: 106, fig. 248.
1973.
Arbusto glabro, estriado. Folhas com pecíolo (1cm) estriado-canaliculado; lâmina
cartácea, subcoriácea, lanceolada, estreitado-acuminada no ápice, obliquamentearredondado-peltada na base, nervuras secundárias 12 de cada lado, dispostas, em relação à
principal, até o ápice, 15-18cm de comprimento, 3-4cm de largura. Espigas curvas com
9cm de comprimento; pedúnculo glabro; brácteas sacado-galeadas com pedicelos pilosos.
Ovário com estigmas sésseis. Drupas imaturas.
Material estudado: Serra dos Órgãos - Teresópolis, Fazenda da Boa Fé, Emygdio,
80, 11-IX-1942, R-Holótipo.

Piper solmisianum C.DC. var. solmisianum
C.DC. in DO Prodr. 16 (1): 291. 1869; Yuncker, Hoehnea 3: 106, fig. 249. 1973.
Arbusto glabro, com ramos estriados. Folhas com pecíolo (2-5cm), bainha até acima
do meio, às vezes alada; lâmina membranacea, cartácea, ovado-arredondada, abruptamente aguda no ápice, truncada, cordada ou aguda na base, nervuras secundárias, 6-8
pares ascendentes, dispostos em relação à principal, até o ápice, 7-16cm de comprimento,
4,5-16 de largura. Espigas 7-15cm de comprimento; pedúnculo (1-1,7cm); brácteas convexas, arredondadas, subpeltadas, glabras, pedicelos pilosos. Drupas obpiramidaltrigonais com ápice convexo; estigmas sésseis.
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Material estudado: Serra dos Órgãos - Teresópolis, Cascata dos Amores, E. Guimarães, L. Mautone 32, 09-XII-87, RB; ibidem, E. Guimarães, L Mautone, 113, 114, 115,
116,23-VI-88, RB; ibidem, idem, E. Guimarães, L. Mautone, 106,20-V-1988; ibidem, idem,
172, 176, 18-X-1989, RB.

Photomorphe Miquel
Miquel, Buli. Neerl. 450. 1839; Miquel, Comm. Phyt. 36. 1840, Yuncker, Hoehnea 3:
144, 1973; Guimarães, Ichaso, Costa in Reitz, Fl. Ilustr. Cat. 21. 1878.
Arbustos que atingem 3m de altura. Folhas largo-orbiculares, cordadas na base ou
peitadas. Espigas pedunculadas formando umbelas dispostas em pedunculo comum
axilar; flores sésseis, congestas; bractéolas peitadas, glandulosas, marginalmente fjmbriadas; estames 2; Drupa com 3 estigmas, persistentes, sésseis.
Na região estudada foi encontrada apenas 1 espécie.

Photomorphe umbellata (L) Miquel
Fig. 32
Miquel, Comm. Phyt. 36. 1840; Trelease et Yuncker, Pip. North. South Amer. 2: 438.
1950; Yuncker, Hoehnea 3:146.1973; Guimarães, Ichaso, Costa in Reitz Fl. Ilustr. Cat. 22.
est. 7, figs. 15-17, est. 8. 1978.
Arbusto com 3 m de altura provido de ramos pilosos ou puberulentos. Folhas
longo-pecioladas; lâmina dotada de glândulas translúcidas, arredondada, ovada, abruptamente acuminada no ápice, cordada na base, hispida na face ventral, 12-16 pares de
nervuras palmatiformes, providas de pêlos em ambas as faces, 14-24cm de comprimento,
17-25cm de largura. Inflorescência axilar, umbelada, constituída por espigas variáveis de
6-9cm de comprimento, pedúnculo comum ca.15cm, pubérulo; pedúnculo secundário
57mm; bractéolas triangular-subpeltadas, fimbriadas na margem. Drupa glabra, obpiramidal, angulosa, estigmas 3, sésseis.
Material estudado; Serra dos Órgãos - Teresópolis, estrada Rio/Bahia, L. Mautone,
E. Guimarães 115, 17-X-1989, RB; ibidem, Pimenteiras, L. Mautone, E. Guimarães 85,
19-V-1988, RB; ibidem, idem 40, 10-XII-1987, RB; ibidem, Cascata dos Amores, L.
Mautone, E. Guimarães 108, 20-V-1988, RB; ibidem, idem, 28, 09-XII-1987, RB.
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PHOTOMORPHE UMBELLATA (L) MIQ.

Fig. 32 - Detalhe do ramo

— 103 —

Sarcorhachis Trel.
Trelease in Contrib. U.S.Nat. Herb. 26: 16. 1927; Trelease et Yuncker, Pip. North.
South Amer. 1: 421. 1950; Yuncker, Hoehnea 3: 148. 1973; Guimarães, Ichaso, Costa in
Reitz, Fl. Ilustr. Cat. 16. 1978.
Plantas rastejantes ou trepadeiras, com raízes grimpantes e folhas alternas. Espigas
terminais e axilares; flores hermafroditas sésseis com bractéolas cuculadas; raque carnosa. Estames 3-4; anteras alongadas providas de conectivo dilatado. Ovário imerso na
raque; estigmas 3-4, sésseis. Drupa pequena com uma única semente, parcialmente
imersa e coalescente à raque, quando madura.
Uma única espécie está assinalada para região.

Sarcorhachis obtusa (Miq.) Trel. var. obtusa
Trelease, Contr. U.S. Nat. Herb. 26: 118. 1929; Yuncker, Hoehnea 3: 148, fig. 291.
1973; Guimarães, Ichaso, Costa in Reitz, Fl. Ilustr. Cat. 17, est. 5, figs. 12-14, est. 6. 1978.
Liana glabra. Folhas com pecíolos longos que variam de 3-5,5cm de comprimento;
lâmina subcoriácea, deltóide-ovada, obtusa no ápice, arredondada, truncada ou subcordada na base, com 9 nervos originando-se da base, apresentando nervuras transversais
abundantes. Espigas 7-11 cm, pedúnculo glabro; ovário imerso na raque. Drupa globosoovóide.
Material estudado: Serra dos Órgãos - Mandioca, Riedel, 44, LE.

Considerações finais
A Serra dos Órgãos se traduz por um conjunto de picos um tanto paralelos entre si,
tendo como principal componente o gnaiss arqueano e, em alguns dos picos o granito que
tem suas bases assentadas em cerca de 400m de altitude, nasce em Guapemirim (Magé)
e alcança os municípios de Petrópolis e Teresópolis, no Rio de Janeiro.
Esta cadeia tem como ponto culminante a Pedra do Sino com 2.263m de altitude com
muitos outros picos assinalados: Dedo de Deus, Boca do Peixe, Pedra de Santo Antônio,
Escalavrado, Nariz de Frade, Pedra Açú, Pedra de Ermitge e outros. De um modo geral,
o cume das montanhas costuma ser nu, entretanto, suas encostas, são revestidas por
vegetação herbácea e arbustiva. Inúmeros são os rios da região, o Paquequer, Roncador,
Soberbo, Imbuí, Beija-Flor, todos, constituídos em suas margens por floresta úmida. Esta
região de altitude, umidade e de clima com temperatura média anual de 17°C e mínima de
6°C, apresenta vegetação de matas úmidas, matas ou florestas secas e capoeiras,
distribuídas em altitudes que variam de 400 a 1900m s.m.. Acima desta cota entre
2.100-2.262, destaca-se a vegetação subalpina ou alpina.
As florestas úmidas caracterizadas principalmente pela riqueza de Gesneriaceas,
Musgos, Fetos, Begônias, Orquídeas, Peperomias, sempre dependentes do estrato superior constituído pelas diversas espécies arbóreas existentes, entre elas como: Ficus
organensis (Miq.) Engl., Cecropia cândida Snethl., Sloanea mendeziana Rizz., Sorocea
ilicifolia Miq. e muitas outras.
Nestas áreas muito úmidas, com luz difusa e altitude variável entre 800-1400m s.m.,
ocorrem numerosos representantes das Piperaceae, distribuídos entre os gêneros Ottonia,
Piper, mais raros, Pothomorphe, Sarcorhachis, além das espécies de Peperomia, terrícolas, rupestres, saxícolas, com predominância do epifitismo; às vezes algumas das espécies
com tolerância ao heliofilismo. Às margens dos rios Jacó, Paquequer, Beija-Flor, riacho
Rancho-Frio, entre outras áreas do contexto, sobressaem, P. alata R. et. Pav., P. catharinae
Miq., P clivicola Yuncker, P corcovadensis Gardn., P. glabella Sw., P glaziouii C.DO, P.
rizziníi Yuncker, P martiana Miq., P megapotamica Dahlst., P rhombea Ruiz et Pav., P
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rotundifolia (L.) H.B.K., P rubricaulis (Nees) A. Dietr., P. tetraphylla (Forst.) Hook. et Arn.,
P. trineura Miq., P. trineurioides Dahist e outras. Geralmente, grandes blocos rochosos
Úmidos estão ao lado dos rios, às vezes com incidência solar, permitindo que algumas
plantas de folhas espessas aí se instalem entre elas, P. tetraphylla (Forst.) Hook et Arn., P.
urocarpa F. et M., P. alata, R. et Pav., P. martiana Miq.
No estrato arbustivo o gênero PiperL. é bem representado pelas espécies P caldense
C.DC, P. cemuumVeW., P richardiifoliumKur\\h, P. cabralanumVeW., P. Ihotzkyanum Kunth,
P. rioense Yuncker, P. tectonifolium Kunth, P viçosanum Yuncker., P. arboreum Aubl., P.
bracte/Yuncker, P gaudichaudianum Kunth, e outras. Por outro lado, Pothomorphe Miquel
apresenta uma única espécie P umbellata (L) Miquel que ocorre, ainda com freqüência
na orla das matas úmidas, em capoeiras e capoeirões. O gênero Ottonia Sprengel, próprio
desta formação está representado por 4 espécies, de um modo geral ciófilas, mas que
podem suportar o heliofilismo, como O. anisum Sprengel, entidade do gênero mais
freqüente na área. Uma das espécies mais raras encontra-se no gênero SarcorhachisTre\.,
assinalado para esta região, ainda não recoletado, após as últimas coletas realizadas no
século passado.
Em áreas onde as matas se apresentam um tanto secas, Peperomias quase hão
existem à exceção de P. punicea Dahist. que às vezes aí se instala e P galíoídes H.B.K.,
geralmente nas encostas.
Nos campos entre 2.100-2.262m, encontra-se a vegetação alpina e subalpina onde
as espécies atingem até 1,50m de altura e apresentam grandes flores, contrastando com
o tamanho das partes vegetativas. Nestes, na localidade Castelos, está assinalada a
presença de P castelosensis Yuncker.
Da mesma forma que Pothomorphe umbellata (L.) Miq. muitas espécies de Piper
suportam ou são heliófilas, assim, tem-se P crassinervium H.B.K., P hispidum SW., P
chimonanthifoliumKunVn., P lhotzkyanum Kunth., P arboreum Aubl., P mollicomum Kunth.,
P mallacophyllum (Presl.) C.DC; estas espécies e outras são comuns na Serra dos Órgãos
e toleram as condições onde o solo perde parcialmente a fertilidade, recebe muita luz e
detém pouca umidade.
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Cinnamodendron Axillare (nees Et Mart.) Endl.
Canellaceae, Espécie Arbórea Em Perigo De Extinção
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RESUMO
Há longos anos o autor estuda o táxon Cinnamodendron axillare que além de ser
espécie muito rara é de ocorrência restrita a uma área criminosamente depredada pelo
homem — a Floresta da encosta Atlântica. O uso de suas cascas em medicina folclórica
foi, sem dúvida, a razão do virtual desaparecimento dos raríssimos exemplares conhecidos
pelos botânicos. O estudo abrange não só o comportamento da espécie em seu habitat,
como também a análise das coleções dos herbários e pesquisa da literatura.

PALAVRAS-CHAVE
Conservacionismo, espécie em extinção, Floresta da encosta Atlântica.

ABSTRACT
Endangered arboreal species
For many years the author has been studying the taxon Cinnamodendron axillare
which, besides being a very rare species, is found only in an área criminally devastated by
man —the hillside Atlantic Forest. The use of its bark in folkloric medicine was, undoubtedly,
the cause of the virtual disappearance of the extremely rare especimens known by
botanists. The study comprises not only the behaviour of the species in its habitat, but also
the analysis of herbarium collections and literature research.

KEYWORDS
Conservationism, endangeres species, hillside Atlantic Forest.
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INTRODUÇÃO

O autor estudou na natureza, nos herbários e na literatura, a situação da espécie
Cinnamodendron axillare (Nees et Mart.) Endl. (Canellaceae), com a qual, aliás, se
preocupa há mais de 45 anos, e conclui segundo os critérios estabelecidos universalmente
(10), que a mencionada espécie está seriamente ameaçada de extinção. No Brasil, o
processo acelerado de deteriorização dos Ecossistemas, faz aumentar, assustadoramente, a relação de espécies vegetais ameaçadas ou já extintas; e ao homem, o grande
predador da Natureza, devemos debitar em grande parte esta triste realidade. É o que
comprova nosso trabalho, em relação a este Mesofanerófito da flora do Brasil (Floresta da
encosta Atlântica), que há longos anos não tem sido encontrada pelos botânicos, em estado
nativo, apesar de numerosas excursões terem sido realizadas com este objetivo. A
interferência direta do homem, explorando de forma inadequada as cascas do caule para
serem usadas na medicina folclórica, comprometendo importantes tecidos condutores, foi,
sem dúvida alguma, a razão da quase extinção dos raríssimos exemplares que existiam
na floresta.
Está estabelecido no meio científico internacional, que uma espécie biológica está
ameaçada da extinção quando: "as populações naturais declinaram ou vem declinando de
maneira a comprometer a sua sobrevivência suscetível de ser eliminada pela introdução
de predador exótico, especialmente se ela tem reduzido potencial biótico ou se é restrita
às condições de nicho ecológico ou cujo habitat no todo ou em parte, está em processo de
modificação ou destruição (10)". Sabe-se ainda que, além de condições ambientais (fatores
extrínsicos), condições internas (fatores intrínsicos), presidem o equilíbrio dos organismos,
estabelecendo-se a fase de extinção, logo que um desses fatores promova a ruptura do
limiar mínimo do seu potencial biótico. E, não podemos deixar de ressaltar, a ação do
homem — o grande predador da natureza, pela deteriorização dos habitats e ruptura do
equilíbrio.
No entanto, devemos registrar com satisfação a certeza de que já se firmou entre
nós e toma vulto, a consciência da importância que representa para a vida, a proteção à
natureza. Particularmente importante é saber do interesse e a dedicação dos pesquisadores biólogos que militam no âmbito do Conservacionismo, pelo estudo das espécies em
perigo de extinção.*

CONSIDERAÇÕES TAXONÔMICAS
Cinnamodendron axillare (Nees et Mart.) Endl. é espécie considerada bastante rara
e pertence à Sub-classe Dialipetalae, ordem Parietales, Família Canellaceae.

DADOS HISTÓRICOS
A Família Canellaceae consta apenas de 12-15 espécies subordinauas a 5 gêneros
e está distribuída pelo Antigo Continente (África Oriental e Madagascar) e ao Novo
Continente (América do Sul, Brasil) e as Grandes Antilhas até a península da Flórida;
portanto, são espécies tropicais e sub-tropicais, com predominância das primeiras. Originalmente, esta espécie foi classificada como subordinada ao gênero Canella até a
instituição do novo gênero Cinnamodendron por Endlicher.
O habitat típico é limitado a São Pedro dos índios (São Pedro d'Aldeia) e Cabo Frio,
restrita área da Floresta da encosta Atlântica no Rio de Janeiro onde inutilmente tentamos
É de justiça salientar o pioneiro e valioso trabalho desenvolvido pelo Professor J.P.P. Carauta, neste
novo campo de pesquisa científica.
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reencontrá-la, pois o progresso, a ambição, a ignorância e insensibilidade do homem para
com a natureza destruíram em definitivo aquele ecossistema; ali só restaram pequenas
áreas cobertas de "capoeira" onde predominam espécies invasoras inexpressivas. Em São
Pedro, nas proximidades da Lagoa, ainda existem limitados capões de mata secundária
com predomínio de arbustos, cipós e raras arvoretas e apenas na serra de Japeatiba existe
pequena área coberta com remanescente de mata primária, onde excursionamos para
localizá-la, porém, sem nenhum sucesso.
Posteriormente, foram descobertas e descritas duas novas entidades para a Família:
uma congênere, classificada por Occhioni (12) - C. sampaioanum Occh. integrante das
florestas da Serra dos Órgãos; a outra, da flora do Sul — Capsicodendron dinisii
(Swacke) Occh., a qual possibilitou a Hoehne (6) a instituição de novo gênero, até hoje
monotípico.
Nosso interesse pelo estudo desta pequena família e, particularmente pela espécie,
data de 1942, quando o saudoso e ilustre Botânico J.G. Kuhlmann nos sugeriu como
assunto original, para a elaboração de Tese de Concurso para provimento do cargo de
Naturalista do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, ao qual pretendíamos concorrer (13).
Desde então, vimos tentando entender a raridade da espécie, procurando localizá-la, para
observações de seu comportamento na floresta, em dezenas de excursões que empreendemos ao seu habitat típico e nas florestas ainda existentes no Parque Nacional da Tijuca.
Durante o período de estudo para a elaboração da Tese, encontramos apenas dois
exemplares - um, nas matas do Parque da Cidade (Gávea), e o outro no grotão da Vista
Chinesa, este praticamente morto, com o caule quase todo descorticado em toda a sua
extensão. Deste exemplar levamos pedaços do tronco para o laboratório de Anatomia
Vegetal, onde trabalhávamos: foram utilizados para o estudo anatômico do lenho
secundário (Doe. Seç. de Anatomia Vegetal, xiloteca reg. nQ 362, leg. P. Occhioni, Rio de
Janeiro, Vista Chinesa, 1943).
Quanto à agressão por ela sofrida (retirada das cascas) sem dúvida está ligada ao
seu uso na medicina folclórica, uma vez que, de longa data - há mais de um século, Martius
(9) já propalava suas virtudes medicinais: "Usus Canellacearum praesertim in cortice, óleo
acri-aromatico scatente, residet. Speciei nostrae brasiliensis cortex, qui Casca Paratudo
appellari dicitur, anticorbuticus et tonicus agit et teste in frebibus atonicis et gargarismate
in debilitate tonsillarum a medicis Brasilianis porrigitur."

ESTUDO DAS COLEÇÕES DOS HERBÁRIOS
Em termos de conservacionismo, para se definir qual categoria a que pe"rtence
determinada entidade, é mister que sejam feitas cuidadosas pesquisas bibliográficas e
estudo das coleções dos herbários e estudos de campo, considerando-se como "extinta"
a espécie que não mais tenha sido encontrada na natureza, em estado espontâneo nos
últimos 50 anos (Carauta et alli) (2). Na literatura própria, após a monografia da Flora de
Martius (3) inexistem pesquisas taxonômicas, a não ser a monografia de Gilg (4) e a nossa
Tese de Concurso (13).
Nos Herbários:
No Jardim Botânico do Rio de Janeiro, RB, existem apenas 2 exsicatas coletadas da
planta nativa; são as mais antigas e também as últimas obtidas nessas condições — uma
coletada por Paulino Rosa e Victorio Faccioli s/n, 30/6/1912, loco Horto Floresta, RB n9
47.142, e a outra RB n9 47.143, coletada pelos mesmos no Grotão da Vista Chinesa,
29/4/1932.
No Museu Nacional, R, existe apenas uma exsicata — R ns 24.896, com as seguintes
anotações: "árvore 8-10 m. alt., fl. verde-amarelada, Distrito Federal, loco Grotão, leg.
Paulino Rosa ns 2.190, em 10/9/1931."
No Herbário do Departamento de Botânica, Instituto de Biologia da UFRJ, RFA,
existem 3 exsicatas registradas, todas provenientes de exemplar cultivado no arboreto do
Jardim Botânico: RFA na 13.027, leg. E. Pereira s/n, 8/1972; outro, RFA nQ 4.106, leg. P.
Occhioni s/n., e finalmente RFA n8 8.970, leg. P. Occhioni, 30/7/1979.
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No Herbário Bradeanum, HB, só uma exsicata - HB n- 17.261, leg. E. Pereira s/n,
8/1962, também originária de exemplar cultivado no Jardim Botânico.
Depreende-se que a partir de 1932 não mais foi coletado material de exemplares
nativos na floresta pois os dois únicos exemplares que, há mais de 40 anos, localizamos
nas florestas do Parque da Cidade e da Vista Chinesa, hoje não mais existem, apesar da
procura insistente em várias excursões que fizemos a esses locais.
Anotações do registro do Herbário do Jardim Botânico do Rio de Janeiro constam
que teria sido reencontrado exemplar na Restinga de Cabo Frio, 1968 —- Sucre 3753. No
entanto não vimos o material e não pudemos confirmar sua identificação, uma vez que a
coleção está emprestada a pesquisador na Alemanha desde 1985, e apesar da insistência
dos pedidos de devolução, até hoje isto não aconteceu.
Posteriormente, insistimos em procurá-la e tornamos a excursionar à área da
Restinga das Palmeiras (loco indicado); infelizmente só encontramos a marca da insensatez do homem: um extenso balneário, largas avenidas, grandes e belas residências e,
em áreas restritas, cinzas e o que restou da restinga está totalmente degradado.

DESCRIÇÃO DA ESPÉCIE
Cinnamodendron axillare (Nees et Mart.) Endl.
Sinonimia Vulgar: "canela branca"; "caneleira"; "casca de cotia"; "casca para-tudo",
"falso para-tudo"; "herva moeira do sertão", "pau pimenta".
Descrição: Arvoreta 8-12 m alt.; tronco cilíndrico, 30-40 cm diâmetro, reto, casca espessa,
suberosa, cor ferrugineo-acinzentada, com grandes máculas esbranquiçadas, superfície
coberta de lenticelas de aspectoferruginoso; galhos pouco espessos, extremidades pendentes,
acinzentados, copa densamente folhosa. FOLHAS - simples, alternas, elípticas, ápice e base
atenuados, glabérrimas, luzidias, 5-8cm de comprimento, 2,5-3,5 cm de largura, limbo "in vivo"
exibindo numerosíssimas pontuações translúcidas, peciolo curto, 1,5cm de comprimento,
cilíndrico, glabro. INFLORESCÊNCIA - racemos axilares paucifloros; 2-3 (4) flores pequenas,
curto pediceladas, creme-esverdeadas; sépalas 3, suborbiculares, carnosas, ciliadas no ápice;
pétalas 10, dois verticilos de 6 mm de comprimento, 3-3,5 mm larg., ápice ciliado, escamas da
corona obovado-oblongas, membranáceas, ciliadas; androceu formado por 5 estames dispostos em tubo, anteras oblongas; ovário oblongo-súpero, estilo breve, estigma truncado no ápice.
FRUTO - baga esférica, 18 mm diâmetro, quando maduro víneo; sementes reniformes, 2-4,
8-10 mm de diâmetro, endosperma espesso, oleaginoso.

CATEGORIA
Em se considerando sua área muito restrita, população extremamente reduzida, que nos
parece indicar fraco potencial biótico, e ainda impiedosamente perseguida pelos catadores de
"ervas medicinais" que com a retirada das cascas comprometem funções vitais — circulação
de retorno e nutrição, exposição do floema e xilema a intempéries e microrganismos, pouco ou
nada se pode esperar quanto à sobrevivência desta espécie que, lamentavelmente, irá
aumentar a lista de plantas arbóreas nativas em extinção em nossas florestas.
Pelo critério de classificação das diferentes categorias estabelecidas pela Comissão
de Serviço da Sobrevivência da U.I.C.N. (8), a espécie Cinnamodendron axillare (Nees
et Mart.) Endl. está situada como em perigo de extinção.

DISTRIBUIÇÃO
Área extremamente reduzida; ao que tudo indica trata-se de espécie endêmica nos
limites do Estado do Rio de Janeiro (14).
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HABITAT E ECOLOGIA
Mesofanerófito integrante da Floresta da encosta Atlântica. Observações feitas no
local de ocorrência (Parque Nacional da Tijuca) revelam ambiente típico de mata primária
pluvial, rica e heterogênea, solo profundo, rico em húmus (próximo de riacho), com as
seguintes características meteorológicas levantadas recentemente por Landini et alli (7):
temperatura máxima registrada 37° C e mínima 9.5° C, enquanto a média oscilou entre
18.5° C e 24.5° C; precipitação máxima de 284 mm num período de 24 horas.

VALOR POTENCIAL
Desde as primeiras informações dadas por Martius (9) há mais de um século sobre
suas propriedades medicamentosas, suas cascas têm sido procuradas e vendidas nos
hervanários do Rio de Janeiro.
Em pesquisa química sumária que empreendemos (13) caracterizemos a presença
de tanóides, resina, óleo essencial e alcalóide em suas cascas. Acreditamos que estudos
químico-farmacológicos aprofundados poderiam confirmar suas propriedades medicamentosas e transformá-la em mais um farmacógeno.

CULTIVO E MEDIDAS DE CONSERVAÇÃO
Há longos anos (cerca de 50) havia no arboreto do Jardim Botânico 5 exemplares
cultivados: eram plantas jovens, mas uma delas já florescia e frutificava (1943), o que nos
proporcionou sementes que germinadas forneceram radículas para o estudo citológico que
realizamos (o.cit.) além de material para estudo histológico do pericarpo e da semente. No
Jardim Botânico não há registro de quando e a quem se deve a sua existência (B.
Rodrig)(1); mas, pela época e pelo que conhecemos da dedicação e amor ao trabalho,
características de J.G.Kuhlmann e Pedro Occhioni, antigos servidores dos que mais
excursionaram e coletaram nas florestas da Mata Atlântica, com incalculável acervo de
material coligido que enriqueceram as coleções científicas (arboreto e Herbário, Micoteca
e Carpoteca), a um ou a outro devemos os exemplares cultivados ainda existentes no
arboreto do Jardim Botânico.
Como medida de conservação parece-nos que somente o Jardim Botânico tem
condições de cooperar para reintegrar a espécie Cinnamodendron axillare (Nees et Mart.)
Endl. na Floresta da Tijuca, aproveitando a produção de frutos que os exemplares ali
cultivados produzem anualmente.
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FIG. I - Cinnamodendron axillare (Nees et Mart.) Endl. Ramo florífero
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10 mm

5 mm

FIG. II - Cinnamodendron axillare (Nees et Mart.) EndI.
a - Flor aberta - b - Botão - c - Inflorescencia - d - Pétala
e -Sépala.

FIG. III - Detalhe de caule descorticado de exemplar que existia na Floresta da Tijuca (RJ)
-Foto do autor 1943
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FIG. IV - Exemplar (já extinto) cultivado no arboreto do Jardim Botânico do Rio de Janeiro
- Foto do autor 1943.
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Plantas Ruderais Ocorrentes na Área do Campus do
Jardim Botânico e áreas adjacentes ao mesmo.
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RESUMO
Apresenta-se neste trabalho uma listagem das plantas ruderais coletadas no
Campus do Jardim Botânico e áreas adjacentes ao mesmo.
Fornece-se a relação das taxas coletados e chave analítica para as famílias.
Foram identificadas 163 espécies pertencentes à 39 famílias, englobando 114
gêneros.

ABSTRACT
In this paper the authours present a list of weeds f rom Rio de Janeiro Botanical Garden
the relation of the taxa coleted, and key to the families.
163 species, about 39 families around, and 114 genus are identicated.

INTRODUÇÃO
A passagem de inúmeros estagiários pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro, vem
solicitar dos senhores orientadores um manuseio variado, com plantas de famílias distintas,
que existam em abundância, sejam de fácil acesso e, cuja reposição não seja necessária
a fim de serem usadas como material de estudos, quando da iniciação daqueles alunos na
"scientia amabilis."
As plantas ruderais ocorrentes na área do Campus e adjacências, junto aos canteiros,
de permeio a estes ou ainda vicejando junto as construções, ao longo dos bosques e em
cantos baldios, tem freqüentemente sido usadas como material básico para esses estudos,
pois atendem os interesses acima apresentados.
Por outro lado, o grande acervo dessas plantas ruderais, a freqüência e densidade,
com que se apresentam, além de competição com a cobertura vegetal local, gramnéa entre
outras plantas, interrompe a continuidade destas diminuindo o potencial'paisagístico da
área do Parque.
Essa dupla faceta ora apresentada uso didático/plantas invasoras, vem despertando
nossa atenção nestes últimos anos.

* Pesquisadora da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - EPAMIG
** Pesquisadores em Ciências Exatas e da Natureza do Jardim Botânico do Rio de Janeiro e Bolsistas
do CNPq.
*** Pesquisadora em Ciências Exata e da Natureza do Jardim Botânico do Rio de Janeiro.
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Se por um lado, necessitamos bem conhecê-las para orientar seu manejo e ou
controle mais eficiente, dentro da área em estudo, por outro lado, esse conhecimento é em
si desejável pelo uso didático que delas se tem feito.
Um embasamento, com o levantamento e identificação dessas plantas, torna-se pois
de grande interesse, tendo sido escolhido como objetivo do presente trabalho.

MATERIAL E MÉTODOS
Durante o período de um ano a área sob enfoque foi percorrida e, as plantas ruderais
aí existentes foram coletadas e identificadas.
Posteriormente, tais plantas foram listadas e rotuladas, registradas e incorporadas
ao acervo do Herbário do Jardim Botânico do Rio de Janeiro.
Com base no material vivo foram elaboradas as chaves analíticas para famílias em
anexo.
A bibliografia consultada foi aquela concernente a trabalhos de taxonomia em geral,
e aquela específica, relativa às famílias e gêneros identificados neste trabalho.
Embora consideradas daninhas por MONTEIRO FILHO (1936, 1954, 1956), KUHLMANN et ai (1947): CARVALHO (1959); ANDRADE LIMA (1964); HASELWOOD & MOTTER (1966); FALCÃO (1966,1976); STRANG et ai (1972, 1980); CARDENAS et ai (1972);
SAGASTEGUIALBA (1973); LEITÃO-FILHO et ai (1972-1975); GARCIA-BLANCO (1974,
1975 a e b , 1981); FERREIRA et a L (1978- 1981); LORENZI (1978-1982); MORI et ai.
(1980); HAFLIGER et ai (1980-1981), SACCO (1981); Brandão et ai. (1982); SARAHYBA
(1984); BRANDÃO et ZURLO (1985), essas plantas podem ser vistas sob novos enfoques,
não raro adotados em seus países de origem, já estudadas por vários pesquisadores, a
saber: Brandão et ai. (1984, a, b; 1985); Gavilanes et ai. (1955 a e b) e Brandão Zorlo,
(1988), Guimarães et ai. (1988); relembrando novas facetas destas plantas, como medicamentosas, agrícolas, comestíveis, ornamentais, têxteis, tintoriais, etc.
Por estas razões, procurou-se unir interesses fazendo-se inicialmente o levantamento das espécies existentes, colhendo-se exsicatas, identificando-as e observando-as
sob seus diversos aspectos.
Foram consultadas obras específicas taxonômicas relativas às famílias e gêneros
sob este enfoque.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram assinaladas 39 famílias botânicas consignadas nas chaves analíticas elaboradas para monocotiledoneas e dicotiledoneas.
A listagem com 163 espécies acha-se no Quadro I, ordenadas por ordem alfabética
das famílias e espécies, seguidas de seus nomes (s) populares.
Considera-se neste trabalho com daninhas algumas Pteridofitas que ocorrem ao
longo do Rio dos Macacos, nas valetas adjacentes e espelhos d'água.
Constatou-se a predominância de espécies da família Compositae, Leguminosae
Cyperaceae. Não raro, as plantas coletadas são de pequeno porte, no máximo alcançado
50-70 cm de altura, em função do controle mecânico a que estão sujeitas periodicamente.
Verificou-se que tal manejo não as elimina, exercendo ao contrário ação estimulante sobre
o seu desenvolvimento e conseqüente reprodução.
O método de controle mais indicado nesse caso, seria a arranquia manual seletiva,
que embora onere em termos de mão-de-obra, tem efeitos positivos a longo prazo. No caso
de falta desta, o emprego de herbicidas seletivos seria a outra opção, para seu controle
desde que adequado a situação.
Dado ao interesse de se conhecer tais plantas, pelos iniciantes em pesquisa
agropecuária, seria importante a criação de uma área específica para o cultivo dessas
plantas consideradas daninhas, as quais seriam devidamente catalogadas, ordenadas e
identificadas, de modo a permitir as devidas consultas, permitindo assim o desenvolvimento
de conhecimento na área por um público maior.
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Dentro da área estudada destacam-se algumas espécies utilizadas na alimentação
humana, pertencentes ao gênero Amaranthus, Commelina, Taraxacum, Sonchus, Bidens,
Mormodica, Brassica, Plantago, Portulaca. Entre aquelas tidas como medicinais de uso
popular, temos: Chenopodium, Ageratum, Bidens, Spilanthus, Taraxacum, Euphorbia,
Phyllanthus, Leonotis, Leonurus, Leucas, Desmodium, Zornia, Cuphea, Plantago, Polygala, Peperonia, Piper, Scoparia, Apium, Fleurya, etc. Outras espécies de uso têxteis
ligadas ao gênero, Corchorus, Triumfetta, entre outros usos.
Essa concentração, em termos de mostruário vivo, viria a fornecer subsídios para
futuros estudos sobre sementes, germinação, fenologia e controle dessas plantas, tais
estudos poderiam ser úteis ao campo da agropecuária do Estado. Entretanto, é necessário
que a área escolhida não se transforme com o tempo pelo manejo incorreto, em área de
produção e dispersão desse germoplasma.
Observou-se por outro lado, que, não existe praticamente representantes dessas
espécies, em sua maioria, herborizados e catalogados no Herbário do Jardim Botânico.
Acredita-se que a vulgaridade dessas plantas faça com que os coletores não
manifestem interesse em sua coleta.
Por outro lado, grande parte dessas espécies tem outras facetas, sendo úteis,
popularmente como medicinais e alimentícias.

Chave analítica para identificação de famílias da classe das
MONOCOTILEDONEAS
Plantas herbáceas, raramente lenhosa, com sistema radicular formando densas
cabeleiras, rizomas rastejantes ou ainda raízes superficiais. Folhas tipicamente paralelinérveas com exceções, freqüentemente com bainha basal definida e lâmina delgada ou
larga. Perianto ausente ou composto de pêlos, brácteas ou escamas, quando presente
disposto em duas séries, geralmente petalóides. Flores geralmente com as peças em
número de 3 (três) e seus múltiplos, às vezes tetrameras ou dímeras, com ou sem nectários.
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Sementes com ou sem endosperma,
com 1 (um) só cotilédone.

A - Flores com perianto
a. flores com 3 estames
aa. flores com 6 estames
b. Estames em um só vertícilo, estaminódios ausentes
bb. Estames em dois verticilos, presença ou não de
estaminódios
AA- Flores sem perianto
a. Caule angular; bainhas inteiras sem ligula
aa. Caule cilíndrico; bainhas tendidas com ligula

Iridaceae
Hypoxidaceae
Commelinaceae

Cyperaceae
Gramineae

Chave analítica para identificação das famílias da classe das
DICOTILEDONEAS
Árvores arbustos ou ervas; folhas geralmente com nervação peninervea, palmati-nervada, pecioladas com lâmina bem definida, raramente com bainha. Flores com peças
numerosas, tetrameras ou pentameras, raramente trímeras, aclamídeas, monoclamideas
ou diclamídeas.
Sementes com 2 cotilédones.
A - Flores aclamídeas
a. Plantas com látex
Euphorbiaceae
aa. Sem estas características.
b. Estames enrolados no botão floral
Urticaceae
bb. Estames não enrolados no botão floral
Piperaceae
B - Flores monoclamideas
a. Tépalas escariosas
Amaranthaceae
aa. Tépalas não escariosas
b - Tépalas concrescidas na base
c - Tépalas coloridas, ovário supero unicarpelar
Nyctaginaceae
cc - Tépalas esverdeadas
d - pêlos urticantes
Urticaceae
dd - Sem esta característica
e - ovário bicarpelar
Chenopodiaceae
ee - ovário tricarpelar
Molluginaceae
bb - Tépalas livres
Phytolacaceae
C - Flor diclamídea
a. Flores unissexuadas masculinas ou femininas
b - Flores em capítulos
Compositae
bb - Sem esta característica
c - Plantas com látex
Euphorbiaceae
cc - Plantas sem látex
Cucurbitaceae
aa - Plantas com flores andróginas
b - Corola dialipétala
c - Pétalas bífidas
Caryophyllaceae
cc - Sem esta característica
d - Plantas carnosas
Portulacaceae
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dd - Plantas não carnosas
e - Flores em umbela
Umbelliferae
ee - Outros tipos de inflorescência
f - Folhas compostas
Leguminosae
ff - Folhas simples
g - Pétalas inseridas no bordo do cálice
Lythraceae
gg - Sem esta característica
h - Flor calcarada
Balsaminaceae
hh - Flor não calcarada
I - Flor zigomorfa
Inflorescência tipo espiga
Plantaginaceae
Inflorescência não do tipo espiga
Polygalaceae
ii - Flor actiomorfa
j - anteras poricidas
Tiliaceae
jj - anteras rimosas
K - Estames concrescidos em tubo ou só na base ou monadelfos
I - anteras uniloculares
Malvaceae
II - anteras biloculares
m - pétalas não cuculadas
Tiliaceae
mm - pétalas cuculadas
Sterculiaceae
KK - Estames livres
n - plantas com ginóforo
o - ginóforo menor que o comprimento do ovário
Cruciferae
oo - ginóforo maior que o comprimento do ovário
Capparaceae
nn - plantas sem ginóforo
Turneraceae
bb. Corola gamopétala
p - ovario infero
q - inflorescências em capítulos, folhas sem estipulas
Compositae
qq - inflorescências de outros tipos
r - folhas opostas, estipulas presentes corolas não zigomorfa
Rubiaceae
rr - folhas alternas sem estipulas, corolas zigomorfa
Lobeliaceae
pp - ovário supero
s - estilete ginobásico
Labiatae
ss - estilete não ginobásico.
t - Estames monadelfos ou concrescidos na base
u - estames monadelfos
Malvaceae
uu - Sem esta característica
Oxalidaceae
tt - Estames livres
v - Corola com áreas epissepálicas
Convolvulaceae
vv - Sem esta característica
x - corola rotácea
Solanaceae
xx - corola não rotácea
y - folhas simples
z - folhas alternas; inflorescência escorpióide
Boraginaceae
zz - folhas opostas inflorescência não escorpióide
w - Estilete ginobásico
Labiatae
ww - Estilete terminal
. flores protegidas por muitas brácteas
Acanthaceae
.. Sem esta característica
Scrophulariaceae
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QUADRO I - RELAÇÃO DAS ESPÉCIES

Nome Científico

Nome(s) Popular(es)

ACANTHACEAE
1. Blechum pyramidatum (Lam) Urb
AMARANTHACEAE
2. Alternanthera ficoidea (L) R. Br
3. Alternanthera sessilis (L) R. Br.
4. Amaranthus hybndus L
5. Amaranthus lividis L
6. Amaranthus spinosus L
7. Amaranthus viridis L

Bredo-espinhoso
Caruru-manso

BALSAMINACEAE
8. Impatiens balsami na L

Maria-sem-vergonha

BORAGINACEAE
9. Heliotropium indicum L

Crista-de-galo

CAPPARACEAE
10. Cleome affinis De

Massambé

CARYOPHYLLACEAE
11. Drvmaria cordata (L) Willd

Erva-coração

CHENOPODIACEAE
12. Chenopodium ambrosioides L

Erva-de-Sta. Maria

COMMELINACEAE
13. Commelina difusa Burn
14. Commelina virginica L

Trapoeraba
Trapoeraba

Apaga-fogo, Erva-branca, Perpétua
Perpétua
Caruru

COMPOSITAE
15. Acanthospermum australe (Loef.) O. Kuntze oaridpicho
16. Adenostema brasilianum Cass
Mentrasto, São João
17. Ageratum conysoides L
18. Bidens pilosa L
Picão-Preto
19. Blainvillea biaristata DC
Erva-palha, picão-grande
20. Centratherium punetatum Cass
Perpétua, Perpétua-do-mato
21. Chaptalia nutans (L) Polak
Língua-de-vaca, tapira
22. Eclipta alba Bassk
Erva-de-botão, lanceta
23. Elephanthopus mollis DC
Fumo-bravo, erva-grossa
24. Elvira biflora (L) DC
Erva-palhinha, margarida-verde
25. Emilia sagitatta (Vahl)DC
Serralha-miúda
26. Emilia sonchifolia DC
Pincel
27. Erechites hieracifolia (L) Rafin
Capiçoba, caruru-amargoso
28. Erigeron bonariensis L
Buva, macela, rabo-de-raposa
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29. Eupatorium ballaefolium H.B.K.
30. Galinsoga ciliata (Raf.) Blake
31. Galinsoga parviflora Carv.
32. Gamochaeta americana (Mill) Weed
33. Gamochaeta spicata (Lam) Cabrera
34. Hypochoeris brasiliensis Griseb
35. Jaegeria hiría (Lag) Less
36. Orthopapus angustifolius (Sw) Glesum
37. Pterocaulon alopecurioides (Lam) DC
38. Rollandra argentea Rottb.
39. Soliva anthelmifolia (Juss) Brown
40. Sonchus asper (L) Hill
41. Sonchus oleraceus L
42. Spilanthus acmilla L
43. Synedrella nodiflora Gaertn
44. Taraxacum officinalis (Weber) Wigger
45. Verbesina macrantha (Cass) Blake
46. Vernonia scabra Pers
47. Vernonia scorpioides Pers
48. Vernonia cinerea Less
49. Vernonia remotiflora Rich
50. Wedelia paludosa DC
CONVOLVULACEAE
51. Dichondra parvifolia Meissner
52. Dichondra repens Forst
53. Ipomoea cairica (L) Sweet
54. Ipomoea marcelia L
55. Jacquemontia Martii Choisy
56. Merremia umbellata (L) Hallier
CUCURBITACEAE
57. Momordica charantia L

Balaio-de-velho

Barbasco
Língua-de-vaca
Cipó, Barbasco, Branqueja

Serralha-brava, serralha espinhosa
Serralha-mansa
Agrião-do-mato, agrião-do-Pará
Botão-de-ouro
Dente-de-Leão

Nogueirinha

Corda-de-viola
Getirana

Getirana

Melão-de-Sao Caetano

CYPERACEAE
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

Cyperus brevifolius Hassk
Cyperus cayennensis Link
Cyperus diffusus Vahl
Cyperus distans L.F.
Cyperus densicaespitosus Mattfel Kukenth
Cyperus esculentus L
Cyperus luzulae (L) Ritz
Cyperus rotundus L
Cyperus meyenianus Kunth
Cyperus polystachyos Rottb
Dichromena ciliata Vahl
Rhynchospora tenuis Link.

Tiririca
Tiririca

Estrelinha

CRUCIFERAE
70. Brassica campestris L
71. Cardamine bonariensis Pers

Mostarda
Alfineteiro, agrião bravo

EUPHORBIACEAE
72. Acalypha poiretií Spreng

Acalifa
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73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

Croton lobatus L
Euphorbia heterophylla L
Euphorbia pilulifera L
Euphorbia prostrata Ait
Phyllanthus corcovadensis
Phyllanthus niruri L
Ricinus communis L

GRAMINEAE
80. Brachiaria plantaginea (Link; Hich
81. Cenchrus echinatus L
82. Cynodon dactylon (L) Pers
83. Chloris pycnothrix Jún
84. Digitaria sanguinalisW\\\d
85. Echinochloa colonum (L) Link
86. Eleusine indica (L) Gaertn
87. Eragrostis ciliaris (L) R.Br.
88. Panicum parviflorum Lam
89. Paspalum conjugatum Berg
90. Paspalum malacophylIumJnm
91. Rhynchelytrum repens L
92. Rolthoelia exaltata L
93. Setaria geniculata (Lam) Beaev
94. Sporobulus indicus (L.) R. Br.
95. Opiismenus hirtellus Roem et Schult
HYPOXIDACEAE
96. Hypoxis decumbens Lam

Erva-leiteira
ti

u

Quebra Pedra
Mamona
Capim-marmelada
Timbete, amor-agarrado
Capim-de-burro
Pé-de-galinha
Capim-colchão
Capim-arroz
Pé-de-galinha
Capim-de-rola
Capim-barbicha
Capim forquilha
Capim-Milhão-roxo
Capim natal
Capim-de-gomo
Rabo-de-gato
Capim-capeta, capim-mourão

Maciço

IRIDACEAE
97. Trimeza martinicensis Herb
LABIATAE
98. Hyptis brevipes Poit
99. Leonotis nepetaefolia R.Br.
100. Leonurus sybirícus L
101. Leucas martinicensis R. Br.
102. Marsypianthes chamaedrys
(Vahl) Kuntze
103. Micromeria Brownei Benth
LEGUMINOSAE
104. Desmodium adscendens (Sw) DC
105. Desmodium incanum DC
106. Desmodium barbatum (L) Benth
107. Cássia flexuosa L
108. Cássia occidentalis L
109. Cássia tora L
110. Cássia patellaria DC
111. Cássia rotundifolia Pers
112. Mimosa pudica L
113. Phaseolus lathyroides L
114. Stylosanthes guianensis (Aubl.) SW
115. Crotalaria incana L

Hortelã-de-bola
Cordão-de-frade
Macaé
Cordão-de-freira
Hortelã, Mentha

Amor-agarrado
Barbadinho
Pena-de-galinha
Fedegoso
Fedegoso, mata-pasto
Pena-de-galinha
Erva-coração
Sensitiva
Feijão-bravo
Alfaia
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116. Zornia curvata Mohlenbrook
117. Zomia latifolia Sw
118. Zornia reticulata Sw

Falsa-maconha

LOBELIACEAE
119. Lobelia anceps L
LYTHRACEAE
120. Cuphea carthagenensis (Jacq.) Macbr.
121. Cuphea mesostemon Kochne
MALVACEAE
122. Malvastrum coromandelianum (L) Garke
123. Sida carpinifolia L.F.
124. Sida glaziovii K. Schum
125. Sida linifolia Cav.
126. Sida micrantha St. Hil.
127. S/da rhombifolia St. Hil
var. canariensis (Will) Schum
128. S/da spinosa L. var. angustifolia Gris
129. S/da urens L
130. Sida viarum St. Hil

Sete-sangrias
Pé-de-pingo, sete-sangrias

Guanxuma
Vassourinha
Malva, Guanxuma
Guanxuma
Vassourinha
Malva-lanceta
Guanxuma

MOLLUGINACEAE
131. Mollugo verticillata L

Alfinete

NYCTAGINACEAE
132. Boehavia diffusa L

Erva-tostao

OXALIDACEAE
133. Oxalis barrelieri L
134. Oxalis corniculata L
135. Oxalis martiana Zucc
136. Oxalis oxptera Prog.
137. Oxalis refracta St. Hil
PHYTOLACACEAE
138. Rivina humilis L
PLANTAGINACEAE
139. Plantago major Lour.
140. Plantago tomentosa Cham
POLYGALACEAE
141. Polygala paniculata L

Azedinha
Trevinho
Trevo

Tanchagem

Tanchagem

Barba-de-São-Pedro

PIPERACEAE
142. Peperomia pellucida (L) H.B.K.
143. Piper mollicomum Kunth
PORTULACACEAE
144. Portulaca oleracea L

Quebra-Tigela
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RUBIACEAE
145. Bonería verticullata G.F. Meyer
146. Hedyotis biflora L
147. Geophylla cordata Miq
148. Mitracarpus hirtus (L) DC
149. Richardia brasiliensis Gomez
150. Richardia scabra L
SCROPHULARIACEAE
151. Scoparia dulcis L
SOLANACEAE
152. Solanum americanum Mill
153. Solanum violaefolium Schott
154. Phhysalis angulata L

Estralador

Vassoura

Maria-Preta

STERCULIACEAE
155. Waltheria indica L

Falsa-guanxum.-1

TILIACEAE
156. Corchorus hirtus L
157. Triumfetta semitriloba Jacq

Vassoura
Carrapicho

TURNERACEAE
158. Turnera ulmifolia L
UMBELLIFERAE
159. Apium leptophyllum F. Muell
160. Eryngium Planum L
URTICACEAE
161. Fleurya aestuanis L
162. Pilea microphylla
163. Parietaria officinalis L

Falso-aniz

Língua-de-tucano
Brilhantina
Urtiga-miúda
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