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Apresentação

Este livro é produto do esforço coletivo dos pesquisadores das instituições do Nordeste que par-
ticiparam ativamente do trabalho de inventário do projeto PPBio Semiárido, assim como de seus estudan-
tes de Iniciação Científica, Pós-graduandos nos níveis de Mestrado e Doutorado, bolsistas do PPBio e
colaboradores externos de outras instituições do país e exterior.

O método adotado para os trabalhos de inventário da diversidade vegetal foi baseado em excur-
sões de coleta com a participação de pesquisadores, estudantes e colaboradores de várias instituições.
Este se mostrou eficiente no que se refere a amostragem, assim como, se estabeleceu uma parceria
interinstitucional importante para o funcionamento da rede de pesquisa do Semiárido, meta do PPBio.

Com o apoio da UEFS, o inventário florístico iniciou em 1995 e foi efetuado sistematicamente até
1997. Coletas posteriores foram incrementadas nos anos 2003 até 2006 e finalmente 2012, com excur-
sões ao longo das estações seca e chuvosa. O fruto deste trabalho pode ser observado nos capítulos que
tratam dos distintos táxons de plantas, apresentando descrições e chaves de identificação para as espéci-
es de cinco famílias entre as Samambaias e Licófitas e 96 famílias de Angiospermas. O acervo fotográfico
conta com 49 figuras coloridas ilustrando as plantas e os morros, além de mapas com os perfis topográ-
ficos. Além disso, também são abordados os aspectos geológicos e geomorfológicos dos inselbergues,
bem como, as fitofisionomias e as formas de vida predominantes nesses ambientes. Foi acrescentado
também, nas partes introdutórias, um capítulo sobre “O programa de pesquisa em Biodiversidade (PPBio)”.

Os organizadores

Maio de 2014
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O Programa de Pesquisa em Biodiversidade (PPBio)
Luis Fernando Pascholati Gusmão & Sheila Miranda Leão Ferreira

Universidade Estadual de Feira de Santana, Departamento de Ciências Biológicas, Laboratório de Micologia, e-mail:
lgusmao@uefs.br; sheila1leao@yahoo.com.br

O Programa de Pesquisa em Biodiversidade (PPBio) foi instituído em 2004 pelo governo brasileiro
(BRASIL 2004) a fim de atender aos objetivos compactuados na Convenção sobre Diversidade Biológica
(CDB), realizada durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, em
junho de 1992, na cidade do Rio de Janeiro (Rio-92). A Convenção foi assinada por 156 países, chegando a
187 em 2005, e não configura apenas um acordo sobre conservação dos recursos naturais. Representa o
primeiro tratado mundial a propor a regularização do desenvolvimento social e econômico em padrões
sustentáveis. Seu texto foi aprovado pelo Congresso Nacional em fevereiro de 1994 (BRASIL 1994), apre-
sentando como objetivos gerais a conservação da diversidade biológica, a utilização sustentável de seus
componentes e a repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos
(MMA 2000a).

Em consonância com a proposta da CDB, através do Decreto Federal nº 4.339, de 22 de agosto de
2002 (BRASIL 2002), o Brasil instituiu os princípios e diretrizes para a implementação da Política Nacional
da Biodiversidade (PNB). Dentre os componentes desta última, está o conhecimento da biodiversidade, que
apresenta como objetivo geral “gerar, sistematizar e disponibilizar informações para a gestão da biodiversidade
nos biomas e seu papel no funcionamento e na manutenção dos ecossistemas terrestres e aquáticos, inclu-
indo as águas jurisdicionais. Promover o conhecimento da biodiversidade brasileira, sua distribuição, seus
determinantes, seus valores, suas funções ecológicas e seu potencial de uso econômico” (BRASIL 2002).

Ante a necessidade de impulsionar a pesquisa da biodiversidade em nosso país, a partir da formação
e capacitação de recursos humanos, do fortalecimento institucional na área da pesquisa, da socialização de
informações e conhecimentos sobre os componentes da biodiversidade brasileira para diferentes segmen-
tos, o Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) à época, instituiu o PPBio em âmbito nacional. O Programa
é composto por um Coordenador-Executivo, um Conselho Diretor e um Comitê Científico (BRASIL 2005a;
2006). Adota um modelo de gestão descentralizado com o apoio direto aos institutos de pesquisa e universi-
dades como o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) e o Museu Paraense Emílio Goeldi
(MPEG), voltados às pesquisas em biodiversidade da Amazônia; e o Instituto do Milênio no Semiárido
(IMSEAR) - designado como Núcleo Executor do Programa de Pesquisa em Biodiversidade do Semiárido
pela Portaria do MCT nº 268, de 18 de junho de 2004 (BRASIL 2004), sob a coordenação da Universidade
Estadual de Feira de Santana (UEFS). Associadas aos núcleos executores, inúmeras instituições de pesqui-
sa e universidades atuam como colaboradoras no desenvolvimento das ações do PPBio. Em 2012, foram
incluídos mais três Programas de Pesquisa em Biodiversidade: a Rede Cerrado, a Rede Mata Atlântica e a
Rede Campos Sulinos.

O programa de atividades desenvolvidas pelo PPBio tem por objetivos específicos o apoio à implan-
tação e manutenção de redes de inventário da Biota; à manutenção, ampliação e informatização de acervos
biológicos do País (coleções ex situ); à pesquisa e desenvolvimento em áreas temáticas da biodiversidade;
e ao desenvolvimento de ações estratégicas para políticas de pesquisa em biodiversidade (BRASIL, 2004).

Implantação e manutenção de redes de inventários

De acordo com o Documento Básico do PPBio (MCT 2005), a implantação e manutenção de redes
de inventário da Biota pretende promover a sistematização nas metodologias de trabalho, na organização
dos dados primários, no georeferenciamento e na definição das áreas de estudo. Estas ações têm como fim
aperfeiçoar a produção e acesso ao conhecimento, evitar a duplicação de dados e preservar os direitos de
propriedade intelectual.  Para tanto, foram definidas a localização e estruturas dos núcleos de inventários
regionais e áreas prioritárias para sua realização, além da formação e capacitação das equipes de trabalhos
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regionais e da criação de protocolos que favorecessem o esforço de coleta.

Manutenção das coleções

A manutenção dos acervos biológicos prevê a adequação da infraestrutura das instituições de ensino
e pesquisas detentoras dos atuais acervos, seja através da aquisição de equipamentos ou da melhoria de
suas instalações. A partir desta adequação será possível ampliar de maneira qualitativa os acervos existen-
tes investindo na formação de especialistas e no intercâmbio entre instituições e pesquisadores brasileiros e
do exterior. A informatização destes acervos constitui um dos meios para a propagação do conhecimento da
biodiversidade através do compartilhamento de informações, da comparação entre amostras, possibilitando
tanto novas identificações de materiais coletados quanto as correções dos materiais já identificados.  Em 20
de agosto de 2009, a Portaria do MCT nº 693 (BRASIL 2009) instituiu a política de dados para o gerenciamento
das informações para os dados coletados sobre a biodiversidade brasileira, visando sua ampla divulgação de
acordo com as condições de uso e acesso estabelecidas.

Redes temáticas

A criação de redes de pesquisas temáticas da biodiversidade, integrando ações de pesquisadores nos
diferentes campos e regiões do país, também inclui a formação de recursos humanos e o aprimoramento de
ações voltadas à identificação, caracterização, valorização e uso sustentável, segundo as propostas contidas
no Documento Básico do PPBio (MCT 2005). Essas redes incluem os campos de conhecimento como a
botânica, a zoologia, a microbiologia, a entomologia, a ecologia, a paleontologia, a genética, a biologia molecular
e outros correlatos. A relação entre os diferentes campos favorece a construção de cenários mais comple-
tos das regiões estudadas, subsidiando futuros diagnósticos e levantamentos.

Ações estratégicas

O desenvolvimento de ações estratégicas para políticas de pesquisa em biodiversidade incluem a
participação ativa da comunidade científica nacional; assessoramento de cientistas e tecnólogos brasileiros
em reuniões da Convenção sobre Diversidade Biológica e de outros fóruns com vistas à definição de prio-
ridades de pesquisas e na captação de recursos internacionais; disseminação das recomendações e deci-
sões da Conferência das Partes da Convenção sobre a Diversidade Biológica (CoP), buscando a incorpora-
ção das mesmas em políticas e programas setoriais sobre biodiversidade; dentre outras previstas no Docu-
mento Básico do PPBio (MCT 2005).  A construção inicial de uma proposta para a política nacional de
biodiversidade foi realizada a partir de consultas promovidas pelos governos das unidades da federação,
lideranças da sociedade civil e do setor empresarial, seguindo a divisão de quatro regiões políticas (MMA
2000b). Estas regiões foram definidas com base no predomínio de um dos biomas brasileiros, sendo a
Região 1 correspondente ao Cerrado, a Região 2 à Caatinga, a Região 3 à Amazônia e a Região 4 à Mata
Atlântica.

Segundo Coutinho (2006), cada bioma constitui uma área do espaço geográfico, com dimensões de
até mais de um milhão de quilômetros quadrados, que tem por características a uniformidade de um macroclima
definido, de uma determinada fitofisionomia ou formação vegetal, de uma fauna e outros organismos vivos
associados, e de outras condições ambientais, como a altitude, o solo, alagamentos, o fogo, a salinidade,
entre outros. Para o autor, estas características conferem aos biomas estrutura e funcionalidade peculiar,
além de uma ecologia própria. O que ressalta a importância e necessidade de implantação de pesquisas dos
biomas brasileiros, incluindo tanto as que são voltadas à diversidade biológica quanto às características do
ambiente físico, ambas necessárias ao uso sustentável dos recursos naturais. Assim, implementado inicial-
mente nos biomas Amazônia e Caatinga (Semiárido), regiões Norte e Nordeste, o Programa de Pesquisa
em Biodiversidade (PPBio) tem suas ações previstas para as demais regiões e, consequentemente, todos os
biomas brasileiros.

O Bioma Caatinga

O Bioma Caatinga é o único que é exclusivo do Brasil e corresponde a 54% da região Nordeste. É
extremamente heterogênea, sendo reconhecidas 12 tipologias que despertam atenção especial pelos exem-
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plos fascinantes e variados de adaptação aos habitats semiáridos (BRASIL 2007). Podem ser caracteriza-
das como florestas arbóreas ou arbustivas, compreendendo principalmente árvores e arbustos baixos, mui-
tos dos quais apresentam espinhos, microfilia e algumas características xerofíticas (PRADO 2003).

A Caatinga é o principal tipo vegetacional do Semiárido que compreende uma área de aproximada-
mente 970.000 km2 e corresponde a 11% do território nacional. Em 2005, o Ministério da Integração Naci-
onal, juntamente com o Ministério do Meio Ambiente, instituíram um grupo de trabalho interministerial (GTI)
a fim de propor critérios climáticos para delimitar a área compreendida pelo Semiárido. Dentre eles estão:
a precipitação pluviométrica média anual inferior a 800 milímetros; o índice de aridez de até 0,5; e o risco de
seca maior que 60% (BRASIL 2005b). Estes são fatores que tornam a Caatinga suscetível à redução de
sua diversidade.

O PPBio Semiárido tem como desafio realizar o levantamento da diversidade biológica da Caatinga,
um dos biomas do país que mais sofre ação antrópica e que apresenta alto risco de desertificação. Além das
causas climáticas decorrentes dos longos períodos de estiagem, existem fatores humanos associados ao
processo de desertificação, dentre eles destacam-se o desmatamento, a extração excessiva de produtos
florestais, os incêndios florestais, a sobrecarga animal, o uso demasiado do solo, o seu manejo inadequado e,
por último, o emprego de tecnologias não apropriadas para os ecossistemas frágeis (SÁ et al. 2010).

Para facilitar a construção de planos de desenvolvimento e conservação da Caatinga foi proposta a
criação de oito ecorregiões para o bioma, seguindo fatores bióticos e abióticos (VELLOSO et al. 2002).
Estudos recentes têm demonstrado a importância da vegetação da Caatinga para a conservação da
biodiversidade brasileira, devido ao alto nível de endemismo de espécies (COSTA et al. 2009).

Atualmente, o Núcleo Executor do PPBio Semiárido é a Universidade Estadual de Feira de Santana
(UEFS) que realiza suas atividades de “Inventários”, “Coleções” e “Projetos Temáticos”, juntamente com
19 instituições de pesquisa e ensino, contando com mais de 77 bolsistas de diversos níveis e em torno de 100
pesquisadores. Os grupos de trabalho foram separados em Inventários (Plantas - algas de água doce,
briófitas e pteridófitas, fanerógamas; Fungos – Agaromycetidae, Gasteromycetes, Hyphomycetes,
Zygomycetes, Glomeromycota; Vertebrados – aves, anuros, mamíferos, peixes; Invertebrados – formigas,
moscas, mosquitos, cupins, borboletas, vespas, abelhas, entre outros), Projetos Temáticos (Conservação da
fauna silvestre, Bioprospecção e preservação de microrganismos, Fitoquímica e estratégias para conserva-
ção de plantas) e Projeto do coordenador (Manutenção das coleções biológicas, equipamentos multiusuários
de grande porte e gestão do projeto).

Duração, recursos e ações

O PPBio tem duração ilimitada com avaliação a cada três anos. Utiliza recursos dos Fundos Setoriais
do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), criados com a finalidade de garantir o financia-
mento de pesquisas científicas e tecnológicas no Brasil. O conhecimento da biodiversidade brasileira, a
partir das pesquisas desenvolvidas pelo PPBio, oferece ao país subsídios para conservação da diversidade
biológica, o que é essencial para o equilíbrio ecológico e desenvolvimento sustentável das comunidades de
cada bioma/região. Além disso, estes estudos promovem a identificação e estimulam a criação das áreas de
proteção ambiental (APA) e/ou unidades de conservação (UC) ambientais. A criação das áreas de prote-
ção, entretanto, não garante a conservação dos recursos ali disponíveis. Para que as áreas consigam real-
mente preservar a diversidade, seja na Amazônia ou na Caatinga, é preciso garantir planos de gestão
eficiente, manter a estabilidade dos recursos financeiros, investir em fiscalização e contratação de pessoal
qualificado e ampliar as áreas de proteção de modo que sejam suficientes para a conservação da biodiversidade
em todos os biomas.

Áreas de atuação do PPBio Semiárido

O PPBio Semiárido vem desenvolvendo seus trabalhos com a perspectiva de inclusão e disseminação
do conhecimento. Para tanto, algumas áreas foram selecionadas para a realização dos inventários. Estas
foram escolhidas com base na falta de conhecimento da biodiversidade e importância biológica (Veloso et
al. 2001). Áreas de Caatinga e enclaves de Mata Atlântica foram selecionadas (Figs. 1, 2).

Para a Caatinga foram selecionadas as seguintes áreas (Fig. 1): Bahia - Curaçá (32), Milagres (49) e
Maracás (50); Ceará - Ibiapaba do Norte (5) e Chapada do Araripe (12); Piauí - Parque Nacional Serra das
Confusões (37). Para os enclaves de Mata Atlântica foram selecionadas as áreas (Fg. 2): Bahia - Serra da
Jibóia (9); Ceará - Serra de Ibiapaba/Ubajara (1); Paraíba - Brejo Paraibano (6).
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Figura 1a. Mapa do bioma Caatinga e as áreas de importância biológica (Extrema – vermelho, Muito alta – laranja, Alta
– amarelo) Fonte: Velloso et al. (2002).
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Figura 1b. Mapa do bioma Caatinga e os enclaves de Mata Atlântica (Áreas – verde) Fonte: Velloso et al. (2002).
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INTRODUÇÃO

O estudo da flora dos inselbergues na UEFS
Flávio França

O estudo da flora em inselbergues como um projeto da Universidade Estadual de Feira de Santana
(UEFS) iniciou-se em 1995, quando um projeto de pesquisa foi submetido e aprovado no Conselho Superior
de Ensino e Pesquisa desta Universidade.

As coletas foram concentradas na região de Milagres, mais especificamente no município de Itatim,
onde dois inselbergues foram selecionados para o inventário sistemático da flora, o Morro das Tocas e o
Morro do Agenor.

As intensas coletas realizadas nestes dois inselbergues resultaram em uma primeira listagem das
espécies e descrição dos principais tipos vegetacionais e hábitats (França et al. 1997), publicação pioneira
no estudo da flora de inselbergues na Bahia.

A partir desta primeira listagem, uma série de projetos de Iniciação Científica começou o trabalho de
descrição e ilustração das espécies encontradas, o que resultou na publicação de um estudo sobre as
Euphorbiaceae destas regiões (Carneiro et al. 2002).

Os estudos realizados nestas formações permitiram também a realização de trabalhos sobre ecologia
animal, como aquele que pesquisou as plantas visitadas por Apis mellifera L. (Aguiar et al. 2002).

Sempre tendo como base o programa de Iniciação Científica e os cursos de graduação em Ciências
Biológicas (Licenciatura e Bacharelado) da UEFS, os trabalhos realizados em inselbergues do semiárido
baiano continuaram, agora com enfoques mais ecológicos, além do sistemático, procurando avaliar a diver-
sidade vegetal nestes ambientes. Deste esforço, resultou um estudo Florístico e Ecológico em um inselbegue
em Feira de Santana (França et al. 2005) como também um trabalho sobre aspectos da diversidade da flora
vascular no Morro do Agenor (França et al. 2006).

Todos esses trabalhos foram possíveis porque houve um alargamento da área de estudos, de uma
região delimitada dentro do semiárido do estado da Bahia, praticamente restrita ao município de Itatim,
expedições foram sendo realizadas em outros inselbergues agora no município de Iaçu, de Milagres, Feira
de Santana, Santa Terezinha e Itaberaba.

Esta ampliação na área de estudos permitiu um conhecimento mais completo dos inselbergues
graníticos-gnáissicos do semiárido da Bahia, inclusive com dados novos de outras áreas, como foi o caso do
registro de diversos sítios de pinturas rupestres associadas aos inselbergues, que podem influenciar positiva-
mente o esforço governamental para a preservação destes ambientes.

Inúmeros estudos baseados em material deste projeto foram feitos e apresentados em congressos,
simpósios e encontros, nacionais e regionais; como também para a elaboração de monografia de bacharela-
do na UEFS (Nascimento, 2006).

Outras coleções feitas em inselbergues do semiárido baiano

Naturalmente, os inselbergues do semiárido baiano já tinham sido alvos da curiosidade de muitos
botânicos, de forma que várias coletas haviam sido feitas nestas formações antes que os pesquisadores da
UEFS iniciassem seus trabalhos. Muitas coletas registradas foram realizadas por Larry Noblick, Luciano
Queiroz, Raymond Harley e outros.

Algumas destas coleções acabaram por originar descrições de espécies até então desconheci-
das para a ciência. As espécies Philodendron leal-costae Mayo & Barroso (Araceae) e Tibouchina
lithophila Wurdack (Melastomataceae) foram descritas com base em material coletado por uma equipe
comandada por Raymond Harley no Morro São Cristóvão em Milagres (Mayo & Barroso, 1979; Wurdack,
1981). Tais exemplos já mostram o potencial científico de um levantamento florístico no ambiente dos
inselbergues.
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Breve histórico sobre estudos botânicos em Inselbergues

Os mais antigos estudos florísticos em afloramentos graníticos nesse continente foram realizados por
Taton (1949) que estudou a colonização das rochas graníticas da região de Nioka, no antigo Congo Belga.
Hambler (1964) estudou a vegetação de afloramentos graníticos na Nigéria. Contudo, o primeiro estudo
botânico a usar o termo “inselberg” foi o de Bonardi (1966 apud Reitsma, 1992).

O primeiro estudo da vegetação em inselbergues gaboneses foi o trabalho de Reitsma (1992) que
entre outras coisas trataram esses ambientes como refúgios ecológicos de xerófitos e orófitos. Também
constatou que 25% da flora era constituída de espécies oriundas de outras áreas fitogeográficas.

Barthlott et al. (1993) publicaram uma importante revisão sobre a diversidade e a ecologia da vege-
tação em inselbergues tropicais. Esse trabalho serviu de base para diversos projetos que resultaram em
muitas publicações do grupo de pesquisadores que se formou.

Porembski et al., (1994) estudaram a vegetação em afloramentos rochosos na Guiné, onde os
inselbergues graníticos mostraram-se menos diversos que os afloramentos de arenito, sem registro de espé-
cies endêmicas.

O primeiro artigo tratando especificamente de flora em inselbergues latino-americanos foi o artigo de
Ibisch (1995), que caracterizou a flora típica e delinearam preliminarmente a fisionomia da vegetação destes
relevos localizados na Bolívia.

Diversos aspectos da ecologia vegetal presente em inselbergues africanos foram publicados entre
1995 e 1996 tratando da composição florística de moitas da ciperácea Afrotrileps (Porembski et al., 1995a),
florística e fitofisionomia dos inselbergues na Costa do Marfim (Porembski et al., 1995b; Porembski &
Brown, 1995; Dörrstock, 1996; Porembski et al., 1996).

A flora dos inselbergues do Zimbábue foi exaustivamente descrita por Seine (1996), com o levanta-
mento florístico e de aspectos ecológicos, como o espectro biológico encontrado.

Porembski (2000) observou que, tanto em inselbergues sul-americanos como em africanos, há uma
significativa invasão de ervas daninhas, citando para os sul-americanos, Melinis repens (Poaceae).

O ambiente dos inselbergues como centros de diversidade para plantas vasculares tolerantes ao
stress hídrico foi o tema tratado por Porembski & Barthlot (2000a), onde afirmam que 90% das espécies de
plantas vasculares resistentes ao stress hídrico ocorrem em inselbergues.

Tais estudos levaram este grupo de pesquisadores à produção de um importante livro sobre a
biodiversidade em inselbergues de regiões tropicais e temperadas (Porembski & Barthlott, 2000b), que
fornece uma síntese do conhecimento sobre a biologia nestes ambientes.

Tentando correlacionar a flora de inselbergues com variáveis ambientais, Burke (2001) concluiu que
a composição florística é muito determinada pela posição geográfica, geologia, elevação, diversidade do
habitat. Além disso o autor observou que as variáveis ambientais influenciam mais a composição funcional
que a composição florística. Outra conclusão importante deste artigo foi que variáveis aleatórias (estocásticas)
foram mais importantes na formação da flora na área de estudos (Nama Karoo, África do Sul) do que
processos ecológicos determinantes como competição.

Ao avaliar a vegetação de três inselbergues na guiné equatorial,  Parmentier et al., (2001) encontra-
ram dez unidades vegetacionais. Os autores registraram a ocorrência de espécies anteriormente restritas às
altas altitudes, perfeitamente adaptadas ao ambiente rupestre dos inselbergues, como Podocarpus latifolius.

Ao tentar verificar se inselbergues podem ser refúgios de espécies matrizes, capazes de servir de
fonte de organismos para áreas degradadas, Burke (2002a), concluiu que os inselbergues têm o potencial
para servir de fonte para áreas degradadas, mas a forma de crescimento e o tipo de dispersão de semente,
ao nível regional e de paisagem, não forneceram dados conclusivos.

A interpretação fitossociológica das comunidades vegetais, a correlação entre as comunidades e as
variáveis ambientais e a contribuição de diferentes tipos de variáveis na estruturação das comunidades
vegetais foram estudados em Burke (2002b). O estudo mostrou que inselbergues do tipo domo abrigam
comunidades diversas e uma pobre contribuição das variáveis ambientais utilizadas.

O estudo da ecologia, flora e vegetação de inselbergues em Benin revelou uma alta riqueza de Poaceae
e Fabaceae (Oumorou & Lejoly, 2003a,b), tendo como formas de vida mais freqüentes os terófitos e fanerófitos
(Oumorou & Lejoly, 2003b).

Para tentar determinar as variáveis ambientais que influenciam o número de espécies de plantas
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restritas aos inselbergues, Burke (2003a) trabalhou em três inselbergues na Namíbia, com diferentes tama-
nhos e geologia. Como conclusão, o autor afirmou que a altitude, a geologia e as condições edáficas influen-
ciaram o número de plantas especialistas em inselbergues.

Inselbergues localizados em floresta úmida foram estudados na Guiana Francesa, revelando uma
comunidade de plantas arbustivas, predominantemente sempre-verde, esclerofila e especialmente
microfanerófita, constituída de espécies incluídas entre as Clusiaceae, Myrtaceae e Bombacaceae. Essas
comunidades apresentaram espécies endêmicas da região das Guianas e também espécies raras na Guiana
Francesa (Sarthou, 2003).

Revisando a literatura recente sobre inselbergues, Burke (2003b) estipula hipóteses das principais
influências nos processos ecológicos em inselbergues de áreas úmidas, em uma visão global. Três hipóteses
são levantadas: 1. a posição bioclimática do inselbergue em relação ao seu entorno, 2. o potencial para
prover diferentes habitats e 3. o impacto da antropização. O autor afirma que para inselbergues localizados
em áreas mais secas, estas tendências são menos claras.

Hunter (2003) afirmou que o ambiente dos inselbergues australianos favorece espécies de ciclo curto
(‘obligate seeders’), sendo esta a estratégia mais comum em inselbergues.

Existem poucos trabalhos enfocando as comunidades animais em inselbergues. Um trabalho interes-
sante foi aquele publicado por Vaçulik et al. (2004), que investigaram animais do solo e componentes do
húmus em crostas de cianobactérias próximos às ilhas de vegetação de inselbergues, onde foi encontrado
uma alta diversidade de artrópodos e vermes, sendo que estes últimos desempenham importante papel na
ciclagem de nutrientes nesses ambientes. O mesmo grupo de pesquisadores (Kounda-Kiki, 2004) também
investigou a possível correlação entre a sucessão de comunidades vegetais primárias e a diversidade de
artrópodos edáficos, sugerindo que este fator incrementa a sucessão vegetal.

Uma comparação entre afloramento de calcário e inselbergues imersos em floresta decídua realizada
por Pérez-Garcia & Meave (2004) revelou diferenças importantes como a virtual ausência de terófitos no
calcário, forma de vida muito freqüente nos inselbergues.

Tentando identificar a contribuição relativa do determinismo ambiental, da limitação da dispersão e de
fatores históricos na estrutura espacial dos dados florísticos de inselbergues, tanto no nível local, como no
regional, Parmentier  (2005) concluíram que na escala local, a composição ao nível de espécie é melhor
explicada por uma contínua série de variação das condições ao longo do ecótono Floresta-inselbergue,
gerando um grande número de nichos diferentes. No nível regional, tais nichos são ocupados por diferentes
espécies, dependendo da disponibilidade de reservatórios locais de espécies.

Formato geral

O sistema de classificação adotado é baseado no APG II (2003), conforme Souza & Lorenzi (2008)
adaptado ao Catálogo de Plantas e Fungos do Brasil (Forzza el al., 2012).

A maior parte do material examinado foi identificado através de literatura específica, bem como por
especialistas, que revisaram a coleção do HUEFS, durante o período. As descrições foram feitas com base
em material re-hidratado ou fixado em álcool 70%, resultantes das exsicatas das coletas efetuadas nos
inselbergues amostrados. A terminologia empregada para cada descrição segue a literatura específica utili-
zada como base e citada também no texto.

Quando o material não era o suficiente para completar a descrição, frequentemente material de
outras localidades foi usado.

Todo o material examinado encontra-se depositado no Herbário da Universidade Estadual de Feira de
Santana (HUEFS). Os acrônimos de outros herbários consultados seguem Holmgren & Holmgren (1998).
O nome dos autores de nomes de táxons segue Brummitt & Powell (1992). As abreviaturas dos periódicos
seguem Bridson & Smith (1991).
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ASPECTOS GEOLÓGICOS E GEOMORFOLÓGICOS
 Jocimara S.B. Lobão & Raquel de M. C. Vale

O domínio morfoclimático semiárido abrange grande área da região Nordeste do Brasil, ocupando
cerca de 800.000 Km2. Destes, cerca de 326.000, encontram-se na Bahia, atingindo 283 municípios do
estado. Caracteriza-se por apresentar totais pluviométricos que não ultrapassam a isoieta de 800 mm (Nimer,
1989) e pela existência de longos e persistentes períodos de seca, de difícil previsibilidade. Esta condição
climática controla a dinâmica morfogenética gerando formas de relevo marcadas pela presença de superfí-
cies pediplanadas associadas à inselbergues, modelados de evolução complexa e bastante antiga, ainda não
totalmente compreendida.

Os inselbergues, ou ilhas de pedra, são relevos residuais rochosos e isolados entre extensas superfí-
cies baixas e horizontalizadas, os pediplanos, configurando, dessa forma, uma paisagem marcada pela mo-
notonia fisionômica. Desenvolvem-se em rochas de origem ígnea, geralmente sobre granitos e migmatitos
dômicos de idade pré-cambriana, tectonicamente estáveis.

Vários estudiosos produziram pesquisas acerca destes modelados na África, Austrália e Brasil, des-
tacando-se os trabalhos de Passarge (1928), King (1956), Dresch (1962), Budel (1957), Birot (1968), Twidale
(1968), Kesel (1973), Thomas (1978), Whittow (1984), dentre outros citados por Bigarella (1994). São
também relevantes as contribuições de Soldatelli & Motti (1990) através de estudos desenvolvidos em
Milagres-BA, e Vitte (2001) ao discutir e relacionar os inselbergues à teoria da etchplanação.

Apesar de não haver consenso com relação à gênese desses modelados, há convergência de hipóte-
ses que apontam para a importância do clima, enquanto variável responsável pela elaboração e desenvolvi-
mento dos mesmos. As formas mais recorrentes e referidas na literatura são os inselbergues dômicos ou
bornhardts e os tors ou castle kopje (caos de matacões).

Neste estudo realiza-se uma discussão da gênese e evolução desses modelados, caracterizando-se
em maior detalhe alguns inselbergues distribuídos na região semiárida, que serviram de base para coletas e
análise de sua flora. Com esta finalidade, foram utilizadas técnicas de geoprocessamento para subsidiar as
análises (Figura 2).

A síntese da metodologia empregada para discussão das feições morfológicas e das condições
ambientais dos inselbergues, está sistematizada na Figura 2.

Figura 2. Fluxograma metodológico
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Os inselbergues estudados, Monte Alto, Agenor, Pedra Grande e Itibiraba (Tabela 1), localizam-se
nos municípios de Feira de Santana, Itatim e Itaberaba (Figura 3). Em tons de vermelho tem-se as áreas de
maior umidade, nela está o Monte Alto e em turqueza predomina o semiárido, onde se encontram os morros
Itibiraba, Agenor e Pedra Grande (Figura 3). Apesar de localizados na periferia da região semiárida baiana,
onde os rigores do clima são de menor intensidade,
não há descaracterização genética nem morfológica
desses modelados, ao contrário, os mesmos estão en-
tre uma das mais relevantes áreas do mundo, conhe-
cida como campos de inselbergues de Milagres.

Morfologicamente se enquadram na catego-
ria de domos, associados a conjuntos rochosos maio-
res de entorno, como serras e cristas, configurando
duas grandes unidades geomorfológicas, os relevos
residuais, dentre eles os inselbergues, e os pediplanos
discretamente entalhados pelas drenagens da bacia
do Rio Paraguaçu.

Figura 3. Localização da área de estudo

A imagem Landsat ETM+, cena 216-69 de 10/05/2001, e o Modelo Digital de Terreno – MDT/
SRTM-NASA foram utilizadas como fonte de dados informacionais para a obtenção de dados em escala
regional e pontual de cada inselbergue, atingindo-se a escala local de aproximadamente 1:5.000. Conside-
rando que para a caracterização dos mesmos o mapeamento deveria atingir esse detalhamento, sem, contu-
do, perder de vista a área como um todo, foi necessário contextualizá-los regionalmente. Isto permitiu
melhor compreensão das dinâmicas e dos processos, pretéritos e atuais, envolvidos na formação deste
domínio morfoclimático.

A partir da análise regional foram identificadas as singularidades da região e reconhecidas unidades
morfológicas, cuja gênese e padrões de localização geográfica diferenciam-se espacialmente. Desta forma
foi possível analisar a dinâmica local na perspectiva da macrorregião, garantindo assim, coerência entre
estes níveis escalares.

A caracterização geológica e geomorfológica dos inselbergues amostrados foi baseada nos trabalhos
de campo, no MDT, em dados digitais pré-existentes e no pré-processamento da imagem LANDSAT ETM+
por meio de análises estatísticas para seleção de bandas e contraste.

Com o MDT realizaram-se análises morfológicas com produção dos mapas de altimetria e de
declividade, utilizados para a elaboração dos perfis topográficos. Para maior detalhamento dos inselbergues

INSELBERGUE

Monte Alto

Itibiraba

Agenor

Pedra Grande

LOCALIZAÇÃO
(UTM)

E 491698
N 8647702
E 382384

N 8617878
E 416186

N 8594669
E 417605

N 8594134

MUNICÍPIO

Feira de Santana

Itaberaba

Itatim

Itatim

Tabela 1.  Localização dos inselbergues
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foi necessário melhorar a resolução espacial do MDT, a fim de gerar produtos compatíveis com a escala de
trabalho. Foi aplicada a metodologia proposta por Crepani & Medeiros (2004) reamostrando o MDT, dispo-
nível com resolução espacial de 90m, para até 12m. Através de interpolações, obtidas pelo método estatís-
tico do vizinho mais próximo, foi possível atingir a escala de detalhamento desejada. Este produto reamostrado,
correspondente a área de cada inselbergue estudado, serviu de base para novas classificações altimétricas
e de declividade. Além disso, pode-se gerar perfis que detalharam a morfologia dos inselbergues, caracteri-
zando as feições de cada morro e associando-as à vegetação de sopé, de tálus, encostas, patamares e topos.

Domínio morfoestrutural e morfogenético

O contexto geológico regional da área estudada compreende rochas ígneas Pré-cambrianas, defor-
madas por fraturas e dobramentos. Os inselbergues Itibiraba, Agenor e Pedra Grande desenvolveram-se
sobre ortognaisses granulitizados e migmatitos granulíticos do Bloco Jequié, submetidos à alto grau metamórfico
produzido pelo ciclo geotectônico Jequié, ocorrido à 2,7 – 2,8 Ga (SGM, 1996, pg.70). O ciclo Transamazônico
(2,1 – 2,0 Ga) gerou deformações que afetaram as pré-existentes redefinindo o arcabouço geológico mais
antigo. O inselbergue Monte Alto, desenvolveu-se no Arqueano/Neoarqueano (1,9-2,7 Ga), sendo menos
afetado por metamorfismos, mantendo assim suas características ígneas e plutônicas, compostas por
enderbitos, charnoenderbitos e charnockitos do Complexo Caraíba.

Os ciclos geotectônicos referidos afetaram os blocos rochosos, produzindo fraturas e falhas de gran-
de expressão regional, de direção predominantemente NW/SE, que, por vezes, definem contatos litológicos.
Estas estruturas exerceram influências no desenvolvimento morfológico do relevo, cuja evolução remonta
ao final do Terciário, época em que se iniciaram processos de pedimentação e de pediplanação com regres-
são da cobertura vegetal e remoção de grande volume de solos pré-existentes (Bigarella, 1964). Estes
eventos estabeleceram, ao longo do Quaternário, o Pediplano Sertanejo, extensa depressão que ocupa im-
portante superfície do semiárido brasileiro.

A classificação altimétrica do MDT possibilitou que fosse definida a compartimentação topográfica
regional em nove classes, o que permitiu a identificação da organização e distribuição do relevo.

A região apresenta dois compartimentos topográficos contrastantes. Um corresponde às serras e
planaltos situados acima de 266m de altitude chegando a ultrapassar 1000m na Chapada Diamantina. O
segundo é representado por uma depressão, situada entre 81 e 288m, onde está localizada a área de estudo.

Esta configuração está relacionada ao contexto páleo-climático regional e aos processos geomórficos
que se manifestaram durante o Quaternário. Os planaltos mantiveram-se conservados, apesar de profunda-
mente entalhados, enquanto a depressão foi entulhada e horizontalizada por processos de pediplanação. A
longa exposição a condições climáticas de semi-aridez, onde a sazonalidade é fortemente acentuada, engen-
drou processos de alta energia com erosão regressiva das encostas e desenvolvimento de pediplanos. Sob
tais condições os núcleos rochosos mais resistentes à erosão constituíram inúmeros relevos residuais atual-
mente observados na paisagem. Os inselbergues correspondem a esses corpos rochosos, cujas litologia e
estrutura garantiram-lhes maior resistência aos episódios de degradação dos relevos.

Vários estudiosos debruçaram-se sobre o estudo das superfícies aplainadas no território brasileiro e
elaboraram expressiva produção científica, dentre eles, Casseti (1990), Bigarella (1994), Cunha & Guerra
(1998) e Ab’Saber (2003).

A gênese de tais superfícies e respectivos relevos residuais está relacionada à formação das depres-
sões interplanáticas que ocupam o domínio semiárido, remontando ao Terciário e ao Quaternário, quando
ocorreram transformações climáticas globais no sentido do resfriamento e do ressecamento. Tais transfor-
mações se repercutiram na região intertropical alterando as condições bioclimáticas para um contexto
ambiental de maior aridez, que resultou na elaboração de áreas semiáridas onde anteriormente prevaleciam
climas mais úmidos.

O território brasileiro passou por três grandes fases de pediplanação e formação de inselbergues. Os
processos envolvidos na elaboração desses modelados foram estudados por Budel (1970, in Cunha &
Guerra, 1998), Bigarella et al. (1965), Bigarella (1964), Dresch (1962) e King (1956).

O pediplano mais antigo, designado Pd3, foi elaborado do Cretáceo (146ma) até o Terciário/Eoceno
(56,5ma) constituindo atualmente superfícies de cimeira que sustentam o topo de planaltos. O Pd2 foi elabo-
rado no Terciário Médio/Oligoceno (35,5ma) e representa hoje superfícies planas intermontanas. O Pd1 é o
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pediplano de desenvolvimento mais recente, tendo sido construído do Terciário/Plioceno (5,2ma) até o
Quaternário/Pleistoceno (1,64ma). As depressões interplanálticas do semiárido nordestino representam os
modelados gerados nessa fase de pediplanação, decorrente das glaciações pleistocênicas que afetaram
drasticamente várias regiões do planeta.

As transformações ambientais derivadas desse longo período de alternâncias climáticas tão amplas
interferiram nos mecanismos de ação dos processos pedo-geomórficos, que oscilava entre os predominan-
temente pedogenéticos e aqueles de caráter morfogênico. Nas fases úmidas ocorria formação de solos e
adensamento da cobertura vegetal, já nas fases de semi-aridez os processos mecânicos de erosão e remo-
ção dos solos pré-existentes modelavam pediplanos e inselbergues. Esta dualidade entre uma dinâmica de
elaboração de condições estáveis e favoráveis para a fixação da vegetação e outra predominante erosiva,
foi estudada por Erhart (1955). As designações biostasia e resistasia foram propostas pelo autor para iden-
tificar fases pedogênicas (estáveis) e morfogênicas (instáveis). Tricart (1977) retomou as concepções de
Erhart, através de um modelo evolutivo para os sistemas naturais baseado nestes princípios de estabilidade
ambiental propostos pelo mesmo.

Estas concepções se aplicam à área de estudo, uma vez que, sob a ação da semiaridez dominante
desde o Quaternário, os processos geomórficos erodiram e remobilizaram grandes volumes de solos, pro-
movendo o alargamento dos vales e horizontalização das depressões. Em paralelo, a esfoliação esferoidal
promovia o recuo paralelo das encostas, com manutenção dos topos. Desta forma, a vegetação de caatinga
ampliou sua área de ocorrência ocupando esses novos espaços, se adensando, sobretudo, nas depressões e
se expandindo até dominar grande parte do território nordestino. O grande intervalo de tempo necessário
para a construção dessa paisagem, evidencia que a mesma é majoritariamente herdada de uma situação
climática semiárida que vem dominando a região nos últimos milhares de anos.

Os inselbergues são, portanto, páleo-formas, relevos residuais, herdados da progressiva instalação do
clima semiárido que se superimpôs às condições mais úmidas anteriores, provocando a retração ou supres-
são das florestas e matas. As caatingas, formações vegetais mais abertas, favoreceram a remoção dos
solos e a elaboração dos pedimentos que, por coalescência, promoveram a pediplanação dos vales.

Com a instalação e desenvolvimento da bacia hidrográfica do rio Paraguaçu, cujas nascentes locali-
zam-se sobre os planaltos, ascentes e alto pediplanos passaram a sofrer discreto entalhamento, através de
uma rede de drenagem predominantemente intermitente. A grande maioria dos tributários secam durante
parte do ano, não sendo incomum que por mais de 8 meses ocorra intermitência.

As condições climáticas assumem e assumiram, portanto, um papel extremamente importante. A
duração dos períodos secos, a intensidade da insolação e das taxas de evaporação, determinam a natureza
da morfogênese e exercem controles ambientais muito intensos. Consequentemente, o desenvolvimento da
cobertura vegetal oscila dentro de limites ambientais contrastantes e irregulares, levando a ritmos fenológicos
frágeis. A flora que ocupa os inselbergues reflete de maneira muito evidente as limitações impostas, onde a
natureza do substrato e do clima são as variáveis mais importantes desse sistema ambiental.

Os perfis topográficos, representados na Figura 4, validam os compartimentos topográficos visualizados
no MDT, possibilitando identificar os planaltos, a depressão e os relevos residuais, vários deles, inselbergues.
Os planaltos se desenvolveram, sobretudo, sobre rochas sedimentares pré-cambrianas, principalmente
arenitos. Sobre o embasamento ígneo, também pré-cambriano, a morfogênese produziu entalhamento linear
e desenvolvimento de morros. Para jusante, a erosão de caráter horizontal, avançou no sentido do rebaixa-
mento do relevo e pediplanação, gerando condições ambientais para as formações ecológicas da Caatinga,
cujos mecanismos de xeromorfismo proporcionaram a evolução e expansão desse bioma por todo o semiárido
nordestino.
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Inselbergues - morfologia e ecossistemas
As condições geológicas do substrato rochoso nos quais se desenvolvem os inselbergues apresentam

comportamentos diferenciados no que se refere à ação dos agentes externos. Os núcleos rochosos menos
fraturados oferecem maior resistência ao intemperismo e à erosão, conservando suas formas originais e
mantendo-as quase intactas na paisagem. Funcionalmente, são relevos residuais que testemunham o recuo
do front dos planaltos adjacentes com subseqüente pedimentação e pediplanação.

Os perfis topográficos representados nas Figuras 5, 6, 7, 8, colocam em evidência as principais fei-
ções morfológicas dos inselbergues amostrados, bem como, permite que sejam extraídos dados acerca da
morfometria das encostas. Os mesmos foram traçados ao longo de dois eixos, com o objetivo de se carac-
terizar os padrões morfológicos longitudinal e transversal. O quadro 1 descreve a morfologia das encostas e
condições ambientais correlatas verificadas em cada um dos inselbergues estudados. Nas vertentes mais
íngrimes dos inselbergues há um predomínio dos processos morfogenéticos, marcados pelas esfoliações
esfeiroidais resultantes do intemperismo físico provocado principlamente pela elevada insolação. Por outro
lado, nas vertentes mais suaves ocorrem processos pedogenéticos incipientes resultando em neossolos litólicos
acumulados principalmente nas fraturas, patamares e pequenas concavidades resultantes dos processos
intempéricos.

Os quatro inselbergues guardam características físicas e ambientais muito próximas entre si. Exceto
o Monte Alto, localizado em ambiente menos seco, os demais integram um mesmo geossistema, seja em
relação à natureza do substrato rochoso, seja pelas feições morfológicas, seja pela diversidade de plantas a
eles associados. Porém, essa exceção não chega a modificar substancialmente o padrão morfológico e
fisionômico do mesmo, possibilitando apenas maior adensamento da cobertura vegetal.

Constata-se que o alinhamento regional das fraturas no sentido NW-SE controla a disposição espacial
dos inselbergues, sobretudo do Itibiraba, Agenor e Pedra Grande, todos com eixo longitudinal orientado no
mesmo sentido. Esta situação reafirma a origem dômica e residual dos mesmos, qual seja pertencerem a um
mesmo e único substrato ígneo pré-cambriano, estável e sucessivamente degradado.

Figura 4. Perfis topográficos regionais
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W 240 47 < umidade > insolação > morfogênese < pedogênese

E 310 40 > umidade < insolação > morfogênese < pedogênese

N 353 36 > umidade < insolação < morfogênese > pedogênese

S 680 21 > umidade < insolação < morfogênese > pedogênese

SE 195 56 > umidade < insolação > morfogênese < pedogênese

SW 184 58 < umidade > insolação > morfogênese < pedogênese

NW 238 51 < umidade > insolação > morfogênese < pedogênese

NE 323 42 > umidade < insolação > morfogênese < pedogênese

SE 700 31 > umidade < insolação > morfogênese < pedogênese

NW 520 39 < umidade > insolação < morfogênese > pedogênese

NE 300 55 > umidade < insolação > morfogênese < pedogênese

SW 330 52 < umidade > insolação > morfogênese < pedogênese

SE 510 35 > umidade < insolação < morfogênese > pedogênese

NW 300 50 < umidade > insolação > morfogênese < pedogênese

NE 250 55 > umidade < insolação > morfogênese < pedogênese

SW 235 56 < umidade > insolação > morfogênese < pedogênese

Monte Alto

Itibiraba

Agenor

Pedra Grande

Inselbergue Situação Comp.
Máx.

Declividade
(º) Características Ambientais Padrogênese/Morfogênese

Quadro 1. Características morfométricas e ambientais das encostas

A análise dos perfis revela a existência de um padrão morfológico que apresenta seguimentos retilíneos
e convexo-concavos, patamares e topos estreitos que se repete em todos os inselbergues. Cada um dos
mesmos reflete controle estrutural determinado através do desigual tamanho e densidade de fraturas. As
porções mais afetadas e fragilizadas apresentam evolução morfogenética mais acentuada, ao passo que as
zonas mais resistentes derivam formas mais salientes. Consequentemente, o perfil das encostas apresenta
várias rupturas de declive nos pontos de interseção entre estruturas desiguais. Tanto fraturas abertas quanto
saliências podem determinar os pontos de ruptura, sendo que para o caso específico das fraturas, há insta-
lação de vegetação, cujas características dependem das proporções das mesmas. Portanto, a vegetação é
também fortemente controlada, verificando-se que fora dessas áreas predomina o afloramento rochoso nu,
onde apenas musgos e liquens têm alguma probabilidade de ocorrência.

A abertura e alargamento das linhas de fraturas ocorrem a partir da ação conjunta do intemperismo
físico e químico, muitas vezes associado às superfícies de descompressão. Progressivamente, os minerais
perdem coesão, desagregando-se e decompondo-se, ao tempo em que favorecem à maior retenção de
umidade. Sob tais condições a pedogênese gera neossolos mais orgânicos onde a vegetação prolifera, ten-
dendo a expandir sua área de ocupação e a diversificar o número de espécies. Estas dinâmicas são cada vez
mais recorrentes na medida em que as condições estruturais do substrato facilitam as ações do intemperismo.

A análise dos perfis topográficos das encostas dos inselbergues evidencia as feições morfológicas
desse sistema, permitindo que se reconheçam mais detalhadamente as características ambientais dos mes-
mos.

 As encostas voltadas para oeste apresentam-se geralmente curtas e com declividades acentuadas,
por vezes escarpadas, e predominantemente rochosas. Este quadrante apresenta, relativamente, menor
umidade e maior exposição à insolação, favorecendo processos de descompressão, fragmentação e esfoliação
esferoidal dos afloramentos rochosos. Participa desse processo o intemperismo químico derivado do orva-
lho ao proporcionar a decomposição dos minerais, os quais formam um solo muito incipiente, porém sufici-
ente para a instalação de vegetais. Gramíneas são as primeiras espécies a se fixarem, seguidas por cactáceas
e bromeleáceas. Estas ocupam estreitos espaços por entre fendas e fraturas, muitas vezes fixando-se na
própria rocha, visto que sob tais condições praticamente inexistem solos. No entanto, sob declividades mais
acentuadas, geralmente acima de 400, inexiste cobertura vegetal, a não ser por bromélias rupícolas, com
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caule rizomatoso, que tem grande capacidade de fixação sobre afloramentos. Nestas encostas ocorrem
caneluras derivadas do escoamento pluvial, onde o orvalho tem grande importância.

Em oposição, as encostas voltadas para leste são mais longas e possuem declividades mais suaves,
devido a sua posição à barlavento das correntes oceânicas, trazidas pelos ventos alíseos. Nestas ocorrem
umidade mais significativa e menor exposição à insolação, favorecendo os processos morfogenéticos e
pedogenéticos. Nesse sentido, observa-se que, para além da esfoliação esferoidal, os processos de
entalhamento decorrentes do escoamento pluvial destacam-se. Os fluxos são controlados pelas redes de
fraturas podendo evoluir para canais de torrente, fendas e ravinas. A pedogênese e a ocupação vegetal são
potencializadas, observando-se grande quantidade de plantas com presença de espécies arbustivas e arbóreas,
que ocupam densamente vários espaços, a partir das fendas. Patamares escalonados entre seguimentos
retilíneos ou convexos são também favoráveis à vegetação mais contínua, sobretudo matas de grotão.

O contato basal do morro com os pedimentos adjacentes se dá através de ruptura de declive, geral-
mente acentuada, onde se acumulam fragmentos rochosos provenientes da esfoliação da rocha, formando
tálus detrítico. Estes se caracterizam como áreas de retenção de umidade, apresentam-se mais pedogenizados
e orgânicos, sendo ocupados por Caatinga Florestada. Essas condições propiciam maior importância dos
processos químicos, resultando no aprofundamento do front do intemperismo, o que concorre para a fixação
e permanência das formações florestadas.
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Figura 5. Perfis topográficos Monte Alto
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Figura 6. Perfis topográficos Morro Agenor
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Figura 7. Perfis topográficos Morro Pedra Grande



32 Flora de Inselbergues

Figura 8. Perfis topográficos Morro Itibiraba
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PRINCIPAIS INSELBERGUES AMOSTRADOS
Flávio França

As coletas que resultaram no presente livro foram realizadas em inselbergues incluídos nos municípi-
os de Itatim, Milagres, Iaçu, Santa Terezinha, Itaberaba e Feira de Santana no estado da Bahia.

A maioria deles encontra-se na região de Milagres (Brasil, 1975), que é a região onde este tipo de
relevo pode ser encontrado com maior freqüência. Nesta região ocorre a formação de um verdadeiro
‘arquipélago’, que enche os olhos do viajante logo que ele, vindo do rio Paraguaçu, passa pela pequena
elevação entre as serras do Leão e a da Bocaina (Brasil, 1975) e visualiza a grande esplanada salpicada de
inselbergues (Figura 9).

Inselbergue em Feira de Santana

Morro da Fazenda Jibóia ou Morro do km4 (Fig. 10A)

A fazenda Jibóia, que está localizada no km4 da estrada do feijão (BA-052) apresenta um inselbergue
que está bem perto da rodovia. Trata-se de um pequeno inselbergue do tipo ‘pão-de-açúcar’ que foi objeto
de um estudo botânico já publicado (França et al. 2005).

Nas primeiras coletas realizadas neste inselbergue, não se registrou seu nome popular, como conse-
qüência adotou-se ‘km4’ como seu nome extra-oficial. Na publicação preferiu-se utilizar o nome da fazenda
em que ele está (Fazenda Jibóia), porém este nome causa confusão com um outro local de trabalho dos
pesquisadores da UEFS, que é a serra da Jibóia, localizada no município de Santa Terezinha. Desta forma,
o nome ‘km4’, continua a ser utilizado para denominá-lo.

Ele está localizado nas coordenadas 12º16´S, 39º03´W, com uma altitude de c. 270m e área cartográfica
em torno de 50.000m2.

A área em torno do morro é dominada por pastagens. Próximo ao afloramento na face sul, encontra-
se o resto de uma capoeira de floresta estacional, muito antropizada, por onde é possível um fácil acesso até
o ápice. A face norte é a mais íngreme.

O levantamento florístico realizado neste morro revelou uma riqueza de 48 espécies, distribuídas em
38 famílias, sendo que 12% das espécies são ruderais (França et al. 2005)

Monte Alto (Fig. 10B)

O Monte Alto é um inselbergue próximo à cidade de Feira de Santana. O viajante que observar o por
do sol da cidade, no cruzamento entre a Avenida Getúlio Vargas e a Conselheiro Franco, poderá vê-lo, logo
à  frente.

Trata-se de um inselbergue do tipo ‘pão-de-açúcar’, localizado muito próximo ao rio Jacuípe, que
deságua no Rio Paraguaçu, na zora rural do distrito de Ipuaçu, nas coordenadas 12º13’S, 39º04’W, com uma
área cartográfica c. 210.000m2.

As faces oeste, norte e leste do inselbergue são circundadas na base por uma densa capoeira de
floresta estacional. A face sul apresenta uma longa encosta formada por  vegetação mais arbustiva, muito
antropizada. O afloramento principal apresenta, na face sul, um canal de drenagem escavado na rocha,
originando uma mata que chega perto do ápice e vai até a base. A face norte é a vertente mais íngreme.

No ápice do morro, existia um Cruzeiro, que desmoronou e não foi reposto. Como uma lembrança dos
tempos que o morro era palco de peregrinações, restou, além da base de concreto da cruz, uma providencial
escadaria de cimento na face leste, que permite o fácil acesso ao ápice.

Inselbergues de Iaçu

Morro da Garrafa (Fig. 10C)

Este inselbergue, do tipo ‘dorso-de-baleia’, nestá localizado próximo à estrada que liga Lajedo Alto à
rodovia BR-116, nas coordenadas 12º45’S, 39º51’W, com altitudes 250-360m e área cartográfica estimada
em 16.900m2.
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Ele está circundado por uma caatinga arbustivo-arbórea, sem chegar a formar uma floresta estacional
em nenhuma face. O afloramento principal tem a vegetação típica formada por ilhas de vegetação.

Laje Preta (Fig. 10D)

O inselbergue denominado localmente de Laje Preta está localizado nas coordenadas 12º50’S, 39º58’W,
com altitudes de 350-505m e área cartográfica de 292.400m2, sendo do tipo ‘dorso-de-baleia’.

Na face nordeste o inselbergue apresenta uma capoeira de floresta estacional bem desenvolvida.
Sobre o afloramento principal observam-se ilhas de vegetação típicas. O ápice não chegou a ser atingido
nas expedições realizadas.

Morro do Coité ou Navio (Fig. 10E)

Este inselbergue é extremamente grande, visível até da BR-242 (trecho Paraguaçu-Itaberaba), sendo
do tipo ‘dorso-de-baleia’, com distinta ‘torre’ fálica mais ao leste, localizado nas coordenadas 12º45’S,
39º53’W. Estima-se sua área cartográfica em torno de 652.650m2 (Brasil, 1975). A altitude varia de 420-
500m. Seu ápice não foi atingido pelas equipes de coleta, mais devido à demora em escalar suas grandes
encostas, que à dificuldade de escalamento.

Na face mais a noroeste encontrou-se uma densa floresta estacional. O afloramento principal é
formado por vários platôs, dando um aspecto de pirâmide de degraus, com a formação de pequenas flores-
tas, áreas de caatinga arbustivo-arbórea e mesmo as típicas formações em ilhas de vegetação.

 Morro do Timóteo (Fig. 10F)

O morro do Timóteo é um pequeno inselbergue localizado dentro de uma fazenda em que há a
exploração extensiva de caprinos, nas coordenadas 12º41’S, 39º50’W, com altitude variando 300-350m, não
representado em Brasil (1975).

O inselbergue é muito antropizado. Verificou-se a destruição de grandes populações de Encholirium
spectabile para utilizar o ‘miolo’ da planta como alimento do gado nos períodos menos favoráveis.

Morro Sem Nome

Este inselbergue, localizado nas coordenadas 12º47S, 39º54’W, com uma altitude de até 360m e área
cartográfica de c. 25.600m2 (Brasil,1975), não foi identificado pelos populares com nenhum nome especial.

Trata-se de um pequeno inselbergue do tipo ‘dorso-de-baleia’, muito antropizado. Uma vegetação
arbórea domina sua face sul, chegando mesmo a atingir quase o seu ápice. O afloramento principal é
dominado pelas típicas formações em ilhas de vegetação.

Inselbergue em Itaberaba

Morro de Itibiraba (Fig. 10G-H)

Este inselbergue é bastante conhecido dos viajantes que transitam na Rodovia Paraguaçu-Barreiras
(BR-242), pois é o maior sinal que a importante cidade do interior da Bahia, Itaberaba, já está chegando.

O inselbergue amostrado é o mais acessível de um complexo formado por três grandes formações,
não sendo o mais visível. Este mais visível, que é o símbolo de Itaberaba, sendo o maior e também menos
acessível dos três, não foi amostrado de forma sistemática. O nome Itibiraba é fornecido pelos habitantes
locais, que não conseguiram explicar o porquê da diferença entre o nome do inselbergue e o nome da
cidade.

O Itibiraba está localizado nas coordenadas 12º30’S e 40º04’W com uma altitude variando de 200-
350m, com área cartográfica aproximada de 21.000m2 . A face leste apresenta menor inclinação, permitindo
o fácil acesso ao ápice do morro, onde é possível encontrar o pedestal de um cruzeiro. Na face mais
íngreme do morro, a Oeste, existe um abrigo com belas pinturas rupestres, motivo pelo qual os proprietários
da fazenda limitam a visitação ao morro.

O afloramento principal apresenta ilhas de vegetação dominadas por Euphorbia gymnoclada, Vellozia
plicata e Encholirium spectabile.
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Inselbergues em Itatim

Morro das Tocas (Fig. 11A)

O morro das Tocas se destaca na paisagem do grande ‘arquipélago’ de inselbergues presentes no
município devido as suas enormes aberturas no flanco nordeste, mais abrupto. Tais aberturas, que conferem
ao inselbergue uma beleza paisagística ímpar, são utilizadas por esportistas para a prática de rapel. Ele está
muito próximo da sede municipal e totalmente dentro de uma propriedade que se dedica à pecuária (bovinos
e caprinos).

Este inselbergue está localizado nas coordenadas 12º43’S e 39º42W, com altitudes variando de 280-
410 m, com uma área cartográfica em torno de 327.600 m2. França et al. (1997) descrevem-no como um
inselbergue do tipo ‘Castelo’ ou ‘Koppje’, tendo a face com as tocas uma inclinação igual a 90º ou mesmo
negativa em alguns pontos. A face noroeste apresenta, na base, um pequeno remanescente de floresta
estacional semidecídua, que não se repete nas outras faces; no seu interior encontra-se uma inclinação mais
suave, com solo arenoso, com fragmentos de rocha de tamanho variável e rico em húmus.

Também na face noroeste, há um acesso ao ápice do inselbergue com inclinação inferior a 45º, o que
permite uma escalada sem equipamentos especiais. Este acesso está coberto por uma vegetação principal-
mente arbustiva, com pequenas árvores espaçadas. Nesta encosta encontra-se várias áreas com a rocha
matriz exposta, com comunidades vegetais espaçadas com formação de ilhas de vegetação dominadas ora
por Euphorbia phosforea, ora por Encholirium spectabile e ora por Vellozia plicata.

No ápice da ‘torre’ principal, aquela que contém as ‘tocas’, observa-se uma superfície dominada pela
rocha matriz exposta, com vegetação herbáceo-arbustiva, apresentando pequenas árvores esparsas e com
ilhas de vegetação.

A face sudoeste do inselbergue apresenta um conjunto de ‘torres’ separadas por grotões que se
mostram um pouco mais úmidos, o que permite o desenvolvimento de uma vegetação distinta do resto do
inselbergue.

Morro do Agenor ou da Madeira (Fig. 11B)

O Morro do Agenor está localizado no distrito de Entre-Morros, nas coordenadas 12º42’S e 39º46’W,
com altitudes variando de 310-430m e tem uma área cartográfica estimada em 545.200m2 (França et al.
1997). Localmente seu nome é Morro da Madeira, porém, como o nome ‘Agenor’ corresponde ao morro
citado na carta 1:100.000 (Brasil, 1975), optou-se por empregar a denominação desta carta.

Este inselbergue é do tipo ‘dorso-de-baleia’, apresentando uma longa extensão no sentido noroeste-
sudeste. A face sudoeste apresenta uma significativa floresta estacional semidecídua, similar àquela encon-
trada no Morro das Tocas, porém um pouco melhor preservada. Caminhando em cima do ‘dorso’ na direção
noroeste-sudeste, chega-se, em ambos sentidos, com um rápido e significativo incremento da inclinação, a
uma íngreme vertente. A face mais a sudeste do inselbergue é muito degradada com a ação de pedreiras,
enquanto que a vertente noroeste é menos degradada, não sendo ali observadas pedreiras. A face sudoeste
é a que apresenta uma inclinação inferior a 45º, permitindo uma escalada sem equipamentos especiais, até
o dorso; a face nordeste também permite uma escalada sem equipamentos, porém mais dura ao explorador
menos treinado.

A base da face noroeste é dominada por uma plantação de sisal (Agave sisalana), mas o inselbergue
como um todo é circundado principalmente por área de pastagem destinada à pecuária extensiva.

O ‘dorso’ do inselbergue tem uma rica e variada comunidade vegetal formada por ilhas de vegetação
principalmente dominadas por representantes de Bromeliaceae (Encholirium spectabile, Dyckia dissitiflora,
Orthophytum saxicola e diversas espécies de Tillandsia). A face mais a noroeste do ‘dorso’ apresenta a
rocha mais erodida, permitindo o desenvolvimento de uma vegetação arbustivo-arborea, sem a formação de
ilhas, sendo que algumas árvores desta área podem atingir mais que 7m (e.g. Ruprechtia laxiflora). A
diversidade desta vegetação foi avaliada no trabalho de França et al. (2006), onde se registrou índice de
Shannon-Wiener da ordem de 2,07 nats/indivíduo.

Morro Pedra Grande (Fig. 11C)

O Morro da Pedra Grande está localizado também no distrito de Entre-Morros nas coordenadas de
12º42’S e 39º45’W, com altitude em torno de 400m, área cartográfica estimada em c. 70.000m2. Trata-se de
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um ‘Koppje’ ou ‘castelo’, com a face leste formada por pelo menos uma dezena de grandes ‘torres’ com a
formação de uma vegetação densa nos grotões, porém muito antropizada. A face oeste o afloramento está
inteiriço, apresentando uma leve inclinação e muito invadido pela flora ruderal.

O maior distintivo deste inselbergue é a presença de pinturas rupestres, manifestações artísticas
feitas pelos antigos habitantes da região do Paraguaçu, sendo, juntamente com aqueles observados no
morro do Letreiro, os registros mais a leste deste tipo de arte no Brasil.

Morro da Quixaba (Fig. 11D)

Outro inselbergue do município de Itatim é aquele localizado parcialmente na Fazenda Quixaba, nas
coordenadas 12º44’S e 39º47’W, com altitudes registradas de 320-365m e área cartográfica de 84.000m2. É
um inselbergue do tipo ‘dorso-de-baleia’, com um distintivo bloco de rocha cubóide no seu ápice, lembrando
a torre de um submarino.

A face mais úmida do inselbergue é a face sudoeste, onde é possível observar uma capoeira de
floresta estacional bem desenvolvida, a vertente leste é a mais íngreme, mas permite se escalada sem
equipamento. A mata da base deste Inselbergue é um dos temas de uma monografia de mestrado no progra-
ma de pós-graduação em recursos genéticos vegetais da UEFS.

Morro da Torre (Fig. 11E)

Este inselbergue é um dos mais conhecidos na região de Itatim, devido à distinta ‘torre’ em forma de
um obelisco fálico na sua face sudoeste. Trata-se do Inselbergue mais a oeste de uma seqüência deles que
forma a Serra da Torre (Brasil, 1975). Está localizado nas coordenadas 12º44’S, 39º46’W, com altitudes
variando 360-470m e área cartográfica de 156.200m2. No seu entorno existe uma capoeira de floresta
estacional desenvolvida sobre um solo com bastante húmus e grandes populações de Actinostemon concolor
(Euphorbiaceae) e Averrhoidium gardnerianum (Sapindaceae).

A face nordeste do inselbergue permite o escalamento sem equipamentos especiais, atravessando
uma capoeira arbustiva derivada. No ápice encontram-se as características comunidades, formando ilhas
de vegetação das mais variadas composições.

A ‘torre’ lateral é a face mais íngreme do morro, sendo o acesso a sua base relativamente fácil, mas
dali para o ápice do morro, ou mesmo para o topo da ‘torre’ a escalada só com uso de equipamento profis-
sional de alpinismo. Na base da ‘torre´ encontra-se uma densa comunidade de Eugenia rosea, com ramos
contorcidos e rasteiros sobre a rocha.

Morro do Bastião (Fig. 11F)

O morro do Bastião é um inselbergue bastante característico situado logo a sudoeste da Serra da
Torre, na forma de ‘pão-de-açúcar’. A floresta estacional na sua base é muito reduzida e o acesso ao topo
é imensamente prejudicado por um cinturão de Encholirium spectabile (Bromeliaceae), que nas regiões
mais estreitas não possui menos que 10m de largura. No ápice do inselbergue existe um platô, que permite
algum acúmulo de solo, originando uma pequeníssima matinha, visível da base.

Ele também é um inselbergue do distrito de Entre-Morros de Itatim, localizado nas coordenadas
12º45’S e 39º46’W, com altitudes que variam de 320-360m e área cartográfica de 130.200m2.

Morro do Leão (Fig. 11G)

O morro do Leão está localizado logo ao lado do Morro das Tocas. Trata-se de um inselbergue do tipo
‘dorso-de-baleia’ com face mais íngreme voltada para leste e a face menos íngreme voltada para o oeste. A
face leste apresenta uma capoeira de floresta estacional bem desenvolvida e a face norte apresenta exten-
sas populações de Euphorbia phosforea (Euphorbiaceae) com indivíduos medindo até 2,5m de altura.
Próximo ao ápice, existe uma grande toca com pedras dispostas como altares.

Este inselbergue está localizado nas coordenadas de 12º43’S, 39º41’W, altitudes de até 350m (mera
estimativa, uma vez que o seu ápice nunca foi alcançado). Também não possuímos dados sobre sua área
cartográfica, pois ele não está representado na carta 1:100.000 (Brasil, 1975).

A exploração deste morro foi diferente em muitos aspectos. O primeiro foi o fato do dono da face
leste não ter permitido a visitação em sua propriedade, por isso foram realizadas coleções apenas na face
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oeste e em apenas duas oportunidades. Outra coisa importante é que algumas espécies foram coletadas
apenas nele como Mascagnia sepium (Malpighiaceae) e Polygala decumbens (Polygalaceae).

Morro Pedra Redonda (Fig. 11H)

Este inselbergue, bastante isolado do ‘arquipélago’ de Itatim, é do tipo ‘pão-de-açúcar’ e está locali-
zado nas coordenadas 12º37’S, 39º44’W, altitude de até 350m (Brasil, 1975), com área cartográfica estima-
da em 44.800m2. A sua face sul é a mais íngreme, sendo circundado por capoeiras arbustivo-arbóreas de
floresta estacional.

Apenas uma visita foi realizada a este morro, onde foram encontrados remanescentes de pinturas
rupestres. As coleções foram feitas apenas na base do morro, não tendo sido encontrado o caminho para o
ápice, apesar de moradores locais afirmarem já tê-lo atingido.

Morro do Tyresoles ou Letreiro (Fig. 12A)

O morro do letreiro é um grande inselbergue que fica logo na margem da rodovia BR-116. Ele é muito
conhecido devido a enorme toca em forma de boca, na qual a empresa ‘Tyresoles’ colocou uma placa de
propaganda dando boas vindas ao estado da Bahia. Nesta mesma toca existe uma imagem de um santo e na
sua parede interna foi encontrado um interessante sítio com pinturas rupestres.

É um inselbergue do tipo ‘dorso-de-baleia’, localizado nas coordenadas 12º37’S, 39º44’W, com altitu-
de que varia de 280-530m (Brasil, 1975), tendo uma área cartográfica c. 239.400m2. A mata da base deste
Inselbergue é um dos temas de monografia de mestrado no programa de pós-graduação em recursos gené-
ticos vegetais da UEFS.

Inselbergues em Milagres

Morro Pé de Serra (Fig. 12B)

Localizado próximo à estrada que liga Milagres a Amargosa (BA-046), o Morro Pé de Serra está nas
coordenadas 12º52’S, 39º48’W, com altitudes variando de 370-580m e área cartográfica de 100.800m2.
Como o nome dado pelos populares sugere, este inselbergue é o mais oriental de uma seqüência de três,
formado pelo Morro São Cristóvão e pelo Morro do Coelho (Brasil, 1975). Alguns coletores afirmam que
esta série de morros pertenceria à extensa Serra do Jatobá, que segue ladeando a Rodovia BA-046, porém
o riacho das Abóboras claramente separa as duas formações.

É um morro do tipo ‘pão-de-açúcar’, apresentando uma pequena faixa de capoeira de floresta estacional.
A vegetação sobre o afloramento principal é bem preservada com as ilhas de vegetação principalmente de
Encholirium spectabile (Bromeliaceae) bastante desenvolvidas.

Morro São Cristóvão (Fig. 12C)

Este inselbergue tem sua face mais acessível logo na entrada da cidade de Milagres, onde na sua
encosta oeste foi construída uma capela consagrada a São Cristóvão, santo protetor dos viajantes e, por
extensão, dos Motoristas. Até a capela o morro pode ser acessado através de uma escada de cimento. No
meio do caminho existe uma varanda coberta, onde o visitante pode descansar. Acima da Capela, a vegeta-
ção é bem preservada, apesar da proximidade da cidade, sendo a face sudoeste mais vegetada, sem a
formação das características ilhas de vegetação, mas sim com uma camada vegetacional mais contínua.

Na base do morro, na face sudoeste, corre o Riacho das Abóboras, muito comprometido pelo esgota-
mento sanitário municipal. Apesar da degradação, na margem voltada para o inselbergue, ocorre o desen-
volvimento de uma floresta estacional, muito antropizada, mas bastante densa.

O morro de São Cristóvão está localizado nas coordenadas 12º52’S e 39º51’W, é um grande inselbergue
do tipo ‘dorso-de-baleia’ com área cartográfica 735.000m2, com altitudes variando 400-690m.

Devido à sua localização, que é um verdadeiro convite ao seu escalamento, muitos coletores o visita-
ram, sendo que a coleta realizada pela equipe do pesquisador inglês Raymond Harley resultou em espécies
novas para a ciência, como Tibouchina litophila, cujo material tipo foi coletado neste morro.

Inselbergues em Santa Terezinha
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Morro do Cruzeiro (Fig. 12D)
O morro está localizado perto da estrada que liga Santa Terezinha a Elísio Medrado. Ele foi o primeiro

inselbergue visitado fora do grande ‘arquipélago’ de Itatim, estando mais associado à Serra do Oiti, isolado
dela pelo Riacho da Melancia. A existência de um Cruzeiro no seu ápice indica que ele seria usado para
peregrinações religiosas na Semana Santa. De fato, este é um destino muito comum aos inselbergues,
levando invariavelmente à existência de alguma trilha para o seu ápice.

O inselbergue está localizado nas coordenadas 12º48’S e 39º32’W, com altitudes variando de 260-
450m e área cartográfica 22.500m2 (Brasil, 1975). É um inselbergue do tipo ‘dorso-de-baleia’, sendo a sua
face norte a que proporciona um acesso mais facilitado ao ápice, com uma inclinação baixa; a trilha utilizada
para peregrinações está localizada na face leste, mas, devido a forte inclinação, é melhor descer por ela do
que subir. A face oeste é a mais íngreme, apresentando na base uma capoeira de floresta estacional bem
desenvolvida.

Este inselbergue apresenta um regime climático distinto dos demais, estando em uma região mais
úmida e apresentando espécies características deste clima, como Hirtella racemosa (Chrysobalanaceae).

Arte rupestre e atividades predatórias nos inselbergues da Bahia

Arte Rupestre (Fig. 12E-H)

Claudia Cunha

Durante a elaboração da flora do Morro do Agenor (França et al. 1997), uma equipe de estudos
entomológicos comandada por Dr. Gilberto Mendonça Santos chamou a atenção para a existência de pintu-
ras rupestres em uma pedreira perto dali, que foram fotografadas e esquecidas nos arquivos da Flora dos
Inselbergues. Com o trabalho de avaliação da diversidade florística no Morro do Agenor (França et al.
2006), recomeça então o contato com a herança simbólica dos povos que habitaram a fantástica paisagem
dos Inselbergues da região em um passado hoje envolto em esquecimento e descaso.

A Arte

A arte rupestre é o aspecto mais evidente do registro arqueológico dos povos pré-coloniais brasilei-
ros. Ela induz leigos a sonharem com mensagens mágicas e estudiosos a se engalfinharem em brigas aca-
dêmicas sobre cada detalhe seu: da idade à autoria, do significado à falta dele. Martin (1999) diz que a arte
rupestre é a primeira manifestação estética da pré-história do Brasil e, na falta do referencial cultural no
qual ela foi criado, é justamente sua estética que salta aos olhos quando se pisa em um sítio de arte rupestre.
Depois vêm à mente questionamentos tipo “quem”, “quando” e “como” coisas tão belas e provavelmente
tão antigas foram feitas.

O “quem” já é uma pergunta bem difícil. A região que hoje compreende-se como um único país
chamado Brasil abrigava cerca de 1200 grupos lingüísticos diferentes, ou seja, não existia neste espaço
geográfico um único país no sentido ocidental do termo, mas vários territórios que abrigavam culturas
diferentes, nem sempre tendo fronteiras tão fixas como são entendidas hoje. No caso dos autores das
pinturas dos inselbergues existem algumas pistas quando comparamos a distribuição geográfica de sítios de
estilo semelhante pela Bahia (Morales & Cunha, 2004; Cunha, 2002), detalhes de sobreposição em sítios
que apresentam mais de um estilo e informações arqueológicas e etnológicas. Os povos que pintaram estes
painéis se espalharam por todo o estado, deixando sua arte em dezenas de sítios, de Xique-Xique a Itatim, de
Uauá a Rio de Contas. O estilo de execução e as especificidades iconográficas da arte encontrada nos
inselbergues são, contudo, exclusivos da porção leste da região que Velloso et al. (2002) chamam de De-
pressão Sertaneja Meridional, levando supor um limite mais sólido nesta região entre os grupos que habita-
vam as terras baixas orientais da depressão sertaneja e os demais que havbitavam as terras a oeste.

Registros arqueológicos (Prous, 1992) e dados etnológicos (Cunha, 1998) dizem que as populações
pré-coloniais eram semi-nômades dentro de seus territórios e que havia uma grande dinâmica de populações
acontecendo aqui. Não é raro observar ocupações de grupos culturais distintos em diferentes níveis
estratigráficos de um único sítio arqueológico. Este registro prova que em épocas diferentes, povos cultural-
mente diversos ocuparam o mesmo espaço geográfico (Fernandes, 2003). Assim, pode-se supor uma gran-
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de diversidade de povos habitando o que hoje chamamos de Bahia em épocas que se estendem há vários
milhares de anos.

Da mesma maneira que as camadas arqueológicas no sedimento de um sítio são indicativos dos
povos que por ali passaram, as várias ‘camadas’ ou níveis de sobreposição em um sítio de pinturas rupestres
nos dão uma idéia não só da diversidade cultural da região, mas também da cronologia relativa de popula-
ções que lá produziram sua arte. No caso dos inselbergues há uma única tradição rupestre presente nos
vários níveis de seus painéis, mas uma pista sobre a cronologia relativa destes povos na região que hoje
chamamos de Bahia é oferecida pelos sítios na ecorregião do Complexo da Chapada Diamantina, onde esta
tradição compartilha o espaço com outras. Nestes sítios observa-se que arte simbolista encontra-se em
camadas superiores de sobreposição, indicando que talvez estes povos tenham sido relativamente mais
recentes no território que os demais povos que habitavam o Complexo da Chapada Diamantina.

O “quando”, relativo ao momento em que estes povos aqui chegaram, é uma questão que só será
passível de ser respondida quando forem feitas datações absolutas das pinturas destes sítios, usando méto-
dos físico-químicos.

Já no que se refere ao “como” estas pinturas foram feitas, a resposta nos parece mais fácil devido
aos estudos já existentes sobre este estilo que foi primeiro descrito na Bahia no final da década de 60 e início
da década de 70 por Valentin Calderón (1967, 1970).

As pinturas rupestres são feitas com pigmentos obtidos a partir de minerais (normalmente óxidos)
triturados aos quais eram adicionados um solvente (normalmente água) e um ligante orgânico. Os painéis
encontrados nos suportes rochosos dos inselbergues da região de Milagres são  caracterizados por motivos
executados a dedo com pigmento normalmente pouco denso. A maioria dos motivos são monocromáticos
em vermelho. Com menor freqüência observamos também o uso de pigmento amarelo, branco e preto.

Não parece haver uma preferência por tipos específicos de suporte ou localização dos painéis Simbo-
listas. Observa-se sua presença tanto em paredes, quanto em tetos e rochas isoladas e a diversas alturas da
linha de sedimento.

Em termos de iconografia, pode-se observar nesta tradição motivos geométricos (Figura 12E) e
naturalistas (Figura 12G), sendo os que os primeiros suplantam os motivos identificáveis em termos numé-
ricos e em importância atribuída no ato da composição dos painéis. As figuras naturalistas são normalmente
marginais na composição, ocupando posição secundária nos painéis. Os geométricos em sua maioria são
pouco elaborados. Os motivos naturalistas ou identificáveis carecem de detalhes e apresentam uma postura
rígida. Normalmente observam-se poucos destes motivos por composição e raramente engajados em cenas.

Os motivos geométricos mais recorrentes são linhas paralelas; círculos concêntricos, raiados e com
preenchimentos geométricos diversos; espirais; bastonetes e pentes que em alguns casos evocam figuras
antropomórficas altamente estilizadas; pontilhados, e geométricos irregulares dos mais variados. Entre os
motivos identificáveis da Tradição Simbolista, a representação mais comum são figuras antropomórficas
toscamente executadas: muitas vezes apenas traços simples sugerindo torso, membros e cabeça, em postu-
ra rígida. Além destas, há uma figura muito interessante que às vezes se aproxima da representação de uma
tartaruga, às vezes de um antropomorfo com torso redondo ou oval (Figura 12F). Figuras nitidamente
zoomórficas são mais raras e mais escassas ainda, as fitomórficas (Figura 12H).

Os sítios

A área de estudos apresenta o que há de mais rebuscado em termos de Tradição Simbolista no
estado.

Entre os sítios observados, merece destaque o Sítio Itaberaba, na fazenda homônima. Nas paredes e
tetos de um grande abrigo em granito, encontram-se os motivos mais bem elaborados desta tradição que
pudemos observar entre os sítios simbolistas já catalogados no estado. O pigmento neste sítio é muito bem
preparado, chegando a ser bastante denso. A policromia é visível em muitas composições. Os geométricos
são altamente complexos, apesar de executados a dedo (Figura 12E).

Outro sítio importante, a Pedra Grande apresenta um grande número de motivos geométricos, contu-
do são as figuras antropomórficas que mais chamam a atenção, quer por suas dimensões (a maior delas tem
65cm de altura por 85cm de largura), quer por seu posicionamento no suporte nos níveis mais altos dos
painéis, onde há pouca interferência de sobreposições ou super-utilização do suporte. Os geométricos domi-
nam a parte mais baixa e super-utilizada dos painéis.

Há ainda neste sítio um par de figuras executadas em pigmento vermelho escuro denso (Figura 12G)
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que se assemelham às outras representações muito comuns por todo o estado (Cunha, 2002): são figuras de
bípedes de torso oval, com apresentação de membros inferiores, superiores e cabeça. São figuras emblemáticas
que misturam características zoomórficas (tartaruga) e antropomórficas. O par em questão tende a parecer
mais com representações zoomórficas.

Já no sítio da Torre Pintada há uma presença maciça de geométricos e apenas uma figura
antropomórfica e mais um teriantropo (homem-tartaruga). A quase totalidade dos motivos observados neste
sítio é executada a dedo, em sua maioria com pigmento pouco denso em tons de vermelho claro. Há,
contudo, alguns motivos em vermelho escuro, preto, amarelo, branco e mais raramente com presença de
bicromia vermelha e amarela e vermelha e preta.

Além destes sítios, cadastramos outros três menores ainda na área de Itatim. No Sítio do Conflito há
um registro notável em um painel de círculos com preenchimento geométrico que foram intencionalmente
quebrados para que outros motivos pudessem posteriormente ser pintados sobre a mesma região do supor-
te.

No Sítio do Boqueirão dos Nadadores há um conjunto de figuras antropomórficas que parecem mer-
gulhar para a água. Isto é bem sugestivo e singular: primeiro pelo painel ter ficado originalmente à beira
d’água em um rio hoje sazonal em um canyon estreito e, em segundo lugar porque os motivos simbolistas
raramente formam cenas. Estes dois últimos sítios encontram-se em alto risco, pois o primeiro está em zona
de pedreira e o segundo em zona de queima de pasto.

O último dos sítios catalogados possui outra singularidade: gravuras pintadas. Flávio França descobriu
o painel que fica localizado a mais de 100m de altura em um imenso abrigo às margens da rodovia BR-116.
Nele o pesquisador encontrou um painel contendo muitas figuras geométricas e alguns motivos figurativos
policromos, o que em si já é raro na pintura simbolista, mas o que mais chamou-lhe a atenção foi o tratamen-
to dado a um dos antropomorfos e alguns geométricos que foram gravados e pintados. Este sítio é até agora
o único exemplo de gravuras na região dos inselbergues.

Atividades predatórias (Fig. 12I-J)

Considerou-se como atividades predatórias aos sítios e seu entorno as interferências antrópicas para
fins comerciais e de subsistência que põem em risco não apenas a integridade dos sítios, mas também do
frágil ecossistema no qual estes estão inseridos.

A extração comercial do granito (Figura 12I) é a principal atividade econômica do município de
Itatim. Ela emprega a maioria da população adulta masculina da região e até mesmo alguns adolescentes.
Até a implementação de programas governamentais de combate ao trabalho infantil, não era incomum
vermos crianças trabalhando nas pedreiras, algumas menores de 10 anos de idade. O trabalho é de alto
risco, envolvendo o uso de explosivos e todo o desgaste físico que acompanha a lavra não mecanizada da
pedra sob o calor do sertão baiano. No século XX tal tipo de trabalho manual era tido como castigo ao qual
criminosos condenados eram submetidos. O trabalho brutal pouco ajuda a desenvolver na população o
apreço pela arte da qual eles são herdeiros. A pedra vale os míseros centavos por metro cúbico que o
atravessador lhes paga. A brutalidade da vida nas pedreiras não deixa espaço para a apreciação do belo,
muito menos para o nascimento do sentimento de ‘pertença’ em relação a um patrimônio tão raro e tão
ameaçado. A maioria das pessoas, que vivem da quebra da pedra, não se identificam como detentores do
patrimônio que de fato possuem. Trocam uma herança milenar pelo pouco dinheiro que lhes garante um
nível de vida abaixo do que os padrões internacionais classificariam como dignos.

Além de degradante e perigoso, o trabalho nas pedras está rapidamente destruindo o patrimônio da
região. O primeiro sítio que visitamos na região há apenas dois anos já não existe mais. Na Figura 12I pode-
se observar que resta dele: pedras prontas para serem utilizadas para construção civil.

Coleta e venda ilegal de plantas (Figura 12J) é outra atividade predatória que ameaça espécies agora
valorizadas nas grandes cidades para ornamentação de casas e jardins, como por exemplo orquídeas, bromélias
e cactos. A extinção de populações nativas é uma perda inestimável para o ecossistema e desencadeia a
extinção de espécies da fauna, que dependem da vegetação para sua sobrevivência. Contribuindo para a
degradação da flora, existem também as queimadas para estabelecimento e limpeza de pastos nas áreas
entre os inselbergues onde ocorre a criação de caprinos para subsistência por parte de pequenos agriculto-
res e de bovinos por fazendeiros de médio porte. As agressões à flora implicam em agravamento dos fatores
que causam danos aos sítios rupestres na medida em que a destruição da cobertura vegetal leva a um
aumento da erosão pluvial e eólica; às diferenças mais bruscas de temperatura entre dia e noite, e estação
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seca e chuvosa, o que aumenta o grau e freqüência de quebra do suporte, e mais grave ainda, danos diretos
ao pigmento, como foi o caso da maioria dos painéis no Boqueirão dos Nadadores, que hoje se encontram
destruídos pelas sucessivas queimadas no local.

Perspectivas

A extração de blocos para pavimentação pública é a principal atividade econômica local, onde sequer
a criação de caprinos, animais altamente adaptáveis ao semiárido, mostrou-se economicamente viável. A
venda irregular de espécies animais (jabutis, micos) e vegetais (orquídeas, bromélias, cactos ‘cabeças-de-
frade’) da região é praticada, mas é apenas uma alternativa eventual. Apesar do proprietário dos sítios
garantir que a extração de pedras é restrita àquelas soterradas e que nenhum dos painéis está ameaçado, é
visível o avanço das pedreiras a cada dia que passa, fazendo esvaecer as esperanças que os sítios sobrevi-
vam por muito tempo.

A conservação dos sítios passa necessariamente pela ação integrada de educação da população
infantil, infanto-juvenil e adulta, resgatando a auto-estima da comunidade a partir da valorização das antigas
expressões artísticas, e da sua utilização para atividades economicamente sustentáveis como o estímulo
para a visitação turística, o fomento à hotelaria local e à produção e comercialização de artesanato e
souvenires. Conservação e manejo correto de áreas arqueológicas já provaram ser uma opção de revitalização
econômica em regiões carentes do semiárido nordestino (Pessis, 2003).

Desta forma, passaremos de uma região degradada com um complexo de sítios com pinturas rupestres
perto da destruição, para uma área em recuperação protegida por uma atividade econômica sustentável.
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Aspectos fitoecológicos
Flávio França

O estudo da flora dos inselbergues graníticos deve ser entendido dentro dos esforços de pesquisado-
res do Brasil e do mundo, na elucidação dos diversos aspectos que envolvem a pesquisa dos complexos
rupestres, entre os quais destacam-se a mensuração da diversidade, as fitofisionomias, formas de vida,
padrões de distribuição geográfica e a utilização dos recursos naturais..

Os levantamentos realizados em inselbergues do semiárido, já permitem uma comparação com levan-
tamentos em ambientes semelhantes que têm sido publicados em diversas revistas científicas.

Mensuração da diversidade vegetal

Quando se fala da mensuração da diversidade, refere-se principalmente às estimativas da riqueza,
abundância e heterogeneidade dos seres vivos de uma determinada comunidade.

O número de espécies presentes em uma determinada comunidade é a sua riqueza. Pode-se distin-
guir dois tipos de riqueza: a riqueza específica, que é o número de espécies presentes em uma coleção com
um certo número de indivíduos e a densidade de espécies, que se refere ao número de espécies presentes
numa determinada área ou volume (Martins & Santos, 1999).

Não existem dados sobre a riqueza específica de inselbergues na área de estudos, mas podemos
extrair dados sobre a densidade, a partir dos trabalhos publicados. Os dados publicados por França et al.
(2006) sugerem que a densidade encontrada no Morro do Agenor foi de 0,425 espécies/m2 (34 espécies em
80m2). Levantamentos não publicados realizados no Morro de Itibiraba, para 80m2, têm sido registrado uma
densidade entorno de 0,35 espécies/m2, levantamentos similares que ainda não publicados  realizados no
Monte Alto, 0,3625 espécies/m2 (29 espécies em 80m2).

Tais dados referem-se apenas à vegetação encontrada diretamente nos afloramentos. As informa-
ções são ainda insuficientes quando se trata das formações florestais encontradas na base dos morros,
ainda em seu talus.

Existem poucos estudos com a quantificação da flora em afloramentos rochosos no semiárido baiano
(Conceição & Giulietti, 2002). Conceição (2003) apresentou um estudo realizado em afloramentos de quartzito
na Chapada Diamantina, apesar do ambiente ser muito diferente, vale a pena ver os valores ali obtidos para
uma vegetação reconhecidamente muito rica. Neste trabalho o autor encontrou valores que variaram 0,4125
a 0,75 espécies/m2, ou seja, os maiores valores encontrados nos inselbergues graníticos correspondem aos
menores valores encontrados nos complexo rupestres de altitude do Complexo da Chapada Diamantina.

O modelo estatístico que melhor se ajusta aos dados coletados sobre o afloramento principal dos
inselbergues é o modelo lognormal (Preston, 1948 apud Martins & Santos, 1999), onde poucas espécies
apresentam grande abundância, poucas espécies apresentam pequena abundância e a maioria das espécies
apresenta abundância intermediária.

Em termos de medida de heterogeneidade, o índice de Shannon-Wiener  variou de 2,028 nats/indiví-
duo para o Morro do Agenor até 2,78 nats/indivíduo no Itibiraba nos inselbergues amostrados, com base em
dados publicados (França et al. 2006) e ainda não publicados. Os índices levantados têm se mostrado
significativamente diferentes uns dos outros.

O índice de Simpson, que estima o grau de concentração de abundância, variou de 3,673 para o
Agenor (França et al. 2006) até 13,45 para o Itibiraba (dados ainda não publicados).

Cobertura Vegetal

O grau de cobertura do substrato pelas plantas vasculares é importante, pois elas participam ativa-
mente do demorado processo de erosão dos inselbergues. Áreas mais homogeneamente cobertas por vege-
tação vascular, em contraposição com as áreas caracteristicamente cobertas pelas ilhas de vegetação,
indicam áreas com maior fragmentação do substrato.

Em termos de cobertura do substrato, a partir de dados extraídos de França et al. (2006), estima-se
que c. 70% do substrato dos afloramentos nos inselbergues são livres de cobertura vegetal vascular. A
espécie que mais cobre o substrato nestes ambientes é Encholirium spectabile (Bromeliaceae), com c.



43Flora de Inselbergues

14% de cobertura. Em inselbergues mais antropizados, existe uma maior importância de Poaceae na cober-
tura do substrato, mas mesmo nestes Encholirium spectabile ainda aparece com cobertura superior a 9%.

Aliás, a família Bromeliaceae apresenta uma grande importância na cobertura do substrato nesses
ambientes. Em alguns inselbergues a taxa de cobertura de representantes desta família chega a atingir
quase 25%. Outras famílias importantes seriam Poaceae e Fabaceae.

Fitofisionomias

A classificação fitofisionômica da vegetação em inselbergues pode ser analisada em Barthlott et al.
(1993) e em Porembski & Barthlott (2000). França et al  (1997) caracterizaram a vegetação encontrada
nos inselbergues estudados (Morro do Agenor e Morro das Tocas).

De uma forma geral, na base de um inselbergue encontra-se uma vegetação arbustivo-arbórea, que
pode ser classificada como Savana Estépica Arborizada ou Floresta Estacional. Em todos os inselbergues
aqui estudados esta vegetação encontra-se bastante alterada pelos usos antrópicos. Geralmente, é referida
como Matas da Base (França et al. 1997) ou Forest Belt (Ibisch, 1995). Nessas matas, apesar da de-
gradação, é possível caracterizar três ambientes distintos: a) a orla externa, caracteristicamente arbustivo-
arbórea, com solo arenoso coberto com esparsos fragmentos de rocha, não muito grandes. A flora é com-
posta por espécies ruderais (e.g. Melochia tomentosa – Malvaceae), além das espécies normalmente
encontradas nas vegetações do semiárido, como Spondias tuberosa (Anacardiaceae), Poincianella
pyramidalis (Fabaceae) e outras; b) o interior, que apresenta uma flora com maior porte, não sendo incomum
encontrar árvores com mais de 20m de altura. Nesta região o solo arenoso passa a apresentar blocos de
rochas maiores, sendo também mais rico em húmus. Muitas espécies são típicas nesta região como
Averrhoidium gardnerianum (Sapindaceae) e Astronium concinnum (Anacardiaceae), entre outras. Por
fim, c) a orla interna, que volta a ter um porte mais arbustivo, com muitas lianas, com um solo mais raso e
mais próximo da rocha do afloramento principal. Neste ambiente é comum encontrar Banebya harleyi
(Malpighiaceae), Bignonia convolvuloides (Bignoniaceae).

Outro ambiente é aquele denominado de encosta arbustiva (França et al. 1997), que corresponde ao
tálus do inselbergue nas áreas mais baixas, tratando-se de uma área em que a rocha do afloramento princi-
pal encontra-se mais fragmentada, permitindo o desenvolvimento de uma flora nas frestas, cuja ação erode
ainda mais o substrato, permitindo o desenvolvimento de mais vegetação. Neste ambiente não há a forma-
ção das ilhas de vegetação, a flora encontra-se com uma distribuição mais homogênea, sem grandes propor-
ções do substrato exposto. Um solo muito raso às vezes se desenvolve, permitindo o desenvolvimento de
vegetais de porte médio. Neste ambiente é muito comum a presença de diversas espécies de Euphorbiaceae
(Croton spp., Jatropha spp., Cnidoscolus spp.). Ervas com sistema subterrâneo bem desenvolvido (raízes
tuberosas, bulbos) se desenvolvem, como em Dichorisandra pendulifora (Commelinaceae) e Habranthus
robustus (Amaryllidaceae). A maioria das espécies encontradas nos inselbergues ocorre nestas encostas.

O principal ambiente identificável em um inselbergue é o afloramento principal, com grandes áreas de
rocha exposta sobre a qual se desenvolve a vegetação mais característica deste tipo de relevo.

Um tipo de vegetação particularmente associada ao afloramento principal dos inselbergues, são as
ilhas de vegetação (França et al. 2005). Estas unidades vegetacionais tem recebido nomes dos mais varia-
dos, correspondendo às Monocotyledoneous mats de Barthlott et al. (1993), nome inapropriado nos
inselbergues do semiárido baiano, pois tais ilhas de vegetação podem ser dominadas por Eudicotiledôneas,
como representantes de Cactaceae e Euphorbiaceae.

Diversas espécies são dominantes nestas ilhas de vegetação sobre a rocha do afloramento principal.
As principais são as espécies representantes de Bromeliaceae (Encholirium spectabile, Ortophytum
saxicola, Dyckia dissitiflora, Aechmea patentissima (Bromeliaceae), mas também são importantes for-
madoras de ilhas de vegetação as espécies Pilosocereus gounellei e Melocactus ernestii (Cactaceae),
Encyclia dichroma (Orchidaceae), Vellozia plicata (Velloziaceae), Melinis repens (Poaceae), Euphorbia
phosforea (Euphorbiaceae) e Syagrus vagans (Arecaceae).

Além dos tipos vegetacionais já referidos, é necessário citar um outro tipo que ocorre nos grotões e
nas grandes fendas da rocha. É o que se poderia chamar de mata de grotão. A vegetação nestes ambientes
é muito variada, apresentando diversas espécies arbóreas, como Coccoloba schwackeana (Polygonaceae),
Ficus cyclophylla (Moraceae). Esses ambientes repetem muitas espécies observadas na mata da base,
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contudo formam-se sobre o afloramento principal. Nos inselbergues do tipo ‘Castelo’, como no morro Pedra
Grande, uma floresta bastante desenvolvida se forma entre os imensos fragmentos de rocha, no morro do
Agenor, uma grande fenda lateral, que acompanha o inselbergue da base ao ápice, também se observa a
formação de uma mata de grotão no seu interior, que também chega ao ápice do afloramento principal.

Outra fitofisionomia muito própria dos inselbergues é aquela formada sobre as cacimbas, Rochy
Pools (Barthlott et al. 1993). Tratam-se de depressões escavadas naturalmente na rocha pelos agentes
climáticos. Estas depressões ficam cheias de água na época das chuvas. Algumas conseguem reter por
longo período a água no seu interior, permitindo o desenvolvimento de uma vegetação tipicamente aquática,
com representantes de Araceae (Lemna sp.), Onagraceae (Ludwigia sp.), muitas Cyperaceae, algumas
Lythraceae (Ammannia sp.).

Pode-se dizer que se trata de uma outra fitofisionomia aquela observada nas vertentes mais íngremes,
com inclinação próxima de 90º ou maior, formada geralmente apenas por representantes de Tillandsia
(Bromeliaceae). Não é possível classificar esta fitofisionomia entre as ilhas de vegetação porque se trata de
uma comunidade homogeneamente distribuída na superfície. Tais comunidades, às vezes tão desenvolvidas,
que emprestam uma coloração acinzentada à face rochosa, nitidamente diferente das outras formações em
inclinações menores. Estas formações ainda precisam de um estudo específico.

Formas de vida

O conceito de formas de vida desenvolveu-se a partir de Humboldt, na sua obra Physiognomik der
Gewachsc de 1806, que definiu 11 formas de vida, tentando demonstrar a dependência destas com o clima.
Depois disso, com o trabalho de Warming, no trabalho Lagoa Santa de 1808, passou a refletir uma adapta-
ção ao ambiente. Finalmente, Raunkiaer, no livro The life forms of plant and statistical plant geography
de 1934, propôs uma classificação de formas de vida através da posição e proteção dos órgãos do cresci-
mento (Gemas e Brotos) em relação aos períodos climáticos (Brasil, 1991).

Mueller-Dombois & Ellenberg (1974) forneceram uma chave para classificação das formas de vida
de Raunkiaer, sendo aquelas relacionadas com plantas vasculares o que segue: a) Autótrofos: fanerófitos,
caméfitos, hemicriptófitos, geófitos (= criptófitos), terófitos, lianas (= Eulianas), hemi-epífitos (= pseudolianas),
epífitos e hidrófitos; b) semi-autótrofos: semi-parasitas vasculares e c) heterótrofos: parasitas vasculares e
saprófitos vasculares.

Brasil (1991) apresenta uma subdivisão nos Fanerófitos baseada no porte: macrofanerófitos (plantas
lenhosas com mais de 30m de altura), mesofaneróficos (entre 20 e 30 m), microfanerófitos (entre 5 e 20m),
nanofanerófitos (entre 0,25 e 5m). O mesmo trabalho não considera a diferença entre liana (euliana) e
hemi-epítifo (pseudo-liana), como também não reconhece a categoria dos hidrófitos.

Para os propósitos deste livro, considerou-se as seguintes categorias de formas de vida (Gráfico 1):
a) Fanerófitos (sem divisão por tamanho, posto que a maioria das espécies enquadra-se entre as

micro e nanofanerófitas), sendo as plantas lenhosas com gemas e brotos protegidos por catafilos e situados
acima de 0,25cm do substrato, cuja que a parte aérea não desaparece periodicamente. Enquadram-se nesta
categoria as plantas arbustivas, como as diversas espécies de Croton spp. (Euphorbiaceae) e arbóreas
como Astronium concinnum (Anacardiaceae),

b) Caméfitos são plantas sublenhosas (ou seja com parte proximal mais lenhosa e parte distal mais
herbácea) ou ervas com gemas e brotos situados acima da superfície do substrato, atingindo até um metro
de altura e protegidos nas estações desfavoráveis por catafilos ou folhas normais. A parte aérea desaparece
periodicamente nestas estações. Podem ser considerados caméfitos os representantes de Vellozia plicata
(Velloziaceae).

c) Hemicriptófitos são plantas herbáceas perenes ou bianuais, com gemas e brotos protegidos por
céspedes (conjunto formado por musgos e graminóides que forram o terreno).

d) Geófitos (=criptófitos) são plantas herbáceas com órgãos de crescimento (gemas, xilopódios, rizomas
ou bulbos) situados no subsolo. Foram incluídos nesta categoria representantes de Poaceae, como Melinis
repens.

e) Terófitos são plantas anuais, cujo ciclo vital é completado por sementes. Foram incluídos nesta
categoria os representantes de Portulacaceae.

f) Lianas são plantas lenhosas ou herbáceas reptantes, que se apóiam ou se enrolam em outras
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Gráfico 1. Formas de vida: espectro biológico

plantas. Como exemplo, pode-se citar as espécies de Adenocalymna comosum (Bignoniaceae).
Mueller-Dombois & Ellenberg (1974) reconhecem dois tipos de Lianas, aquelas plantas que germi-

nam no solo e mantém sua ligação com este durante sua fase madura (seriam as Eulianas) e aquelas que
germinam sobre outras plantas ou que germinam no solo e perdem a ligação com este na sua fase madura
(as Hemi-epífitas). Para os propósitos deste livro não se considerou a diferença entre as duas subcategorias.

g) Epífitos são plantas que germinam e enraízam sobre outras plantas, mas que usam o hospedeiro
apenas como suporte, não emitindo haustórios para dentro do hospedeiro, como Catasetum luridum
(Orchidaceae).

h) Semi-parasitas (= Hemi-parasitas) são plantas que crescem sobre outras plantas (Hospedeiros),
emitindo haustórios para o interior do hospedeiro, contudo sendo capaz de uma atividade fotossintética
(Raynal-Roques & Paré, 1998). Foram considerados com esta forma de vida os representantes de
Loranthaceae e Santalaceae.

i) Parasitas vasculares são plantas vasculares holoparasitas, ou seja, plantas aclorofiladas que,
nutricionalmente, dependem totalmente do seu hospedeiro (Raynal-Roques & Paré, 1998). As espécies
encontradas pertencente a esta categoria foram Pilostyles blanchetii (Apodanthaceae) e Cuscuta ameri-
cana (Convolvulaceae).

Na flora dos inselbergues do semiárido baiano, c. 56% das espécies são Fanerófitos. A categoria de
Lianas é bem representada, com c. 17% das espécies. O número de espécies Geófitas e Terófitas é similar,
em torno de 7-7,5% das espécies, que são próximos ao número de Caméfitos (c. 6,5%). Os Epífitos,
Hemicriptófitos e Semi-parasitas reúnem juntos c. 6% das espécies. Os Hidrófitos e Parasitas vasculares
são pouco representados (menos que 1%). Até o momento só não se registrou nenhuma saprófita vascular.
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Acervo fotográfico

Figura 09. Esplanada de morros em Itatim, Bahia.
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Figura 10. Feira de Santana: A. Inselbergue  do Km 4, B. Inselbergue Monte Alto. Iaçu: C. Morro da Garrafa, D. Morro
Laje Preta, E. Morro do Coité ou Navio, F. Morro do Timóteo. Itaberaba: G-H. Morro Itibiraba.
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Figura 11. Itatim: A. Morro das Tocas, B. Morro do Agenor, C. Morro  Pedra  Grande, D. Morro da Quixaba, E. Morro
da Torre, F. Morro do Bastião, G.  Morro do Leão, H. Morro Pedra Redonda.
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Figura 12. Itatim: A. Morro do Letreiro ou Tyresoles. Milagres:  B. Morro Pé de Serra, C. Morro São Cristóvão. Santa
Terezinha: D. Morro do Cruzeiro. E-H. Pinturas Rupestres. I. Extração de Rochas. J, Comercialização de plantas.
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Figura 13. ANEMIACEAE: A. Anemia dentata. LYGODIACEAE: B. Lygodium venustum, C. Lygodium volubile.
POLYPODIACEAE: D. Microgramma geminata, E. Microgramma vacciniifolia, F. Phlebodium decumanum, G.
Serpocaulon triseriale. PTERIDACEAE: H-I. Doryopteris concolor, J. Doryopteris ornithopus, K. Hemionitis
tomentosa. SELAGINELLACEAE: L-M. Selaginella convoluta, N. Selaginella sellowii.
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Figura 14. ACANTHACEAE: A. Dicliptera mucronifolia, B. Dyschoriste sp., C. Justicia aequilabris, D.
Pseudoeranthemum modestum, E. Ruellia asperula, F. Ruellia bahiensis. ALSTROEMERIACEAE: G-H. Bomarea
edulis. AMARANTHACEAE: I-J. Alternanthera brasiliana, K. Alternanthera ramosissima, L. Alternanthera tenella,
M. Amaranthus viridis, N. Gomphrena vaga, O. Quaternella ephedroides. AMARYLLIDACEAE: P. Hippeastrum
stylosum.
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Figura 15. ANACARDIACEAE: A. Astronium concinnum, B. Myracrodruon urundeuva, C-D. Schinopsis brasiliensis,
E-F. Spondias tuberosa, G-H. Spondias venulosa. ANNONACEAE: I. Annona leptopetala, J-K. Annona vepretorum,
L. Oxandra reticulata.
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Figura 16. APOCYNACEAE: A. Aspidosperma parvifolium, B. Aspidosperma pyrifolium, C-D. Calotropis procera, E.
Ditassa hastata, F. Ditassa oxyphylla, G-H.  Mandevilla bahiensis, I. Mandevilla funiformis, J. Mandevilla scabra,
K. Mandevilla tenuifolia, L. Marsdenia caatingae, M. Schubertia multiflora, N. Skytanthus hancorniifolius.
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Figura 17. APODANTHACEAE: A. Pilostyles blanchetii. ARACEAE: B-C. Anthurium affine, D. Anthurium petrophyllum,
E. Lemna aequinotialis, F. Phylodendron acutatum, G-H. Philodendron leal-costae, I. Spathicarpa sagitifolia.
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Figura 18. ARALIACEAE: A-B. Aralia warmingiana. ARECACEAE: C-E. Syagrus coronata, F-G. Syagrus vagans.
ARISTOLOCHIACEAE: H-I. Aristolochia birostrix, J. Aristolochia eriantha.
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Figura 19. ASTERACEAE: A. Ageratum conizoides, B. Blainvilea dichotoma,  C. Blanchetia heterotricha, D. Chresta
pacourinoides, E. Conocliniopsis prasiifolia, F.  Cyrtocimura harleyi, G. Delilia biflora, H. Gorceixia  decurrens,
I-J. Lepidaploa chalybaea, K. Moqueniastrum oligocephalum, L. Tridax procumbens, M. Trixis antimenorrhoea, N.
Trixis vauthieri, O. Wedelia alagoensis.
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Figura 20. BEGONIACEAE: A.-B. Begonia reniformis, C. Begonia saxicola.  BIGNONIACEAE:  D. Adenocalymma
comosum,  E-F. Adenocalymma coriaceum, G.  Anemopaegma laeve, H. Bignonia convolvuloides, I. Bignonia
sciuripabula, J.  Dolichandra unguis-cati, K. Fridericia bahiensis, L. Handroanthus selachidentatus, M-N. Jacaranda
jasminoides.
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Figura 21. BORAGINACEAE: A. Cordia glabrata, B-C. Cordia incognita, D-E. Cordia superba, F. Cordia trichotoma,
G. Heliotropium angiospermum, H. Heliotropium indicum, I Tournefortia floribunda, J. Tournefortia rubicunda, K.
Varronia curassavica, L. Varronia globosa.
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Figura 22. BROMELIACEAE: A-B. Aechmea aquilega, C-D. Aechmea marauense, E. Aechmea multiflora, F. Aechmea
patentissima, G-H. Alcantarea nahoumii, I-J. Billbergia porteana, K. Dyckia dissitiflora, L. Encholirium spectabile,
M. Hohenbergia catingae, N. Neoglaziovia variegata, O-P. Orthophytum saxicola.
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Figura 23. BROMELIACEAE: A Tillandsia  gardneri, B. Tillandsia loliacea, C. Tillandsia  milagrensis, D. Tillandsia
recurvata, E. Tillandsia streptocarpa, F. Tillandsia tenuifolia, G-H. Tillandsia usneoides, I-J. Vriesea friburgensis.
BURSERACEAE: K-M. Commiphora leptophloeos, N-O. Protium heptaphyllum.
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Figura 24. CACTACEAE:  A. Arrojadoa penicillata, B. Brasilicereus phaeacanthus, C-D. Brasiliopuntia brasiliensis,
E. Cereus jamacaru, F. Epiphyllum phyllanthus, G. Harrisia adscendens, H. Melocactus ernestii, I. Melocactus
salvadorensis, J-K. Pereskia aculeata, L-M. Pilosocereus gounellei, N. Pilosocereus pentaedrophorus, O Tacinga
inamoena, P. Tacinga palmadora, Q. Tacinga werneri.
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Figura 25. CANNABACEAE: A-B. Celtis pubescens, C. Trema micrantha. CANNACEAE: D. Canna indica.
CAPPARACEAE: E. Capparidastrum  frondosus, F-G. Colicodendron yco, H-I. Cynophalla flexuosa, J. Dactylaena
micrantha, K-M. Neocalyptrocalyx longifolium, N. Physostemon guianensis. CARICACEAE: O-P. Jacaratia
corumbensis.
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Figura 26. CELASTRACEAE: A. Hippocratea volubilis, B. Maytenus acanthophylla, C. Maytenus patens, D. Maytenus
quadrangulata, E. Maytenus rigida. CHRYSOBALANACEAE: F-G. Hirtela racemosa. CLUSIACEAE: H-I. Clusia
fluminensis, J. Clusia  sp. COMBRETACEAE : K-L. Combretum  monetaria.
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Figura 27. COMMELINACEAE: A-B. Aneilema brasiliense, C. Callisia filiformis, D. Callisia repens, E. Commelina
bengalensis, F. Commelina erecta, G. Dichorisandra hexandra, H-I. Dichorisandra pendulifora, J. Tinantia sprucei,
K. Tradescantia ambigua. CONNARACEAE: L. Rourea martiana.
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Figura 28. CONVOLVULACEAE. A. Cuscuta americana, B. Evolvulus glomeratus, C-D. Ipomoea  asarifolia, E.
Ipomoea bahiensis, F-G. Ipomoea franciscana, H. Ipomoea incarnata, I. Ipomoea nil, J. Ipomoea pintoi, K. Ipomoea
piurensis, L. Ipomoea rosea, M. Jacquemontia densiflora, N. Jacquemontia heterantha, O. Jacquemontia martii, P.
Jacquemontia nodiflrora, Q. Merremia aegyptia, R-S. Operculina macrocarpa, T. Turbina cordata.
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Figura 29. CUCURBITACEAE. A-B. Apodanthera congestiflora, C. Apodanthera glaziovii, D. Cayaponia tayuya, E-
F. Cucumis anguria, G. Cyclanthera elegans, H-I. Momordica charantia. CYPERACEAE: J. Bulbostylis capillaris, K.
Cyperus aggregatus, L. Cyperus amabilis, M. Cyperus laxus, N. Cyperus squarrosus, O. Cyperus surinamensis, P.
Cyperus uncinulatus, Q. Cyperus sp., R. Eleocharis geniculata, S. Trilepis lhotzkiana.
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Figura 30. DILLENIACEAE: A-B. Curatella americana. DIOSCOREACEAE: C-D. Dioscorea altissima, E. Dioscorea
campestris, F. Dioscorea  dodecaneura, G. Dioscorea ovata,  H. Dioscorea piperifolia. I. Dioscorea sincorensis.
EBENACEAE: J. Diospyros inconstans. ERIOCAULACEAE: K. Paepalanthus myocephalus.  ERYTHROXYLACEAE:
L. Erythroxylum caatingae,  M. Erythroxylum  passerinum, N. Erythroxylum pulchrum, O Erythroxylum revolutum,
P. Erythroxylum subrotundum.
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Figura 31. EUPHORBIACEAE: A. Acalypha  brasiliensis, B. Acalypha weddelliana, C. Actinostemon concolor, D.
Astrea lobata, E. Bernardia sidoides, F. Cnidoscolus pubescens, G. Cnidoscolus urens, H. Croton argyrophyllus, I.
Croton echioides, J. Croton glandulosos, K. Croton grewioides, L-M. Croton heliotropiifolius, N. Croton hirtus, O.
Croton rudolphianus, P. Croton tetradenius, Q. Croton triqueter. R. Dalechampia brasiliensis,  S. Dalechampia
coriacea, T. Ditassa  desertorum.



69Flora de Inselbergues

Figura 32. EUPHORBIACEAE: A. Euphorbia comosa, B. Euphorbia flaviana, C. Euphorbia heterodoxa, D. Euphorbia
hyssopifolia, E. Euphorbia phosphorea, F. Jatropha mollissima, G. Jatropha ribifolia, H. Manihot anomala, I.
Maprounea guianensis, J. Microstachys corniculata, K. Romanoa tamnoides, L. Sapium glandulosum, M. Tragia
volubilis.
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Figura 33. FABACEAE: A. Aeschynomene martii, B. Albizia polycephala, C. Anadenanthera colubrina, D. Bauhinia
catingae, E. Bowdichia virgilioides, F. Canavalia brasiliensis, G-H. Canavalia parviflora, I. Centrosema brasilianum,
J. Chaetocalyx scandens, K. Chamaecrista nictitans, L. Crotalaria holosericea, M. Desmanthus pernambucanus, N.
Dioclea grandiflora, O. Enterolobium contortisiliquum,  P. Erythrina velutina.
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Figura 34. FABACEAE: A. Goniorrhachis marginata, B. Indigofera suffruticosa, C. Luetzelburgia purpurea, D.
Machaerium acutifolium, E. Machaerium hirtum, F. Mimosa arenosa, G. Mimosa gemmulata, H. Mimosa tenuiflora,
I. Parapiptadenia blanchetii, J. Peltogyne pauciflora, K-L. Peltophorum dubium, M. Periandra coccinea, N.
Platymiscium floribundum, O-P. Poecilanthe ulei, Q-R. Poeppigia procera, S-T. Poincianella pyramidalis.
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Figura 35. FABACEAE: A. Rhynchosia minima, B. Senegalia bahiensis, C-D. Senegalia langsdorffii, E. Senna aversiflora,
F. Senna macranthera, G. Senna obtusifolia, H-I. Senna spectabile var. excelsa, J. Stylosanthes viscosa, K-M. Swartzia
apetala, N. Acistrotropis peduncularis, O-P. Zornia myriadena.
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Figura 36. GENTIANACEAE. A. Schultesia guianensis. GESNERIACEAE. B. Sinningia brasiliensis. LAMIACEAE.
C. Aegiphila integrifolia, D.  Hyptis fruticosa, E. Hyptis pectinata, F. Marsypianthes chamaedrys.
LIMNOCHARITACEAE. G. Hydrocleys nymphoides. LOASACEAE. H. Aosa rupestris. LOGANIACEAE. I. Strychnos
parvifolia. LORANTHACEAE. J. Passovia pyrifolia, K. Psittacanthus cordatus, L. Struthanthus polyrhizus.
LYTHRACEAE. M. Ammannia latifolia, N. Cuphea impatientifolia, O. Lafoensia glyptocarpa,  P. Pleurophora
anomala.
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Figura 37. MALPIGHIACEAE: A. Amorimia rigida, B. Barnebya harleyi, C. Byrsonima nitidifolia, D. Galphimia
brasiliensis, E. Heteropterys chrysophylla, F. Heteropterys rubiginosa, G. Heteropterys trichanthera, H. Janusia
schwannioides, I. Mascagnia sepium, J. Stigmaphyllon auriculatum, K. Stigmaphyllon ciliatum, L-M. Stigmaphyllon
paralias, N. Thryallis brachystachys, O. Thryallis longifolia.
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Figura 38. MALVACEAE:  A. Ceiba erianthos, B-C. Corchorus hirtus, D.  Helicteres eichleri, E. Herissantia nemoralis,
F. Herissantia tiubae, G. Melochia tomentosa, H. Sida  cordifolia, I. Sida  galheirensis,  J. Sida urens, K. Sidastrum
multiflorum, L. Sidastrum paniculatum, M. Waltheria americana, N. Waltheria operculata.
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Figura 39. MARANTACEAE: A-B. Calathea sp., C-D. Maranta zingiberina. MELASTOMATACEAE: E-F. Miconia
albicans, G. Tibouchina lithophila.  MELIACEAE: H. Trichilia hirta. MENISPERMACEAE: I-J. Cissampelos
andromorpha, K-L. Cissampelos  pareira.



77Flora de Inselbergues

Figura 40. MORACEAE: A. Dorstenia caatingae, B-C. Maclura tinctoria. MYRTACEAE: D-E. Algrizea minor, F-G.
Campomanesia dichotoma, H. Campomanesia eugenioides, I. Eugenia punicifolia, J. Eugenia rosea, K. Myrciaria
sp., L. Plinia cauliflora, M. Psidium appendiculatum, N-O. Psidium cauliflorum, P. Psidium oligospermum, Q.
Psidium schenckianum. NYCTAGINACEAE:  R. Bougainvillea spectabilis, S. Guapira sp. ONAGRACEAE:  T.
Ludwigia erecta.
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Figura 41. ORCHIDACEAE: A. Catasetum luridum, B. Cattleya aclandiae, C. Cyrtopodium flavum, D. Cyrtopodium
gigas, E-F. Encyclia dichroma, G. Oeceoclades maculata, H. Prescotia plantaginifolia, I. Vanilla palmarum.
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Figura 42. OXALIDACEAE: A. Oxalis frutescens, B. Oxalis psoraleoides. PASSIFLORACEAE:  C. Passiflora cincinnata,
D. Passiflora foetida, E-F. Passiflora silvestris, G-H. Passiflora suberosa. PHYLLANTHACEAE: I. Phyllanthus
heteradenius, J. Phyllanthus niruri,  K. Savia sessiliflora. PHYTOLACCACEAE: L. Microtea  paniculata.
PIPERACEAE: M. Peperomia pellucida.
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Figura 43. PLANTAGINACEAE: A. Angelonia  campestris, B. Scoparia  dulcis, C. Stemodia  foliosa.
PLUMBAGINACEAE: D. Plumbago scandens. POACEAE: E. Cenchrus ciliaris, F. Dactyloctenium aegiptium, G.
Digitaria tenuis, H. Enteropogon mollis, I. Lasiacis ligulata, J. Melinis repens, J. Panicum trichoides, K. Panicum
trichoides, L. Pappophorum pappiferum, M. Raddia portoi, N. Setaria parviflora, O. Setaria setosa, P. Urochloa
adspersa.
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Figura 44. POLYGALACEAE: A. Polygala decumbens, B. Polygala spectabilis, C. Polygala trichosperma, D. Securidaca
diversifolia. POLYGONACEAE: E. Coccoloba alnifolia, F. Coccoloba schwackeana, G. Ruprechtia apetala, H.
Ruprechtia laxiflora. PORTULACACEAE:  I. Portulaca elatior, J. Portulaca halimoides, K. Portulaca umbraticola,
L. Talinum paniculatum, M. Talinum triangulare.  RHAMNACEAE: N-O. Ziziphus joazeiro.
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Figura 45. RUBIACEAE:  A. Alseis floribunda, B. Borreria verticillata, C. Chiococca alba, D. Cordiera rigida, E.
Cordiera sessilis, F-G. Coutarea hexandra, H. Diodella apiculata, I. Guettarda angelica, J. Leptoscela ruellioides,
K-L. Manettia cordifolia, M. Mitracarpus frigidus, N. Mitracarpus hirtus, O. Mitracarpus longicalyx, P. Mitracarpus
salzmannianus, Q-R. Randia armata, S-T. Tocoyena formosa.
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Figura 46. RUTACEAE: A. Balfourodendron molle, B. Zanthoxylum rhoifolium. SALICACEAE: C. Casearia
luetzelburgii, D. Casearia sylvestris, E-F. Prockia crucis. SANTALACEAE: G. Phoradendron ensifolium, H.
Phoradendron mucronatum, I. Phoradendron quadrangulare. SAPINDACEAE: J. Averrhoidium gardnerianum, K.
Cardiospermum corindum, L. Cardiospermum oliveirae, M. Cupania rigida, N. Dodonea viscosa, O. Serjania
faveolata, P. Urvillea laevis.
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Figura 47. SAPOTACEAE: A-B. Pouteria gardneriana, C-D. Sideroxylon obtusifolium. SCHOEPFIACEAE: E. Schoepfia
brasiliensis. SIMAROUBACEAE: F. Simarouba amara. SMILACACEAE: G. Smilax cissoides. SOLANACEAE: H.
Brunfelsia uniflora, I-J. Capsicum caatingae, K. Cestrum obovatum,  L. Nicotiana glauca, M. Schwenckia americana,
N. Solanum americanum, O. Solanum  gardneri, P-Q. Solanum megalonyx, R-S. Solanum paniculatum, T. Solanum
stipulaceum.
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Figura 48. TRIGONIACEAE: A-B. Trigonia nivea. TURNERACEAE: C. Piriqueta racemosa, D. Turnera calyptrocarpa,
E. Turnera chamaedrifolia. ULMACEAE: F. Phyllostylon brasiliense. URTICACEAE: G-I. Cecropia pachystachya, J-
K. Laportea aestuans. VELLOZIACEAE: L.Vellozia plicata.
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Figura 49. VERBENACEAE: A. Lantana camara, B. Lantana canescens, C. Lantana fucata, D. Lippia lasiocalycina,
E. Lippia microphylla, F. Lippia origanoides,  G. Priva bahiensis, H. Stachytarpheta angustifolia. VIOLACEAE: I.
Anchietea sellowiana, J. Hybanthopsis bahiensis, K. Hybanthus bigibbosus. VITACEAE: L. Cissus bahiensis, M.
Cissus blanchetiana, N. Cissus simsiana. ZYGOPHYLLACEAE: O. Kallstroemia tribuloides.
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Samambaias e Licófitas
Efigênia de Melo, Jociene Oliveira V. Nascimento & Fabiana R. Nonato

ANEMIACEAE

1. Anemia dentata Gardner ex Field. & Gardner, Sert. Pl. ad. T. 70. 1844. (Fig. 13A).
Erva rupícola, 5-15 cm alt.; rizoma ereto, em tufos, ausência de rizóforos, tricomas aciculares, esca-

mas ausentes. Folha com lâmina dimórfica, pinada, uma única pina basal modificada, espiciforme, igual ou
maior que o comprimento da lâmina, pinas oblongas a deltóides, 0,8 - 2,0 cm, margem crenada, venação livre
e furcada, pubescente, pecíolo longo, pubescente; soros contínuos, em duas fileiras protegidos pelos seg-
mentos terminais indusiformes; esporângios sésseis, anel apical; esporos triletes, aclorofilados.

Distribuição. Exclusiva do Brasil, Alagoas, Piaui, Pernambuco, Bahia e Minas Gerais (Barros et al.,
2012; Ferrreira et al., 2012).

Planta encontrada nas frestas das rochas, em locais sombreados. Espécie rara nos inselbergues
estudados.

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro das Tocas, 25/05/1996, E. Melo et al. 1574 (HUEFS).

LYGODIACEAE

1. Lâmina com base lobada ...................................................................................... 1. Lygodium venustum
1’. Lâmina com base truncada a biauriculada ............................................................ 2. Lygodium volubile

1. Lygodium venustum Sw.,  J. Bot. (Schrader) 1801 (2): 303. 1803. (Fig. 13B).
Trepadeira terrestre; rizoma subterrâneo, caule aéreo volúvel, tricomas articulados, escamas ausen-

tes. Folha com lâmina monomórfica, 12-20 cm, pinada, margem crenada-denteada, venação livre e furcada,
raque pubescente, com tricomas esparsos, pinas estreito-lanceoladas 5-10 cm, base lobada, assimétrica;
pecíolo curto, 4-8 cm, pubescente; soros em espigas formadas pelos lobos marginais da folha, indusiformes;
esporângios sésseis, anel apical; esporos triletes, liso, aclorofilado.

Distribuição. América do Norte, América Central, Caribe, Trinidad & Tobago, Colômbia, Venezuela,
Guiana, Suriname, Guiana Francesa, Equador, Peru, Bolívia, Paraguai e Brasil, nos estados de Acre, Alagoas,
Amazonas, Cerá, Goias, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Piaui, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa
Catarina, São Paulo, Sergipe, Minas Gerais, Pernambuco, Paraíba, Mato Grosso, Pará e Bahia (Barros et
al., 2012; Ferreira et al., 2012). Pode ser encontrada na mata da base dos inselbergues em local sombreado.
Espécie rara na área de estudo.

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: Monte Alto, 30/06/2005, A.P.L. Couto et al. 123 (HUEFS);
Itaberaba: Inselbergue Itibiraba, 04/06/2005, E. Melo et al. 3869 (HUEFS).

2. Lygodium volubile Sw., J. Bot. (Schrader) 1801 (2): 304. 1803. (Fig. 13C).
Trepadeira terrestre; rizoma subterrâneo, caule aéreo volúvel, tricomas aciculares, articulados, esca-

mas ausentes. Folhas com lâmina monomórfica, 10-15 cm, pinada, margem denteada, venação livre e furcada,
raque glabra, pinas estreito-lanceoladas 5-8 cm; pecíolo curto 2-3 cm, glabro; soros em espigas formadas
pelos lobos marginais da folha, indusiformes; esporângios sésseis, anel apical; esporos triletes, rugoso,
aclorofilado.

Distribuição. América do Norte, América Central, Colômbia, Venezuela, Trinidad & Tobago, Guiana,
Guiana Francesa, Suriname, Caribe, Argentina, Bolívia, Peru, Equador e Brasil nos estados de Goias, Mato
Grosso do Sul, Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais,
Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Sergipe, Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí,
Maranhão, Pará, Amazonas, Amapá, Roraima, Rondônia e Acre (Barros et al., 2012; Ferreira et al., 2012).

Esta espécie pode ser encontrada na base dos inselbergues, em locais sombreados, sendo rara nos
inselbergues estudados.

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro do Agenor, 31/10/2004, E. Melo et al. 3729 (HUEFS).
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POLYPODIACEAE

1. Lâmina inteira
2. Folha dimórfica ..................................................................................  2. Microgramma vacciniifolia
2’. Folha monomórfica ...................................................................................1. Micrograma  geminata

1’. Lâmina pinatissecta ou mais dividida
3. Soros surgindo sobre uma única nervura inclusa............................... ..... 4. Serpocaulon triseriale
3’. Soros surgindo no ápice da confluência de duas nervuras inclusas....... 3. Phlebodium decumanum

1. Microgramma geminata (Schrad.) R.M. Tryon & A.F. Tryon, Rhodora, 87 (837): 129. 1982. (Fig. 13D).
 Erva epífita; rizoma longo reptante, ca. 5 mm de espessura, sem rizóforos, escamas 5-15 mm compr.,

lanceoladas, peltadas, hialinas, margem ondulada, sem cílios. Folhas simples, lâmina monomórfica, 8-14 cm,
oblonga ou elíptica, glabra ou subglabra, venação livre e furcada; soros ca. 3 mm, arredondados, indúsio
ausente; esporângios ca. 0,8 ìm, anel longitudinal, pedicelo com 2 séries de células, paráfises ausentes;
esporos monoletes, rugosos, aclorofilados.

Distribuição. Ocorre na América Tropical, nos Estados Unidos, América Central, Peru e Brasil, nos
estados da Bahia, Alagoas, Pernambuco, Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo e Minas Gerais (Moran,
1995, Labiak & Hirai, 2012).

Esta espécie vive nos inselbergues graças a associação com Syagrus coronata, espécie comum
nestes ambiente. Neste tipo de forófito ela obtém água, substrato e sombra, condições que favorecem o seu
estabelecimento. É facilmente reconhecida pelo seu hábito epífita e por não apresentar dimorfismo foliar
visível.

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro do Agenor, 25/02/1996, E. Melo et al. 1480 (HUEFS); 01/09/1996,
F. França et al. 1813 (HUEFS); morro das Tocas, 14/10/1995, F. França et al. 1378 (HUEFS).

2. Microgramma vacciniifolia (Langsd. & Fisch.) Copel., Gen. Fil.: 185. 1947. (Fig. 13E).
Erva epífita. Rizoma médio reptante, ca. 5 mm de espessura, sem rizóforos, escamas 5-15 mm compr.,

linear-lanceoladas, rostradas, hialinas, margem regular, ciliada. Folha com lâmina dimórfica, trofófilos 1-4
cm, ovais ou elípticos, esporófilos 5-8 cm, lineares, glabras, venação anastomosante; soros ca. 5 mm, arre-
dondados, indúsio ausente; esporângios ca. 0,8ìm, anel longitudinal, pedicelo com 2 séries de células, paráfises
ausentes; esporos monoletes, rugosos, aclorofilados.

Distribuição. Antilhas, Venezuela, Colômbia, Paraguai, Argentina e Brasil, nos estados de Alagoas,
Cerá, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Rio Grande do Norte, Sergipe, Pernambuco,
Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul (Barros &
Andrade, 1997).

Esta espécie vive nos inselbergues graças a associação com Syagrus coronata, espécie comum
nestes ambiente. Neste tipo de forófito ela obtém água, substrato e sombra, condições que favorecem o seu
estabelecimento. É facilmente reconhecida pelo seu hábito epífita e por apresentar dimorfismo foliar.

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro das Tocas. 14/10/1995, F. França et al 1385 (HUEFS).

3. Phlebodium decumanum (Willd.) J. Sm., J. Bot., (Hooker) 4: 59. 1841. (Fig. 13F).
Erva epífita; rizoma médio reptante, escamas 2-5 mm, lanceoladas, clatradas, margem fimbriada, sem

cílios. Folhas com lâmina monomórfica, ca. 50 cm, pinatífida, glabras, margem lisa, venação anastomosada;
pecíolo longo ca. 20-30 cm, glabro; soros ca. 1 mm, arredondados, localizados na convergência das vênulas
secundárias, indúsio ausente; esporângios ca. 0,6 cm, anel longitudinal, pedicelo bisseriado, paráfises ausen-
tes; esporos monoletes, lisos, clorofilados.

Distribuição. Estados Unidos, México e América Central, Venezuela, Bolívia, Guiana, Guiana France-
sa, Suriname, Argentina, Uruguai e Brasil, em todos os estados (Labiak & Hirai, 2012, Moran, 1995).
Ocorre na mata da base, como epífita sobre Syagrus coronata.

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: Monte Alto, 19/05/2005, A.P.L. Couto et al. 91 (HUEFS).
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4. Serpocaulon triseriale (Sw.) A.R. Sm., Taxon 55(4): 928. 2006 (Fig. 13G).
Erva epífita; rizoma médio reptante, escamas 2-5 mm, lanceoladas, peltadas, margem regular, sem

cílios. Folhas com lâmina monomórfica, 30-50 cm, pinada, pinas, 10-13 cm, lineares, glabras, margem inteira,
venação anastomosada; pecíolo ca. 10-20 cm, glabro; soros ca. 5 mm, arredondados, localizados na extre-
midade das vênulas secundárias, indúsio ausente; esporângios ca. 0,6 cm, anel longitudinal, pedicelo uniseriado,
paráfises ausentes; esporos monoletes, rugosos, clorofilados.

Distribuição. Ocorre desde o México, Antilhas, Trinidad Tobago, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname,
Guiana Francesa, Equador, Peru, Bolívia, Paraguai e Brasil, nos estados do Acre, Ceará, Espírito Santo,
Goias, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo,
Alagoas, Pernambuco, Bahia, Sergipe e Pará (Santos & Sylvestre, 2006; Labiak & Hirai, 2012). Ocorre
como epífita de Syagrus coronata, tanto na base como nas encostas e ápice.

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro das Tocas, 25/05/1996, E. Melo et al. 1573 (HUEFS); 28/09/1996,
F. França et al. 1828 (HUEFS); Santa Terezinha: morro do Cruzeiro, 3 km de Santa Terezinha, estrada para Elízio
Medrado, 29/10/1995, E. Melo et al. 1359 (HUEFS); 13/09/1997, E.B. Silva et al. 13 (HUEFS).

PTERIDACEAE

1. Esporângios distribuídos ao longo das nervuras ................................................ 4. Hemionitis tomentosa
1’. Esporângios agrupados em soros marginais distintos

2. Folhas monomórficas
3. Nervuras livres .......................................................................................2. Doryopteris concolor
3’. Nervuras anastomosadas.............................. ........................................ 1. Doryopteris collina

2’. Folhas dimórficas, lâmina palmatissecta, com poucos tricomas, soros na região marginal e protegidos
pela margem retroflexa ................................................................................ 3. Doryopteris ornithopus

1. Doryopteris collina (Raddi) J. Sm., J. Bot. (Hooker) 4: 163. 1841.
Erva rupícola 5-20 cm alt.; rizoma curto reptante, tricomas aciculares articulados, escamas 5-8 mm,

lineares, margem regular, sem cílios. Folhas com lâmina monomórfica, 8-14 cm, palmatissecta, pedada,
margem levemente inteira, venação anastomosada, glabra ou esparsamente pubescente; pecíolo longo, 10-
20 cm, glabro ou esparsamente pubescente; soros marginais contínuos, indúsio membranáceo hialino,
recobrindo os soros; esporângios com anel longitudinal, pedicelo unisseriado, paráfises ausentes; esporos
triletes, rugosos, aclorofilados.

Distribuição. América do Sul (Santos & Sylvestre, 2006). No Brasil ocorre nos estados do Amazonas,
Espírito Santo, Goias, Mato Grosso, Paraná, Pernambuco, Santa Catarina, Tocantins, Paraíba, Bahia, Minas
Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro (Prado, 2012). Esta espécie pode ser localizada em frestas e sob rochas,
na base e encostas dos  inselbergues.

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: inselbergue do Km 4, A.K.A. Santos et al. 114 (HUEFS);
inselbergue Monte Alto, 30/06/2005, A.P.L. Couto et al. 110 (HUEFS); 12/08/2003, A.C. Pereira et al. 13 (HUEFS);
11/05/2004, F. França et al. 4977 (HUEFS). Itatim: morro do Agenor, 17/12/1995, E. Melo et al. 1434 (HUEFS).
morro do Bastião, 26/01/1997, E. Melo et al. 1982 (HUEFS). Milagres: morro Pé de Serra, 15/03/1997, F. França et
al. 2133 (HUEFS).

2. Doryopteris concolor (Langsd. & Fisch.) Kuhn, Reisen Ost-Afrika 3 (3): 19. 1879. (Fig. 13H).
Erva rupícola 5-30 cm alt.; rizoma curto reptante, tricomas aciculares articulados, escamas lineares,

5 mm, margem regular, sem cílios. Folhas com lâmina monomórfica, 8-10 cm, palmatífida, pedada, venação
livre, glabra em ambas as faces; pecíolo 10-20 cm, glabro, escamas caducas na base; soros marginais
contínuos, indúsio membranáceo, hialino, revestindo os soros; esporângios com anel longitudinal, pedicelo
unisseriado, esporos triletes, rugosos, aclorofilados.

Distribuição. Pantropical. No Brasil ocorre no Pará, Ceará, Pernambuco, Alagoas, Bahia, Paraíba,
Rio Grande do Norte, Sergipe, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo,
Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul (Santos & Sylvestre, 2006; Prado, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: inselbergue Monte Alto, E. Melo et al. 6393 (HUEFS).
Material adicional:  Brasil. Bahia. Feira de Santana: Fazenda Chapada, E. Melo et al. 5160 (HUEFS).
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3. Doryopteris ornithopus (Hook. & Baker ex Mett.) J.Sm., Hist. Fil.: 289. 1875. (Fig. 13I).
Erva terrestre 10-20 cm alt.; rimoma curto reptante, tricomas aciculares ausentes, escamas 5-15 mm,

linear-lanceoladas, clatradas, margem regular, sem cílios. Folha com lâmina dimórfica, trofófilos 2-5 cm,
esporófilos 4-7 cm, margem lisa, venação anastomosada, glabra, pecíolo longo, glabro; soros contínuos,
alongados, localizados na margem modificada do lobo foliar, indúsio ausente; esporângios ca. 2,5 cm, anel
longitudinal, pedicelo unisseriado, paráfises clavadas; esporos triletes, paredes lisas, aclorofilados.

Distribuição. Espécie exclusiva do Brasil, ocorrendo na Pará, Mato Grosso do Sul, Bahia, Mato
Grosso, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná (Prado, 2012). Esta espécie pode ser
encontrada em frestas de rochas e locais úmidos, principalmente entre as rochas, na base dos inselbergues.

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro das Tocas, 14/10/1995, F. França et al. 1385 (HUEFS). Material
adicional: Brasil. Bahia. Rio de Contas: Pico das Almas, 26/11/1988, R.M. Harley 26601 (HUEFS).

4. Hemionitis tomentosa (Lam.) Raddi, Opusc. Sci. Bol. 3: 284. 1819. (Fig. 13J).
Erva rupícola 10-15 cm alt.; rizoma ereto, tricomas articulados, escamas 5-10 mm, linear-lanceoladas,

hialinas, margem ondulada, sem cílios. Folha com lâmina monomórfica, 5-12 cm, pinada, margem lobada,
venação livre, pubescente, pecíolo longo, pubescente; soros arredondados, ca. 0,5 mm, paralelos as vênulas,
indúsio ausente; esporângios 0,2-0,3 cm, anel longitudinal, pedicelo unisseriado, paráfises ausentes; esporos
monoletes, rugosos, aclorofilados.

Distribuição. Argentina, Paraguai, Bolívia, Equador e Brasil, em Santa Catarina, Acre, Mato Grosso
do Sul, Minas Gerais, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Sergipe, Pernambuco, Alagoas,
Ceará, Piauí, Mato Grosso e Goiás (Santos & Sylvestre, 2006; Prado 2012). Esta espécie pode ser encon-
trada nos inselbergues em frestas de rochas ou associadas a outras pteridófitas, na base e encostas.

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro das Tocas, 25/05/1996, E. Melo et al. 1575 (HUEFS).

SELAGINELLACEAE

1. Micrófilos monomórficos dispostos espiraladamente ........................................... 2. Selaginella sellowii
1’. Micrófilos dimórficos, dispostos em quatro fileiras distintas ........................... 1. Selaginella convoluta

1. Selaginella convoluta (Arn.) Spring, in Mart., Fl. bras. 1 (2): 131. 1840. (Fig. 13K).
Erva terrestre ou rupícola, em rosetas, 8-12 cm alt,; caule prostrado, tricomas e escamas ausentes.

Folha com lâmina dimórfica, 1-2 mm, oval, margem lisa, esporofilos 1-2 mm, oval, margem serreada; estróbilos
na extremidade dos ramos 1,5-2 cm; esporângios globosos, ca. 0,5 mm, protegidos pelos esporofilos; esporos
triletes, rugosos, esverdeados.

Distribuição. Ocorre na América Tropical, Cuba, Guiana, Hispaniola, Sul do México, Guatemala,
Honduras, Colombia, Venezuela, Bolivia, Brasil, Paraguay, Argentina, Guianas e Peru. No Brasil ocorre no
Rio de Janeiro, Mato Grosso, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Pernambuco, Paraíba, Ceará,
Piauí e Goiás (Hirai & Prado, 2000; Hirai, 2012). Esta espécie pode ser encontrada no ápice ou na base dos
inselbergues, geralmente formando tapetes sobre as rochas ou em frestas e com abundância de indivíduos
por população.

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro das Tocas, 16/12/1995, E. Melo et al. 1390 (HUFES). Feira de
Santana: Ipuaçu, Monte Alto, 11/05/2004, F. França et al. 4976 (HUEFS).

2. Selaginella sellowii Hieron., Hedwigia 39: 306. 1900. (Fig. 13L).
Erva terrestre ou rupícola, prostrada; caule com ramos dicotômicos, suberetos, tricomas e escamas

ausentes. Folha com lâmina monomórfica 1,5-2 mm, lanceolada, margem serreada, esporofilos 1 mm, oval-
alongado, margem serreada; estróbilos na extremidade dos ramos, 1-1,5 cm; esporângios globosos, ca. 0,5
mm, protegidos pelos esporofilos; esporos triletes, rugosos, esverdeados.

Distribuição. América Tropical, Bolívia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai, Argentina, Cuba, Venezuela,
Colômbia, México e Brasil, no Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo,
Bahia, Goiás, Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul (Hirai & Prado, 2000; Hirai, 2012). Esta espécie
pode ser encontrada na base, encosta e no ápice dos inselbergues, formando tapetes sobre as rochas.

Material examinado: Brasil. Bahia. Itaberaba: Fazenda Itaberaba, morro Itibiraba, sítio com pinturas rupestres,
04/06/2005, E. Melo et al. 3895 (HUEFS). Itatim: morro das Tocas, 16/12/1995, E. Melo et al. 1391 (HUEFS).
Milagres: morro Pé de Serra 25/10/1997, F. França et al. 2410 (HUEFS).
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Angiospermas

ACANTHACEAE
Efigênia de Melo

Chave de identificação para as espécies

1. Filetes unidos dois a dois
2. Corola zigomorfa, bilabiada

3. Flores vermelhas. ............................................................................................5. Ruellia asperula
3’. Flores lilases

4. Fruto coriáceo, oblongo ............................................................................... 2. Dyschoriste sp.
4’. Fruto membranáceo oval a cordiforme ........................................ 1. Dicliptera mucronifolia

2’. Corola actinomorfa, não bilabiada ...................................................................... 6. Ruellia bahiensis
1’. Filetes separados

5. Corola actinomorfa, androceu com 4 estames .................................4. Pseuderanthemum modestum
5’. Corola zigomorfa, bilabiada, androceu com 2 estames .................................. 3. Justicia aequilabris

1. Dicliptera mucronifolia Nees, in: Mart. Fl. bras. 9: 161. 1847. (Fig. 14A).
Erva ereta 30-40 cm alt.; ramos angulosos, pubescentes. Folhas simples, opostas, inteiras, sem estípulas,

lâmina 9-15 x 5-8 cm, elíptica, ápice agudo ou acuminado, base aguda, obtusa ou cuneada, membranácea,
margem inteira, glabra ou esparsamente pubescente nas nervuras; pecíolo longo 3-5 cm, pubescente
adaxialmente. Inflorescência axilar, tirsos congestos, densifloros, pedúnculos longos, 6-18 cm, pubescentes,
pedicelos curtos ca. 0,5 cm, brácteas foliáceas, 0,5-1 cm, membranáceas, pubescentes. Flores lilases, visto-
sas, 2-2,5 cm, zigomorfas, cálice 5-partido,  sépalas livres, pubescentes, corola bilabiada, 4 estames inclusos,
didínamos, filetes unidos 2 a 2 até o ápice, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, gineceu sincárpico, estilete
inteiro, estigma bilobado, ovário súpero, bilocular, 2 óvulos por lóculo, placentação axial. Fruto cápsula 3-4
mm, oval a cordiforme, bivalvar, valvas membranáceas, sementes subquadrangulares, rugosa.

Distribuição. Espécie exclusiva do Brasil, nos estados de Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba,
Pernambuco, Bahia, Alagoas, Sergipe, Goias, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio
Grande do Sul, em Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica (Profice et al., 2012). Espécie comum na base dos
inselbergues.

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: inselbergue Monte Alto, 14/09/2004, S.F. Conceição et al.
22 (HUEFS).

2. Dyschoriste sp. (Fig. 14B).
Arbusto 50-80 cm alt.; ramos glabros. Folhas simples, opostas, inteiras, sem estípulas, lâmina 2-5 x

1,5-2 cm, elíptica, elíptico-lanceolada a oval-lanceolada, ápice agudo, obtuso ou emarginado, base aguda,
obtusa ou atenuada, membranácea ou catácea, margem lisa, ciliada, glabra ou pubérula; pecíolo curto 0,5-
1,5 cm. Inflorescências axilares, fasciculadas, paucifloras, pedúnculos ausentes, pedicelos curtos 1-2 mm,
brácteas ausentes. Flores 1-1,5 cm, lilases, zigomorfas, cálice 5-partido, lacínios coriáceos, quinados, pubérulos,
corola infundibuliforme, tubo pubescente, lacínios subarredondados reflexos, 4 estames inclusos, epipétalos,
didínamos, filetes unidos 2 a 2, pubescentes na junção, anteras bitecas, rimosas, tecas com base mucronada,
dorsifixas, gineceu sincárpico, bicarpelar, estilete único, glabro, estigma punctiforme, ovário súpero, bilocular,
2 óvulos por lóculo, placentação parietal. Fruto cápsula bivalvar, 1-1,5 cm, oblongo, envolto pelas sépalas,
valvas naviculares, eretas, coriáceas, glabras, eixo placentário quinado, sementes achatadas, testa fina.

A espécie apresenta anteras com a base  mucronada, característica do gênero Dyschoriste, porém
não se enquadra em nenhuma espécie já descrita.

Distribuição. Até o momento tem sido coletada em áreas de Caatinga no estado da Bahia.
Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro da Quixaba, 30/08/1997, F. França et al. 2336 (HUEFS).
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3. Justicia aequilabris (Nees) Lindau, in A. Engler & Prantl. Nat. Pflanzenfam. 4 (3b): 350. 1895. (Fig.
14C).

Arbusto ereto 1-2 m alt.; ramos angulosos, pubescentes. Folhas simples, opostas, inteiras, sem estípulas,
lâmina 5-10 x 3-5 cm, lanceolada ou oval-lanceolada, ápice agudo ou acuminado, base obtusa, decorrente,
membranácea, margem inteira, esparsamente pubescente nas nervuras, mais concentrada nas nervuras;
pecíolo longo 1-1,5 cm, pubescente. Inflorescência terminal, racemos bracteados, congestos, laxifloros,
pedúnculos curtos ou ausentes, raque quadrangular, pubérula ou pubescente, brácteas foliáceas, oposto-
cruzadas, verdes, 1,5-2 cm, semelhantes as folhas, pubérulas, margem ciliada, pedicelos ausentes. Flores
vermelhas, grandes e vistosas, 4-5 cm, zigomorfas, cálice 5-partido, sépalas livres, lacínios lanceoladas,
pubérulos, corola tubulosa, bilabiada, lábio superior maior, 2 estames exclusos, filetes separados, inseridos no
meio do tubo da corola, anteras bitecas, rimosas, assimétricas, divergentes, de alturas diferentes, uma sobre-
posta à outra, separadas por conectivo membranáceo, gineceu sincárpico, bicarpelar, estilete inteiro, estig-
ma punctiforme, ovário súpero, bilocular, 2 óvulos por lóculo, placentação axial, disco nectarífero anelar.
Fruto cápsula bivalvar, ca. 1 cm, ereta, valvas coriáceas, sementes não observadas.

Distribuição. Leste da Bolívia, Noroeste do Paraguai, Peru e Brasil (Ezcurra, 2002). No Brasil en-
contra-se nos estados do Acre, Maranhão, Ceará, Pernambuco, Alagoas, Bahia, Mato Grosso do Sul e
Minas Gerais (Profice et al., 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: inselbergue Monte Alto, 13/07/2007, E. Melo et al. 4982
(HUEFS).

4. Pseuderanthemum modestum (Nees) Radlk., Sitzungsber., Math.-Phys. Konigl. Bayer. Akad. Wiss.
Munchen 13: 286. 1883. (Fig. 14D).

Erva ereta 10-20 cm alt.; glabra, não ramificada. Folhas simples, alternas, inteiras, sem estípulas,
lâmina 3-13 x 1,5-6 cm, elíptica a elíptico-lanceolada, ápice agudo ou obtuso, base aguda ou atenuada,
membranácea, margem lisa, glabra em ambas as faces; pecíolo curto 3-5 mm. Inflorescência terminal,
racemosas, tirsiformes, laxifloras, 3-15 cm, pedúnculos longos, 3-10 cm, glabros, pedicelos curtos 2-3 mm,
brácteas ca. 5 mm, coriáceas, glabras. Flores lilases, 1-2,5 cm, actinomorfas, cálice 5-partido, sépalas livres,
corola hipocrateriforme, 4 estames, didínamos, filetes separados, inclusos, anteras bitecas, rimosas, basifixas,
gineceu sincárpico, estilete inteiro, estigma bilobado, ovário súpero, unilocular, vários óvulos, placentação
axial. Fruto cápsula bivalvar, 1-1,5 cm, ereta, valvas lenhosas, sementes não observadas.

Distribuição. No Brasil ocorre exclusivamente nas Caatingas da Bahia e Minas Gerais (Côrtes, 2008).
Ocorre no interior da mata de encosta dos inselbergues.

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: Monte Alto, 19/07/2007, A.L. Cortes et al. 17 (HUEFS). Iaçu:
morro da Garrafa, 23/02/1997, E. Melo et al. 2103 (HUEFS). Itatim: morro do Bastião, 26/01/1997, E. Melo et al.
1972 (HUEFS); morro da Quixaba, 13/12/1996, E. Melo et al. 1905 (HUEFS); morro das Tocas, 28/09/1996, F.
França et al. 1824 (HUEFS).

5. Ruellia asperula (Mart. ex Nees) Lindau, in Engler, Nat. Pflanzenfam. 4 (3b): 311. 1895. (Fig. 14E).
Arbusto 1-2 m alt.; ramos escandentes, pubescentes. Folhas simples, alternas, inteiras, sem estípulas,

lâmina 3-8 x 1,5-3 cm, oval a oval-lanceolada, ápice agudo, base aguda ou obtusa, cartácea a subcoriácea,
margem lisa, pubescente em ambas as faces; pecíolo curto 1-1,5 cm. Inflorescência terminal, paniculadas,
densifloras, 10-20 cm, pedúnculos curtos, 3-5 cm, pubescentes, pedicelos curtos 0,5-1,5 cm, brácteas filiformes,
3-5 cm, membranáceas, pubescentes. Flores vermelhas, grandes e vistosas, 3-5 cm, zigomorfas, cálice 5-
partido, sépalas pubescentes, corola bilabiada, pétalas glabras, 4 estames didínamos, filetes unidos 2 a 2,
exclusos, anteras bitecas, rimosas, basifixas, gineceu sincárpico, estilete inteiro, estigma bilobado, ovário
súpero, bicarpelar, unilocular, vários óvulos, placentação axial. Fruto cápsula bivalvar, 1-1,5 cm, ereta, valvas
lenhosas, sementes não observadas.

Distribuição. Exclusiva do Brasil, nos estados da Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do
Norte, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, em Caatinga e Cerrado (Ezcurra, 1993; Profice et al.
2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro do Agenor, E. Melo et al. 1640 (HUEFS); 29/09/1996, F. França
et al. 1857 (HUEFS); morro da Quixaba, 09/01/1997, E. Melo et al. 1875 (UHEFS); 30/08/1997, F. França et al. 2338
(HUEFS); morro da Torre, 05/12/1996, E. Melo et al. 1838a (HUEFS).
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6. Ruellia bahiensis (Nees) Morong, Ann. New York Acad. Sci. 7: 192. 1893. (Fig. 14F).
Arbusto 1-2,5 m alt.; ramos escandentes, glabros. Folhas simples, alternas, inteiras, sem estípulas,

lâmina 2-7 x 1,5-3,5 cm, oval a oval-lanceolada, ápice agudo, base aguda ou obtuso-atenuada, membranácea
a subcoriácea, margem lisa, pubescente em ambas as faces; pecíolo curto 0,5-2 cm. Inflorescências termi-
nais, racemosas, laxifloras, 5-10 cm, pedúnculos reduzidos ou ausentes, glabros, pedicelos curtos 0,5-1 cm,
brácteas foliáceas, membranáceas, pubescentes. Flores lilases, vistosas, 3-5 cm, actinomorfas ou ligeira-
mente zigomorfas, cálice 5-partido, sépalas livres, pubescentes, corola infundibuliforme, tubo glabro, estames
4, didínamos, filetes unidos 2 a 2, inclusos, anteras bitecas, rimosas, basifixas, ovário súpero, sincárpico,
bicarpelar, unilocular, vários óvulos, placentação axial. Fruto cápsula bivalvar, 0,5-1 cm compr., ereta, valvas
lenhosas, sementes não observadas.

Distribuição. Espécie exclusiva do Brasil, nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco,
Bahia, Alagoas e Espírito Santo, em Caatinga (Profice et al. 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: inselbergue Monte Alto, 19/07/2007, E. Melo et al. 4991-b
(HUEFS). Itatim: morro do Agenor, 1/9/1996, F. França et al. 1814 (HUEFS); morro da Garrafa, 21/06/1997, F.
França et al. 2301 (HUEFS).

AGAVACEAE
Efigênia de Melo

1. Herreria salsaparilha Mart., Reise Bras. 1: 545. 1828.
Trepadeira; ramos cilíndricos aculeados, glabros. Folhas simples, alternas, inteiras, sem bainha; lâmi-

na 10-20 x 3-4 cm, lanceolada ou oblongo-lanceoladas, ápice agudo ou curto acuminado, base aguda, decor-
rente, membranácea, margem lisa, glabra em ambas as faces; pecíolo curto ca. 0,5 cm, glabro. Inflorescência
terminal e lateral, paniculada, laxiflora, pedúnculos ausentes, 15-20 cm, brácteas florais diminutas, ca. 1 mm,
glabras. Flores pequenas, pouco vistosas, esverdeadas, 1-2 mm, monoclamídeas, unissexuadas ou bissexuadas,
flor masculina com 6 estames, exclusos, isodínamos, filetes livres, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, flor
feminina com gineceu sincárpico, estilete filiforme, estigma trilobado, ovário súpero, trilocular, pluriovulado,
placentação axial. Fruto 0,5-1 cm, cápsula, subglobosa, trilobada, superfície lisa, sementes globosas, aladas.

Distribuição. A espécie se distribui pelos estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São
Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia (Dutilh, 2005), ocorrendo em áreas de Caatinga sobre afloramento
de calcário e matas estacionais.

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: inselbergue Monte Alto, 14/09/2004, S.F. Conceição et al.
29 (HUEFS).

ALSTROEMERIACEAE
Efigênia de Melo

Chave de identificação para as espécies

1. Plantas eretas. Estilete papiloso no terço proximal ................................. 1. Alstroemeria longistaminea
1’. Plantas volúveis. Estilete não papiloso ......................................................................  2. Bomarea edulis

1. Alstroemeria longistaminea Mart. ex Schult. ex Schult.f., in Roem. & Schult., Syst. Veg. 7 (1): 739.
1829.

Erva ereta, 0,5-1,5 cm alt.; ramos glabros. Folhas simples, alternas, inteiras, ressupinadas, sésseis,
sem estípulas; lâmina 2,5-12 x 0,5-1,5 cm, elípticas, ápice agudo ou acuminado, base atenuada, membranácea,
margem lisa, glabra em ambas as faces, nervação proeminente na face adaxial; pecíolo curto ou ausente.
Inflorescências terminais, cimosas, umbeliformes, laxifloras, pedicelos longos 4-5,5 cm, glabros; brácteas 2-
2,5 cm, foliáceas, bractéolas diminutas. Flores amarelo-esverdeadas ou verde-rosadas, grandes e vistosas,
2-4 cm, actinomorfas, perianto trímero, tépalas livres, semelhantes entre si, espatuladas, com listras verme-
lhas, estames 6, inclusos, livres, filetes papilosos no terço proximal, anteras bitecas, rimosas, basifixas,
gineceu sincárpico, tricarpelar, estilete papiloso no terço proximal, estigma capitado, ovário ínfero, trilocular,
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vários óvulos, placentação axial. Fruto cápsula trilobada, 1,5-2 cm, obcônico, valvas coriáceas, glabra, se-
mentes subglobosas, negras.

Distribuição. Ocorre na Caatinga, nos estados de Sergipe, Pernambuco e Bahia, em locais abertos e
ensolarados (Assis, 2001).

Material examinado: Brasil. Bahia. Iaçu: morro do Coité/navio, 17/06/1997, E. Melo et al. 2185 (HUEFS).

2. Bomarea edulis (Tussac.) Herb., Amaryllidaceae: 111. 1837. (Fig. 14G).
Trepadeira volúvel; ramos glabros. Folhas simples, alternas, inteiras, ressupinadas, sem estípulas;

lâmina 6-12 x 1,5-3 cm, lanceolada, ápice agudo ou acuminado, base obtusa, aguda ou atenuada, membranácea,
margem lisa, glabra em ambas as faces; pecíolo curto, 0,5-1,5 cm, retorcido, glabro. Inflorescências axila-
res, cimosas, umbeliformes, laxifloras, pedúnculos longos 5-15 cm, brácteas 4-5 cm, foliáceas. Flores ver-
melhas, grandes e vistosas, 2-2,5 cm, actinomorfas, perianto trímero, tépalas 6, livres, estames 6, sub-
inclusos, livres, anteras bitecas, rimosas, basifixas, gineceu sincárpico, estiletes não papilosos, ovário ínfero,
tricarpelar, trilocular, vários óvulos, placentação axial. Fruto cápsula trilobada, 2-2,5 cm, obcônica, valvas
coriáceas, rugosas, glabra, sementes subglobosas, marrons, estriadas.

Distribuição. Argentina, Peru, Bolívia, Equador e Brasil, nos estados de Pará, Tocantins, Acre, Rondonia,
Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Alagoas, Sergipe, Mato Grosso,
Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina
e Rio Grande do Sul (Meerow, 2001; Assis, 2001, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: morro Monte Alto, 14/09/2004, S.F. Conceição et al. 09
(HUEFS); 9/10/2004, S.F. Conceição et al. 75 (HUEFS); 19/05/2005, A.P.L. Couto et al. 70 (HUEFS); 30/06/2005,
A.P.L. Couto 102 (HUEFS).

AMARANTHACEAE
Luisa Ramos Senna

Chave de identificação para as espécies

1. Flores hermafroditas. Anteras monotecas
2. Tubo estaminal com pseudo-estaminódios alternados com as anteras, estigma capitado

3. Inflorescências sésseis
4. Planta prostrada. Inflorescências axilares e terminais. Flores com tépalas diferentes entre si
................. ............................................................................................ 3. Alternanthera tenella
4’. Planta ereta. Inflorescências terminais. Flores com tépalas iguais entre si .............................
........................................................................................................ 2. Alternanthera multicaulis

3’.Inflorescências pedunculadas
5. Bráctea e bractéolas sub-iguais até 1/3 da altura do perigônio .. 1. Alternanthera brasiliana
5’.Bráctea e bractéolas diferentes entre si maior que 1/3 da altura do perigônio .........................
...................................................................................................... 4. Alternanthera ramosissima

2’.Tubo estaminal sem pseudo-estaminódios alternados com as anteras, estigma assovelado ou bilobado
6. Planta nunca áfila, folhas maiores que 2 cm................................................. 6. Gomphrena vaga
6’. Planta áfila ou com folhas até 1,5 cm............................................. 7. Quaternella ephedroides

1’. Flores unissexuais. Estames isodínamos, filetes livres, anteras bitecas ............... 5. Amaranthus viridis

1. Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze, Rev. gen. pl. 2: 537. 1891. (Fig. 14I-J).
Subarbusto monóico, ereto ou escandente, ca. 0,3 m alt.; ramos glabrescentes, tricomas simples.

Folhas simples, opostas; lâmina 2-2,5 × 1-1,5 cm, elíptica, ápice agudo, mucronulado, base cuneada, margem
inteira, membranácea, levemente discolor, pubescentes nas duas faces, tricomas simples. Inflorescências
terminais, simples, espiciformes, 0,5-0,8 cm, bráctea e bractéolas sub-iguais, ovais, côncavas e pubescentes
dorsalmente, tricomas simples; bráctea e bractéola 2-3 mm, crista dorsal serrilhada, estreita na ½ apical.
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Flores hermafroditas, 3,5-4 mm, esverdeadas, pediceladas; tépalas 5, fundidas na base, iguais, 3-nérvias,
ovais, estrigosas dorsalmente, tricomas simples, tubo estaminal ca. 3,1 mm, pseudo-estaminódios acima da
altura das anteras, denteados a fimbriados, anteras monotecas, ovário elipsóide, estilete curto, estigma capitado,
papiloso. Fruto utrículo, exocarpo liso e um par de projeções arredondadas bilateralmente posicionadas no
ápice.

Distribuição. Encontrada no Novo Mundo, África e Índia, amplamente distribuída no Brasil, nos esta-
dos do Rio Grande do sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Bahia e Alagoas, em Caatinga, Cerrado e
Mata Atlântica (Senna et al., 2010; Senna, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itaberaba: morro de Itibiraba, 06/2005, E. Melo et al. 3932 (HUEFS).

2. Alternanthera multicaulis Kuntze, Revis. gen. pl. 2: 538. 1891.
Subarbusto monóico escandente, 1-1,2 m alt.; ramos glabrescentes, tricomas simples. Folhas simples,

opostas; lâmina 2-5,5 × 1,5-3,5 cm, elíptica ou oval, ápice agudo ou obtuso, mucronulado, base cuneada,
aguda ou obtusa, margem inteira, membranácea, levemente discolor, face abaxial esbranquiçada, face adaxial
verde, pubescente nas duas faces, tricomas simples; pecíolo 0,5-1 cm. Inflorescências terminais, simples,
espiciformes, 0,5-2 cm, sésseis ou curto-pedunculadas; bráctea e bractéolas sub-iguais; côncavas; bráctea
cordada, 2-2,5 mm, bractéolas ovais, 2,1-2,5 mm, sem crista dorsal. Flores hermafroditas, branco-esverdeadas,
pediceladas; tépalas 5, livres, iguais, 3-nérvias, ovais, 4-5,5 mm, 2/3 basais dorsalmente pilosos, tricomas
simples, tubo estaminal 2-3,1 mm, pseudo-estaminódios na altura das anteras, fimbriados, anteras monotecas,
rimosas, ovário ovóide, uniovulado, estigma capitado, viloso, estilete curto. Fruto utrículo, exocarpo liso.

Distribuição. Brasil e Colômbia. No Brasil ocorre em Pernambuco, Sergipe, Bahia, São Paulo e Santa
Catarina, em Cerrado e Caatinga (Senna et al., 2010; Senna, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro do Leão, 10/1996, F. França et al. 1931 (HUEFS, UB); morro da
Quixaba, 12/1996, E. Melo et al. 1862 (HUEFS); 04/2005, M.F.B.L. da Silva et al. 21 (HUEFS). Iaçu, morro da
Garrafa, 02/1997, E. Melo et al. 2031 (HUEFS).

3. Alternanthera ramosissima (Mart.) Chodat, Bull. Herb. Boissier 2 (3): 355. 1903. (Fig. 14K).
Subarbusto monóico, ereto ou escandente, em touceiras; ramos estrigosos, tricomas simples. Folhas

opostas; lâmina 2-6 × 1,5-3 cm, oval ou elíptica, ápice agudo, mucronulado, base cuneada ou obtusa, mar-
gem inteira, membranácea, concolor ou levemente discolor, face abaxial mais clara, pubescente nas duas
faces, tricomas simples; pecíolo 0,5-1 cm. Inflorescências terminais, simples, espiciformes, 0,5-1,5 cm,
pedunculadas, bráctea e bractéolas desiguais, escabrosas dorsalmente; bráctea oval, côncava, 2-2,5 mm,
tricomas simples; bractéolas ovais, naviculares, 3,5-5 mm, crista dorsal serreada larga na ½ apical, tricomas
simples. Flores hermafroditas, esverdeadas, pediceladas; tépalas 5, fundidas na base, iguais, elípticas, 3-
nérvias, 4-5 mm, escabrosas dorsalmente, tricomas simples, tubo estaminal 3-4 mm, pseudo-estaminódios
acima da altura das anteras, fimbriados, anteras monotecas, rimosas, ovário elipsóide a turbinado, uniovulado,
estigma papiloso, estilete curto. Fruto utrículo, exocarpo liso.

Distribuição. Espécie Neotropical, do México até o Brasil, onde ocorre em Pernambuco, Paraíba, Rio
Grande do Norte, Rio Grande do Sul, em diferentes tipos de ambientes de Caatinga, Florestas Estacionais e
Mata Atlântica (Senna et al., 2010; Senna, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Iaçu: morro da Garrafa, 02/1997, E. Melo et al. 2033 (HUEFS). Itatim, morro do
Agenor, 12/1995, E. Melo et al. 1403 (HUEFS); 04/1996, F. França et al. 1634 (HUEFS); morro das Tocas, 01/1996,
F. França et al. 1511 (HUEFS).

4. Alternanthera tenella Colla, Mem. R. Accad. Sci. Torino 33: 131, t. 9. 1828. (Fig. 14L).
Subarbusto monóico, prostrado, 25-50 cm alt.; ramos glabrescentes, tricomas simples ou ramificados.

Folhas opostas; lâmina 0,7-3 × 0,2-1,1 cm, elíptica ou oboval, membranácea, concolor, curto-peciolada,
estrigosas ou glabrescentes nas duas faces, tricomas simples. Inflorescências simples, axilares e terminais,
capituliformes, 3-5 capítulos, 0,5-0,7 cm, sésseis; bráctea e bractéolas desiguais, glabras; bráctea oval,
côncava, 1,5-2 mm, bractéolas ovais, naviculares, 2-2,5 mm, sem crista dorsal. Flores hermafroditas,
esbranquiçadas, escariosas, curto-pediceladas; tépalas 5, livres, desiguais, 3 ovais, 3-3,5 mm, espinescentes,
2 lanceoladas, naviculares, 2-2,5 mm, tricomas espinescentes esparsos na face dorsal, tubo estaminal 0,8-
1,5 mm, pseudo-estaminódios abaixo da altura das anteras, fimbriados, anteras monotecas, rimosas, ovário
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ovóide, uniovulado, estilete curto, estigma viloso. Fruto utrículo, exocarpo liso.
Distribuição. Espécie pantropical, amplamente distribuída no Brasil, principalmente em áreas

antropizadas (Senna et al., 2010; Senna, 2012).
Material examinado: Brasil. Bahia. Itaberaba: morro Itibiraba, 10/2005, E. Melo et al. 4146 (HUEFS). Itatim, 05/
1997, V. M. Monteiro et al. 56 (HUEFS).

5. Amaranthus viridis L., Sp. pl. 2: 1405. 1763. (Fig. 14M).
Subarbusto monóico, decumbente, 80 cm alt.; ramos glabros. Folhas simples, alternas; lâmina 3-6 ×

1,5-4 cm, oval a oblada, ápice agudo, base aguda ou obtusa, membranácea, levemente discolor, face abaxial
mais clara, glabra em ambas as faces; pecíolo 0,5-1,5 cm, glabro ou pubérulo. Inflorescências terminais,
compostas, racemos de tirsos condensados, pedunculados, racemos 4-13 cm. Flores unissexuadas, 1,5 mm,
esverdeadas, subsésseis; flores estaminadas trímeras, tépalas elíptico-obovais, côncavas, ca. 1,5 mm, estames
isodínamos, filetes livres, anteras bitecas, rimosas; flores pistiladas trímeras, tépalas elípticas, côncavas, ca.
1,5 mm, estilete curto, indiferenciado, estigma trífido, ovário elipsóide, uniovulado. Fruto utrículo, exocarpo
rugoso.

Distribuição. Espécie pantropical amplamente distribuída em todo o Brasil, principalmente em áreas
antropizadas (Senna et al., 2010).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro do Agenor, 03/1996, E. Melo et al. 1545 (HUEFS).

6. Gomphrena vaga Mart., Nov. Gen. sp. pl. 2: 17. 1826. (Fig. 14N).
Subarbusto monóico, escandente, 1-2 m alt.; ramos glabrescentes, tricomas simples. Folhas simples,

opostas; lâmina 0,8-7 × 0,2-3,5 cm, elíptica, ápice agudo, base aguda ou obtusa, margem plana, membranácea,
discolores, face abaxial lanosa, face adaxial estrigosa, tricomas simples; pecíolo 0,5 cm, pubescente.
Inflorescências terminais, simples, espiciformes, 0,4-1 cm, pedunculadas, bráctea e bractéolas sub-iguais,
côncavas, bráctea oval, ca. 1 mm, lanosa dorsalmente, tricomas simples, bractéolas ovais, 1-1,5 mm, 1/3
apical estrigoso. Flores hermafroditas, verde-alvacentas, escariosas, curto-pediceladas; tépalas desiguais,
fundidas basalmente, 3,5-4 mm, os 3 lacínios ovais, 2 lineares, lanosos dorsalmente, tubo estaminal 2,3-2,6
mm, lobos laterais agudos, curtos, anteras monotecas, rimosas, ovário elipsóide, estilete curto, estigma
punctiforme. Fruto utrículo.

Distribuição. Espécie exclusiva do Brasil, econtrada nos estados do Pará, Piauí, Paraíba, Pernambuco,
Bahia, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul (Senna & Siqueira, 2012; Marchioretto et al., 2013).

Material examinado: Brasil. Bahia. Iaçu: Laje Preta, 02/2005. F. França 5124 (HUEFS). Itatim: 02/1999, V. Monteiro
45 (HUEFS); morro da Pedra Grande, 07/2005, A.O. Moraes et al. 5 (HUEFS); 06/2005, F.B.L. da Silva et al. 65
(HUEFS); morro da Quixaba, A.O. Moraes et al. 149 (HUEFS); morro da Torre, 11/1996, E. Melo et al. 1840
(HUEFS); morro das Tocas, 02/1996, E. Melo et al. 1465 (HUEFS); morro do Agenor, 06/1996, E. Melo et al. 1624
(HUEFS).

7. Quaternela ephedroides Pedersen, Adansonia, 19 (2): 245. 1997. (Fig. 14O).
Arbusto monóico, escandente ou volúvel; ramos glabrescentes, afilos, tricomas simples. Folhas, quan-

do presentes opostas; lâmina 1 × 0,2 cm, elíptica, ápice e base aguda ou obtusa, papirácea, discolor, face
abaxial branco-lanosa, face adaxial verde, pubescente, tricomas simples; pecíolo 2-5 mm, pubescente.
Inflorescências terminais, simples, espiciformes, 0,3-1 cm, bráctea e bractéolas desiguais, côncavas, bráctea
elíptica, 1,2 mm, estrigosa dorsalmente, lanosa ventralmente, bractéolas cordadas, 1,2 mm, estrigosas 1/3
apical, tricomas simples. Flores hermafroditas, esbranquiçadas, escariosas, curto-pediceladas; tépalas li-
vres, iguais, 3-nérvias, elíptico-oblongas, 3-3,2 mm, lanosas dorsalmente, tricomas simples, tubo estaminal 2-
2,1 mm, prolongamentos papilosos lateralmente, lobos laterais agudos, anteras monotecas, rimosas, ovário
obovóide, uniovulado, estigma bífido, papiloso, estilete ca. 0,1 mm. Fruto utrículo.

Distribuição. Exclusiva do Brasil, ocorre nos estados de Pernambuco, Bahia, Paraíba e Minas Gerais,
em Cerrado e Caatinga, em altitudes entre 350 e 800 metros (Senna et al., 2010; Marchioretto et al., 2013).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro da Pedra Grande, 11/2004, E. Melo et al. 3741 (HUEFS).



97Flora de Inselbergues

AMARYLLIDACEAE
Efigênia de Melo

Chave de identificação para as espécies

1. Erva até 40 cm alt. Folhas com menos de 20 cm compr. Brácteas fundidas na metade inferior
formando um tubo. Flor isolada .............................................................................. 1. Habranthus robustus

1’. Erva acima de 40 cm alt. Folhas com mais de 20 cm compr. Brácteas livres ou fundidas unilateral-
mente. Flores em cimas umbeliformes ................................................................. 2. Hippeastrum stylosum

1. Habranthus robustus Herb. ex Sweet., Brit. Fl. Gard. 2 (1): 14. 1831.
Erva terrestre geófita, 15-30 cm alt.; bulbos tunicados subterrâneos. Folhas simples, alternas, inteiras,

com bainhas; lâmina 5-10 x 0,1-0,2 mm, linear, ápice agudo, base obtusa, membranácea, margem lisa, glabra
em ambas as faces; pecíolo ausente, bainhas 2-2,5 cm, membranáceas, glabras, escariosas. Inflorescência
terminal, reduzida a uma flor, escapo ca. 15-30 cm, bráctea única, foliácea, fundida na metade inferior
formando um tubo, glabra, pedicelos 1-1,5 cm. Flores vistosas, rosadas, 3-4,5 cm, actinomorfa, diclamídea,
trímera, tépalas 6, livres, estames 6, inclusos, filetes livres, concrescidos à base das tépalas, anteras monotecas,
rimosas, versáteis, ovário ínfero, gineceu sincárpico, estilete único, estigmas trilobados, ovário trilocular,
vários óvulos, placentação axial. Fruto cápsula trilobada, 2-2,5 cm diâmetro, ereta, sementes globosas, ne-
gras.

Distribuição. Brasil, nos estados da Bahia, Ceará, Pernambuco, Sergipe, norte de Minas Gerais, Mato
Grosso e Goiás (Alves-Araújo et al. 2009), em Caatinga e Cerrado

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro das Tocas, 28/09/1996, F. França et al. 1839 (HUEFS).

2. Hippeastrum stylosum Herb., Bot. Mag. 49: 2278. 1822. (Fig. 14P).
Erva terrestre geófita, ca. 1-1,5 m alt.; bulbos tunicados subterrâneos. Folhas simples, alternas, intei-

ras, com bainhas; lâmina 30-40 x 1-1,5 cm, linear-lanceolada, ápice agudo, base obtusa, cartácea, margem
lisa, glabra em ambas as faces; pecíolo ausente, bainhas membranáceas, escariosas. Inflorescência axilar,
cimosa, umbeliforme, laxiflora, escapo ca. 1-1,5 m alt., pedicelos longos 1-2 cm, brácteas 4-5 cm compr.,
membranáceas, fundidas unilateralmente ou livres. Flores alaranjadas, grandes e vistosas, 15-20 cm, ligeira-
mente zigomorfas, perianto trímero, monoclamídeo, tépalas 6, livres, estames 6, exclusos, livres, anteras
monotecas, rimosas, versáteis, ovário ínfero, sincárpico, tricarpelar, trilocular, vários óvulos, placentação
axial. Fruto cápsula trilobada, 3-3,5 cm compr., ereta, sementes globosas, negras.

Distribuição. Espécie distribuída no Nordeste, nos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão,
Paraíba, Rio Grande do Norte, Sergipe e Pernambuco (Alves-Araújo et al. 2009). Na Bahia foi coletada no
inselbergue morro do Cruzeiro, onde a vegetação apresenta grande influência da Mata Atlântica, por estar
em área de transição.

Material examinado: Brasil. Bahia. morro do Cruzeiro, 01/03/1996, E. Melo et al. 1345 (HUEFS).

ANACARDIACEAE
Efigênia de Melo & Cosme Corrêia dos Santos

Chave de identificação para as espécies

1. Plantas com espinhos. Fruto pseudosâmara, ala unilateral ............................. 4. Schinopsis brasiliensis
1’. Plantas sem espinhos. Frutos com mais de uma ala ou não alados

2. Frutos alados
3. Fruto baga, com 5 alas 1,5-4,5 cm, 1-2 pares de folíolos ....................... 1. Astronium concinnum
3’. Fruto drupa, alas até 0,8 cm, 5-7 pares de folíolos ....................... 3. Myracrodruon urundeuva

2’. Frutos não alados



98 Flora de Inselbergues

4. Folhas pubescentes. Fruto baga, mesocarpo fino ................................... 2. Cyrtocarpa catingae
4’ Folhas glabras. Fruto drupa,  mesocarpo espesso

5. Pedicelos não articulados. Fruto globoso, sementes achatadas ............. 5. Spondias tuberosa
5’. Pedicelos articulados. Fruto obovóide, sementes angulosas ............... 6. Spondias venulosa

1. Astronium concinnum Schott in Spreng., Syst. Veg. 6: 404. 1827. (Fig. 15A).
Árvore ou arbusto 4,5 a 45 m alt.; ramos glabros. Folhas compostas, alternas, imparipinadas, sem

estípulas; lâmina 12-24 x 2-3,5 cm, cartácea ou subcoriácea, folíolos 1-2 pares, ovais ou elípticos, raramente
oblongo, ápice agudo, base obtusa ou arredondada, margem lisa, glabros em ambas as faces, pecíolo 2,5-7
cm, glabros. Inflorescências terminais, panículas piramidais, densifloras, 10-20 cm, fascículos de flores
opostos, brácteas lanceoladas, pedúnculos 2-6 cm, bractéolas ca. 1-3 mm, glabros. Flores esverdeadas,
pequenas, 1,5-2 mm diâm., actinomorfas, pedicelo ca. 1 mm, perianto pentâmero, heteroclamídeo, sépalas
livres, 1 mm, obovais, pétalas livres, 2 mm, oblongas, estames 5, um ciclo abaixo do disco, exclusos, anteras
bitecas, rimosas, disco intra-estaminal arredondado, ovário súpero, sincárpico, unilocular, uniovulado,
placentação basal. Fruto baga, 0,5-1,5 cm, piramidal, apiculada, ligeiramente assimétrica, glabra, cálice
persistente, acrescente, alas 1,5-4,5 cm, espatuladas, sementes trilobadas, não aladas.

Distribuição. Brasil, região Sudeste nos estados de Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais e na
região Nordeste, na Bahia e Sergipe (Santos et al., 2008).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro das Tocas, 02/09/1996, F. França et al 1822 (HUEFS).

2. Cyrtocarpa caatingae J.D. Mitchell & D. Dally, Ann. Missouri Bot. Gard. 78 (1): 188. 1991.
Árvore ou arbusto 3,5 a 8 m alt.; ramos glabros. Folhas compostas, alternas, imparipinadas, sem

estípulas; lâmina 15-25 x 2-4,5 cm, cartácea ou subcoriácea, folíolos 4-9 pares, ovais ou elípticos, ápice
acuminado, base obtusa ou arredondada, margem lisa, glabros em ambas as faces, pecíolo 3-6 cm, glabros.
Inflorescências terminais, panículas piramidais, densifloras, 10-20 cm, fascículos de flores opostos, brácteas
lanceoladas, pedúnculos 2-3 cm, bractéolas ca.1 mm. Flores esverdeadas, 3-4 mm diâm., actinomorfas,
pedicelo 1,5-2 mm, perianto pentâmero, heteroclamídeo, sépalas livres, ca. 1 mm, obovais, pétalas livres, ca.
2 mm, oblongas, estames 10, inseridos em dois ciclos abaixo do disco, exclusos, anteras rimosas, disco intra-
estaminal pentalobado, ovário súpero, sincárpico, unilocular, uniovulado, placentação apical. Fruto drupa, 2-
2,5cm, oblongo, globoso ou elipsóide, glabro, cálice persistente, sementes não aladas.

Distribuição. Espécie endêmica da região semiárida da Bahia, sendo de ocorrência relativamente
rara (Mitchell & Daly, 1991; Santos et al. 2008).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro das Tocas, 26/01/1997, E. Melo et al. 1974 (HUEFS); Milagres:
morro Pé de Serra, 16/03/1997, F. França et al. 2163 (HUEFS).

3. Myracrodruon urundeuva Allemão, Trab. Comm. Sci. Expl. Ceara; Secc. Bot. 1:3. 1862. (Fig. 15B).
Árvore ou arbusto 3 a 25 m alt.; ramos glabros. Folhas compostas, alternas, imparipinadas, sem

estípulas; lâmina 4-25 x 2-3,5 cm, cartácea ou subcoriácea, folíolos 5-7 pares, ovais, elípticos ou elíptico-
lanceolados, raramente oblongos ou obovados, ápice agudo, base obtusa ou arredondada, margem lisa,
glabros em ambas as faces, pecíolo 2,5-7 cm, glabros. Inflorescências terminais, panículas piramidais,
densifloras, 9-16 cm, fascículos de flores alternos, brácteas e bractéolas ca. 1 mm, deltóides, pedúnculos 1-
2 cm, glabros. Flores esverdeadas, pequenas, 4-5 mm diâm., actinomorfas, pedicelo ca. 1 mm, perianto
pentâmero, heteroclamídeo, sépalas livres, ca. 1 mm, obovais, pétalas livres, ca. 2 mm, oblongas, estames 5,
um ciclo antepétalo, exclusos, anteras bitecas, rimosas, disco intra-estaminal arredondado, ovário súpero,
sincárpico, unilocular, uniovulado, placentação basal. Fruto drupa, 4-5 mm, subgloso, glabra, cálice persis-
tente, acrescente, alas 5-6 mm, espatuladas, 3 ligeiramente maiores, sementes trilobadas, não aladas.

Distribuição. Espécie encontrada na região Chaquenha na Argentina, Paraguai e Bolívia e no Brasil,
nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sul e sudeste, nos estados do Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio de
Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Sergipe, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul e Goiás (Santos et al., 2008; Pirani, 2003).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro das Tocas, 25/11/1995, F. França et al. 1436 (HUEFS); morro do
Agenor, 01/09/1996, F. França et al. 1809 (HUEFS); morro da Torre, 05/12/1996, E. Melo et al. 1852 (HUEFS).
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4. Schinopsis brasiliensis Engl., in Mart. Fl. bras. 12 (2): 404. 1876. (Fig. 15C-D).
Árvore dióica, 2-15 m alt., tronco reto, pouco ramificada; ramos glabros, com espinhos pontiagudos,

1-2 cm, Folhas alternas, compostas, folíolos sésseis; lâmina 3-5 x 1,5-3 cm, oblonga, ápice obtuso, base
obtusa ou aguda, assimétrica, cartácea, margem inteira, glabra; pecíolo 1,5-3 cm, glabro. Inflorescência
terminal, paniculada, 10-20 cm, pedunculos 1-3 cm, glabros, brácteas caducas, bractéolas escamiformes,
ca. 1 mm, pedicelos 2 mm, glabros. Flores 4-5 mm, unissexuadas, actinomorfas, flores estaminadas 5 sépalas
ovais, glabras, 5 pétalas livres, glabras, 5 estames antepétalos, inseridos sobre o disco, pistilo vestigial, flores
pistiladas, com gineceu pluricarpelar, 3 estiletes livres, estigmas indiferenciados, ovário súpero, unilocular,
uniovulado, placentação basal, estaminódios ausentes. Fruto 3-4 cm, pseudosâmara com ala unilateral, oblonga,
ápice obtuso, base arredondada, núcleo seminífero globoso ou subglobos, cálice persistente na frutificação.

Distribuição. Bolívia, Paraguai e Brasil, nos estados de Ceará, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato
Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe (Maia, 2004; Santos et
al., 2008).

Material examinado: Brasil. Bahia. Iaçu: morro da Garrafa, 09/07/2006, C. Lima et al.  45 (HUEFS).

5. Spondias tuberosa Arruda in Koster, Trav. Brazil: 496. 1816. (Fig. 15E-F).
Árvore ou 6-10 m alt.; ramos glabros. Folhas compostas, alternas, imparipinadas, sem estípulas;

lâmina 8-15 x 1-2 cm, cartácea ou subcoriácea, folíolos 3-5 pares, ovais ou elípticos, ápice agudo, base
aguda ou obtusa, margem lisa, glabros em ambas as faces, pecíolo 2,5-5 cm compr., glabro. Inflorescências
terminais, panículas piramidais, densifloras, 5-10 cm compr., fascículos de flores opostos, brácteas lanceoladas,
pedúnculos 6 cm, bractéolas ca. 2-3 mm. Flores esverdeadas, pequenas, 2-3 mm diâm., actinomorfas, pedicelo
2-4 mm, perianto pentâmero, heteroclamídeo, sépalas livres, ca. 1-2 mm, triangulares, pétalas livres, ca. 1-
2 mm, oblongas, estames (8) 10 (12) inseridos em dois ciclos abaixo do disco, exclusos, anteras rimosas,
disco intra-estaminal cupuliforme, 10-lobado, ovário súpero, sincárpico, 1 lóculo fértil, uniovulado, placentação
basal. Fruto drupa, 3-4 cm, globoso a elipsóide, glabro ou pubérulo, cálice caduco, sementes não aladas.

Distribuição. Espécie endêmica da região semiárida brasileira, ocorrendo nos estados do Piauí, Cea-
rá, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Bahia e Norte de Minas Gerais (Santos et
al., 2008).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro do Agenor, 25/04/1996, E. Melo et al. 1490 (HUEFS); morro do
Bastião, 21/03/1997, E. Melo et al. 1940, 1942 (HUEFS).

6. Spondias venulosa (Engl.) Engl., Monogr. Phan. 4: 245. 1883. (Fig. 15G-H).
Árvore 5-18 m alt.; ramos glabros ou pubérulos. Folhas compostas, alternas, imparipinadas, sem

estípulas, 2-5 pares de folíolos opostos; lâmina 3-7 x 2-3,5 cm, elíptica, membranácea, ápice acuminado,
mucronado, base aguda ou cuneada, margem lisa, glabros em ambas as faces, pecíolo 2,5-3,5 cm compr.,
glabro. Inflorescências terminais, panículas laxifloras, 10-15 cm, fascículos de flores opostos, brácteas ca-
ducas, pedúnculos 6 cm, bractéolas diminutas ca. 1 mm. Flores esverdeadas, pequenas, pouco vistosas, 3-5
mm, actinomorfas, pedicelo 1-3 mm, perianto pentâmero, sépalas livres, ca. 1-2 mm, triangulares, pétalas
livres, ovais, estames 10 inseridos em um ciclo abaixo do disco, exclusos, anteras rimosas, disco intra-
estaminal cupuliforme, gineceu 5 carpelar, 5 estiletes curtos, estigmas punctiformes, ovário súpero, sincárpico,
5-locular, 1 lóculo fértil, uniovulado, placentação basal. Fruto drupa, 4-5 cm, obovóide ou elipsóide, glabro ou
pubérulo, cálice caduco, sementes não aladas, envolvidas pelo endocarpo lenhoso.

Distribuição. Espécie com distribuição nos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo,
Minas Gerais, Bahia e Sergipe (Santos et al., 2008).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: inselbergue Monte Alto, 28/08/2008, E. Melo et al. 5928
(HUEFS).
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ANNONACEAE
Efigênia de Melo

Chave de identificação para as espécies

1. Frutículos agregados concrescidos. Pétalas glabras ............................................ 2. Annona vepretorum
1’. Frutículos isolados, não concrescidos

2. Frutículos reduzidos a um. Pétalas pubescentes .............................................. 3. Oxandra reticulata
2’. Frutículos vários. Pétalas cocleadas glabras ................................................. 1. Annona leptopetala

1. Annona leptopetala (R.E.Fr.) H.Rainer, Ann. Naturhist. Mus. Wier, B 108: 196. 2007. (Fig. 15I).
Árvore ou arbusto 2,5 a 6 m alt.; ramos glabros. Folhas simples, alternas, inteiras, sem estípulas;

lâmina 3-6 x 1,5-2,5 cm, oval ou elíptica, ápice agudo, base obtusa ou subcordada, cartácea ou subcoriácea,
face adaxial glabra, margem lisa, face abaxial glabra ou pubescente, tricomas simples; pecíolo curto, 3-5
mm compr. Inflorescências axilares, reduzidas a uma ou poucas flores, pedicelos filiformes, 1-1,5 cm. Flores
amarelas ou vermelhas, 1-1,5 cm, perianto trímero, heteroclamídeo, sépalas ovais reduzidas, pétalas cras-
sas, cocleadas, glabras, estames inclusos, ovário súpero, apocárpico. Fruto múltiplo, verde-amarelado,
alaranjado ou vermelho, frutículos vários, obovóides ou elipsóides, sementes globosas com endosperma
ruminado.

Distribuição. Restrita ao Brasil, nos estados de Ceará, Piauí, Bahia e Minas Gerais, principalmente
em áreas de Caatinga (Maas & Westra, 1992).

Material examinado: Brasil. Bahia. Iaçu: morro da Garrafa, 24/03/1997, E. Melo et al. 2082 (HUEFS). Itatim: morro
do Agenor, 05/12/1996, E. Melo et al. 1430 (HUEFS).

2. Annona vepretorum Mart., in Mart., Fl. bras. 13 (1): 16. 1841. (Fig. 15J-K).
Árvore ou arbusto 2,5 a 3 m alt.; ramos glabros. Folhas simples, alternas, inteiras, sem estípulas;

lâmina 3,5-8 x 3-4,5 cm, elíptica a subarredondada, ápice obtuso, base obtusa ou subarredondada, coriácea
ou subcoriácea, glabra em ambas as faces; pecíolo curto, 0,5-1 cm compr. Inflorescências axilares, reduzi-
das a uma flor, pedicelos curtos 0,5-2 mm. Flores amarelo-esverdeadas, 1,5-3 cm, perianto trímero
heteroclamídeo, sépalas ovais reduzidas, pétalas externas crassas, glabras, ovais, amarelo-esverdeadas,
com uma mancha triangular interna vermelha, pétalas internas coriáceas, lanceoladas, com mancha triangu-
lar interna vermelha, estames inclusos, ovário súpero, apocárpico. Fruto agregado, 4-6 cm compr., verde-
claro, ovóide ou elipsóide, sementes globosas, com endosperma ruminado.

Distribuição. Brasil. Espécie restrita ao estado da Bahia, em Caatinga (Maas et al. 2001; Maas et al.
2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro do Agenor, 05/12/1996, E. Melo et al. 1429 (HUEFS); 21/03/1997,
E. Melo et al. 1918 (HUEFS); morro da Quixaba, 15/12/2012, E. Melo et al. 11882 (HUEFS).

3. Oxandra reticulata Maas, Proc. Kon. Nederl. Akad. Wetensch. C 89: 261. 1986. (Fig. 15L).
Árvore ou arbusto 2,5 a 4 m alt.; ramos glabros. Folhas simples, alternas, inteiras, sem estípulas;

lâmina 3,5-8 x 1,5-2 cm, oval ou elíptica, ápice agudo, base obtusa ou subcordada, cartácea ou subcoriácea,
margem lisa, glabra em ambas as faces; pecíolo curto, 3-6 mm compr. Inflorescências axilares, reduzidas a
uma flor, pedicelos curtos 0,5-1 mm. Flores esverdeadas, 0,5-1,5 cm, perianto trímero heteroclamídeo,
sépalas ovais reduzidas, pétalas externas coriáceas, pubescentes, ovais, estames inclusos, ovário apocárpico.
Fruto múltiplo, frutículos reduzidos a um, 1,5-2 cm, obovóide ou elipsóide, glabro, sementes globosas, com
endosperma ruminado.

Distribuição. Brasil. Piauí, Bahia, Goiás e Minas Gerais em Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica,
principalmente em Florestas Estacionais (Maas et al. 2001, Maas et al. 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro do Agenor, 28/01/1996, F. França et al. 1545 (HUEFS).



101Flora de Inselbergues

APIACEAE
Efigênia de Melo

1. Spananthe paniculata Jacq., Collectanea 3: 247. 1789.
Erva ereta 40-60 cm alt.; ramos glabros. Folhas simples, alternas, inteiras, com bainha, lâmina 4-10 x

1,5-8 cm, cordado-triangular, ápice longo atenuado, falcado, base truncada ou subcordada, membranácea,
margem serreada, denticulada, dentes mucronados, glabra ou esparsamente pubescentes nas nervuras;
pecíolo longo 2-7 cm, glabro, bainha com margem fimbriada. Inflorescência axilar, umbelas laxifloras,
pedúnculos longos, 2-8 cm, glabros, pedicelos curtos ca. 0,5 cm, brácteas filiformes, 0,5-1 cm, involucradas,
membranáceas, glabras. Flores brancas, diminutas, pouco vistosas, 0,5-1 mm, actinomorfas, 5 sépalas redu-
zidas, 5 pétalas livres, com nervura evidente, 5 estames livres, filetes inseridos sobre disco, anteras bitecas,
rimosas, dorsifixas, gineceu bicarpelar, 2 estiletes dilatados na base, estigmas capitados, ovário ínfero, bilocular,
1 óvulo por lóculo, placentação axial. Fruto 2-3 mm, esquizocarpo, mericarpo achatado, glabro, preso pelo
carpóforo, sementes diminutas.

Distribuição. Ocorre desde o México, América Central até o Brasil, nos estados de Pernambuco,
Paraíba, Bahia, Alagoas, Sergipe, Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais e São Paulo (Corrêia & Pirani,
2005; Fiaschi & Cota, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: inselbergue Monte Alto, 16/09/2003, P. L. Ribeiro et al. 79
(HUEFS); 26/08/2006, E. Melo 4461 (HUEFS).

APOCYNACEAE

Efigênia de Melo

Chave de identificação para as espécies

1. Folhas alternas
2. Conectivo da antera, não prolongado em apêndice caudado. Folículo comprimido lateralmente, obovóide
com base estreitada e encurvada, valvas coriáceas

3. Folhas elípticas a elíptico-lanceoladas, base obtusa. Tubo da corola menor que os lacínios ..........
.............................................................................................................. 2. Aspidosperma pyrifolium
3’. Folhas oblanceoladas a elípticas, base atenuada. Tubo da corola maior que os lacínios ..............
............................................................................................................ 1. Aspidosperma parvifolium

2’. Conectivo da antera prolongado acima do ápice, em forma de apêndice caudado. Folículo cilíndrico,
linear, valvas não coriáceas .................................................................. 17. Skytanthus hancorniifolius

1’. Folhas opostas ou verticiladas
4. Arbustos ou arvoretas

5. Folículos oblongos, pubescentes ................................................................. 3. Calotropis procera
5’. Folículos fusiformes, não inflados, glabros.......................................... 11. Marsdenia caatingae

4’. Trepadeiras volúveis
6. Corona presente

7. Frutos com superfície lisa
8. Flores grandes, mais de 3 cm. Corola hipocrateriforme. Corona soldada acima da metade do
tubo da corola. Folículos carenados ................................................ 16. Schubertia multiflora
8’. Flores com menos de 3 cm compr. Corola rotácea ou campanulada. Corona soldada na
base do tubo da corola

9. Folhas de base hastada, cordada ou truncada ................................... 5. Ditassa hastata
9’. Folhas de base aguda, cuneada ou obtusa

10. Folhas oblongas ou oblongo-lanceoladas. Fruto 4-6 cm compr. ................................
...................................................................................................... 6. Ditassa oxyphylla

10’. Folhas lineares ou elíptico-lanceoladas. Fruto 2-2,5 cm compr. ...............................
....................................................................................................... 4. Ditassa capillaris

7’. Frutos com superfície verruculosa, floculada, fimbriada ou denticulada
11. Frutos com expansões verruculosas, floculadas brancas ....................  14. Matelea nigra
11’. Frutos com expansões fimbriadas ou denticuladas
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12. Expansões fimbriadas esverdeadas ou castanhas . ...............13. Matelea ganglinosa
12’. Expansões denticuladas esparsas .......................................... 12. Matelea endressiae

6’. Corona ausente
13. Base da antera obtusa ou truncada

14. Flores com 3-5 cm compr.. ...................................................... 10. Mandevilla tenuifolia
14’. Flores com mais de 5 cm

15. Folhas pubescentes discolores ................................................. 9. Mandevilla scabra
15’. Folhas glabras

16. Folhas membranáceas ou cartáceas ............................. 8. Mandevilla funiformis
16’. Folhas coriáceas ............................................................ 7. Mandevilla bahiensis

13’. Base da antera sagitada ou caudada. Flores com 1,5-2,5 cm compr.. 15. Prestonia coalita

1. Aspidosperma parvifolium A.DC., Prodr. 8: 398. 1844. (Fig. 16A).
Árvore 3-4 m alt.; ramos glabros ou glabrescentes. Folhas alternas; lâmina 3-8 x 1,5-2,5 cm,

oblanceolada a elíptica, ápice agudo ou acuminado, base aguda, atenuada, cartácea, face adaxial glabra ou
pubérula, face abaxial pubescente, pubescencia mais concentrada na nervura central; pecíolo 0,5-2 cm,
pubescente ou pubérulo. Inflorescência terminal, cimas multifloras; pedúnculo 0,5-1 cm, pedicelo 0,5-1 mm,
pubérulo. Flores brancas, branco-esverdeadas ou branco-amareladas, 0,5-1 cm, sépalas ovais, pubescentes,
corola hipocrateriforme, tubo maior que os lacínios, externamente tomentosa, internamente pilosa, tubo ca.
4-5 mm compr., lacínios ovais, ca. 2 mm, patentes, corona ausente, anteras inclusas, livres da cabeça estilar,
cordadas, gineceu apocárpico, ovário súpero. Fruto 4-5,5 cm, folículos dolabriformes, lenticelados, pubescentes,
sementes aladas.

Distribuição. América do Sul. No Brasil, é encontrada nos estados de Roraima, Amazonas, Acre,
Maranhão, Ceará, Pernambuco, Bahia, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo,
São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina, em Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica e Cerrado
(Koch et al. 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro do Agenor, 28/01/1996, F. França et al. 1530 (HUEFS). Material
adicional: Brasil. Bahia. Itaberaba: 12º19’55"S, 40º27’00"W, 472 msm, 14/7/2006, L. P. Queiroz & D. Cardoso
12230 (HUEFS).

2. Aspidosperma pyrifolium Mart., Nov. Gen. Sp. Pl. 1: 60. 1824. (Fig. 16B).
Árvore 2-7 m alt.; ramos glabros. Folhas alternas; lâmina 5-10 x 2-5 cm, elíptica ou elíptico-lanceolada,

ápice agudo ou obtuso, base aguda ou obtusa, coriácea ou cartácea, margem lisa, glabra ou pubescente,
glabrescente, em ambas as faces; pecíolo curto 0,5-3 cm, glabro ou pubérulo. Inflorescência cimas multifloras;
pedúnculos 0,5-1 cm, glabros, pedicelos curtos 1-2 mm, brácteas ca. 1 mm, membranáceas, glabras. Flores
brancas ou esverdeadas, 1-2 cm, sépalas lanceoladas, pubescentes, corola hipocrateriforme, tubo menor
que os lacínios, tubo 5 mm, lacínios oblongo-lanceolados, ca. 1-1,5 cm, reflexos, corona ausente, estames
inclusos, anteras cordadas, gineceu apocárpico, ovário súpero. Frutos 4-6 cm, folículos dolabriformesm
obovóides, encurvados na base, valvas lenhosas, superfície verrucosa, sementes aladas.

Distribuição. Distribuiu-se pela Argentina, Paraguai, Bolívia e Brasil, nos estados do Piauí, Ceará, Rio
Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Alagoas,  ocorrendo em Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica
(Kinoshita et al. 2005; Koch et al. 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Iaçú: morro da Garrafa, 23/2/1997, E. Melo et al. 2080 (HUEFS). Itatim: morro
do Agenor, 26/11/1995, F. França et al. 1463 (HUEFS); 25/02/1996, E. Melo et al. 1495 (HUEFS); 26/05/1996, E.
Melo et al. 1586 (HUEFS); 28/09/1996, F. França et al. 1818 (HUEFS); 31/10/2004, E. Melo et al. 3738 (HUEFS);
morro das Tocas, 25/11/1995, F. França et al. 1428 (HUEFS); morro do Leão, 26/10/1996, F. França et al. 1928
(HUEFS); morro da Quixaba, 30/08/1997, F. França et al. 2344 (HUEFS).

3. Calotropis procera (Aiton) R. Br. In: W.T. Aiton, Hortus Kew. ed. 2, 2: 78. 1811. (Fig. 16C-D).
Arbusto 1-3,5 m alt.; ramos com pubescência cotonífera, látex branco-leitoso. Folhas opostas; lâmina

12-15 x 6-8 cm, oblonga, elíptica ou elíptico-lanceolada, ápice agudo ou curto-acuminado, base truncada,
subcordada, coriácea, glabra, margem plana, pubescente, pubescência cotonífera pruinosa; pecíolo curto ou
ausente, ca. 2 mm, pruinoso. Inflorescência terminal e subterminal, cimas dicotômicas sucessivas, pedúnculos
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2-4 cm, pruinosos, pedicelos ca. 2 cm, brácteas lanceoladas diminutas, pubescência alva pruinosa. Flores
brancas com lacínios levemente rosados ou vináceos, 1,5-2 cm, sépalas ovais, lacínios agudos, corola
campanulada, lacínios eretos, corona inclusa, gineceu apocárpico, estiletes nulos, estigmas cilíndricos, ovário
súpero. Fruto 6-8 cm, folículos oblongos, reticulados, inflados, pubescente-pruinosos, sementes cotoníferas.

Distribuição. Espécie pantropical ocorrendo espontaneamente em todo o território nacional. Na área,
ocorre na base e encosta dos inselbergues (Kinoshita et al. 2005).

 Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro do Agenor, 31/3/1996, E. Melo 1549 (HUEFS).

4. Ditassa capillaris Decne., E. Fourn., In:  Mart. & Eichl., Fl. bras. 6 (4): 253. 1885.
Trepadeira volúvel; ramos pubérulos, látex branco. Folhas opostas; lâmina 0,5-1 x 0,1-0,2 cm, linear

ou elíptico-lanceolada, ápice agudo mucronado, base aguda ou cuneada, membranácea, margem plana ou
ligeiramente revoluta, glabra em ambas as faces; pecíolo 2-5 mm, glabro. Inflorescência axilar, fasciculada,
pedúnculos 5 mm, pedicelos 5-8 mm, brácteas lanceoladas diminutas, glabras. Flores brancas ou branco-
esverdeadas, 1-2 mm, sépalas ovais, glabras, corola rotácea ou campanulada, corona inclusa, 5-lobada,
lobos bilabiados, gineceu apocárpico, ovário súpero. Fruto 2-2,5 cm, folículos fusiformes, lisos, glabros,
sementes comosas.

Distribuição. Ocorre desde o Norte de Minas Gerais até o Ceará, em Caatinga, em matas degrada-
das, campos rupestres (Souza-Silva & Rapini, 2009).

 Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro da Tocas, 20/04/1996, F. França et al. 1608 (HUEFS); morro Pé
de Serra, 15/03/1997, F. França et al. 2122 (HUEFS).

5. Ditassa hastata Decne.,  in DC. Prodr. 8: 575. 1844. (Fig. 16E).
Trepadeira volúvel; ramos pubérulos, látex branco. Folhas opostas; lâmina 1,5-2 x 0,1-0,3 cm, linear

ou linear-lanceolada, ápice agudo atenuado, base hastada ou truncada, membranácea, margem plana, glabra
em ambas as faces; pecíolo 1-2 cm, glabro. Inflorescência axilar, fasciculada, pedúnculos 0,5-1 cm, pedicelos
ca. 0,5 cm, brácteas lanceoladas diminutas, glabras. Flores branco-amareladas, 3-5 mm, sépalas ovais,
glabras, corola rotácea ou campanulada, corona inclusa, 5 lobada, lobos duplos, gineceu apocárpico, estiletes
nulos, estigmas cilíndricos, ovário súpero. Fruto 3-4 cm, folículos elipsoidais com ápice prolongado, lisos,
pubescentes, sementes comosas.

Distribuição. Ocorre em todo o Nordeste, chegando até Goiás e Rondônia, principalmente em Caatin-
ga, em formações associadas a afloramentos rochosos (Souza-Silva & Rapini, 2009).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: Monte Alto, 12/08/2003, P.L. Pereira et al 8 (HUEFS); 02/12/
2003, J. Carvalho-Sobrinho et al 140 (HUEFS); 25/02/2003, morro do km 4, A.K. Santos et al. 49 (HUEFS). Itatim:
morro do Agenor, 26/11/1995, F. França et al. 1467 (HUEFS); morro das Tocas, 14/10/1995, F. França et al. 1383
(HUEFS); morro da Quixaba, 14/12/1996, E. Melo et al. 1885 (HUEFS).

6. Ditassa oxyphylla Tucz.,  Bull. Soc. Nat. Moscou 21 (1): 260. 1848. (Fig. 16F).
Trepadeira volúvel; ramos pubérulos, látex branco. Folhas opostas; lâmina 0,5-2,5 x 0,5-1 cm, oblonga

ou oblongo-lanceolada, ápice agudo ou obtuso, mucronado, base obtusa, coriácea, margem revoluta,
pubescente em ambas as faces; pecíolo curto, 2-5 mm, pubescnete. Inflorescência axilar, fascículos densifloros,
pedúnculos ca. 5 mm, pedicelos 3-5 mm, pubescentes, brácteas escamiformes, diminutas. Flores brancas ou
branco-esverdeadas, 3-5 mm, sépalas ligeiramente unidas na base, pubescentes, corola rotácea,
subcampanulada, pubescente, corona cilíndrica, com 5 apêndices filiformes, retináculo ereto marrom, com
duas políneas cilíndricas pendentes, estiletes fusionados, estigmas bilobados, gineceu apocárpico, ovário
super. Fruto 4-6 x 1 cm, folículos elipsóides com ápice prolongado, pubescentes, sementes comosas.

Distribuição. Venezuela e Brasil, nos estados de Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, em
Caatinga e Mata Atlântica, entre 120-2200 metros de altitude (Konno, 2005; Koch et al. 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: inselbergue Monte Alto, 30/06/2005, A.P.L. Couto et al. 132
(HUEFS).

7. Mandevilla bahiensis  (Woodson) M.F. Sales & Kin.-Gouv., Iheringia, Bot. 64 (1): 68. 2009. (Fig.16G).
Trepadeira volúvel; ramos glabros, látex leitoso. Folhas opostas; lâmina 5-8 x 4-5,5 cm, elíptica ou
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elíptico-oboval, ápice obtuso-acuminado, base obtusa, cordada ou sucordada, coriácea, margem lisa, glabra
em ambas as faces; pecíolo curto 3-5 mm, glabro. Inflorescência terminal, cimas dicotômicas, laxifloras,
pedúnculos 2-3 cm, glabros, pedicelos curtos 1-2 cm, brácteas reduzidas, escamiformes, membranáceas,
glabras. Flores rosadas, 5-6 cm, sépalas glabras, corola infundibuliforme, corona ausente, estames inclusos,
anteras obtusas ou truncadas na base, gineceu apocárpico, ovário súpero. Fruto 15-20 cm, folículos cilíndri-
cos, valvas lineares, não lenhosas, superfície lisa, sementes aladas.

Distribuição. Ocorre exclusivamente no estado da Bahia, em Caatinga e Cerrado  (Watanabe et al.
2009,  Koch et al. 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Iaçú: morro do Coité/Navio, 17/06/1997, E. Melo et al. 2180 (HUEFS); Itatim:
morro Pé de Serra, 15/03/1997, F. França et al. 2141 (HUEFS); 25/10/1997, F. França et al. 2400 (HUEFS); 25/10/
1997, F. França et al. 2409 (HUEFS).

8. Mandevilla funiformis (Vell.) K. Schum. In: Engl. & Prantl., Nat. Pflanzenfam. 4 (2): 171. 1895. (Fig.
16H-I).

Trepadeira volúvel; ramos glabros, látex leitoso. Folhas opostas; lâmina 3-6 x 2-3,5 cm, oval ou oval-
lanceolada, ápice agudo ou acuminado, base obtusa ou subcordada, coriácea, membranácea a cartácea,
margem lisa, glabra em ambas as faces; pecíolo curto 0,5-1 cm, glabro. Inflorescência cimas reduzidas,
laxifloras, pedúnculos 2-3 cm, glabros, pedicelos curtos 1-2 cm, brácteas reduzidas, membranáceas, glabras.
Flores amarelas, 6-8 cm, sépalas glabras, corola infundibuliforme, corona ausente, estames inclusos, anteras
com base truncada, gineceu apocárpico, ovário súpero. Fruto 15-20 cm, folículos cilíndricos, valvas lineares,
não lenhosas, superfície lisa, sementes aladas.

Distribuição. Exclusiva do Brasil, nos estados da Paraíba, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, São
Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, em Mata Atlântica (Koch et al., 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro das Tocas, 14/10/1995, F. França et al. 1382 (HUEFS); 24/04/
1996, E. Melo et al.1461 (HUEFS); morro do Agenor, 26/11/1995, F. França et al. 1456 (HUEFS); morro da
Quixaba, 31/08/1996, F. França et al. 1785 (HUEFS).

9. Mandevilla scabra (Roem. & Schult.) K. Schum., in Engler & Prantl., Nat. Pflanzenfam. 4 (2): 171.
1895. (Fig. 16J).

Trepadeira volúvel; ramos pubescentes, látex branco. Folhas opostas; lâmina 5-10 x 2-4,5 cm, elíptica
ou elíptico-lanceolada, ápice agudo ou acuminado, base obtusa ou sucordada, coriácea, margem lisa, face
adaxial pilosa ou tomentosa, face abaxial tomentosa; pecíolo 2-5 mm, glabro ou glabrescente. Inflorescência
axilar, cimas reduzidas a uma ou duas flores, pedúnculos 2-2,5 cm, pedicelos 1-2 mm, brácteas inconspícuas.
Flores amarelas, fauce avermelhada, 5-6 cm, sépalas glabras ou pubérulas, corola infundibuliforme,
esparsamente pubescente ou pubéruloa, pubescente na região de insersão das anteras, corona ausente,
estames inclusos, anteras com base obtusa, gineceu apocárpico, ovário súpero. Fruto 15-30 x 0,5 cm, folículos
subcilíndricos, valvas não lenhosas, glabras, sementes aladas.

Distribuição. Colômbia, Suriname, Guiana, Guiana Francesa, Venezuela e Brasil, nos estados de Roraima,
Pará, Amazonas, Acre, Rondonia, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Alagoas,
Sergipe, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo,
Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, em Caatinga, Amazônia, Cerrado e Mata
Atlântica (Watanabe et al. 2009).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: inselbergue Monte Alto, 30/06/2005, A.P.L. Couto et al. 130
(HUEFS).

10. Mandevilla tenuifolia (J.C. Mikan) Woodson, Ann. Missouri Bot. Gard. 20 (4): 679. 1933. (Fig. 16K).
Trepadeira volúvel; ramos glabros, látex leitoso. Folhas opostas; lâmina 5-7 x 0,2-0,3 cm, lenear-

lanceolada, ápice agudo ou atenuado, base aguda ou atenuada, membranácea, margem lisa, glabra em
ambas as faces; pecíolo curto ca. 1 mm, glabro. Inflorescência cimosas, reduzidas a poucas flores, laxifloras;
pedúnculos ca. 5 mm, glabros, pedicelos curtos 0,5-1,5 cm, brácteas filiformes reduzidas, glabras. Flores
rosadas, 2-4 cm, sépalas glabras, corola infundibuliforme, corona ausente, estames inclusos, anteras com
base obtusa, gineceu apocárpico, ovário súpero. Fruto 10-15 cm, folículos cilíndricos, glabros, valvas não
lenhosas, superfície lisa, sementes aladas.

Distribuída desde a Guiana até o Brasil, onde ocorre nos estados do Pará, Paraíba, Bahia, Mato
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Grosso, Goiás, Distrito Federalm Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, em Amazônia, Caatinga, Cerra-
do e Mata Atlântica (Koch et al. 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itaberaba: morro Itibiraba, E. Melo et al. 3934 (HUEFS); Itatim: morro do
Agenor, 05/12/1996, E. Melo et al. 1435 (HUEFS); morro da Quixaba, E. Melo et al. 1891 (HUEFS).

11. Marsdenia caatingae Morillo, Anales Jard. Bot. Madrid 5 (1): 55-63. 1993. (Fig. 16L).
Arbusto ereto, 0,5-1,5 m alt.; ramos glabros, látex branco. Folhas opostas; lâmina 2,5-5 x 1,5-3,5 cm,

oval ou elíptica, ápice agudo ou acuminado, base aguda, obtusa ou subarredondada, cartácea ou coriácea,
margem plana, glabra em ambas as faces, um par de glândulas na base; pecíolo curto, 3-8 mm, glabro ou
esparsamente pubescente. Inflorescência axilar, fasciculada, pedúnculos ausentes, pedicelos ca. 2 cm,
pubescentes, brácteas filiformes, diminutas, glabras. Flores verde-amareladas ou vináceas, 0,5-1 cm, sépalas
glabras, corola urceolada, lacínios patentes, corona inclusa, gineceu apocárpico, estiletes nulos, estigmas
cilíndricos, ovário súpero. Fruto 6-8 cm, folículos elipsóides, com ápice alongado, glabros, sementes comosas.

Distribuição. Espécie exclusiva do Nordeste, nos estados da Paraíba, Pernambuco, Bahia e Espírito
Santo, em Caatinga e Mata Atlântica (Koch et al., 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itaberaba: morro Itibiraba, 23/10/2005, E. Melo et al. 4150 (HUEFS); 4/6/2005,
E. Melo et al. 3899 (HUEFS); Itatim: morro da Tocas, F. França et al. 1368 (HUEFS); 8/4/200, I. Cordeiro et al.
2205 (HUEFS); morro Laje Preta, 20/2/2005, F. França et al. 5138 (HUEFS); morro da Pedra Grande, 3/6/2005,
M.F.B.L. Silva et al. 74 (HUEFS); morro da Quixaba, 14/12/1996, E. Melo et al. 1885 (HUEFS). Millagres: morro
São Cristóvão, 13/3/2005, F. França et al. 5163 (HUEFS); 27/6/2003, G. Hatschbach et al. 75796 (HUEFS). Santa
Terezinha: morro do Cruzeiro, F. França et al. 1321 (HUEFS).

12. Matelea endressiae Goes & Fontella, Novon 19 (1): 43. 2009.
Trepadeira volúvel; ramos pubescentes, tricomas espessados na base e glandulares. Folhas opostas;

lâmina 6-8 x 4-5 cm, cordada, cordado-ovalada, peltada ou subpeltada, ápice acuminado, base cordada,
subpeltada, membranácea ou cartácea, margem plana, ciliada, pubescente em ambas as faces, discolores,
nervuras marcadas; pecíolo longo 2-4 cm, híspido-pubescente. Inflorescência axilar, fascículos umbelados,
pedúnculos 4-5 cm, pubescentes, pedicelos 2-2,5 cm, pubescentes, brácteas filiformes, 0,5 cm, pubescentes.
Flores esverdeadas 1-1,5 cm, sépalas lanceoladas, pubescentes, corola rotácea, lacínios eretos, estames
formando corona circular, pateliforme, polinários marrons, gineceu apocárpico, estiletes nulos, estigmas
capitados, ovário súpero. Fruto 8-10 cm, folículos fusiformes, verde-acinzentados, glabros, irregularmente
coberto com projeções denticuladas esparsas, sem floculações, sementes diminutas, comosas.

Distribuição. Espécie exclusiva do Brasil ocorrendo no semiárido brasileiro, nos estados do Ceará,
Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia e  Minas Gerais, em Caatinga (Goes & Fontella, 2009,
Koch et al., 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Iaçu: inselbergue morro da Garrafa, 21/06/1997, F. França et al. 2315 (HUEFS).
Milagres: morro São Cristóvão, 28/06/2003, G. Hatschbach et al. 75809 (HUEFS). Material adicional: Bahia.
Rodelas: cachimbo, 9º39’12"S 38º32’14"W, 590 m, 10/08/2005, A. Rapini et al. 1233 (HUEFS). Senhor do Bonfim:
serra Maravilha, 10º23’02"S 40º13’35"W, 500 m, D. Cardoso et al. 726 (HUEFS).

13. Matelea ganglinosa (Vell.) Rapini, Neodiversity 3: 19-21. 2008.
Trepadeira volúvel; ramos pubescentes, látex branco. Folhas opostas; lâmina 3-10 x 1,5-6 cm, cordada

a cordado-lanceolada, ápice acuminado, base cordada a subcordada, cartácea ou subcoriácea, margem
plana, pubescente, glabrescente; pecíolo longo, 2-4 cm, pubescente. Inflorescência axilar, fasciculada,
pedúnculos ausentes, pedicelos 1-5 mm, pubescentes, brácteas filiformes, diminutas, glabras. Flores
esverdeadas ou vináceas, 0,5-1 cm, sépalas lanceoladas, corola urceolada, lacínios patentes, estames liga-
dos em uma corona 5-lobada, gineceu apocárpico, estiletes nulos, estigmas cilíndricos, ovário súpero. Fruto
5-10 cm, folículos ovóides, alongados, verde-acinzentados, pubescentes, irregularmente cobertos com proje-
ções fimbriadas com ápice truncado, esverdeadas ou castanhas, sementes ovóides, verrucosas, comosas.

Distribuição. Espécie exclusiva do Brasil, sendo citada para o Maranhão, Ceará, Rio Grande do
Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Alagoas, Sergipe, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, em
Caatinga e Mata Atlântica (Koch et al., 2012).
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Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: Monte Alto, 25/11/2005, C.T. Lima et al. 05 (HUEFS); 30/09/
2003, C. Lucca et al. 27 (HUEFS); 13/07/2007, E. Melo et al. 4988 (HUEFS); morro do Km 4, 13/05/2003, A.K.A.
Santos et al. 126 (HUEFS). Itatim: morro do Agenor, 29/09/1996, F. França et al. 1871 (HUEFS); morro das Tocas,
28/09/1996, F. França et al. 1830 (HUEFS); 29/06/1996, E. Melo et al. 1635 (HUEFS).

14. Matelea nigra (Decne.) Morillo & Fontella, Ernstia 57: 2. 1990.
Trepadeira volúvel; ramos pubescentes, com tricomas glandulares esparsos, látex branco. Folhas

opostas; lâmina 2,5-10 x 1,5-5 cm, oval, cordada a cordado-lanceolada, ápice acuminado, mucronado ou
cuspidado, base cordada a subcordada, membranácea, margem plana, ligeiramente ondulada, pubescente;
pecíolo longo, 2-5 cm, pubescente. Inflorescência axilar, fasciculada, pedúnculos curtos, ca. 5 mm, pedicelos
ca. 1 cm, pubescentes, brácteas filiformes, diminutas, glabras. Flores brancas, 0,5-1 cm, sépalas pubescentes,
corola rotácea a subcampanulada, lacínios com traços vináceos, estames ligados em uma corona 5-lobada,
lobos partidos, gineceu apocárpico, estiletes nulos, estigmas cilíndricos, ovário súpero. Fruto 5-8 cm, folículos
ovóides ou oblongos, ápice alongado, superfície com expansões verruculosas, floculadas, brancas, sementes
comosas.

Distribuição. Espécie exclusiva do Brasil, endêmica da região semiárida, no Piauí, Ceará, Rio Grande
do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Alagoas e Minas Gerais, em Caatinga e Cerrado (Koch et al.,
2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Iaçú: morro da Garrafa, 22/06/1997, F. França et al. 2327 (HUEFS). Itatim:
morro do Agenor, 31/08/1997, F. França et al. 2351 (HUEFS); morro Laje Preta, 12/03/2005, F. França et al. 5156
(HUEFS).

15. Prestonia coalita (Vell.) Woodson, Ann. Missouri Bot. Gard. 18 (4): 552. 1931.
Trepadeira volúvel; ramos glabros, látex leitoso. Folhas alternas; lâmina 5-12 x 2,5-5 cm, elíptica,

lanceolada ou elíptico-lanceolada, ápice agudo, curto-mucronado, ou acuminado, base obtusa ou subcordada,
cartácea a subcoriácea, margem lisa, glabra em ambas as faces; pecíolo curto ca. 0,5-1 cm, glabro.
Inflorescência terminal, cimas reduzidas a poucas flores, laxifloras, pedúnculos ausentes, pedicelos curtos
1-1,5 cm, brácteas filiformes reduzidas, glabras. Flores amarelo-esverdeadas, 1,5-2,5 cm, sépalas glabras,
corola tubulosa, tubo maior que os lacínios, lacínios relexos, estames inclusos, anteras de base sagitada ou
caudada, gineceu apocárpico, ovário súpero. Fruto 15-40 cm, folículos cilíndricos, valvas lineares, não lenhosas,
superfície lisa, sementes aladas.

Distribui-se no Nordeste da Argentina e Paraguai. No Brasil ocorre no Acre, Ceará, Mato Grosso,
Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, em Caatinga,
Cerrado, Amazônia e Mata Atlântica (Kinoshita et al. 2005; Koch et al. 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: morro Monte Alto, C. Lucca et al. 13 (HUEFS); 19/05/2005,
A.P.L. Couto et al. 52 (HUEFS); A.P.L. Couto et al. 72 (HUEFS). Itatim: morro das Tocas, F. França et al. 1610
(HUEFS); E. Melo et al. 1168 (HUEFS); morro do Agenor, F. França et al. 1547 (HUEFS); morro Pedra Grande,
Silva et al. 25 (HUEFS); morro da Quixaba, E. Melo et al. 1909 (HUEFS). Itaberaba: morro Itibiraba, E. Melo et al.
3887 (HUEFS).

16. Schubertia multiflora Mart., Nov. Gen. sp. pl. 1: 56, t. 33. 1824. (Fig. 16M).
Trepadeira volúvel; ramos pubescentes, látex branco. Folhas opostas; lâmina 6-12 x 4-8 cm, elíptica

ou oboval, ápice acuminado ou cuspidado, base cordada, subcordada ou truncada, freqüentemente assimétrica,
membranácea a cartácea, margem plana, pubescente, aveludada em ambas as faces; pecíolo curto, 0,5-1
cm, pubescente. Inflorescência axilar, corimbosa, densiflora; pedúnculos longos, 4-5 cm, pubescentes, pedicelos
ca. 1 cm, pubescentes, brácteas e bractéolas filiformes, pubescentes. Flores brancas, 3-3,5 cm, sépalas
lanceoladas com ápice prolongado, pubescentes, corola hipocrateriforme, lacínios eretos, corona petalóide,
5-lobada, gineceu apocárpico, estiletes curtos, estigmas capitados, ovário súpero. Fruto 8-10 cm, folículos
fusiformes, carenados, superfície lisa, valvas coriáceas, glabras, sementes comosas.

Distribuição. Exclusiva do Brasil, ocorre em Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica, nos estados da
Bahia, Sergipe, Pernambuco, Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte e Piauí (Koch et al. 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro do Leão, 27/10/1996, F. França et al. 1962 (HUEFS); morro da
Pedra Grande, 03/06/2005, M.F. Borba Lins et al. 64 (HUEFS).
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17. Skytanthus hancorniifolius (A.DC.) Miers, Apocyn. S. Am.: 109. 1878. (Fig. 16N).
Trepadeira volúvel; ramos glabros, látex leitoso. Folhas alternas; lâmina 4-7 x 2-3 cm, elíptica ou

elíptico-lanceolada, ápice acuminado, base aguda, atenuada ou subcordada, membranácea, cartácea ou
subcoriácea, margem lisa, glabra ou pubérula em ambas as faces; pecíolo curto ca. 1-2 cm, glabro ou
pubérulo. Inflorescência terminal, cimas dicotômicas reduzidas, laxifloras; pedúnculos 2-5 cm, pedicelos
curtos 1-1,5 cm, brácteas reduzidas, glabras. Flores amarelas, 2-4 cm, sépalas lanceoladas, corola
infundibuliforme, corona ausente, estames inclusos, anteras com conectivo prolongado em forma de apêndi-
ce caudado, gineceu apocárpico, ovário súpero. Fruto 15-20 cm, folículos cilíndricos, valvas lineares,
membranáceas, não lenhosas, superfície lisa, sementes aladas.

Distribuição. Ocorre exclusivamente no Brasil, nos estados de Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia,
Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, em Caatinga e Mata Atlântica (Koch et al., 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: Monte Alto, S.F. Conceição et al. 61 (HUEFS). Iaçú: morro
da Garrafa, 24/03/1997, E. Melo et al. 2042 (HUEFS). Itatim: morro do Agenor, 05/12/1996, E. Melo et al. 1428
(HUEFS); morro do Leão, F. França et al. 1964 (HUEFS). Milagres: morro do Bastião, 21/03/1997, E. Melo et al.
1970 (HUEFS).

APODANTHACEAE
Flávio França

1. Pilostyles blanchetii (Gardner) R. Br., Trans. Linn. Soc. London 19: 247. 1845. (Fig. 17A).
Holoparasita. Flor solitária, unissexuada, actinomorfa, 2,3-2,5 mm, perigônio com três verticilos; tépalas

4 por verticilo, imbricadas, ovóides, 1,3-2 (-2,1) x 0,85-1,5 (-1,6) mm, margem ciliada, cílios retos, unicelulares,
coluna estaminal reta, ápice alargado, convexo, corona subapical, papilosa, papilas claviformes,  em 2 séries,
sacos polínicos em dois ciclos, globosos, ca. 12 por ciclo, disco não visto. Flor feminina não vista. Fruto não
visto. Hóspede: Bauhinia subclavata

Distribuição. Panamá e América do Sul, na Argentina, Uruguai, Venezuela e Brasil, nos estados de
Goiás, Bahia, Minas Gerais, e Piauí, em Caatinga e Cerrado (Arrilaga de Maffei, 1968; Vattimo, 1971;
Groppo, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: Monte Alto 9/11/2004, S.F. Conceição et al. 83 (HUEFS).
Iaçu: morro do Coité, 28/09/1997, E. Melo et al. 2273 (HUEFS); morro da Garrafa, 22/06/1997, F. França et al. 2329
(HUEFS).

ARACEAE
Efigênia de Melo & Flávio França

Chave de identificação para as espécies

1. Ervas aquáticas flutuantes livres, frondes com uma raiz. Flor isolada envolta em uma bráctea verde ....
............................................................................................................................... 3. Lemna aequinoctialis

1’. Ervas terrestres, rupícolas ou epífitas com folhas. Folhas simples. Flores em inflorescências espiciformes,
envoltas em uma bráctea (espata) verde ou colorida

2. Folhas inteiras
3. Lâmina cordada ou cordado-lanceolada com a base hastada ou lobada.

4. Plantas trepadeiras .......................................................... 4. Philodendron acutatum
4’. Plantas não trepadeiras ................................................  6. Spathicarpa sagittifolia

3’. Lâmina lanceolada
5. Fruto quadrangular ..................................................................... 1. Anthurium affine
5’. Fruto ovóide ou globoso ..................................................2. Anthurium petrophilum

2’. Folhas partidas, lâmina pedada .............................................. 5. Philodendron leal-costae
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1. Anthurium affine Schott, Oest. Bot. Wochenbl.: 82. 1855. (Fig. 17B-C).
Erva ereta até 1 m alt.; rizoma superficial. Folhas simples, alternas, inteiras, estípulas escariosas,

persistentes, lâmina 35-60 x 15-35 cm, lanceolada, ápice obtuso-acuminado, base obtusa, arredondada,
subcordada ou cordada, coriácea, margem lisa, ondulada, glabra em ambas as faces; pecíolo longo 4-20 cm,
glabro. Inflorescência axilar, espiciforme, densiflora, escapo 40-80 cm, sem brácteas, espádice 8-20 cm,
contínua, espata 5-10 cm, coriácea, glabra, 4 brácteas florais laminares, membranáceas. Flores diminutas 1-
2 mm, aclamídeas, flor masculina com estames 4, isodínamos, anteras bitecas, rimosas, basifixas, flor femi-
nina com gineceu sincárpico, bicarpelar, estilete indistinto, estigma capitado, ovário súpero, unilocular,
uniovulado, placentação basal. Fruto baga 3-8 mm, quadrangular, vermelho ou vináceo, sementes ovaladas.

Distribuição. Espécies exclusiva do Brasil, nos estados da Paraíba, Pernambuco, Bahia, Alagoas,
Sergipe, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e São Paulo, em Caatinga e Mata Atlântica
(Sakuragui & Mayo, 2003, Coelho & Temponi, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: morro do Km 4, 25/02/2003, A.K. Santos et al. 54 (HUEFS);
morro Monte Alto, 30/09/2007, C. de Lucca et al. 10 (HUEFS). Itatim: morro das Tocas, 05/12/1996, E. Melo et al.
1447 (HUEFS); morro do Agenor, 25/04/1996, E. Melo et al. 1512 (HUEFS); morro Pé de Serra, 15/03/1997, F.
França et al. 2161 (HUEFS).

2. Anthurium petrophilum K. Krause, Botizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlen 11: 607. 1932. (Fig. 17D).
Erva ereta 30-80 cm alt.; rizoma superficial ereto. Folhas simples, alternas, inteiras, estípulas escariosas,

persistentes; lâmina 20-80 x 3-6 cm, lanceolada, ápice agudo-apiculado ou mucronado, base obtusa ou
truncada, coriácea, margem lisa, ondulada, glabra em ambas as faces; pecíolo longo 2-15 cm, glabro.
Inflorescência axilar, espiciforme, densiflora, escapo 25-50 cm, sem brácteas, espádice 5-20 cm, contínua,
espata 6-10 cm, coriácea, glabra, brácteas florais 4. Flores diminutas 1-2 mm, aclamídeas, flor masculina
com 4 estames, isodínamos, anteras bitecas, rimosas, basifixas, filetes laminares, flor feminina com gineceu
sincárpico, bicarpelar, estilete indistinto, estigma capitado, ovário súpero, unilocular, uniovulado, placentação
basal. Fruto drupa, 2-5 mm, globoso ou ovóide, verde-vináceo, sementes trígono-ovaladas.

Distribuição. Exclusiva do Brasil, ocorrendo na Bahia, Pernambuco, Paraíba e Minas Gerais (Coelho
& Temponi, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro das Tocas, 25/04/1996, E. Melo et al. 1536 (HUEFS); morro do
Leão, F. França et al. 1968 (HUEFS); morro Pé de Serra, 25/10/1997, F. França et al. 2415 (HUEFS).

3. Lemna aequinoctialis Welw. Apont. Cons. Ultram. 55: 578. 1859. (Fig. 17E).
Erva flutuante livre, 2-3 mm. Fronde 2-3 x 1,5-2,5 mm, lâmina oval ou oval-lanceolada, ápice obtuso,

base obtusa membranácea, margem lisa, glabra, duas papilas dorsais, duas cavidades laterais vegetativas ou
reprodutivas, três nervuras curvas; uma raiz por fronde 8-35 mm, coifa membranácea transparente.
Inflorescência reduzida a uma flor. Flor diminuta, inconspícua, esverdeada, 05 mm, isolada em uma cavida-
de, envolvida por uma bráctea, ca. 0,5 mm, bissexuada, aclamídea, 2 estames desiguais, anteras bitecas,
basifixas, gineceu unicarpelar, estilete indistinto, estigma capitado, ovário súpero, unilocular, um óvulo,
placentação basal. Fruto drupa, ca. 0,5 mm, ovóide, incolor, sementes elípticas, não aladas.

Distribuição. Espécie Pantropical, ocorrendo no Paraguai, Peru, Equador, Caribe, Venezuela, Guiana,
Suriname, Guiana Francesa, América do Norte, América Central, Africa, Europa e Ásia. No Brasil, ocorre
em Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Rio
Grande do Norte, Ceará, Maranhão, Amazonas e Mato Grosso (Pott, 1993, 2007). Nos inselbergues ocorre
nos “rock pools”, nos platôs.

Material examinado: Brasil. Bahia. Iaçu: morro da Garrafa, 24/03/1997, E. Melo et al. 2069 (HUEFS). Itatim: morro
do Agenor, 27/10/1996, F. França et al. 1973 (HUEFS).

4. Philodendron acutatum Schott, Syn. Aroid.: 94. 1856. (Fig. 17F).
 Trepadeira ou epífita; caule longo reptante. Folhas simples, alternas, inteiras, estípulas escariosas,

persistentes; lâmina 25-45 x 15-35 cm, cordada ou cordado-lanceolada, ápice agudo ou obtuso, base cordado-
lobada, cartácea ou subcoriácea, margem lisa, ondulada, glabra em ambas as faces; pecíolo longo 20-40 cm,
glabro. Inflorescência axilar, espiciforme, densiflora, escapo 25-35 cm, sem brácteas, espádice 10-15 cm,
contínua, espata 10-15 cm, coriácea, glabra, envolvendo a espádice, brácteas florais ausentes. Flores dimi-
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nutas 1-2 mm, aclamídeas, flor masculina com 4 estames, isodínamos, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas,
flor feminina com ovário súpero, sincárpico, unilocular, multiovulado, placentação basal. Fruto baga, 2-5 mm,
globoso, vermelho ou vináceo, sementes não aladas.

Distribuição. Ocorre na América do Sul, Trinidade Tobago, Guiana, Guiana Francesa, Suriname, Co-
lômbia e Brasil, nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Sergipe, Pernambuco, Alagoas, Paraíba,
Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão, Mato Grosso, Goiás, Tocantins (Sakuragui, 2001).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro do Agenor, 09/05/1996, E. Melo et al. 1567 (HUEFS); morro das
Tocas, 25/04/1996, E. Melo et al. 1537 (HUEFS).

5. Philodendron leal-costae Mayo & G.M.Barroso, Aroideana 2 (3): 82-94. 1979. (Fig. 17G-H).
Trepadeira ou epífita; caule longo reptante. Folhas simples, alternas, partidas, estípulas escariosas,

caducas; lâmina pedada, pina 10-13 x 2-5 cm, elíptico-ovalada, ápice agudo, base aguda ou obtusa, cartácea
ou subcoriácea, margem lisa, glabra em ambas as faces; pecíolo longo 15-25 cm, glabro. Inflorescência
axilare, espiciforme, densiflora, escapo 10-15 cm, sem brácteas, espádice 8-10 cm, contínua, espata 10-15
cm, coriácea, glabra, envolvendo a espádice, brácteas florais ausentes. Flores diminutas 1-2 mm, aclamídeas,
flor masculina com 4 estames, isodínamos, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, flor feminina com gineceu
sincarpelar, estilete e estigma indistingo, ovário súpero, unilocular, multiovulado, placentação basal. Fruto
baga, 2-5 mm, subgloboso, vermelho ou vináceo, sementes globosas não aladas.

Distribuição. Ocorre na região semiárida do Nordeste brasileiro (Mayo & Barroso, 1979), nos esta-
dos de Pernambuco, Paraíba, Bahia e Alagoas (Sakuragui et al., 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro das Tocas, 09/10/1996, E. Melo et al. 1620 (HUEFS); morro do
Agenor, 01/09/1996, F. França et al. 1811 (HUEFS); morro da Quixaba, 14/12/1996, E. Melo et al. 1890 (HUEFS);
morro do Bastião, 25/01/1997, E. Melo et al. 1925 (HUEFS).

6. Spathicarpa sagitiifolia Schott, Bonplandia 6: 124. 1858. (Fig. 17I).
Erva terrestre geófita ca. 15-25 cm alt.; glabra. Folhas simples, alternas, inteiras, em rosetas, com

bainha; lâmina 5-8 x 3-3,5 cm, cordado-lanceolada, ápice agudo ou curto acuminado, mucronado, base
hastada ou subtruncada, membranácea, margem lisa, glabra em ambas as faces; pecíolo longo 8-10 cm,
glabro, bainha membranácea marcescente, glabra. Inflorescência terminal, espiciforme, densiflora, escapo
20-25 cm, sem brácteas, espádice 4-5 cm, contínua, espata 5-8 cm, foliácea, glabra, aberta na floração,
brácteas florais 4-6. Flores diminutas 1-2 mm, aclamídeas, flor masculina com 6 estames, filetes unidos em
um tubo peltado, isodínamos, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, flor feminina com gineceu sincárpico,
estilete indistinto, estigma capitado-lobado, ovário súpero, unilocular, um óvulo, placentação basal. Fruto
baga, 2-5 mm, globoso, branco, envolvido pela espata, sementes não observadas.

Distribuição. Ocorre exclusivamente no Brasil, no Ceará, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraná,  no
interior da mata (Fonsêca et al. 2007) na Bahia (Coelho & Gonçalves, 2012). Apesar de ter sido citada
somente para a Mata Atlântica, a espécie também é comum na Caatinga do estado da Bahia.

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana; inselbergue Monte Alto, 19/05/2005, A.P.L. Couto et al. 75
(HUEFS). Material adicional: Brasil. Bahia. Riachão do Jacuipe: 11º44’31"S 39º23’19"W, 250 m, 04/06/2099, E.
Melo et al. 6225 (HUEFS).

ARALIACEAE
Efigênia de Melo

1. Aralia warmingiana (Marchal) J.Wen, Brittonia 45 (1): 54. 1993. (Fig. 18A-B).
Árvore 5-10 m alt.; ramos glabros. Folhas alternas, compostas, bipinadas, 20-50 cm compr.;  lâmina

do folíolo 3,5-6 x 2-3 cm, oval, oval-lanceolada ou oblonga, ápice agudo ou acuminado, base obtusa,
membranáceas, margem diminuto crenulada, glabra; pecíolo 5-30 cm, glabro, com estipulas adnadas, peciólulo
0,5-1 cm. Inflorescência em braquiblastos laterais, panículas densifloras, 5-10 cm, pedúnculo 2-5 cm, trans-
versalmente estriado, pedicelo 5 mm, articulado, dilatado na base, brácteas e bractéolas escamiformas,
imbricadas. Flores pequenas, verde-vináceas, 2-3 mm, bissexuadas, actinomorfas, cálice gamosépalo,
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campanulado, carnoso, 5-8 dentado, glabro, corola dialipétala, 5-8 pétalas crassas, androceu 8 estames,
filetes livres,  glabros, anteras dorsifixas, rimosas, gineceu pluricarpelar, estiletes unidos, 5-8 ramos, persis-
tente, estigma globoso, ovário ínfero, 5-8 locular, glabro, 1 óvulo por lóculo, placentação axial. Fruto 5-6 mm,
globoso, 5-8 pirênios fusionados, sementes não vistas.

Distribuição. América do Sul, Argentina, Paraguai e Brasil, nos estados de Paraíba, Bahia, Minas
Gerais, São Paulo, Paraná e Santa Catarina (Wen, 1993; Fiaschi, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Iaçu: morro da Garrafa, 12/12/2008, E. Melo et al. 6071 (HUEFS).

ARECACEAE
Efigênia de Melo

Chave de identificação para as espécies

1. Planta com caule aéreo solitário. Frutos globosos ou ovóides ................................ 1. Syagrus coronata
1’. Planta com caule subterrâneo (acaule). Frutos elipsóides ........................................ 2. Syagrus vagans

1. Syagrus coronata (Mart.) Becc., Agricc. Colon. 10: 466. 1916. (Fig. 18C-E).
Árvore ca. 3-10 m alt.; tronco solitário aéreo. Folhas pinadas, alternas, sem estípulas, lâmina 1-3 x

0,30-0,5 m, pinas lineares, em grupos de 3-5 por nó, coriáceas, margem lisa, 40-90 pares, glabras em ambas
as faces; pecíolo longo 5-80 cm, margem com fibras rígidas. Inflorescências axilares, paniculadas, densifloras,
50-80 cm, pedúnculos longos, 10-20 cm compr., glabros, pedicelos curtos 1-2 mm, brácteas ca. 50-90 cm,
naviculares, lenhosas, glabras. Flores amarelas, pequenas, pouco vistosas, 2-5 mm, actinomorfas, perianto
trímero, diclamídeo, sépalas 3, livres, pétalas 3, livres, estames 6, isodínamos, inclusos, anteras bitecas,
rimosas, basifixas, ovário súpero, sincárpico, tricarpelar, unilocular por redução de um dos lóculos, óvulos 1,
placentação basal. Fruto drupa 2,5-3 cm compr., globosa ou ovóide, pericarpo fibroso, sépalas persistentes,
não acrescentes, sementes carnosas.

Distribuição. Exclusiva do Brasil, em Caatinga e Cerrado, nos estados da Bahia, Sergipe, Pernambuco,
Alagoas e Minas Gerais  (Lorenzi, 2004; Leitman et al., 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro das Tocas, 14/10/1995, F. França et al. 1388 (HUEFS).

2. Syagrus vagans (Bondar) A.D. Hawkes, Arq. Bot. S. Paulo 2: 178. 1952. (Fig. 18F-G).
Árvore ca. 3-5 m alt.; tronco solitário, subterrâneo. Folhas pinadas, alternas, sem estípulas, lâmina 1-

3 x 0,30-0,5 m, pinas lineares, em grupos de 2-3 por nó ?, coriáceas, margem lisa, 20-40 pares, glabras em
ambas as faces, bainha 20-30 cm, margem com expansões denteadas; pecíolo longo 10-50 cm, margem
denteada. Inflorescências interfoliares, paniculadas, densifloras, 40-90 cm, pedúnculos longos, 10-50 cm
compr., glabros, pedicelos curtos ca. 1 mm, brácteas ca. 0,6-1 m, naviculares, lenhosas, glabras. Flores
amarelas, pequenas, pouco vistosas, 2-5 mm, actinomorfas, perianto trímero, diclamídeo, sépalas 3, livres,
pétalas 3, livres, estames 6, isodínamos, inclusos, anteras bitecas, rimosas, basifixas, ovário súpero, sincárpico,
tricarpelar, trilocular, óvulos 1 por lóculo, placentação basal. Fruto 2,5-4 cm compr., drupa elipsóide, pericarpo
fibroso, sépalas persistentes, não acrescentes, sementes carnosas.

Distribuição. Endêmica do estado da Bahia, em Caatinga (Leitman et al., 2012).
Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro do Agenor, 21/04/1996, F. França et al. 1636 (HUEFS); 26/11/
1995, F. França et al. 1488 (HUEFS); 27/01/1996, F. França et al. 1501 (HUEFS).

ARISTOLOCHIACEAE
Efigênia de Melo

Chave de identificação para as espécies

1. Plantas glabras. Folhas pequenas 2-5 cm compr. .............................................. 1. Aristolochia birostris
1’. Plantas pubescentes. Folhas grandes 5-10 cm compr. .................................... 2. Aristolochia eriantha
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1. Aristolochia birostris Duchatr., Ann. Sci. Nat. 4, sér. 2:60. 1854.  (Fig. 18H).
Ervas volúveis; ramos glabros. Folhas simples, alternas, com pseudo-estípulas; lâmina 2-5 x 1-3 cm,

membranácea ou cartácea, cordado-lanceolada, ápice obtuso ou arredondado, base profundamente cordada,
glabra em ambas as faces, pecíolo curto 1-2 cm compr., glabro. Inflorescências axilares, cimosas, em tufos
ou reduzidas a uma única flor, pedicelos curtos 0,5-1 cm. Flores amarelo-esverdeadas com estrias vináceas
ou atropurpúreas, grandes e vistosas, 2-5 cm, zigomorfas, perianto trímero, monoclamídeo, sépalas conadas,
formando um tubo bilobado, sigmóide, parte basal inflada (utrículo), lobo superior maior e expandido lateral-
mente, estames inclusos, fundidos ao estilete (ginostêmio), ovário ínfero, sincárpico, plurilocular, vários óvu-
los, placentação axial. Fruto cápsula septicida, 3-3,5 cm compr., pêndula, valvas lenhosas com bordas
membranáceas, castanha, em forma de cesta, sementes achatadas.

Distribuição. Exclusiva do Brasil, nos estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba,
Pernambuco, Bahia, Alagoas e Sergipe, em Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica (Hoehne, 1942; Barros &
Araújo, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: inselbergue do Km 4, 03/04/2003, A.K.A. Santos et al. 59
(HUEFS).

2. Aristolochia eriantha Mart., Nov. Gen. Sp. Pl. 1:78. 1824. (Fig. 18I).
Ervas volúveis; ramos pubescentes. Folhas simples, alternas, com pseudo-estípulas; pecíolo longo, 1-

5 cm compr., lâmina 5-10 x 4-8 cm, membranácea ou cartácea, cordado-lanceolada, ápice obtuso ou arre-
dondado, base cordada ou hastada, glabra em ambas as faces. Inflorescências axilares, cimosas, reduzidas
a uma única flor, pedicelos longos 0,5-1 cm. Flores vináceas ou atropurpúreas, grandes e vistosas, 2-5 cm,
zigomorfas, perianto trímero, monoclamídeo, sépalas conadas, formando um tubo bilobado, sigmóide, parte
basal inflada (utrículo), lobo superior maior e expandido, estames inclusos, fundidos ao estilete (ginostêmio),
ovário ínfero, sincárpico, plurilocular, vários óvulos, placentação axial. Fruto cápsula septicida, 1,5-3 cm
compr., pêndula, castanha, em forma de cesta, sementes achatadas.

Distribuição. Espécie endêmica da Bahia, ocorrendo em Caatinga e Cerrado (Barros & Araujo,
2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Iaçu: morro do Coite/navio, 17/06/1997, E. Melo et al. 2197 (HUEFS). Material
adicional: Brasil. Bahia. Santana: 12º57’39"S 44º3’10"W, L.P. Queiroz et al. 5994 (HUEFS).

ASTERACEAE

Jacqueline Miranda Gonçalves, Nádia Roque & Flávio França

Chave de identificação para as espécies

1. Capítulos heterógamos, radiados (flores do raio liguladas, pistiladas e do disco tubulosas e monoclinas)
2. Capítulos comprimidos lateralmente; invólucro formado por uma bráctea maior, oval, foliácea e outras
duas menores; receptáculo não paleáceo....................................................................  7. Delilia biflora
2’. Capítulos não comprimidos lateralmente; invólucro com brácteas dispostas em duas ou mais séries,
não foliáceas; receptáculo paleáceo

3. Flores do disco bilabiadas, alvas; pápus plumoso ..................................... 13. Tridax procumbens
3’. Flores do disco tubulosas, amarelas; pápus aristado ou coroniforme

4. Papus coroniforme de páleas curtas ..................................................  16. Wedelia alagoensis
4’. Papus aristado

5. Papus 2-3-aristado de base alargada, glabro .............................  3. Blainvillea dichotoma
5’. Papus 3-aristado, com tricomas retrorsos ............................................... 2. Bidens pilosa

1’. Capítulos homógamos, discoides (todas as flores tubulosas, monoclinas)
6. Ramos do estilete clavados, truncados ou obtusos, papilosos, penicelados ou glabros, sem pilosidade
prolongada abaixo do ponto de bifurcação
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7. Pápus com cinco páleas aristadas ......................................................... 1. Ageratum conyzoides
7’. Pápus cerdoso

8. Folhas opostas ou verticiladas; flores lilases a róseas; receptáculo cônico; carpopódio assimétrico,
proeminente ................................................................................... 5. Conocliniopsis prasiifolia
8’. Folhas alternas; flores amarelas ou cremes; receptáculo plano; carpopódio simétrico, inconspícuo

9. Brácteas involucrais em 2- séries; flores bilabiadas, amarelas, ramos do estilete truncados,
penicelados

10. Folhas 5-7 x 0,5-1 cm; ramos cilíndricos, não viscosos; invólucro campanulado; pápus
unisseriado ................................................................................. 13. Trixis antimenorrhoea
10’. Folhas 4-4,5 x 1,8-2 cm; ramos alados, viscosos; invólucro cilíndrico; pápus em mais de
uma série ............................................................................................... 14. Trixis vauthieri

9’. Brácteas involucrais em mais de duas séries; flores tubulosas, cremes, ramos do estilete
obtusos, papilosos, glabros..................................................8. Moquiniastrum oligocephalum

6’. Ramos do estilete agudos, pilosos, pilosidade prolongada abaixo do ponto de bifurcação
11. Folhas pinatífidas, hispidadas; sinflorescência em glomérulos ............6. Chresta pacourinoides
11’. Folhas inteiras, serradas ou dentadas; sinflorescência espiciforme, escorpióde ou paniculada

12. Folhas opostas; receptáculo cerdoso; pápus cerdoso .................  4. Blanchetia heterotricha
12’. Folhas alternas, receptáculo paleáceo; pápus barbelado ou paleáceo

13. Sinflorescência em panícula; invólucro 2-seriado; flores 3-4; cipsela glabra; pápus paleáceo
.................... ...................................................................................... 9. Gorceixia decurrens
13’. Sinflorescência escorpióde ou espiciforme; invólucro 3-seriado; flores 7-15; pápus barbelado

14. Sinflorescêcia em monocásio escorpióide; receptáculo glabro; corola vilosa ................
...................................................................................................... 8. Cyrtocymura harleyi

14’ Sinflorescência espiciforme; receptáculo ciliado; corola glabra .....................................
................................................................................................... 10. Lepidaploa chalybea

1. Ageratum conyzoides L., Sp. Pl. 839. 1753. (Fig. 19A).
Erva anual, 30-50 cm alt. Folhas opostas; lâmina 2,5–3,5 x 1–1,5 cm, oval, ápice agudo, margem

crenada, base aguda ou cuneada, membranácea, discolor, face adaxial pilosa, face abaxial pilosa; pecíolo 1-
1,5 cm. Sinflorescência terminal corimbiforme; capítulos homógamos, discoides, pedicelasdos, receptáculo
cerdoso, invólucro campanulado, 2-seriado, 4-5 x 3-4 mm; brácteas involucrais externas lineares, 3 x 1 mm,
as internas lanceoladas, 4 mm, ápice agudo, margem inteira, truncada, glabras. Flores 20-25, tubulosas,
monoclina, brancas, ca.2 mm, glabra; anteras 2 mm, apêndice do conectivo agudo, base sagitada, estilete 3
mm, ramos obtusos. Cipsela cilíndrica, 4-costada, 3-4 mm, serícea; pápus com 5 pálias lanceoladas, ca. 3
mm, alvo.

Distribuição. África, Ásia, América do Norte, América Central, Caribe (Kamboj & Souza, 2008). No
Brasil ocorre em todas as regiões (Castro et al., 2004; Teles & Bautista, 2006).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: inselbergue Monte Alto, 2/12/2003, J. Carvalho-Sobrinho
et. al. 177 (HUEFS); 16/09/2003, P.L. Ribeiro et. al. 52 (HUEFS).

2. Bidens pilosa L., Sp. Pl. 2: 832. 1753.
Erva anual, 0,3-1 m alt. Folhas opostas; lâmina 3-4 x 1,5-2 cm, oval, pinatissecta, ápice agudo,

membranácea, lóbulos sectados com margem inteira, base aguda, face adaxial viloso, face abaxial serícea;
pecíolo 6-10 mm. Sinflorescência terminal, capítulos heterógamos, radiados, pedicelados; receptáculo cerdoso,
invólucro campanulado, 2-seriado, 6-8 x 6-10 mm; brácteas involucrais externas lineares, ca. 6 mm; as mais
internas lanceoladas, ca. 5  mm, ápice agudo, margem inteira, truncadas, glabras. Flores 10-15; flores do
raio 4-5 mm, liguladas, pistiladas, amarelas, estilete ca. 3 mm, ramos obtusos, glabros, flor do disco, tubulosa,
monoclina, amarela, 4-5 mm, estilete ca. 4 mm, ramos obtusos, papilosos, anteras negras ca. 2 mm, apêndice
do conectivo agudo, base sagitada. Cipsela ca. 5 mm, fusiforme sem rostro, 4-costada, serícea, pápus
aristado, tricomas retrorsos,  estramíneo.
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Nativa da América Tropical, ocorre na América do Norte, América Central, África, Ásia, Argentina,
Uruguai, Peru, Colômbia, Venezuela, Caribe, sendo espontânea no Brasil (Nakajima et al. 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: Monte Alto 12/08/2003 A.C. Pereira et. al. 24 (HUEFS).

3. Blainvillea dichotoma  (Murray) Stewart, Proc. Calif. Acad. Sci. ser. 4, 2: 149. 1911. (Fig. 19B).
Arbusto ca. 1,5 m alt. Folhas opostas; lâmina 4,5-5,5 x 2-2,5 cm, oval, ápice agudo, margem crenada,

base aguda, membranácea, face adaxial seríceo, face abaxial pubescente, decorrente. Sinflorescência
paniculiforme; capítulos heterógamos, radiados, pedicelados, receptáculo cerdoso, invólucro cilíndrico, 2-
seriado, 5-8 x 4-5 mm; brácteas involucrais externas ovais, 5-6 x 2 mm, ápice agudo, margem ciliada, base
arredondada, seríceas; as internas 4-5 x 1-2 mm, ovais, ápice obtuso, margem ciliada, truncadas, serícea.
Flores 3-4; flor do raio ca. 3 mm, liguladas, pistiladas, amarelas, estilete ca. 3 mm, ramos obtusos, glabros,
flor do disco ca. 4 mm tubulosa, monoclina, branca; estilete ca. 3 mm, ramos obtusos, papilosos, anteras ca.
2 mm, apêndice do conectivo obtuso, base sagitada. Cipsela ca. 4 mm, 4-costada, serícea; pápus paleáceo,
ca. 2 mm, estramíneo.

Distribuição. Espécie de distribuição Pantropical. No Brasil ocorre nos estado do Pará, Bahia, Sergipe,
Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro (Lombardi & Gonçalves, 2000; Magenta
& Mondin, 2012).

Material exminado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: inselbergue Monte Alto 16/09/2003, P.L. Ribeiro et. al. 73
(HUEFS). Itatim: 25/02/1997, E. Melo et. al. 1926 (HUEFS). Milagres: morro Pé de Serra, 16/03/1997, F. França et.
al. 2165 (HUEFS). Iacú: 13/04/1997, E. Melo et. al. 2162 (HUEFS).

4. Blanchetia heterotricha DC., Prodr. 5: 75. 1836. (Fig. 19C).
Arbusto 0,8-1,5 m alt. Folhas alternas; lâmina 5–6 x 1,5–2 cm, oval, ápice obtuso, margem dentada,

base atenuada, membranácea, pubescente velutínea; pecíolo 6-9 mm. Sinflorescência paniculiforme; capí-
tulos homógamos, discoides, pedicelados, receptáculo cerdoso, invólucro cilíndrico, 3-seriado, 1-1,5 x 0,8-1
cm; brácteas involucrais externas elípticas, 2 x 2 mm, ápice agudo, margem ciliada, base arredondada,
serdosa; as internas ovais, 4 x 3 mm, ápice agudo, margem ciliada, base cuneada, cerdosa. Flores 10-13,
tubulosas, monoclinas, róseas, ca. 6 mm, anteras ca. 4 mm, apêndice do conectivo agudo, base sagitada,
estilete 5-7 mm, ramos agudos, seríceos. Cipsela ca. 4 mm, linear, 5-costada, seríceo, pápus cerdoso, ca. 2
mm, alvo.

Distribuição. Exclusiva do Brasil, em Caatinga e Cerrado, ocorrendo na Paraíba, Pernambuco, Bahia,
Alagoas e Sergipe (Loeuille, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Iaçú: morro da garrafa, 22/02/1997, E. Melo et. al. 20469 (HUEFS); 22/06/1997,
F. França et. al. 2322 (HUEFS).

5. Chresta pacourinoides (Mart. ex DC.) Sinischalchi & Loeuille, Phytoneuron 9:1-11, 2014. (Fig. 19D).
Erva bianual, 40-80 cm alt. Folhas alternas; lâmina 3,5-4 x 2-2,5 cm, oval, ápice agudo, margem

pinatífidas, base atenuada, membranácea, discolor, face adaxial seríceo, face abaxial pubescente; pecíolo 8-
10 mm. Sinflorescência em glomérulos; capítulos homógamos, discóides, pedicelados, receptáculo paleáceo,
pálea linear, ca. 10 mm, glabra, invólucro campanulado, 2-seriado, 1-1,5 x 1,5-2 cm; brácteas involucrais
externas lineares, 8 x 1 mm; as internas lanceoladas 8 x 1 mm, ápice agudo, margem inteira, base truncada,
glabra. Flores 20-25, tubulosas, monoclina, lilás, ca. 6 mm,  estilete ca. 14 mm, ramos agudos, papilosos,
anteras ca. 2 mm, apêndice do conectivo agudo, base truncada. Cipsela ca. 9 mm, cilíndrica, 5-costada,
pilosa, pápus paleáceo, ca. 6 mm, estramíneo.

Distribuição. Ocorre na Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte (Loeuille et. al.,
2014). Nos inselbergues parece ser bianual, sendo  freqüente entre as rochas, na base e encostas.

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: Monte Alto, 12/08/2003, A.C. Pereira et al. 15 (HUEFS).

6. Conocliniopsis prasiifolia (DC.) R.M.King & H.Rob., Phytologia 23: 308. 1972. (Fig. 19E).
Subarbusto 0,5-1 m alt. Folhas alternas; lâmina 1,5-2 x 0,9-1,2 cm, oval, ápice obtuso, margem crenada,

base truncada, membranácea, face adaxial glabrescente, face abaxial pubescente vilosa; pecíolo 5–8 mm.
Sinflorescência terminal em corimbos; capítulos homógamos, discoides, pedicelados, receptáculo cônico
glabro,  bisseriado, 3-5 x 4-5 mm; brácteas involucrais externas lineares, 3-4 x 1-2 mm, as internas lanceoladas,
4-5 x 1 mm, ápice agudo, margem ciliada, seríceas. Flores 22-26, tubulosas, monoclinas, róseas a liláses, ca.
4 mm, anteras ca. 3 mm, apêndice do conectivo agudo, base sagitada, estilete ca.4 mm, ramos obtusos,
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papilosos. Cipsela 5-6 mm, cilíndrica, 4-costada, serícea, pápus cerdoso, ca. 3-4 mm, alvo.
Distribuição. Gênero monoespecífico, está distribuído pelo Brasil, Colômbia e Venezuela. No Brasil

ocorre na Bahia, em Pernambuco e Alagoas (Ferreira, 2012).
Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro da Quixaba, 14/12/1996, E. Melo et al. 1874 (HUEFS); morro do
Leão, 27/10/1996; F. França et al. 1957 (HUEFS). Milagres: morro Pé de Serra, 15/03/1997; F. França et al. 2145
(HUEFS). Feira de Santana: Monte Alto, 02/12/2003, J. Carvalho-Sobrinho et al. 154 (HUEFS); 02/12/2003, J.
Carvalho-Sobrinho et al. 177 (HUEFS); 01/06/2004, F. França et al. 4985 (HUEFS); inselbergue Km 4, 13/05/2003,
A.K.A. Santos et al. 119 (HUEFS).

7. Cyrtocymura harleyi (H.Rob.) H.Rob., Proc. Biol. Soc. Wash. 100: 852. 1987. (Fig. 19F).
Subarbusto 0,5-1,5 m alt. Folhas alternas; lâmina 6-7 x 4-5 cm, oval, ápice obtuso, margem crenulada

erosa, base cordada, cartácea, face adaxial glabrescente, face abaxial lanosa; pecíolo 2-2,5 cm.
Sinflorescências em monocásios escorpióides; capítulos homógamos, discóides, sésseis, invólucro
campanulado, 3-seriado, 3 x 3-4 mm; brácteas involucrais imbricadas, externas ovais, ca. 1-2 mm, as inter-
nas lanceoladas, ca. 2 x 1 mm, ápice agudo, margem inteira, tomentosas, receptáculo plano-fimbriado.
Flores 15-20, tubulosas, lilases, 4-5 mm, esparso-viloso nas lacíneas, anteras ca. 3 mm apêndice do conectivo
agudo, base truncada, estilete 4 mm, ramos agudos, pilosos. Cipsela ca. 4 mm, obcônica, 7-costada, serícea,
pápus cerdoso, barbelado, 3 mm, alvo.

Distribuição. Espécie restrita à Bahia e Minas Gerais (Soares, 2012). Na área de estudo foi coletada
em Caatinga, nas encostas dos inselbergues.

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro do Agenor, 14/04/2000,  C. Correia et al. 11 (ALCB); 26/11/1995,
F. França et al. 1472 (HUEFS); 14/10/1995, F. França et al. 1391 (HUEFS); morro da Torre 9/11/1996, E. Melo et al.
1835 (HUEFS). Milagres: morro Pé de Serra, 15/03/1997, F. França et al. 2146 (HUEFS).

8. Delilia biflora (L.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 1: 333. 1891. (Fig. 19G).
Erva 0,5-1 m alt. Folhas opostas; lâmina 5-5,5 x 2-2,5 cm, oval, ápice obtuso, margem dentada, base

aguda, membranácea, face adaxial glabrescente, face abaxial pubescente, serícea; pecíolo 8-10 mm.
Sinflorescência terminal em cimeiras; capítulos heterógamos, radiados, pedicelados, receptáculo cerdoso,
invólucro cilíndrico, 2-seriado, 5 x 4 mm, brácteas involucrais externas ovais, 3 x 2 mm, ápice agudo, mar-
gem crenada, base truncada, ciliadas, as internas ovais, 3 x 1 mm , ápice obtuso, margem crenada, base
truncada, ciliada. Flores 2-3, flores do raio liguladas ca. 2 mm, pistiladas, amarelas, estilete ca. 3 mm, ramos
agudos, glabros, flor do disco ca. 2 mm tubulosa, moclina, estilete ca.3 mm, ramos agudos papilosos, anteras
1 mm, apêndice do conectivo agudo, base sagitada. Cipsela ca. 4 mm, alada, 4-costada, glabra, pápus
cerdoso, ca. 3 mm, alvo.

Distribuição. No Brasil ocorre no Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia, Alagoas,
Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul (Magenta, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: inselbergue Monte Alto, 12/08/2003, A.C. Pereira et al. 16
(HUEFS); inselbergue Km 4, 4/06/1994, E. Melo et al. 1089 (HUEFS).

9. Moquiniastrum oligocephalum (Gardner) G. Sancho, Phytotaxa 147 (1): 31, 2013 (Fig. 19I).
Arbusto ou arvoreta, 1,5-3 m alt. Folhas alternas; lâmina 5-6 x 2,5-3 cm, elíptica, ápice agudo, mar-

gem inteira, base atenuada, cartácea ou sub-coriácea, discolor, face adaxial glabra, face abaxial tomentosa;
pecíolo 6-10 mm. Sinflorescência axilar em paniculiforme; capítulos discóides, homógamos, pedicelados,
receptáculo côncavo, glabro, invólucro cilíndrico, 5-seriado, 8-10 x 6-7 mm; brácteas involucrais imbricadas,
as externas ovais, 2-3 x 1 mm, as internas lanceoladas, 4-5 x 1 mm, ápice agudo, margem inteira, seríceas.
Flores 7-10, tubulosas, monoclinas, creme-amareladas, corola 5-6 mm, glabra, anteras 2-3 mm, apêndice do
conectivo apiculado, base caudada, estilete 7-9 mm, obtuso, papiloso. Cipsela 8-9 mm, cilíndrica 5-6 costada,
pubescente, pápus cerdoso, 2-3 seriado ca. 5 mm, estramínio.

Distribuição. Venezuela e Brasil, nos estados de Ceará, Pernambuco, Paraíba e Bahia (Cabrera,
1971; Cabrera & Klein, 1980; Sancho & Roque, 2012). Ocorre na mata de encosta e ápice dos inselbergues.

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro do Agenor, 21/04/1996, F. França et al. 1621 (HUEFS); 14/10/
1995, F. França et al. 1395 (HUEFS); morro do Leão, 26/10/1996, F. França et al. 1952 (HUEFS); morro das Tocas,
24/02/1996, E. Melo et al. 1438 (HUEFS). Santa Terezinha: morro do Cruzeiro, 13/11/1997, E.B. Miranda et al. 12
(HUEFS).
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10. Gorceixia decurrens Baker, in Journ. Bot. 20:  225. 1882. (Fig. 19J).
Arbusto 2-3 m alt. Folhas alternas; lâmina 10-13 x 5-7 cm, oval ou elíptica, ápice agudo, margem

dentada, base aguda, membranácea ou cartácea, discolor, face adaxial seríceo, face abaxial pubescente,
velutina, decorrente. Sinflorescência paniculiforme; capítulos homógamos, receptáculo paleáceo, linear-
lanceolada, 4-5 mm x 1 mm, glabra, invólucro campanulado, 2-seriado, 5-6 x 4-5 mm; brácteas involucrais
externas, 4 x 3 mm, as internas, 5 x 2 mm, ovais, ápice obtuso, margem crenada, truncadas, velutíneas.
Flores 3-4, monoclinas, brancas, ca. 6 mm, corola ciliada, anteras ca. 2 mm, apêndice do conectivo agudo,
base sagitada, estilete ca. 5 mm, ramos do estilete obtusos, híspidos, amarelo. Cipsela ca. 2 mm, cilíndrica,
4-costada, glabra, pápus paleáceo, ca. 2 mm, estramíneo.

Distribuição. Exclusiva do Brasil, em Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica, nos estados da Bahia,
Minas Gerais e Espírito Santo (Loeuille & Dematteis, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Iaçú: morro Laje Preta 12/03/2005, F. França et. al. 5157 (HUEFS).

11. Lepidaploa chalybaea (Mart. ex DC.) H.Rob., Proc.Biol.Soc.Wash. 103: 485. 1990. (Fig. 19I-J).
Arbusto 0,5-1 m alt. Folhas alternas; lâmina 1–1,5 x 0,4–0,5 cm, lanceolada, ápice agudo, margem

inteira, base atenuada, membranácea, face adaxial e abaxial seríceas; pecíolo 7-10 mm. Sinflorescência
terminal, espiciforme; capítulos homógamos, discóides, pedicelados, receptáculo ciliado, invólucro cilíndrico,
3- seriado, 5-7 x 5-8 mm; brácteas involucrais externas triâgulares, 2-3 x 1 mm, ápice agudo, margem
ciliada, cerdosa, as internas lanceoladas, 5-6 x 1-2 mm, ápice agudo, margem inteira, glabrescente. Flores 7-
9, tubulosas, monoclinas, roxas, 6-7 mm, corola glabra, anteras 3-4 mm, apêndice do conectivo agudo, base
sagitada, amarela, estilete 6-7 mm, ramos obtusos, puberulosos. Cipsela 8-9 mm, cilíndrica, vilosa, pápus
cerdoso, ca.7 mm barbelado, alvo.

Distribuição. Exclusiva do Brasil, Piauí, Ceará, Pernambuco e Bahia, em Cerrado (Teles & Bautista,
2000; Rodal & Nascimento, 2002; Pitrezi, 2006; Dematteis & Almeida, 2012). Nos inselbergues ocorre na
base e no ápice.

Material examinado: Brasil. Bahia. Milagres: morro Pé de Serra, 25/10/1997, F. França et al. 2406 (HUEFS). Itatim:
morro da Torre, 10/11/1996, E. Melo et al. 1846  (HUEFS). Feira de Santana: morro Monte Alto, 01/06/2003, F.
França et al. 4983 (HUEFS); 16/09/2003, P.L. Ribeiro et al. 60 (HUEFS).

12. Tridax procumbens L., Sp. Pl: 900. 1753. (Fig. 19L).
Erva 30-60 cm alt. Folhas opostas; lâmina 1,5-2,5 x 0,5-1 cm, elíptica, ápice agudo, margem dentada,

base atenuada, membranácea, face adaxial e abaxial pubescentes, seríceas; pecíolo 8-10 mm. Sinflorescência
axilar em racemos; capítulos longo peduculados heterógamos, radiados, pedicelados, receptáculo paleáceo,
páleas liner-lanceoladas, ca. 8 x 10 mm, invólucro cilíndrico, 3-seriado, 6-10 x 5-10 mm; brácteas involucrais
externas lanceoladas, 4-5 x 1-2 mm, ápice agudo, margem inteira, pilosas, as internas oblongas, 5-6 x 1-2
mm, ápice arredondado, margem inteira, pubescentes. Flores 25-3, flores do raio ca. 6 mm, liguladas, pistiladas,
cremes, corola ca. 7 mm, glabra, flores do disco ca. 4 mm, bilabiadas, monoclinas, amarelas, corola ca. 7
mm, glabra, anteras ca. 3 mm, apêndice do conectivo agudo, base sagitada, estilete ca. 5 mm, ramos agudos,
papilosos. Cipsela ca. 10 mm, cilíndrica, 5-costada, pubescente, pápus plumoso, 6 mm.

Distribuição. Ocorre nas regiões tropicais e subtropicais da América do Sul, indo até o México.
Considerada invasora no Brasil (Pereira & Melo, 2009).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: Monte Alto,  12/08/2003, A.C. Pereira et al. 18 (HUEFS); 16/
09/2003, P.L. Ribeiro et al. 56 (HUEFS).

13. Trixis antimenorrhoea (Schrank) Mart. ex Baker, Fl. bras. 6 (3): 385. 1884. (Fig. 19M).
Arbusto 0,6-2 m alt.; ramos cilíndricos, não viscosos. Folhas alternas; lâmina 4,0-4,5 x 1,8-2 cm,

oblonga, ápice agudo, margem denticulada, base atenuada, cartácea, face adaxial glabrescente, face abaxial
velutina, séssil. Sinflorescência paniculiforme; capítulos homógamos, discoides, pedicelados, receptáculo
cerdoso, invólucro cilíndrico, bisseriado 9-10 x 5-6 mm; brácteas involucrais externas lanceoladas, 3-4 x 1
mm, as internas lanceoladas, 6-8 x 1-2 mm, ápice agudo, margem ciliada, côncavas. Flores 11-13, bilabiadas
(3+2), monoclinas, amarelas, corola 6-7 mm, glabra, anteras ca. 4 mm, apêndice do conectivo agudo, base
caudada, estilete ca. 5 mm, ramos truncados, penicelados, papilosos, amarelo. Cipsela ca. 9 mm, cilíndrica,
inconspícua, pápus cerdoso, ca. 1 mm, estramíneo.



116 Flora de Inselbergues

Distribuição. Argentina, Bolívia, Colombia e Brasil, nos estados de Ceará, Pernambuco, Bahia, Goiás,
Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná
(Monge, 2012). Segundo Katinas (1996), essa é uma espécie heliófila, que ocorre em áreas abertas,
afloramentos rochosos, margem de rios.

Material examinado: Brasil. Bahia. Iaçú: morro da Garrafa, 23/02/1997, E. Melo et al. 2112 (HUEFS). Itatim: morro
da Quixaba, 14/10/1996, E. Melo et al. 1872 (HUEFS). Feira de Santana: Monte Alto, 5/05/2005, A.P.L. Couto et
al. 55 (HUEFS).

14. Trixis vauthieri DC., Prodr. 7: 69. 1838. (Fig. 19N).
Arbusto 1-2,5 m alt.; ramos alados, viscosos. Folhas alternas; lâmina  5-7 x 0,5-1 cm, linear-lanceolada,

ápice agudo, margem denticulada, base decorrente, membranácea, face adaxial viloso, face abaxial serícea,
séssil. Sinflorescência paniculiforme; capítulos homógamos, discóides, pedicelados, receptáculo cerdoso,
invólucro campanulado, 2-seriado, 8-10 x 2-4 mm; brácteas involucrais externas lineares, 3-10 x 1-3 mm; as
internas lanceoladas, 5-7 x 1-4 mm, ápice agudo, margem ciliada, curto-seríceas. Flores 11-13, bilabiadas
(3+2), monoclinas, amarelas, corola 8-10 mm, glabra, anteras 5-7 mm, apêndice do conectivo obtuso, base
caudada, estilete 6-9 mm, ramos truncados, penicelados. Cipsela 8-10 mm, estipitada, 5-costada, muricada,
pápus cerdoso, ca. 10 mm, paleáceo.

Distribuição. espécie restrita ao Brasil e ocorre nos estados do Piauí, Bahia, Minas Gerais e São
Paulo (Katinas, 1996; Hind, 2000; Monge, 2012). Predomina nas regiões serranas e se comporta como
espécie heliófila. Nos inselbergues, ocorre nas fissuras das rochas, nas encostas e ápice dos morros.

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro do Agenor 14/10/1995, F. França et al. 1406 (HUEFS); 01/09/
1996, F. França et al. 1805 (HUEFS); 29/09/1996, F. França et al. 1867 (HUEFS); morro das Tocas, 14/10/1995, F.
França et al. 1381 (HUEFS); 31/08/1996, F. França et al. 1790 (HUEFS).

15. Wedelia alagoensis Baker, in Mart. Fl. bras. 6 (3): 187. 1884. (Fig. 19O).
Erva 0,5-1,5 m alt. Folhas opostas; lâmina 5-6 x 2-3 cm, oval, ápice acuminado, margem crenada,

base aguda, membranácea, face adaxial híspida, face abaxial serícea; pecíolo 8-10 mm. Sinflorescência em
panículas; capítulos heterógamos, radiados, pedicelados; receptáculo cerdoso, invólucro campanulado, 3-
seriado, 1-2 x 0,8-1,0 cm; brácteas involucrais externas ovais, 7-8 x 6 mm, ápice agudo, margem ciliada,
truncada, as internas ovais, 8-9 x 7 mm, ápice agudo, margem inteira, truncada. Flores 15-19, flores do raio
ca. 9 mm, liguladas, pistiladas, amarelas, glabras, estiletes ca. 5 mm, ramos agudos, glabros, flores do disco
5-7 mm, tubulosas, monoclinas, amarelas, glabras, estiletes ca. 7 mm, ramos agudos, glabros, anteras negras
ca.3 mm, apêndice do conectivo obtuso, base truncada. Cipsela ca. 3 mm, cilíndrica, 4-costada, serícea,
pápus coroniforme, ca. 1 mm, estramíneo.

Distribuição. Espécie exclusiva do Brasil, encontrada na Bahia, Pernambuco e Alagoas (Gomes et
al., 2006; Bringel Jr. & Mondin, 2012). Nos inselbergues ocorre na mata da base, em locais sombreados.

Material examinado: Brasil. Bahia. Iaçu: morro da Garrafa, 22/06/1997, F. França et al. 2331 (HUEFS). Itatim:  25/
02/1997, E. Melo et. al. 1961 (HUEFS).

BEGONIACEAE

Efigênia de Melo

Chave de identificação para as espécies

1. Folhas até 6 cm, margem crenada ........................................................................... 2. Begonia saxicola
1’. Folhas acima de 6 cm, margem inteira ou lobada ...............................................  1. Begonia reniformis

1. Begonia reniformis Dryand., Trans. Linn. Soc. London, Bot. 1: 161. 1791. (Fig. 20A-B).
Erva ereta, terrestre, 0,5-2 m alt.; ramos pubescentes, avermelhados nos ápices. Folhas simples,

alternas, lobadas, com estípulas; lâmina 10-20 x 15-30 cm, lobado-ovalada, ápice agudo ou obtuso, base
cordado-lobada, assimétrica, membranácea, margem inteira ou irregularmente lobada, pubescdente em ambas
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as faces; pecíolo longo, 4-20 cm, pubescente; estípula membranácea, escariosa, caduca. Inflorescência
terminal, cimas dicotômicas, sucessivas, densifloras, pedúnculos longos, 20-40 cm, pubescentes, avermelhados,
brácteas ausentes, pedicelos 0,5-1 cm, bractéolas diminutas, caducas. Flores pequenas, vistosas, brancas ou
branco-rosadas, 0,5-1 cm, unissexuadas, zigomorfas, assimétricas, perianto diclamídeo, petalóide, 4 sépalas
livres, 2 externas e 2 internas, estames numerosos, exclusos, anteras bitecas, rimosas, basifixas, flores
femininas com 2 sépalas maiores que as 4 pétalas, gineceu tricarpelar, estilete inteiro, estigmas bilobados,
disco nectarífero ausente, ovário ínfero, trilocular, vários óvulos por lóculo, placentação axial. Fruto 0,5-1,5
cm, cápsula loculicida, com 3 alas membranáceas desiguais, glabro, sementes numerosas, oblongas, mar-
rons.

Distribuição. Exclusiva do Brasil, nos estados de Pernambuco, Ceará, Minas Gerais, Rio Grande do
Sul, em Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica (Jacques, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: inselbergue Monte Alto, 05/05/2005, A.P.L. Couto et al. 46
(HUEFS); Itatim: morro da Torre, 09/11/1996, E. Melo et al. 1834 (HUEFS); morro da Quixaba, 14/12/1996, E. Melo
et al. 1877 (HUEFS), 30/08/1997, F. França et al. 2342 (HUEFS); morro do Bastião, 19/07/1997, F. França et al.
2210 (HUEFS).

2. Begonia saxicola A. DC., Ann. Sci. Nat., Sér. 4, Bot. 11: 144. 1859. (Fig. 20C).
Erva ereta rupícola ou epífita  10-40 cm alt.; ramos glabros, avermelhados. Folhas simples, alternas,

inteiras, com estípulas; lâmina 1,5-5,5 x 1-2,5 cm, elíptica, ápice agudo, base obtusa, assimétrica, conduplicada,
crassa, margem crenada, glabra; pecíolo curto, 0,5-1 cm, ascendente, avermelhado, glabro; estípula
membranácea, escariosa, caduca. Inflorescência terminal, cimas dicotômicas, sucessivas, densifloras,
pedúnculos 3-8 cm, glabros, avermelhados, brácteas ausentes, pedicelos 0,5-1 cm, bractéolas diminutas,
caducas. Flores pequenas, vistosas, brancas ou branco-rosadas, 0,5-1 cm, unissexuadas, zigomorfas,
assimétricas, perianto diclamídeo, petalóide, 4 sépalas livres, 2 externas e 2 internas, estames numerosos,
exclusos, anteras bitecas, rimosas, basifixas, flores femininas com 2 sépalas maiores que as 4 pétalas,
gineceu tricarpelar, estilete inteiro, estigmas bilobados, disco nectarífero ausente, ovário ínfero, plurilocular,
vários óvulos por lóculo, placentação axial. Fruto 0,5-1,5 cm, cápsula loculicida, com 3 alas membranáceas
desiguais, glabro, sementes numerosas, oblongas, marrons.

Distribuição. Nordeste do Brasil, em Ceará, Paraíba, Pernambuco e Bahia (Jacques, 2012). Nos
inselbergues foi observada crescendo sobre rochas, entre as fendas e ocasionalmente como epífita sobre
licuris, nos platôs e encostas dos morros.

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: inselbergue Monte Alto, 02/12/2003, J. Sobrinho et al. 146
(HUEFS). Itatim: morro das Tocas, 28/09/1996, F. França et al. 1843 (HUEFS); morro da Quixaba, 21/03/1997, E.
Melo et al. 1882 (HUEFS).

BIGNONIACEAE
Milene Maria Silva Castro

Chave para a identificação das espécies

1. Árvore ou arbusto ereto
2. Folhas digitadas, 3-5-folioladas, corola lilás a roxa, no mínimo 4,5 cm de compr. ................................
......................................................................................................... 11. Handroanthus selachidentatus
2.’ Folhas 3-folioladas, corola rósea, no máximo 2,5 cm de compr. .................. 7. Fridericia bahiensis

1’. Arbusto escandente ou liana
3. Folhas pinadas a bipinadas ...................................................................... 12. Jacaranda jasminoides
3’. Folhas 1-3-folioladas

4. Flores amarelas
5. Pseudo-estípulas presentes; ovário estipitado ..................................... 3..Anemopaegma laeve
5’. Pseudo-estípulas ausentes

6. Inflorescências racemosas ....................................................... 1.Adenocalymma comosum
6’. Flores isoladas ..................................................................... 2. Adenocalymma coriaceum
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4’. Flores róseas a roxas
7. Gavinha trifurcada no ápice, terminada em garras .................... .6. Dolichandra unguis-cati
7’. Gavinhas simples

8. Pseudo-estípulas imbricadas subuladas
9. Ramos cilíndricos; folíolos membranáceos ........................ 4. Bignonia convolvuloides
9’. Ramos quadrangulares; folíolos coriáceos ........................... 5. Bignonia sciuripabula

8’. Pseudo-estípulas ausentes
10. Folíolos com nervação palminérvia ...................................... 8. Fridericia celastroides
10’. Folíolos com nervação peninérvia

11. Folíolos com glândulas pateliformes na face abaxial na base próximo das nervuras
13. Tanaecium selloi
11’. Folíolos eglandulares

12. Cálice com glândulas pateliformes no ápice, tomentoso, tricomas tectores simples;
corola no máximo 2 cm de comprimento ..............................9. Fridericia cinerea
12’. Cálice eglanduloso, glabro com tricomas tectores multicelulares apenas no ápice,
corola com no mínimo 6 cm de comprimento ............... .10. Fridericia dichotoma

1.  Adenocalymma comosum (Cham.) DC., Prodr. 9: 201. 1845. (Fig. 20D).
Lianas; ramos cilíndricos, estriados, pubérulos, algumas vezes com área interpeciolar contendo glân-

dulas esparsadas; pseudo-estípulas ausentes. Folhas 2-3-folioladas, folíolos 8,5 x 3,5 cm; lâmina oblongo-
elíptica, ápice agudo a arredondado, mucronulado, margem inteira, plana, base cuneada a arredondada,
cartácea, nervação peninérvia, face adaxial glabra, face abaxial com tricomas simples nas nervuras e lepidota
no limbo, glândulas pateliforme esparsas no limbo, sem domácias; pecíolo ca. 1,3 cm, pubérulo, peciólulos
ca. 1 cm, pubérulos, gavinhas simples. Inflorescência em racemos simples, axilar, laxa, pauciflora; pedúnculo
e pedicelo pubérulos, tricomas tectores simples. Flores amarelas, 5-7 cm, cálice 9 x 6 mm, coriáceo, cilíndri-
co, estriado, 5-dentado, dentes inconspícuos, pubescente, com glândulas no ápice, corola infundibuliforme,
pubescente com tricomas multicelulares; porção livre dos estames dorsais ca. 1,4 cm, porção livre dos
estames ventrais ca. 1,2 cm, porção livre do estaminódio ca. 3 mm; disco nectarífero anelar, sem estipe,
ovário cilíndrico, lepidoto, estilete ca. 2,5 cm, estigma lanceolado. Frutos não vistos.

Adenocalymma comosum mais se assemelha com Anemopaegma laeve por ambas apresentarem
flores com corola amarela, porém diferem, pelo ovário estipitado e pseudo-estípulas foliáceas encontrados
em A. laeve caracteres ausentes em A. comosum. Foi encontrada na área em estudo com botões florais em
fevereiro e com flores em outubro.

Distribuição. Espécie exclusiva do Brasil, ocorrendo na Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, São
Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Cararina (Lohmann, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro das Tocas, 24/02/1996, E. Melo et al. 1437 (HUEFS). Milagres:
morro Pé de Serra, 25/10/1997, F. França et al. 2420 (HUEFS).

2. Adenocalymma coriaceum A.DC., Prodr. 9: 202. 1845. (Fig. 20E-F).
Lianas; ramos cilíndricos, glabros, com lenticelas; pseudo-estípulas ausentes. Folhas 2-3-folioladas,

folíolos 5-8 x 3-5 cm; lâmina elíptica, ápice agudo, mucronulado, margem inteira, espessada, base aguda,
cuneada ou obtusa, coriácea, nervação peninérvia, proeminente, face adaxial e abaxial glabras, glândulas
pateliformes esparsas no limbo, sem domácias, não buladas; pecíolo ca. 1-2 cm, pubérulo, peciólulos ca. 1
cm, pubérulos, gavinhas simples. Inflorescência reduzida a flor isolada; pedúnculo e pedicelo pubérulos.
Flores vistosas, 5-6 cm, amarelas, zigomorfas, pentâmeras, cálice cilíndrico, coriáceo, truncado, pubescente,
tricomas tectores simples, corola membranácea, infundibuliforme, amarela, glabra, porção livre dos estames
dorsais tecas ca. 5 mm, porção livre do estaminódio ca. 3 mm; disco nectarífero ca. 1 x 3 mm, anelar, sem
estipe; ovário ca. 3 x 3 mm, cilíndrico, lepidoto, estilete ca. 2,5 cm, estigma ca. 3 x 3 mm, lanceolado. Fruto
10-25 x 4-6 cm, cápsula cilíndrica, valvas coriáceas, glabras, sementes aladas.

Distingue-se por ter as margens não diferenciadas do restante do limbo foliar, ao contrário de A.
marginata, que não ocorre na área.
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Distribuição. Exclusiva do Brasil, ocorrendo na Bahia e Espírito Santo, em Mata Atlântica (Lohmann,
2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: Monte Alto, 28/09/2004, F. França et al. 5078 (HUEFS); 04/
06/1995, F. França et al. 1219 (HUEFS); 08/04/2003, A.K.A. Santos et al. 67 (HUEFS); 06/05/2003, A.K.A. Santos
et al. 110 (HUEFS); 13/05/2003, A.K.A. Santos et al. 127 (HUEFS); 18/03/2006, E. Melo et al. 4309 (HUEFS); 23/
10/2005, E. Melo et al. 4133 (HUEFS).

3. Anemopaegma laeve DC., Prodr. 9: 189. 1845. (Fig. 20G).
Lianas; ramos glabros, sem lenticelas, área interpeciolar sem glândulas; pseudo-estípulas foliáceas

bem desenvolvidas, 5-10 x 5-10 mm, pubérulas. Folhas 2-folioladas; folíolos 3-4,5 x 2-3 cm; lâmina oval,
ápice agudo a levemente emarginado, margem inteira, revoluta, base cordada, coriácea, concolor, nervação
peninérvia, faces adaxial e abaxial glabras a lepidotas; face abaxial com nervura principal proeminente sem
glândulas na base das nervuras, sem domácias, não buladas; pecíolo ca. 2 cm, pubérulo, peciólulos ca. 4 mm,
pubérulos, gavinhas simples. Inflorescência axilar, racemos simples ou dicásio, laxa, pauciflora; pedúnculo e
pedicelo glabros. Flores 2,5-5,5 cm, tubo amarelo e lacínios creme, cálice ca. 1 cm, coriáceo, campanulado,
truncado, glabro, sem glândulas no ápice, não estriado, corola subcarnosa com lacínios membranáceos, tubular-
campanulada, tricomas peltados externamente; porção livre dos estames dorsais ca. 2 cm, porção livre dos
estames ventrais ca. 1 cm, porção livre do estaminódio ca. 4 mm; disco nectarífero ca. 1 mm, estipe ca. 2
mm, ovário ca. 2 mm, ovóide, glabro, estilete ca. 4,5 cm, estigma lanceolado. Fruto ca. 8 x 4,5 cm, cápsula
oval a orbicular, compressa, coriácea, glabra, cálice persistente, sementes arredondadas, aladas.

Distribuição. Espécie do Brasil, ocorrendo exclusivamente na região semiárida, nos estados do
Maranhão, Piauí, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Bahia e Minas Gerais (Silva & Queiroz, 2003; Lohmann,
2012). Na área em estudo foi encontrada com flores de dezembro a abril e com fruto em março.

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro do Agenor, 28/01/1996, F. França et al. 1532 (HUEFS); 30/03/
1996, E. Melo et al. 1547 (HUEFS); morro das Tocas, 27/01/1996, F. França et al. 1509 (HUEFS); 14/04/1995, E.
Melo et al. 1167 (HUEFS); 16/12/1995, E. Melo et al. 1371 (HUEFS); 25/02/1996, E. Melo et al. 1488 (HUEFS).

4. Bignonia convolvuloides (Bureau & K.Schum.) L.G.Lohmann, Ann. Missouri Bot. Gard. 99: 121. 2014.
(Fig. 20H).

Lianas; ramos glabros, algumas vezes com a área interpeciolar contendo glândulas esparsadas; pseudo-
estípulas 3-10 mm, escamiforme, subulada e imbricadas. Folhas 1-2-folioladas, folíolos 5-9,5 x 2-4,7 cm;
lâmina  oblongo-elíptica, ápice agudo a acuminado e mucronulado, margem inteira, levemente ondulada a
plana, base cuneada, membranácea, nervação peninérvia, face adaxial e abaxial pubérulas, nervação proe-
minente, sem glândulas, sem domácias, não buladas; pecíolo ca. 1 cm, glabro, peciólulos ca. 3 mm, pubescentes,
gavinhas simples. Inflorescência terminal ou axilar, corimbos simples ou flores geminadas, pauciflora;
pedúnculo e pedicelo pubescente, Flores lilases ou rosadas, 6-7 cm, cálice ca. 5 x 5 mm, membranáceo,
campanulado, 5-dentado, dentes conspícuos, pubescente, sem glândulas, corola membranácea,
infundibuliforme, com tubo internamente branco, glabra; porção livre dos estames dorsais ca. 1,5 cm, porção
livre dos estames ventrais ca. 1 cm, porção livre do estaminódio ca. 3 mm; disco nectarífero anelar, ovário
ca. 4 mm, cilíndrico, lepidoto, estilete ca. 2 cm, estigma lanceolado. Frutos não vistos.

Espécie caracterizada pelos folíolos predominantemente simples, em geral multiflora e pelas pseudo-
estípulas subuladas, imbricadas.

Distribuição. No Brasil ocorre  nos estados de Pernambuco, Bahia, Mato Grosso, Goiás, Distrito
Federal e Minas Gerais, em Cerrado e Mata Atlântica (Lohmann, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro das Tocas, 25/11/1995, F. França et al. 1439 (HUEFS); 28/09/
1996, F. França et al. 1825 (HUEFS); morro da Quixaba, 15/12/1996, E. Melo et al. 1907 (HUEFS).

5. Bignonia sciuripabula (K.Schum.) L.G.Lohmann, in O. Hokcne, P.E.Berry & O.Huber (eds.), Nuevo
Cat. Fl. Vasc. Venezuela: 272. 2008. (Fig. 20I).

Lianas; ramos quadrangulares, glabros, sem lenticelas, área interpeciolar sem glândulas; pseudo-
estípulas ca 3 mm, subuladas, escamiformes, imbricadas, glabra. Folhas 2-folioladas, folíolos ca. 7 x 4 cm;
lâmina elíptica ou oblonga, ápice acuminado, mucronulado, margem inteira, levemente ondulada, base cuneada,
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coriácea, concolor, nervação peninérvia, face adaxial glabra, face abaxial lepidota, sem glândulas, sem
domácias, não bulada; pecíolo ca. 1 cm, glabro, peciólulos ca.1 cm, glabros, gavinhas simples. Inflorescência
terminal, racemos simples, laxa, pauciflora; pedúnculo e pedicelo glabros. Flores 5-7 cm, lilases, cálice ca. 5
x 7 mm, coriáceo, campanulado, 5-dentado, dentes conspícuos, lepidoto, sem glândulas no ápice, não estriado,
corola membranácea, infundibuliforme, pubescente, tricomas multicelulares e glandulares, externamente
ca. de 2/3 da região mediana-superior da corola densamente tomentosa, ca. 1/3 da corola região basal
protegida pelo cálice glabra; porção livre dos estames dorsais ca. 1,2 cm, porção livre dos estames ventrais
ca.1,0 cm, porção livre do estaminódio ca. 3 mm, disco nectarífero anelar, ovário ca. 4 x 2 mm, cilíndrico,
muricado, estilete ca. 2,0 cm, estigma lanceolado. Fruto 4 x 2 cm, cápsula oblonga ou cilíndrica, coriácea,
muricada, espinescente, cálice caduco, sementes não vistas.

Caracteriza-se pelos ramos quadrangulares e folíolos coriáceos. Assemelha-se com B. convolvuloides
pelas pseudo-estípulas subuladas e imbricadas, mas difere pelos ramos cilíndricos, folíolos pubérulos e
inflorescência em corimbo ou flores geminadas em B. convolvuloides, contrastando com ramos
quadrangulares, folíolos glabros e inflorescência em racemos em B. sciuripabula.

Distribuição. Sul da América Tropical (Lohmann, 2008). No Brasil ocorre nos estados do Pará, Ama-
zonas, Tocantins, Maranhão, Piauí, Bahia, Alagoas, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do
Sul, Minas Gerais, Espírito do Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul
(Lohmann, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro do Agenor, 28/01/1996, F. França et al. 1546 (HUEFS). Material
adicional: Brasil. Bahia. Abaíra: estrada Catolés-Abaíra, ladeira da Barriguda, 13/11/1992, W. Ganev 1431 (HUEFS).

6. Dolichandra unguis-cati (L.) L.G.Lohmann, Nuevo Cat. Fl. Vasc. Venezuela : 273. 2008. (Fig. 20J).
Lianas; ramos cilíndricos, não estriados, glabros, com lenticelas proeminentes, área interpeciolar com

glândulas esparsadas; pseudo-estípulas ausentes. Folhas 2-folioladas, folíolos e inflorescência saindo de
braquiblasto, folíolos 4,4,5 x 5,5 cm; lâmina oval a elíptica, ápice agudo, margem serrilhada, plana, base
cordada a rômbica, membranácea, concolor, nervação peninérvia, face adaxial glabra, face abaxial com
tricomas esparsos nas nervuras, nervação proeminente em ambas as faces, glândulas na base das folhas,
sem domácias, não buladas; pecíolo ca. 2,5 cm, glabro, peciólulos 2-2,5 cm, glabros, gavinhas 3-furcadas no
ápice, terminada em garras. Inflorescência axilar, em tirso, pauciflora; pedúnculo e pedicelo glabros,
inflorescências laterais em dicásio. Flores alvo-esverdeadas a verde-amareladas, cálice ca. 1 x 1,5 mm,
membranáceo, campanulado, truncado, glabro, sem glândulas, não estriado, corola 4-5 x 3-3,5 cm,
membranácea, infundibuliforme, glabra, ciliada no ápice com tricomas bífidos; porção livre dos estames
dorsais ca. 2,1 cm, porção livre dos estames ventrais ca. 1,2 cm, porção livre do estaminódio ca. 6 mm; disco
nectarífero anelar, sem estipe, ovário ca. 5 x 1 mm, cilíndrico, piloso; estilete ca. 1,8 cm, estigma lanceolado.
Fruto 40-71 x 0,8 cm, cápsula linear, coriácea, glabra, cálice persistente, sementes transversalmente elípticas,
alas hialinas.

Dolichandra unguis-cati é uma espécie fácil de ser reconhecida principalmente pelas gavinhas
trifurcadas em forma de garra no ápice, bem como, pela corola amarela e pelos braquiblastos. Foi encontra-
da com flores em e com frutos em janeiro, agosto e dezembro.

Distribuição. No Brasil é amplamente distribuída, ocorrendo nos estados de Roraima, Amapá, Pará,
Amazonas, Tocantins, Acre, Rondônia, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco,
Bahia, alagoas, Sergipe, Mato Grosso, Goiás, distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Espírito
Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do sul (Lohmann, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro do Agenor, 28/11/1996, F. França et al. 1535 (HUEFS); morro das
Tocas, 16/12/1996, E. Melo et al. 1384 (HUEFS). Milagres: morro Tyresoles, 30/08/1996, M.A Mayworm 12
(HUEFS).

7. Fridericia bahiensis (Schauer ex DC.) L.G. Lohmann, Ann. Missouri Bot. Gard. 99: 123. 2014. (Fig.
20K).

Árvore 5-6 m alt.; ramos glabros a pubescentes, área interpeciolar com glândulas; pseudo-estípulas
ausentes. Folhas 3-folioladas, folíolos 7-8 x 2,5-4 cm; lâmina membranácea, centrais elípticas e laterais
assimétricas, ápice acuminado, margem inteira, plana, base dos folíolos centrais cuneadas, e dos folíolos
laterais oblíquas, nervação peninérvia, concolores, faces adaxial e abaxial lepidotas ou pubescentes, tricomas
multicelulares, face adaxial nervuras primárias e secundárias proeminente com glândulas na base das nervuras,
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na face abaxial, sem domácias, não buladas; pecíolo ca. 6,2 cm, pubescente, peciólulo central ca. 1,5 cm e
laterais 5 mm, pubescentes, tricomas simples, sem gavinhas. Inflorescência terminal, em tirso, laxa, multiflora;
inflorescências parciais em dicásios; pedúnculo e pedicelo pubescentes, Flores 2-2,5 cm, rosadas, cálice ca.
5 x 5 mm, verde-esbranquiçado, coriáceo, campanulado, truncado, glabro, exceto por tricomas tectores
simples ou multicelulares no ápice, sem glândulas no ápice, não estriado, corola membranácea, tubular-
campanulada, densamente tomentosa, tricomas multicelulares, ca. 1/3 da corola região basal protegida pelo
cálice glabra; porção livre dos estames dorsais ca. 8 mm, porção livre dos estames ventrais ca. 6 mm,
porção livre do estaminódio ca. 2,5 mm; disco nectarífero anelar, ovário ca. 1,5 mm, cilíndrico, lepidoto,
estilete ca.1,2 cm, estigma lanceolado. Fruto 20-35 x 1,2 cm, cápsula linear-achatada, coriácea, glabra,
cálice caduco, sementes transversalmente elípticas, alas hialinas.

Caracterizada pelo hábito arbóreo alcançando até 7 m de altura, caráter não comum na tribo Bignonieae,
e pelas nervuras proeminentes na face abaxial. É uma espécie bem definida por não apresentar grande
variação morfológica. Foi encontrada com flores em janeiro e com frutos em fevereiro e maio. Geralmente
ocorre em área de caatinga arbórea ou em transição com mata.

Distribuição. Exclusiva do Brasil, no Piauí, Bahia, Goiás, Minas Gerais e Rio de Janeiro (Lohmann,
2012).

Material examinado: Brasil, Bahia. Itatim: morro do Agenor, 26/09/1995, F. França et al. 1458 (HUEFS); morro do
Bastião, 25/01/1997, E. Melo et al. 1959 (HUEFS). Material adicional: Brasil. Bahia. Campo Alegre de Lourdes:
Barro Alto,  comunidade de Lagoa Funda, Fazenda Lagoa Branca, 11/04/2001, T.S. Nunes et al. 313 (HUEFS).
Serra do Ramalho: 21/05/2000, L.P. Queiroz et al. 8214 (HUEFS).

8. Fridericia celastroides (Bureau & K.Schum.) L.G.Lohmann, Ann. Missouri Bot. Gard. 99: 123. 2014.
Lianas; ramos glabros, áreas interpeciolares sem glândulas; pseudo-estípulas ausentes. Folhas 1-2-

folioladas; folíolos 8-9 x 5-6 cm; lâmina elíptica a oblonga, ápice acuminado a arredondado, margem inteira,
plana, base arredondada, papirácea a membranácea, nervação palminérvia, faces adaxial e abaxial quase
glabras, com pouquíssimos tricomas peltados e tricomas tectores simples esparsados, face abaxial com
nervação proeminente e domácias na base das nervuras e glândulas pateliformes próximo as nervuras, não
buladas; pecíolo 0,8-2 cm, lepidoto, peciólulo 0,5-1 cm, tomentoso, gavinhas simples. Inflorescência terminal,
em tirso, congesta, multiflora, inflorescências parciais em dicásios; pedúnculo e pedicelo pubescentes. Flo-
res lilases, fauce esverdeada, 1,5-2 cm, cálice ca. 3 x 3 mm, coriáceo, campanulado, 5-dentado, com dentes
conspícuos, pubérulo, com tricomas esparsos, pubescente no ápice dos lacínios, sem glândulas, estriado,
corola membranácea, tubular-campanulada, com ca. 2/3 da região mediana-superior tomentosa, 1/3 da
região basal da corola glabra; porção livre dos estames dorsais ca. 1 cm, porção livre dos estames ventrais
ca. 9 mm, porção livre do estaminódio ca. 5 mm; disco nectarífero anelar, ovário cilíndrico, glabro, estilete
ca. 1 cm, estigma lanceolado. Fruto 17-25 x 1,2-1,4 cm, cápsula linear-achatada, coriácea, glabra, cálice
caduco, sementes transversalmente oblongas, alas hialinas.

Caracteriza-se por apresentar folíolos membranáceos com nervação palminérvia. Esta espécie não
apresenta uma grande variação morfológica o que facilita sua identificação.

Distribuição. Exclusiva do Brasil, nos estados da Bahia, Minas Gerais, Espírito Santos e Rio de Janei-
ro (Lohmann, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Iaçu: morro do Coité, 25/05/1992, E. Melo et al. 2169 (HUEFS); morro da
Garrafa, 13/02/1996, E. Melo et al. 2083 (HUEFS). Itatim: morro do Agenor, 31/03/1996, E. Melo et al. 1555
(HUEFS); morro do Leão, 27/10/1996, F. França et al. 1966 (HUEFS); morro das Tocas, 16/12/1995, E. Melo et al.
1388 (HUEFS); 24/12/1996, E. Melo et al. 1451 (HUEFS); 14/04/1995, E. Melo et al. 1172 (HUEFS).

9. Fridericia cinerea (Bureau ex K.Schum.) L.G.Lohmann, Ann. Missouri Bot. Gard. 99: 124. 2014.  (Fig.
20L).

Lianas a arbustos ca. 2 m alt.; ramos pubescentes, tricomas tectores simples, áreas interpeciolares
com glândulas eventuais; pseudo-estípulas ausentes. Folhas 2-3-folioladas; folíolos 5-6 x 2,5-3 cm; lâmina
elíptica, ápice agudo, margem inteira, plana, base cuneada, membranácea a coriácea, nervação peninérvia,
face adaxial, pubescente, tricomas simples e peltados, face abaxial tomentosa, tricomas multicelulares,
nervação proeminente, eglandular, sem domácias, não buladas; pecíolo 0,5-2 cm, tomentoso, tricomas
multicelulares, peciólulo ca. 5 mm, tomentoso, tricomas simples; gavinha simples. Inflorescência em tirso,
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terminal, laxa, pauciflora, inflorescências parciais em dicásios; pedúnculo e pedicelo tomentosos, tricomas
simples. Flores roxas ou rosadas, 1,5-2 cm, cálice ca. 3 x 3 mm, coriáceo, campanulado, 5-dentado, densa-
mente tomentoso, tricomas simples, esbranquiçados, glândulas pateliformes no ápice, estriado, corola
membranácea, tubular-campanulada, com tubo internamente branco, ca. de 2/3 da região mediana-superior
externa densamente tomentosa, tricomas multicelulares, ca. 1/3 da região basal glabra; porção livre dos
estames dorsais ca. 9 mm, porção livre dos estames ventrais ca. 7 mm, porção livre do estaminódio ca. 3
mm; disco nectarífero anelar, ovário cilíndrico, glabro. estilete ca. 8 mm, estigma lanceolado. Fruto 16-18 x
0,6-0,8 cm, cápsula linear-achatada, coriácea, pubérulas, com tricomas glandulares esparsados, cálice per-
sistente quando os frutos em formação, sementes não vistas.

Caracteriza-se principalmente pelos folíolos fortemente discolores, com a face abaxial cinérea e a
face adaxial verde-escura, bem como, pela inflorescência relativamente grande e composta por flores pe-
quenas.

Distribuição. Guiana, Guiana Francesa e Suriname. No Brasil ocorre nos estados do Pará, Tocantins,
Bahia (Lohmann, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Milagres: morro Pé de Serra, 16/03/1997, F. França et al. 2180 (HUEFS).
Material adicional: Brasil. Bahia. Aracatu: ca. 20 km, rodovia Brumado para Vitória da Conquista, 29/12/1989,
A.M. de Carvalho et al. 2710 (CEPEC, HRB). Caetité: caminho para Lagoa Real, 08/02/1997, B. Stannard et al.
5221 (ALCB, HUEFS). Castro Alves: povoado de Pedra Branca, ca. 4 km N de Pedra Branca, 12/03/1993, L.P.
Queiroz et al. 3085 (CEPEC).

10. Fridericia dichotoma (Jacq.) L.G.Lohmann, Ann. Missouri Bot. Gard. 99: 124. 2014.
Lianas; ramos glabros, algumas vezes com a área interpeciolar contendo glândulas esparsadas; pseudo-

estípulas ausentes. Folhas 2-3-folioladas; folíolos 4,5-8 x 2-4,3 cm; lâmina  oval a oblonga, ápice agudo a
acuminado, algumas vezes mucronulado, margem inteira, plana, base arredondada a levemente cordada,
cartácea, nervação peninérvia, face adaxial com tricomas peltados e tricomas simples nas nervuras e mar-
gem, face abaxial pubescente, tricomas simples e lepidota, nervação proeminente, sem glândulas, sem
domácias, não buladas; pecíolo 1,5-3,5 cm, pubescente, tricomas multicelulares, peciólulos 5-10 mm,
pubescente; gavinhas simples. Inflorescência em tirso, axilar, laxa, pauciflora, inflorescências parciais em
dicásios; pedúnculo e pedicelo pubescentes. Flores 5-6 cm, rosadas, tubo branco, cálice ca. 6 x 7 mm,
purpúreo a vináceo, membranáceo, campanulado, 5-dentado, dentes inconspícuos, glabro exceto por tricomas
tectotes simples ou multicelulares no ápice, eglandular no ápice, não estriado, corola membranácea,
infundibuliforme, tomentosa, tricomas multicelulares, exceto na região basal que fica protegida pelo cálice;
porção livre dos estames dorsais ca. 1,5 cm, porção livre dos estames ventrais ca. 1 cm, porção livre do
estaminódio ca. 4 mm; disco nectarífero anelar; ovário cilíndrico, glabro, estilete ca. 1,8 cm, estigma lanceolado.
Fruto 15-31 x 1,5 cm, cápsula linear-achatada, coriácea, pubérula a tomentosa com tricomas multicelulares
e lepidota, cálice persistente, sementes transversalmente elípticas, base atenuada, alas hialinas.

É caracterizada pelos folíolos bastante coriáceos e em material de herbário tem sido confundida com
T. selloi, porém difere da mesma por não apresentar glândulas na face abaxial próximo das nervuras.

Distribuição. Argentina e Brasil, nos estados de Roraima, Amapá, Pará, Amazonas, Tocantins, Acre,
Rondonia, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Alagoas, Sergipe,
Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e Rio de
Janeiro, em  Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica e Pantanal (Lohmann, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Iaçú: morro Coité, 27/09/1997, E. Melo et al. 2257 (HUEFS). Itatim: morro do
Agenor, 26/10/1995, F. França et al. 1458-a (HUEFS); 28/01/1996, F. França et al. 1552 (HUEFS); 31/03/1996, F.
França et al. 1553 (HUEFS); 26/05/1996, E. Melo et al. 1587 (HUEFS); morro das Tocas, 28/09/1996, F. França et
al. 1846 (HUEFS).

11. Handroanthus selachidentatus (A.H.Gentry) S.Grose, Syst. Botany 32: 666. 2007. (Fig. 20L).
Árvore 3-10 m alt.; ramos glabros, com lenticelas, área interpeciolar sem glândulas; pseudo-estípulas

ausentes. Folhas digitadas 3-5-folioladas, folíolos 3-9 x 2-6 cm; lâmina oval a oblongo-elíptica, ápice acuminado,
margem inteira, plana, base arredondada a atenuada, coriácea, nervação peninérvia, faces adaxial e abaxial
lepidota, face abaxial nervação proeminente, eglandular, com domácias de tricomas entre as nervuras, não
bulada; pecíolo 2-6,8 cm, glabro, peciólulos 0,4-2,8 cm, glabros; sem gavinhas. Inflorescência em tirso,
terminal ou axilar, congesta, pauciflora; inflorescências parciais em dicásios; pedúnculo e pedicelo coberto
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por tricomas tectores simples. Flores roxas com estrias amarelas ou brancas, cálice ca. 0,3-0,6 x 0,4 mm,
coriáceo, campanulado, 5-dentado, dentes inconspícuos, glabro exceto por tricomas tectotes simples ou
lepidota na base, com glândulas no ápice, não estriado, corola ca. 4,5 x 2 cm, membranácea, tubular-
campanulada, externamente ca. de 2/3 da região mediana-superior da corola densamente tomentosa, tricomas
dendríticos, ca. 1/3 da corola região basal protegida pelo cálice, glabra; porção livre dos estames dorsais ca.
2,4 cm, porção livre dos estames ventrais ca. 1,4 cm, porção livre do estaminódio ca. 5 mm; disco nectarífero
anelar, ovário cilíndrico, glabro, com duas séries de óvulos por lóculo, estilete ca. 1,5 cm, estigma lanceolado.
Fruto ca. 24 x 1 cm, cápsula linear-cilíndrica, levemente espiralada, coriácea, cálice caduco, sementes
transversalmente elípticas, núcleo seminífero marrom, cordado, alas paleáceas marrom, margem das alas
membranáceas.

Espécie relativamente bem definida, não apresenta grandes variações morfológicas. Caracteriza-se
por apresentar folhas digitadas 3-5-folioladas, cálice viscoso, capsular fácil de reconhecimento tanto em
campo como em herbário levemente espiralada e quando desidratada adquire coloração escura em flores,
folhas e cápsulas. Difere de H. impetiginosus e H. heptaphyllus por apresentar tubo da corola com
indumento mais reduzido.

Distribuição. Endêmica da Bahia, ocorrrendo em Mata Atlântica (Lohmann, 2012). Na área de estu-
do foi coletada em Caatinga.

Material examinado: Brasil. Bahia. Iaçú: morro do Coité, 28/09/1999, E. Melo et al. 2269 (HUEFS). Itatim: morro
do Agenor, 14/10/1995, F. França et al. 1404 (HUEFS); 26/11/1995, F. França et al. 1474 (HUEFS); 29/09/1996, F.
França et al. 1874 (HUEFS); morro do Leão, 27/10/1996, F. França et al. 1967 (HUEFS); morro das Tocas, 16/12/
1995, E. Melo et al. 1364 (HUEFS); 14/10/1995, F. França et al. 1371 (HUEFS).

12. Jacaranda jasminoides (Thunb.) Sandwith, Meded. Bot. Mus. Herb. Univ. Utrecht 40: 232. 1937.
(Fig. 20M-N).

Arbustos eretos ou escandentes, 1-3 m alt.; ramos glabros, área interpeciolar sem glândulas; pseudo-
estípulas ausentes. Folhas em parte pinadas em parte bipinada, 5-8 jugas; folíolos ca. 5,5 x 3 cm; lâmina
elíptica a oboval, ápice acuminado e mucronulado, margem inteira, plana, base atenuada, cartácea, nervação
peninérvia, face adaxial pubescente, tricomas simples, face abaxial tomentosa, nervação proeminente, glân-
dulas esparsadas, sem domácias, não buladas; pecíolo 2,8 cm, pubescente, tricomas simples, peciólulos 1-2
mm, pubescentes, tricomas simples, sem gavinhas. Inflorescência em tirso, axilar, laxa, pauciflora;
inflorescências parciais em dicásios; pedúnculo e pedicelo pubescentes, tricomas simples. Flores vinácea,
cálice ca. 7 x 7 mm, verde-vináceo, coriáceo, campanulado, 5-dentado, dentes conspícuos, pubescente,
tricomas simples, eglandular, não estriado, corola ca. 4,5 x 2,5 cm, membranácea, tubular-campanulada, ca.
de 2/3 da região mediana-superior da corola densamente tomentosa, tricomas tectores multicelulares princi-
palmente no ápice ca. 1/3 da corola região basal protegida pelo cálice glabra, porção livre dos estames
dorsais ca. 3 cm, porção livre dos estames ventrais ca. 2 cm, porção livre do estaminódio ca. 5 cm; disco
nectarífero anelar; sem estipe, ovário cilíndrico, lepidoto, estilete ca. 3 cm, estigma lanceolado. Fruto 4,5-6,5
x 4 cm, cápsula orbicular, coriácea, glabra, cálice persistente, sementes transversalmente elípticas, alas
hialinas.

Caracteriza-se principalmente pelas folhas com parte pinada e parte bipinada e pelo hábito arbusivo
escandente não comum no gênero. Segundo Gentry (1992) ocorre na costa brasileira do Rio de Janeiro a
Pernambuco, em altitude de 0-600 metros. Nos inselbergues, foi encontrada com flores em abril e novembro
e com frutos em abril e setembro.

Distribuição. Exclusiva do Brasil, ocorrendo no Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba,
Pernambuco, Bahia, Alagoas, Sergipe, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, em Caatinga, Cerrado
e Mata Atlântica (Lohmann, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro das Tocas, 25/11/1995, F. França et al. 1451 (HUEFS); 14/04/
1995, E. Melo et al. 1165 (HUEFS). Milagres: morro Pé de Serra, 16/03/1997, F. França et al. 2172 (HUEFS).

13. Tanaecium selloi (Spreng.) L.G.Lohmann, Cat. Plantas e Fungos do Brasil, vol. 1: 771. 2010.
Arbustos escandentes ca. 1 m alt.; ramos pubérulos, com tricomas multicelulares e peltados, com

lenticelas, áreas interpeciolares sem glândulas; pseudo-estípulas ausentes. Folhas 2-folioladas, folíolos 12-
13 x 6-7 cm; lâmina oval, ápice acuminado, margem inteira, plana, base cuneada, a levemente cordada,
papirácea a cartácea, nervação peninérvia, face adaxial com tricomas apenas nas nervuras e margens, face
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abaxial tomentosa com tricomas simples a bífidos e tricomas peltados, nervação proeminente, glândulas na
base próximas da nervura principal, sem domácias, não buladas; pecíolo ca. 4,5 cm, pubérulo com tricomas
peltados e tricomas multicelulares; peciólulo 7-10 mm, pubescente, tricomas multicelulares, gavinhas sim-
ples. Inflorescência em tirso, terminal ou axilar, laxa, multiflora, inflorescências parciais em dicásio; pedúnculo
e pedicelo com tricomas multicelulares. Flores 3,5-5 x 3 cm, magenta com tubo esbranquiçado internamen-
te, cálice 6 x 5-6 mm, coriáceo, campanulado, truncado, pubescente na região mediana apical, com tricomas
simples, sem glândulas, não estriado, corola membranácea, infundibuliforme, ca. 2/3 mediano-superior den-
samente tomentosa, com tricomas multicelulares e tricomas peltados apenas nos lacínios, ca. 1/3 na região
basal glabra; porção livre dos estames dorsais ca. 1,5 cm, porção livre dos estames ventrais ca. 1,2 cm,
tecas ca. 3 mm, porção livre do estaminódio ca. 5 mm; disco nectarífero anelar; ovário cilíndrico, pubérulo,
tricomas tectores simples, estilete ca. 2 cm, estigma lanceolado. Fruto não visto.

Tanaecium selloi pode ser caracterizada pelos folíolos relativamente grandes com 12-13 cm de
comprimento, na face abaxial nervação bastante proeminente e muitas glândulas pateliformes próximas da
nervura central.

Distribuição. No Brasil ocorre no Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia,
Alagoas, Sergipe, Goiás, distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio
de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul (Lohmann, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro do Agenor, 31/03/1996, E. Melo et al. 1565 (HUEFS). Material
adicional: Brasil. Bahia. Várzea Nova: BA-426, 7 km SW de Várzea Nova, caminho para Morro do Chapéu, 7/01/
1997, M.M. Arbo et al. 7428 (ALCB, CTES, MBM); caminho para Morro do Chapéu, 17/01/1997, M.M. Arbo et
al. 7433 (ALCB, CTES, HUEFS, MBM).

BORAGINACEAE
Efigênia de Melo

Chave para identificação das espécies

1. Corola campanulada, estilete bifurcado, estigma bífido
2. Inflorescências globosas .................................................................................... 10. Varronia globosa
2’. Inflorescências espiciformes ou de outras formas

3. Flores maiores que 1,5 cm
4. Tricomas estrelados. Fruto oblongo, 0,5-1 cm .........................................4. Cordia trichotoma
4’. Tricomas simples. Fruto cilíndrico ou globoso

5.  Fruto 2-3 cm, cilíndrico, envolto pelo cálice persistente ....................... 1. Cordia glabrata
5’. Fruto 1,5-2 cm, globoso ou ovóide, não envolto pelo cálice .................  3. Cordia superba

3’. Flores pequenas, até 1 cm
6. Cálice frutificado alado ............................................................................. 2. Cordia incognita
6’. Cálice frutiticado não alado ............................................................... 9. Varronia curasavica

1’. Corola hipocrateriforme, estilete inteiro, estigma dilatado abaixo do ápice
7. Arbustos escandentes ou lianescentes. Fruto drupáceo separando-se em quatro núculas monospérmicas.
Cálice tubuloso

8. Frutos brancos com manchas negras esféricas ................................  7. Tournefortia floribunda
8’. Frutos vermelhos ou alaranjados ....................................................... 8. Tournefortia rubicunda

7’. Erva ou arbustos eretos ou prostrados. Fruto separando em quatro núculas monospérmicas ou em
duas, com duas sementes cada. Cálice não tubuloso

9. Folhas buladas, tricomas curtos intercalados com tricomas longos. Fruto com ápice bidentado ....
..................................................................................................................... 6. Heliotropium indicum
9’. Folhas não buladas, tricomas semelhantes entre si. Fruto verrucoso, ápice não bidentado ...........
......................................................................................................... 5. Heliotropium angiospermum
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1. Cordia glabrata (Mart.) A.DC., Prodr. 9: 473. 1845. (Fig. 21A).
Árvore 2-15 m alt; ramos pubescentes, tricomas simples, marrons ferruginosos. Folhas alternas, sim-

ples, inteira, sem estípulas; lâmina 5-15 x 5-12 cm, elíptico-ovalada ou oval-lanceolada, ápice obtuso, base
aguda ou obtusa, cartácea ou subcoriácea, margem inteira, glabra em ambas as faces; pecíolo 1-2 cm,
glabro. Inflorescência terminal, cimas escorpióides, densifloras, pedúnculos 1-2 cm, pubescente, ferruginoso,
brácteas coriáceas, pubescentes, pedicelos ausentes. Flores brancas, 3-4 cm, actinomorfas, pentâmeras,
bissexuadas, 5 sépalas ligadas, cálice tubuloso, pubescente, 5 pétalas ligadas, corola infundibuliforme, lacínios
ovais, 4 estames epipétalos, filetes inclusos, anteras, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, gineceu sincárpico,
2 estilete unidos, ramos bífidos, estigmas clavados, ovário súpero, bicarpelar, tetralocular, um óvulo por
lóculo, placentação axial. Fruto 2-3 cm, drupa cilíndrica, glabra, envolto pelo cálice persistente, estriado na
maturidade, sementes não observadas.

Distribuição. Brasil e Paraguai. No Brasil ocorre no Pará, Piauí, Bahia, Mato Grosso, Goiás, Mato
Grosso do Sul e Minas Gerais (Johnston, 1930; 1949; Taroda & Gibbs, 1987; Melo et al., 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro das Tocas, 14/10/1995, F. França et al. 1372 (HUEFS); 25/05/
1996, E. Melo et al. 1569 (HUEFS); morro do Agenor, 29/09/1996, F. França et al. 1873 (HUEFS); morro da
Quixaba, 30/08/1997, F. França et al. 2341 (HUEFS); Itaberaba: morro Itibiraba, 23/10/2005, E. Melo et al. 4134
(HUEFS).

2. Cordia incognita Gottschling & J.S.Mill., Syst. Bot. 31 (2): 365. 2006. (Fig. 21B-C).
Árvore 2-5 m alt.; ramos jovens com tricomas glandulares pruinosos. Folhas alternas congestas no

ápice, sem estípulas; lâmina 3,5-8 x 1,5-4 cm, oblongo-lanceolada ou elíptico-lanceolada, ápice agudo, base
aguda ou obtusa, cartácea, glabra na face adaxial, esparsamente pubérula ou pruinosa, na face abaxial,
margem inteira; pecíolo 0,5-1 cm, pubescente pruinoso. Inflorescência terminal, cimas laxifloras, pedúnculos
dicotômicos, 1-2 cm, pruinosos, pedicelos 1 mm, pruinosos. Flores brancas, ca. 5 mm, cálice campanulado,
5-lobado, corola 5-lobada, lobos oval-triangulares, partido até quase a base, glabros, estames 5 isodínamos,
filetes livres, glabros, inseridos na base da corola, anteras rimosas, gineceu bicarpelar, estiletes 2, bífidos,
estigmas capitados, ovário supero, bilocular, falsamente tetralocular, pubescente externamente, 4 óvulos,
placentação axial. Fruto 1,5-2,5 cm, cálice frutificado alado, alas espatuladas, glabras, sementes não vistas.

Distribuição. Exclusiva do Brasil ocorrendo até o momento na Bahia e Minas Gerais, em Mata Atlân-
tica (Melo et al., 2012).

Material examinado:Brasil. Bahia. Itatim: morro das Tocas, 22/12/2010, E. Melo & B.M. Silva 8963 (HUEFS).

3. Cordia superba Cham., Linnaea 4: 474. 1829. (Fig. 21D-E).
Arvoreta ou arbusto, 2-3,5 m alt.; ramos glabros. Folhas alternas, simples, inteira, sem estípulas;

lâmina 7-14 x 2-3,5 cm, lanceolada, ápice agudo, base obtusa, membranácea, margem inteira, glabra em
ambas as faces; pecíolo 0,5 cm, glabro. Inflorescência terminal, tirsos laxifloros, pedúnculos 1-6,5 cm,
brácteas escamiformes, pubérulas, pedicelos nulos. Flores brancas, 3-4 cm, actinomorfas, pentâmeras,
bissexuadas, cálice tubuloso, campanulado, não estriado, corola infundibuliforme, glabra, lobos ovados, 5
estames inclusos, filetes livres, glabros, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, gineceu sincárpico, bicarpelar, 2
estiletes unidos, ramos bífidos, estigmas clavados, ovário súpero, glabro, tetralocular, um óvulo por lóculo,
placentação axial. Fruto 1-1,5 cm, drupa oblonga, glabra, cálice persistente, não estriado, sementes não
observadas.

Distribuição. Exclusiva do Brasil, nos estados do Maranhão, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Rio
de Janeiro e Paraná (Melo et al., 2012 ).

Material examinado: Brasil. Bahia. Santa Terezinha: morro do Cruzeiro, 24/11/1994, E. Melo et al. 1346 (HUEFS),
km 4, 25/03/2003, A.K.A. Santos et al. 47 (HUEFS); inselbergue Monte Alto, 02/12/2003, J. Carvalho-Sobrinho
et al. 141 (HUEFS); 30/06/2003, A.P.L. Couto et al. 151 (HUEFS); 14/09/2004, S.F. Conceição et al. 80 (HUEFS);
30/06/2005, A.P.L. Couto et al. 120 (HUEFS).

4. Cordia trichotoma (Vell.) Arrab. ex Steud., Nom. ed. 2: 418. 1840. (Fig. 21F).
Arbusto ou árvore 2,5-12 m alt.; ramos pubescentes, tricomas ramificados. Folhas alternas, simples,

inteira, sem estípulas; lâmina 2-10 x 0,5-4,5 cm, elíptica ou elíptico-lanceolada, ápice agudo ou curto-acuminado,
mucronado, base aguda ou obtusa, cartácea ou subcoriácea, margem inteira, pubescente em ambas as
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faces; pecíolo 1,5-2,5 cm, pubescente. Inflorescência terminal, tirsos monocasiais, laxifloros, pedúnculos 5-
8 cm, pubescentes, brácteas e bractéolas inconspícuas, pedicelos nulos. Flores brancas, 1,5-2 cm, actinomorfas,
pentâmeras, bissexuadas, 5 sépalas ligadas, cálice tubuloso, cilíndrico, estriado, pubescente, 5 pétalas liga-
das, corola infundibuliforme, lobos ovais, 5 estames epipétalos, filetes livres, pubescentes na base, inclusos,
anteras, bitecas, rimosas, dorsifixas, gineceu sincárpico, bicarpelar, 2 estiletes unidos, ramos bífidos, estig-
mas bífidos, ovário súpero, tetralocular, um óvulo por lóculo, placentação axial. Fruto 0,5-1 cm, drupa oblonga,
glabra, cálice persistente, estriado, pubescente, sementes não vistas.

Distribuição. Paraguai, Norte da Argentina, Sul da Bolívia e Brasil, nos estados de Maranhão, Piauí,
Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Alagoas, Mato Grosso, Goiás, distrito Federal,
Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná (Melo et al., 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: inselbergue Monte Alto, 21/11/2005, C. Lima et al. 12
(HUEFS).

5. Heliotropium angiospermum Murray, Prodr. Stirp. Gott.: 217. 1770. (Fig. 21G).
Erva ou subarbusto, 30-60 cm alt.; ramos pubescentes, tricomas simples. Folhas alternas, simples,

inteira, sem estípulas; lâmina 3-7 x 2-4,5 cm, oval ou oval-lanceolada, ápice agudo, base obtuso-arredonda-
da, membranácea, margem ondulada, esparsamente pubescente em ambas as faces; pecíolo 0,5-1 cm,
pubescente, tricomas retrorsos. Inflorescência terminal, cimas escorpióides, densiflora, pedúnculos 1,5-5
cm, pubescentes, brácteas e bractéolas ausentes, pedicelos nulos. Flores pequenas, pouco vistosas, branco-
amareladas, ca. 2 mm, actinomorfas, pentâmeras, bissexuadas, 5 sépalas livres, cálice campanulado, 5
pétalas ligadas, corola urceolada, lobos agudos, 5 estames epipétalos, inclusos, filetes nulos, anteras, bitecas,
rimosas, dorsifixas, gineceu sincárpico, bicarpelar, 2 estiletes unidos, estigma piramidal, ovário súpero,
bilolocular, dois óvulo por lóculo, placentação apical. Fruto 2-3 mm, esquizocarpo subquadrangular, glabro,
parcialmente envolto pelo cálice persistente, sementes oblongas ou elipsóides.

Distribuição. Ocorre desde o Sul dos Estados Unidos, México, América Central, Antilhas, Chile e
Brasil, nos estados de Paraíba, Ceará, Alagoas, Pernambuco, Sergipe, Bahia e Rio de Janeiro, desde o litoral
até a zona das caatingas, preferencialmente em áreas abertas e degradadas e em afloramentos rochosos
(Melo & Semir, 2008; Melo et al., 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: inselbergue Monte Alto, 09/11/2004, S.F. Conceição et al.
26 (HUEFS); 14/09/2004, S.F. Conceição et al. 79 (HUEFS); 07/04/2005, A.P.L. Couto et al. 34 (HUEFS). Itatim:
morro Pedra Grande, 08/04/2006, E. Melo et al. 4335 (HUEFS); 02/07/2005, A.O. Moraes et al. 26 (HUEFS).

6. Heliotropium indicum L. Sp. Pl. 1: 130. 1753. (Fig. 21H).
Erva ou subarbusto, 20-50 cm alt.; ramos pubescentes, ásperos, tricomas simples. Folhas alternas,

simples, inteira, sem estípulas; lâmina 4-9 x 2-6 cm, oval-rombiforme, ápice agudo, base truncada, membranácea
ou cartácea, bulada, margem ondulada, pubescente em ambas as faces, com glândulas esparsas; pecíolo
longo 1-3 cm, pubescente. Inflorescência terminal ou subterminal, 10-15 cm, cimas escorpióides, densiflora,
circinada, pedúnculos 2-3 cm, pubescentes, brácteas e bractéolas ausentes, pedicelos ausentes. Flores pe-
quenas, sésseis, vistosas, lilases ou brancas, ca. 0,5-1 cm, actinomorfas, pentâmeras, bissexuadas, 5 sépalas
livres, pubescentes, 5 pétalas conadas, corola hipocrateriforme, fauce amarela, pubescente, 4 estames
epipétalos, inclusos, filetes nulos, anteras, bitecas, rimosas, dorsifixas, gineceu sincárpico, bicarpelar, estilete
único, estigma iscóide, ovário súpero, bilolocular, dois óvulos por lóculo, placentação axial. Fruto 2-3 mm,
esquizocarpo ovóide-subquadrangular, ápice bidentado-truncado, glabro, sementes oblongas, marrons,
costadas.

Distribuição. Espécie cosmopolita. No Brasil ocorre nos estados de Acre, Alagoas, Amapá, amazo-
nas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul,
Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, Santa Catarina e São Paulo, em
Caatinga e Mata Atlântica, restingas, margem de rios e áreas antropizadas (Melo & Semir, 2008; Melo et
al., 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro da Quixaba, 15/12/1996, E. Melo et al. 1910 (HUEFS); morro do
Leão, 15/12/1996, F. França et al. 1925 (HUEFS).

7. Tournefortia floribunda Humb., Bompl. & Kunth, Nov. Gen. Sp. 3: 79. 1818. (Fig. 21I).
Arbusto escandente; ramos pubescentes, tricomas alvos. Folhas alternas, simples, inteira, sem estípulas;
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lâmina 2-10 x 1,5-3,5 cm, oval, elíptica ou elíptico-lanceolada, ápice agudo ou acuminado, base aguda ou
obtusa, membranácea, margem inteira, levemente ondulada, pubescente, tricomas alvos ou ferruginosos,
pubescência aveludada em ambas as faces; pecíolo 0,5-1,5 cm, pubescente ferruginoso. Inflorescência
terminal ou lateral, 5-25 cm, cimas escorpióides, densifloras, pedúnculos dicotômicos, 1-1,5 cm, pubescentes,
brácteas e bractéolas inconspícuas, pedicelos nulos. Flores pequenas, pouco vistosas, verdes ou verde-
alaranjadas, 5-8 mm, actinomorfas, pentâmeras, bissexuadas, 5 sépalas fusionadas, cálice tubuloso, lobos
ovais, 5 pétalas fusionadas, corola tubulosa, pubescente, lobos ovais, ápice agudo, 5 estames inseridos no
terço superior do tubo, inclusos, filetes nulos, anteras rimosas, gineceu bicarpelar, estilete único, estigma
subcapitado, ovário súpero, bilocular, 2 óvulos por lóculo, placentação axial. Fruto 2-4 mm, tetralobado,
glabro, branco quando maduro, com 4 manchas negras esféricas nos lobos, sementes subglobosas.

Distribuição. No Brasil ocorre nos estados do Ceará, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Espírito
Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, em Caatinga, Cerrado e Mata
Atlântica (Melo et al., 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro das Tocas, 14/04/1995, E. Melo & F. França 1160 (HUEFS); 15/
04/1995, E. Melo et al. 1202 (HUEFS).

8. Tournefortia rubicunda Salzm. ex A.DC., Prodr. 9: 526. 1845. (Fig. 21J).
Arbusto escandente, 2-3,5 m alt.; ramos escandentes, pubescentes, tricomas alvos. Folhas alternas,

simples, inteiras, sem estípulas; lâmina 2-10 x 1-3,5 cm, oval ou elíptica, ápice agudo ou obtuso ou acuminado,
mucronado, base aguda, obtusa ou atenuada, membranácea, margem inteira, ligeiramente ondulada, alvo-
pubescente em ambas as faces; pecíolo 0,5-1,5 cm, pubescente, híspido. Inflorescência terminal, 3-10 cm,
cimas escorpióides, laxifloras, pedúnculos 1-3 cm, glabros, brácteas diminutas, pedicelos ausentes. Flores
pequenas, pouco vistosas, esverdeadas, alaranjadas ou avermelhadas, 3-5 mm, actinomorfas, pentâmeras,
bissexuadas, 5 sépalas fusionadas, cálice tubuloso, pubescente, lobos lineares, 5 pétalas fusionadas, corola
tubulosa, pubescente externamente, lobos ovais, ápice agudo, 5 estames livres, inseridos no terço superior
do tubo, inclusos, filetes nulos, anteras bitecas, rimosas, gineceu sincárpico, bicarpelar, estilete único, estig-
ma cônico-piramidal, ovário súpero, glabro, bilolocular, dois óvulo por lóculo, placentação axial. Fruto 3-5
mm, tetralobado, glabro, amarelado, alaranjado ou vermelho quando maduro, cálice persistente, não acres-
cente, sementes subglobosas.

Distribuição. Exclusiva do Brasil, ocorrendo no amazonas, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Alagoas,
Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro e
Paraná (Melo et al., 2012). Freqüente em Caatinga, Mata Atlântica, em áreas de restingas, matas ciliares,
beira de estrada, sobre solos arenosos, argilosos ou calcáreos (Melo & Lyra-Lemos, 2008).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: inselbergue do Km 4, 08/04/2003, A.K.A. Santos et al. 69
(HUEFS); inselbergue Monte Alto, 05/05/2005, A.P.L. Couto et al. 21 (HUEFS); 05/05/2005, A.P.L. Couto et al.
43 (HUEFS), 02/12/2003, J. Carvalho-Sobrinho et al. 178 (HUEFS). Itatim: morro Pedra Grande, 09/04/2005,
M.F.B.L. Borba Lins et al. 17 (HUEFS); 08/04/2006, E. Melo et al. 4346 (HUEFS); morro Laje Preta, 20/02/2005, F.
França et al. 5127 (HUEFS); 12/03/2005, F. França et al. 5158 (HUEFS).

9. Varronia curassavica Jacq., Enum. Syst. Pl. : 14. 1760. (Fig, 21K).
Arbusto 1-2 m alt.; ramos pubescentes. Folhas alternas, simples, inteira, sem estípulas; lâmina 3-8 x

1-3 cm, lanceolada a oval-lanceolada, ápice agudo, base obtusa, membranácea margem serreada, pubescente
em ambas as faces; pecíolo 1-5 mm, pubescente. Inflorescência axilar ou terminal, espiciforme, congesta,
densiflora, pedúnculos 1-3 cm, pubescente, brácteas ausentes, pedicelos ausentes. Flores pequenas, pouco
vistosas, brancas, 0,5 cm, actinomorfas, pentâmera, bissexuadas, 5 sépalas ligadas, cálice campanulado, 5
pétalas ligadas, corola infundibuliforme, lacínios reflexos, 5 estames epipétalos, filetes livres, inclusos, anteras,
anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, gineceu sincárpico, bicarpelar, 2 estilete unidos, ramos bífidos, estigmas
clavados, ovário súpero, tetralocular, um óvulo por lóculo, placentação axial. Fruto 3 mm, drupa globosa,
glabra, parcialmente envolto pelo cálice persistente, sementes não vistas.

Distribuição. México, América Central, Cuba, Índias Ocidentais, América do Norte e América do Sul.
No Brasil é encontrada no Piauí, Bahia, Alagoas, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro,
Paraná e Rio Grande do Sul (Taroda & Gibbs, 1986; Melo et al., 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Iaçu: morro da Garrafa, 24/03/1997, E. Melo et al. 2041 (HUEFS). Itatim: morro
da Quixaba, 14/12/1996, E. Melo et al. 1860 (HUEFS); morro do Bastião, 21/03/1997, E. Melo et al. 1945 (HUEFS).
Milagres: morro Pé de Serra, 25/10/1997, F. França et al. 2416 (HUEFS).
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10. Varronia globosa Jacq., Enum. Syst. Pl. : 14. 1760. (Fig. 21L).
Arbusto 2-4 m alt.; ramos pubescentes. Folhas alternas, simples, inteiras, sem estípulas; lâmina 2-10

x 1-3 cm, lanceolada a elíptico-lanceolada, ápice agudo ou obtuso, base aguda ou obtusa, membranácea,
margem serreada ou denteada, pubescente em ambas as faces, áspera; pecíolo 0,5-1,5 cm, pubescente.
Inflorescência subterminal, glomerular, globosa, densiflora, pedúnculos 1,5-3 cm, pubescentes, brácteas e
bractéolas ausentes, pedicelos ausentes. Flores pequenas, vistosas, brancas, 0,5-1 cm, actinomorfas,
pentâmera, bissexuadas, 5 sépalas ligadas, cálice campanulado, 5 pétalas ligadas, corola campanulada ou
infundibuliforme, lacínios não reflexos, 5 estames epipétalos, filetes livres, inclusos, anteras, bitecas, rimosas,
dorsifixas, gineceu sincárpico, 2 estilete unidos, ramos bífidos, estigmas clavados, ovário súpero, bicarpelar,
tetralocular, um óvulo por lóculo, placentação axial. Fruto 2-3 mm, drupa globosa, glabra, cálice persistente,
sementes não observadas.

Distribuição. Espécie amplamente distribuída desde as Índias Ocidentais, América do Norte e Amé-
rica do Sul. No Brasil está distribuída no Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia e
Alagoas, exclusivamente na região semiárida, em Caatinga (Taroda & Gibbs, 1986; Melo et al., 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: inselbergue Monte Alto, S.F. Conceição et al. 45 (HUEFS);
05/05/2005, A.P.L. Couto et al. 66 (HUEFS). Iaçu: morro da Garrafa, 22/02/1997, E. Melo 2028 (HUEFS). Itatim:
Pedra Grande, 09/04/2005, M.F.B.L. Silva et al. 28 (HUEFS); morro das Tocas, 16/12/1995, E. Melo et al. 1378
(HUEFS); morro do Leão, 27/10/1996, F. França et al. 1961 (HUEFS); morro do Bastião, 25/01/1997, E. Melo et al.
1922 (HUEFS); morro Pedra Grande, 08/04/06, E. Melo et al. 4337 (HUEFS).

BROMELIACEAE
Efigênia de Melo

Chave para a identificação das espécies

1. Ovário súpero ou semi-ínfero
2. Flor com apêndices petalinos internos

3. Apêndices petalinos ligulados. .................................................................. 5. Alcantarea nahoumii
3’. Apêndices petalinos lineares, não ligulados ............................................ 20. Vriesea friburgensis

2’. Flor sem apêndices petalinos
4. Folhas triangulares, com margem espinescente

5. Flores vermelhas, estames inclusos, sépalas persistentes na frutificação ..................................
..................................................................................................................... 7. Dyckia dissitiflora
5’. Flores amarelas ou amarelo-esverdeadas, estames exclusos ........ 8. Encholirium spectabile

4’. Folhas com margem não espinescente
6. Caule de crescimento contínuo. Inflorescência reduzida a uma única flor ................................
................................................................................................................ 19. Tillandsia usneoides
6’. Caule de crescimento não contínuo

7. Caules e folhas de crescimento enrolado em forma de ninhos. Escapo ebracteado ...........
.......................................................................................................... 16. Tillandsia recurvata

7’. Caule de crescimento não enrolado em forma de ninho. Escapo bracteado
8. Plantas pequenas até 10 cm comprimento ................................ 14. Tillandsia loliacea
8’. Plantas maiores que 10 cm

9. Escapo em geral menor que as folhas ................................ 18. Tillandsia tenuifolia
9’. Escapo maior que as folhas

10. Filetes plicados, anteras dorsifixas ........................... 15. Tillandsia milagrensis
10’. Filetes retos

11.. Brácteas florais maiores que as sépalas ................ 13. Tillandsia gardneri
11’. Brácteas florais menores que as sépalas ........ 17. Tillandsia streptocarpa
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1’. Ovário ínfero
12. Flores maiores que 4 cm compr., com dois apêndices petalinos fimbriados .......................................
............................................................................................................................. 6. Billbergia porteana
12’. Flores até 4 cm compr., com ou sem apêndices petalinos

13. Flores com dois apêndices petalinos internos
14. Fruto baga

15. Inflorescência cilíndrica, capitada ou globosa. Frutos agregados .. 3. Aechmea multiflora
15’. Inflorescência não cilíndrica, capitada ou globosa. Flores brancas ou amarelas

16. Inflorescência pauciflora. Brácteas florais envolvendo completamente o ovário .......
..................................................................................................  2. Aechmea marauensis

16’. Inflorescência densiflora. Brácteas florais não envolvendo completamente o ovário
17. Inflorescências com ramos paniculados não congestos. Flores brancas, com 0,5-
1 cm .................................................................................. 4. Aechmea patentissima
17’. Inflorescências com ramos congestos, formando fascículos na extremidade dos
ramos. Flores amarelas, com 2-5 cm ..................................... 1. Aechmea aquilega

14’. Fruto cápsula. Escapo com ramos laterais congestos ................. 9. Hohenbergia catingae
13’. Flores sem apêndices petalinos

18. Escapo ausente ou se presente, então foliáceo. Inflorescências axilares
19. Escapo inconspícuo ................................................................. 12. Orthophytum saxicola
19’. Escapo conspícuo. Plantas sem rosetas basais. Planta coberta com escamas caducas,
tornando-se glabras ............................................................... 11. Orthophytum maracasense

18’. Escapo presente. Inflorescências em racemos laxifloros. Estames inclusos .........................
.......................................................................................................... 10. Neoglaziovia variegata

1. Aechmea aquilega (Salisb.) Griseb., Fl. Brit. W. 1: 592. 1864. (Fig. 22A-B).
Erva rupícola 50-90 cm alt.; rizoma encoberto pelas bases persistentes das folhas. Folhas alternas,

imbricadas, formando rosetas basais; lâmina 40-90 x 3,5-5 cm, lanceolada, ápice com um longo espinho reto,
coriácea, margem serreada, com espinhos retrorsos diminutos, glabra; bainha distinta, ca. 10 cm, glabra.
Inflorescência terminal, paniculada 60-80 cm, escapo bracteado, brácteas basais maiores, ca. 20 cm, brácteas
apicais 5-8 cm, coriáceas, glabras, lanceoladas, ápice espinescente, brácteas florais escamiformes, coriáceas,
glabras. Flores amarelas 2-4 cm, sépalas livres assimétricas, pétalas livres, com dois apêndices petalinos
internos, liguladas, 6 estames livres, inclusos, anteras bitecas, rimosas, basifixas, gineceu com estiletes li-
vres, estigmas capitados, ovário ínfero, trilocular, óvulos longo caudado. Fruto baga ca. 1-1,5 cm, trígono-
ovalado com faces convexas, amarelos na maturidade.

Distribuição. Costa Rica, Jamaica, Venezuela, Trinidade e Tobago, Guiana e Brasil, nos estados do
Amapá, Pará, Amazonas, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia e Alagoas,
em Amazônia e Mata Atlântica (Smith & Downs, 1979; Sousa, 2000; Forzza et al. 2012). Na área foi
coletada em Caatinga.

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: inselbergue do Km 4, 6/5/2003, A.K.A. Santos et al. 116
(HUEFS); inselbergue Monte Alto, 5/5/2005, A.P.L. Couto et al. 45 (HUEFS).

2. Aechmea marauensis Leme, J. Bromeliad Soc. 36: 266-268. 1986. (Fig. 22C-D).
Erva rupícola 0,5-1 m alt.; rizoma encoberto pelas bases persistentes das folhas. Folhas alternas,

imbricadas, formando rosetas basais; lâmina 50-100 x 5-10 cm, linear-lanceolada, ápice com um longo
espinho reto, coriácea, margem com espinhos retrorsos, glabra; bainha distinta, marrom, 20-22 x 10-12 cm,
glabra. Inflorescência terminal, panícula contraída, 60-80 cm, escapo bracteado, 50-60 cm, brácteas basais
maiores, ca. 20 cm, diminuindo em direção ao ápice, brácteas apicais 8-10 cm, coriáceas, glabras, lanceoladas,
ápice espinescente, brácteas florais 3,5-4 cm, envolvendo completamente o ovário, coriáceas, com tricomas
decíduos. Flores azuis, 1,5-2 cm, 2 apêndices petalinos internos, 6 estames livres, anteras bitecas, rimosas,
basifixas, gineceu com estiletes livres, estigmas capitados, ovário ínfero, trilocular, óvulos longo caudados.
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Fruto baga, ca. 1-1,5 cm, trígono-ovalado, faces convexas.
Distribuição. Bahia: Endêmica da costa atlântica da porção sul bahiana, indo até os limites da porção

semiárida leste, no estado do Espírito Santo (Leme, 1986; Thomas et al. 2003). Citada também para
Pernambuco e Alagoas (Forzza et al. 2012). Coletada no ápice do morro.

Material examinado: Brasil. Bahia. Santa Terezinha: morro do Cruzeiro, 29/10/1995, E. Melo et al. 1347 (HUEFS).

3. Aechmea multiflora L.B. Sm., Contr. Gray Herb. 117: 4. 1937. (Fig. 22E).
Erva terrestre 1,5-2,5 m alt.; rizoma subterrâneo. Folhas imbricadas, formando rosetas basais; lâmina

1,5-2,5 x 5-10 cm, lanceolada, ápice acuminado convoluto, sem espinho, coriácea, margem com espinhos
retrorsos, glabra; bainha pouco distinta, glabra. Inflorescência axilar, panícula congesta cilíndrica, capitada,
ou globosa, 10-15 cm, densiflora, escapo bracteado, 50-80 cm, brácteas imbricadas basais maiores, ca. 20
cm, diminuindo em direção ao ápice, brácteas apicais menores coriáceas, glabras, lanceoladas, ápice
espinescente, brácteas florais 1-1,5 cm, vermelhas, coriáceas, margens serrilhadas, ápice acuminado, com
espinho retrorso no ápice. Flores sésseis, branco-esverdeadas, 3-4 mm, sépalas fusionadas, subtriangulares,
ápice espinescente, assimétricas, coriáceas, pétalas livres, de tamanho igual às sépalas, 2 apêndices petalinos
internos, 6 estames livres, inclusos, anteras bitecas, rimosas, basifixas, gineceu com estilete inteiro, estimas
punctiformes, ovário ínfero, comprimido lateralmente, trilocular, óvulos longo caudados. Fruto agregado, 15-
25 cm, cilíndrico ou subgloboso, verde-vináceo, sementes fusiformes.

Distribuição: Espécie exclusiva do Brasil, ocorrendo na costa leste e Central do Brasil, nos estados de
Sergipe, Bahia e Espírito Santo (Canela et al. 2003). Também citada para o estado de Alagoas (Forzza et al.
2012). Na área de estudo é encontrada no interior da mata de encosta e platôs.

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: inselbergue Monte Alto, 14/09/2004, S.F. Conceição et al.
25 (HUEFS).

4. Aechmea patentissima (Mart. ex Schult. & Schult.f.) Baker, J. Bot. 17: 227. 1879.  (Fig. 22F).
Erva rupícola 0,5-1,2 m alt.; rizoma superficial, encoberto pelas bases persistentes das folhas. Folhas

imbricadas, formando rosetas basais; lâmina 30-45 x 5-6 cm, lanceolada, ápice obtuso, com um longo espi-
nho curvo, coriácea, margem com espinhos retrorsos, glabra; bainha pouco distinta, glabra. Inflorescência
axilar, paniculada 30-60 cm, escapo bracteado, brácteas basais maiores, 10-15 cm, diminuindo em direção
ao ápice, coriáceas, com tricomas cotoníferos, lanceoladas, ápice espinescente, brácteas florais escamiformes,
coriáceas, glabras. Flores brancas, 0,6-1 cm, sépalas livres, assimétricas, pétalas livres, com 2 apêndices
petalinos internos, 6 estames livres, inclusos, anteras bitecas, rimosas, basifixas, gineceu com estiletes livres,
estigmas cilíndricos, ovário ínfero, trilocular, óvulos longo caudados. Fruto baga ca. 1-1,5 cm, ovóide, ápice
espinescente, em forma de ganchos, sementes obovóides, lisas.

Distribuição. Antilhas e Brasil, no estado do Amazonas, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte,
Paraíba, Pernambuco, Bahia, Alagoas, Sergipe, Espírito Santo e Rio de Janeiro, em Mata Atlântica e Ama-
zônia (Smith & Downs, 1979; Forzza et al. 2012 ).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro do Agenor, 14/10/1995, F. França et al. 1399 (HUEFS).

5. Alcantarea nahoumii (Leme) J.R.Grant, Trop. Subtrop. Pflanzenwelt 91: 13. 1995. (Fig. 22G-H).
Erva rizomatoza perene, 1-3,5 m alt.; caule reptante. Folhas alternas, em rosetas; lâmina 40-60 x 8-10

cm, ápice agudo, apiculado, margem membranácea não espinescente, coriácea, verde-amarelada, nervação
evidente, bainha pouco distinta. Inflorescência ramificada no ápice. Escapo 1-1,30 m, ereto, cilíndrico,
avermelhado, bracteado, brácteas subuladas, subfoliáceas, diminuindo em direção ao ápice, ramos da
inflorescência espiciformes, pedúnculos 0,5-1 cm, amarelo-avermelhados, glabros, brácteas externas 1-2,
elípticas, 2-3 cm, carenadas, lepidotas na face adaxial, brácteas florais ovais, 3,5-4 cm, amarelada, lepidota
na face adaxial, envolvendo o cálice. Flores 3-4 cm, verde-amareladas, sépalas obovais, iguais ou maiores
que as brácteas, esparsamente lepidotas adaxialmente, carnosas, ecarenadas, margem membranácea, péta-
las liguladas, constrictas ao redor do ápice das sépalas, margem levemente ondulada, amarelas, com peque-
na calosidade longitudinal acima dos apêndices, 2 apêndices petalinos ligulados, assimétricos, adnados à
pétala, estames fundidos em feixes complanados, anteras lineares, atenuadas, dorsifixas, gineceu com estilete
sulcado, estigmas multilobados, ovário semi-ínfero. Fruto 3,5-5 x 0,5-1,5 cm, cápsula elipsoidal, ápice agudo
torcido, sementes lineares, com um tufo de tricomas alvos.
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Distribuição. Exclusiva do Brasil, ocorrendo na Bahia e Minas Gerais, em Cerrado, Caatinga, Mata
Atlântica e áreas de transição. (Versieux & Wanderley, 2010). Na área de estudo foi coletada nas encostas
rochosas no alto do morro do Agenor.

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro do Agenor, 10/1996, F. França et al. 1994 (HUEFS).

6. Billbergia porteana Brong. ex Beer, Fam. Brom.: 115. 1856. (Fig. 22I-J).
Erva epífita 0,6-1,5 m alt.; rizoma encoberto pelas folhas. Folhas alternas, imbricadas, em rosetas

eretas; lâmina 40-90 x 8-10 cm, lanceolada, subulada, ápice agudo, mucronado, coriácea, margem com
tricomas retrorsos, glabra, com estriações transversais verde-claro; bainha aberta. Inflorescência terminal,
racemosa, 5-80 cm, escapo bracteado, pubescente, pruinoso, brácteas rosadas, pruinosas, oval-lanceoladas,
ápice espinescente, 5-20 cm, pedicelos 1-2 mm, brácteas florais 1-2 mm, membranáceas, revestidas por
escamas. Flores 5-10 cm, verde-amareladas ou verde-rosadas, sépalas livres, ovais, ápice agudo, pétalas
livres, lacínios lilases, fortemente revolutos, 2 apêndices petalinos internos fimbriados, estames exclusos,
anteras bitecas, paralelas, rimosas, dorsifixas, gineceu com estiletes livres, estigmas capitados, ovário ínfero,
trilocular. Fruto 1-1,5 cm, cápsula oblongo-trigonal, faces ligeiramente concavadas, sementes não vistas.

Distribuição: Paraguai e Brasil, em Minas Gerais, Distrito Federal, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São
Paulo, Piauí, Ceará, Pernambuco, Bahia, Alagoas (Smith & Downs, 1979; Forzza et al. 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itaberaba: morro Itibiraba, 04/06/2005, E. Melo et al. 3902 (HUEFS). Itatim:
morro das Tocas, 25/11/1995, F. França et al. 1416 (HUEFS); morro do Agenor, 28/01/1996, F. França et al. 1557
(HUEFS);  morro da Pedra Grande, 09/04/2005, M.F.B. Lins Silva et al. 20 (HUEFS).

7. Dyckia dissitiflora Schultes f., Roem. & Schult. Syst. (2): 1194. 1830. (Fig. 22K).
Erva terrestre 20-50 cm alt.; rizoma subterrâneo. Folhas alternas, imbricadas, em rosetas basais;

lâmina 10-20 x 1-1,5 cm, triangular, crassa ou coriácea, subulada, margem com espinhos retrorsos robustos,
glabra; bainha alargada, 2-4 cm, revestida por escamas prateadas. Inflorescência axilar, racemos laxifloros,
60-90 cm, escapo bracteado, glabro, com pelos pruinosos, brácteas espaçadas, diminuindo em direção ao
ápice, paleáceas, 1-1,5 cm, lanceoladas, ápice espinescente, brácteas florais diminutas, escamiformes, ca.
0,5 cm, coriáceas, glabras. Flores vermelhas ou alaranjadas, 1-1,5 cm, sépalas livres, pétalas livres, 6 estames
livres, filetes inclusos, anteras bitecas, rimosas, basifixas, gineceu com estilete inteiro, estigmas capitados,
ovário súpero, trilocular. Fruto cápsula, ca. 1-1,5 cm, oblongo, sépalas persistentes, sementes não vistas.

Distribuição. Exclusiva do Brasil, nos estados de Minas Gerais, Bahia e Piauí, em Caatinga (Smith &
Downs, 1974).

Material examinado: Brasil. Bahia. Santa Terezinha: morro do Cruzeiro, 29/10/1995, E. Melo et al. 1362 (HUEFS).
Itatim: morro do Agenor, 01/09/1996, F. França et al. 1816 (HUEFS); morro da Quixaba, 14/12/1996, E. Melo et al.
1894 (HUEFS); 14/12/1996, E. Melo et al. 1899 (HUEFS); morro da Torre, 10/11/1996, E. Melo et al. 1849 (HUEFS).

8. Encholirium spectabile Mart. ex Schult. & Schult.f., in Roem. & Schult., Syst. Veg. 7 (2): 1233. 1830.
(Fig. 22L).

Erva rupícola 0,6-2 m alt.; rizoma superficial. Folhas imbricadas, em rosetas basais; lâmina 0,5-1 x
2,5-3,5 cm, lanceolada, crassa, coriácea, margem com tricomas retrorsos, glabra; bainha curta 4-6 cm,
glabra. Inflorescência terminal, racemosa, densiflora, 1-1,5 m, escapo bracteado, glabro, brácteas basais
semelhantes a folhas, brácteas apicais escamiformes, brácteas florais escamiformes, glabras, pedicelos 0,5-
1,5 cm. Flores amarelas, 1-2 cm, sépalas ligadas na base, pétalas livres, 6 estames livres, exclusos, filetes
glabros, anteras monotecas, rimosas, basifixas, gineceu com estilete único, estigmas capitados, ovário súpero,
trilocular. Fruto cápsula 1,5-2 cm, trígono-ovalado, ápice apiculado, valvas lisas faces ligeiramente conve-
xas.

Distribuição. Exclusiva do Brasil, nos estados de Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba,
Pernambuco, Alagoas e Sergipe, em Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica (Smith & Downs, 1974; Forzza et
al. 2012).

Material examinado: Feira de Santana: inselbergue do km 4, 25/03/2003, A.K.A. Santos et al. 55 (HUEFS);
inselbergue Monte Alto, 02/12/2003, J.Carvalho-Sobrinho et al 143 (HUEFS). Itatim: morro das Tocas, 25/11/
1995, F. França et al. 1418 (HUEFS); morro do Agenor, 26/11/1995, F. França et al. 1487 (HUEFS). Santa Terezinha:
morro do Cruzeiro, 01/11/1997, F. França et al. 2444 (HUEFS).



132 Flora de Inselbergues

9. Hohenbergia catingae Ule, Bot. Jahrb. 42: 195. 1908. (Fig. 22M).
Erva rupícola 1-1,5 cm alt.; rizoma superficial, encoberto pelas bases persistentes das folhas. Folhas

alternas, imbricadas, formando rosetas basais; lâmina 40-80 x 3-5,5 cm, lanceolada, ápice obtuso-apiculado,
com um longo espinho reto, coriácea, margem com espinhos retrorsos, glabra; bainha distinta, glabra.
Inflorescência terminal, panícula contraída, 0,6-1,0 cm, escapo bracteado, brácteas basais maiores, 8-10 cm,
diminuindo em direção ao ápice, paleáceas, glabras, ápice espinescente, brácteas florais paleáceas, oval,
subuladas, rígidas, apiculadas e espinescentes, glabras. Flores amarelas, com dois apêndices petalinos inter-
nos, 6 estames livres, anteras bitecas, rimosas, basifixas, gineceu com estiletes livres, estigmas capitados,
ovário ínfero, trilocular. Fruto cápsula 0,5-1 cm, trígono-ovalado, envolto pelas brácteas persistentes

Distribuição. Espécie exclusiva do Brasil, ocorrendo no Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco,
Bahia, Alagoas, Sergipe, Minas Gerais, em Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica (Smith & Downs, 1979;
Forzza et al. 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: inselbergue do Km 4, 25/03/2003, A.K.A. Santos et al. 56
(HUEFS).

10. Neoglaziovia variegata (Arruda) Mez., in Mart. Fl. bras. 3 (3): 427. 1894. (Fig. 22N).
Erva rupícola 0,5-1,5 cm alt.; rizoma superficial, encoberto pelas bases persistentes. Folhas alternas,

imbricadas, formando rosetas basais; lâmina 0,5-1,5 x 0,2 m, linear-lanceolada, ápice agudo, longamente
atenuado, com espinho reto, coriácea, margem com espinhos retrorsos, glabra; bainha distinta, recoberta por
escamas finas alvas. Inflorescência terminal, racemosa, 0,4-1,0 m, escapo bracteado, 0,5-1 m, brácteas 2,5-
5 cm, diminuindo em direção ao ápice, coriáceas, com pelos cotoníferos, ápice não espinescente, brácteas
florais escamiformes, coriáceas, glabras. Flores vermelhas ou vermelho-alaranjadas, 1,5-2 cm, sépalas par-
cialmente fusionadas, pétalas livres, 3-6, estames livres, inclusos, anteras bitecas, rimosas, basifixas, gineceu
com estilete único, estigma capitado, ovário ínfero, trilocular. Fruto cápsula 1-1,5 cm, trígono-ovalado, glabro,
sementes não vistas.

Distribuição. Ocorre exclusivamente no Brasil, nos estados de Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte,
Paraíba, Pernambuco, Bahia e Alagoas, em Caatinga (Smith & Downs, 1979; Forzza et al. 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro das Tocas, 25/11/1995, F. França et al. 1417 (HUEFS); 29/09/
1996, F. França et al. 1854 (HUEFS); morro do Agenor, 26/11/1996, F. França et al. 1486 (HUEFS); morro da Torre,
10/11/1996, E. Melo et al. 1842 (HUEFS).

11. Orthophytum maracasense L.B.Sm., Smithson. Misc. Collect. 126: 33. 1955.
Erva rupícola caulescente, 20-40 cm alt.; rizoma superficial, encoberto pelas bases das folhas. Folhas

alternas, imbricadas, formando rosetas basais; lâmina 30-45 x 5-6 cm, linear-lanceolada, ápice obtuso, com
um longo espinho curvo, coriácea, margem com espinhos retrorsos, glabra; bainha pouco distinta, glabra.
Inflorescência terminal, panícula contraída, 30-60 cm, escapo bracteado, brácteas basais maiores, 10-15
cm, diminuindo em direção ao ápice, coriáceas, com pelos cotoníferos, lanceoladas, ápice espinescente,
brácteas florais escamiformes, coriáceas, glabras. Flores brancas, 6 estames livres, anteras bitecas, rimosas,
basifixas, gineceu com estiletes livres, estigmas capitados, ovário ínfero, trilocular. Fruto cápsula 1-1,5 cm,
trígono-ovalado, ápice espinescente, em forma de ganchos, sementes não vistas.

Distribuição. Espécie exclusiva do Brasil, nos estados da Bahia e Espírito Santo, em Caatinga e Mata
Atlântica (Smith & Downs, 1979; Forzza et al. 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro das Tocas, 14/10/1995, F. França et al. 1369 (HUEFS); 27/11/
1996, F. França et al. 1519 (HUEFS); morro da Pedra Grande, 3/06/2005, M.F.B.L. Silva et al. 72 (HUEFS); morro
do Timóteo, 11/06/2004, F. França et al. 5000 (HUEFS).

12. Orthophytum saxicola (Ule) L.B.Sm., Smithson. Misc. Collect. 126: 34. 179. 1955. (Fig. 22O-P).
Erva rupícola, ereta, 5-10 cm alt. Folhas alternas, com bainha; lâmina 5-10 x 1-1,5 cm, linear-lanceolada,

ápice agudo-atenuado, crassa, margem com espinhos retrorsos, revestida com escamas prateadas; bainha
pouco distinta, glabra. Inflorescência terminal e subterminal, reduzida a uma flor, escapo indistinto, brácteas
florais foliáceas reduzidas, glabras. Flores brancas, 1,5-2 cm, sésseis, trímeras, sépalas livres, acuminadas,
pétalas livres, 6 estames livres, inclusos, anteras monotecas, rimosas, dorsifixas, gineceu com estilete único,
estigma trilobado, ovário ínfero, trilocular. Fruto cápsula 0,5-1 cm, trígono-ovalado, glabro, sementes não
vistas.
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Distribuição. Brasil. Bahia e Minas Gerais, em Caatinga e Mata Atlântica (Smith & Downs, 1979).
Espécie comum na ápice e encostas rochosas dos morros.

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro do Agenor, 26/11/1996, F. França et al. 1485 (HUEFS); morro Pé
de Serra, 16/3/1997, F. França et al. 2186 (HUEFS); morro das Tocas, 14/10/1995, F. França et al. 1369 (HUEFS);
27/01/1996, F. França et al. 1519 (HUEFS).

13. Tillandsia gardneri Lindl., Bot. Reg. 28: 63. 1842. (Fig. 23A).
Erva epífita ou rupícola 10-30 cm alt.; rizoma curto 3-4 cm. Folhas alterno-espiraladas; lâmina 10-20

x 1-1,5 cm, linear-lanceolada, subulada, recurvada, coriácea, margem sem tricomas, pubescentes, acincentada;
bainha aberta, pouco evidente. Inflorescência axilar, paniculada, 5-8 cm, escapo bracteado, pubescente,
pruinoso, brácteas 5-6 cm, coriáceas, lanceoladas, ápice espinescente, pedicelos 2-3 mm, brácteas florais 1-
2 cm, membranáceas, pubescentes. Flores lilases ou azuladas, 1,5-2 cm, sépalas livres, pétalas livres, sem
apêndices petalinos, 6 estames livres, inclusos, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, gineceu com estiletes
livres, estigmas capitados, ovário súpero, trilocular, vários óvulos, placentação axial. Fruto cápsula oblonga,
trilobada, 1,5-2 cm, superfície lisa, sementes com um tufo de pelos.

Distribuição. Colômbia, Venezuela, Trinidade e Brasil, nos estados de Piauí, Ceará, Paraíba, Pernambuco,
Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul,
em Mata Atlântica e Caatinga (Tardivo, 2002; Forzza et al. 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Iaçu: morro do Coité/Navio, 24/05/1997, E. Melo et al. 2179 (HUEFS). Itaberaba:
28/08/2005, A.O. Moraes et al. 70 (HUEFS). Itatim: morro das Tocas, 30/03/1996, E. Melo et al. 1538 (HUEFS); 20/
04/1996, F. França et al. 1605 (HUEFS); morro do Agenor, 21/04/1996, F. França et al. 1626 (HUEFS); 20/07/1996,
F. França et al. 1719 (HUEFS); 28/06/1998, E. Melo et al. 2454 (HUEFS); 14/04/2000, C.T. Lima et al. 7 (HUEFS);
morro do Letreiro, 03/07/2005, A.O. Moraes et al. 34 (HUEFS); morro do Leão, 27/10/1996, F. França et al. 1970
(HUEFS); morro Pé de Serra, 25/10/1997, F. França et al. 2426 (HUEFS).

14. Tillandsia loliacea Mart. ex Schult. & Schult.f., in Roem. & Schult., Syst. 7 (2): 1204. 1830. (Fig. 23B).
Erva epífita ou rupícola 5-10 cm alt.; rizoma curto. Folhas alterno-espiraladas, com bainha; lâmina

1,5-3 x 0,2-0,3 mm, linear-lanceolada, as basais recurvadas, coriácea, margem sem tricomas, acinzentada,
escamas franjadas; bainha pouco distinta. Inflorescência terminal, espiciforme, 2-5 cm, escapo 3-6 cm,
bracteado, geniculado, brácteas lepidotas, verde-acinzentadas, 0,5-1 cm, coriáceas, ápice não espinescente,
pedicelos ausentes, brácteas florais 2-5 mm, revestidas por escamas lepidotas. Flores brancas ou branco-
amareladas, 0,5-1 cm, sépalas livres, glabras, pétalas livres, liguladas, sem apêndices petalinos, 6 estames
livres, inclusos, anteras bitecas, rimosas, basifixas, gineceu com estilete curto, espessado, estigma capitado,
ovário súpero, trilocular. Fruto 2-3 cm, cápsula cilíndrica, superfície lisa, marrom, sementes plumosas.

Distribuição. Bolívia, Brasil, Paraguai e Argentina. No Brasil, ocorre nos Estados de Piauí, Paraíba,
Ceará, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Distrito Federal, Mato Grosso, São Paulo e Paraná, em Caatinga,
Cerrado e Mata Atlântica (Smith & Downs, 1977; Forzza et al. 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Iaçu: morro do Coité/Navio, 24/05/1997, E. Melo et al. 2173 (HUEFS); morro
da Garrafa, 23/02/1997, E. Melo et al. 2111 (HUEFS). Itatim: morro do Agenor, 20/07/1996, F. França et al. 1717
(HUEFS);  morro do Bastião, 26/01/1997, E. Melo et al. 1963 (HUEFS); 19/07/1997, E. Melo et al. 2214 (HUEFS).

15. Tillandsia milagrensis Leme, J. Bromeliad Soc. 43 (6): 243. 1993. (Fig. 23C).
Erva rupícola 15-20 cm alt.; rizoma curto. Folhas alterno-espiraladas, com bainha; lâmina 5-12 x 0,5-

1 cm, linear-lanceolada, subulada, recurvada, coriácea, margem sem tricomas, escamas peltadas circulares,
caducas, marrons, acinzentadas; bainha distinta, ca. 1,5 cm. Inflorescência terminal, racemosa, 10-15 cm,
escapo bracteado, pubescente, pruinoso, brácteas 1,5-2 cm, coriáceas, lanceoladas, ápice não espinescente,
pedicelos ausentes, brácteas florais 1-1,5 cm, coriáceas, glabras, envolvendo parcialmente as flores. Flores
brancas, 1-1,5 cm, sépalas livres, pétalas livres, sem apêndices petalinos, 6 estames livres, inclusos, anteras
bitecas, rimosas, dorsifixas, gineceu sincárpico, estiletes livres, estigmas capitados, ovário súpero, trilocular.
Fruto cápsula cilíndrica, 1-1,5 cm, superfície lisa, sementes plumosas.

Distribuição. Brasil. Endêmica da região de Milagres, exclusivamente em Caatinga, na Bahia (Forzza
et al. 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro do Leão, 27/10/1996, F. França et al. 1969 (HUEFS).
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16. Tillandsia recurvata (L.) L. Sp. pl. ed. 2: 410. 1762. (Fig. 23D).
Erva epífita ou 10-15 cm alt.; rizoma recurvado. Folhas alterno-espiraladas; lâmina 5-10 x 0,2-0,3 cm,

linear-lanceolada, recurvada, em forma de ninho, margem sem tricomas, crassa, canaliculada na base, ver-
de-clara; bainha larga fortemente nervada, escamas peltadas revolutas, caducas. Inflorescência terminal,
racemosa, 4-5 cm, escapo ebracteado, glabro, pedicelos 1-2 mm, brácteas florais 0,5-1 cm, membranáceas,
revestidas por escamas. Flores azuis, 0,6-1 cm, sépalas livres, glabras, pétalas livres, liguladas, sem apêndi-
ces petalinos, 6 estames livres, inclusos, filetes retos, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, gineceu com
estilete curto, engrossado, estigma capitado, ovário súpero, trilocular. Fruto 1,5-2 cm, cápsula cilíndrica,
superfície lisa, marrom, sementes plumosas.

Distribuição. Sul dos Estados Unidos, América Central e América do Sul até a Argentina. No Brasil
ocorre nos estados de Pará, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Alagoas, Sergipe,
Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, em
Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica (Smith & Downs, 1977; Forzza et al. 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: inselbergue do km 4, 08/04/2006,  A.K.A. Santos et al. 65
(HUEFS). Iaçu: morro da Garrafa, 23/02/1997, E. Melo et al. 2109 (HUEFS); morro do Coité/Navio, 27/10/1996, F.
França et al. 1971 (HUEFS). Itatim: morro do Agenor, 25/02/1996, E. Melo et al. 1482 (HUEFS); 01/09/1996, F.
França et al. 1807 (HUEFS); morro Pedra Grande, 09/04/2005, M.F.B.Lins Silva et al. 12 (HUEFS); morro do
Letreiro, 03/07/2005, A.O. Moraes et al. 40 (HUEFS).

17. Tillandsia streptocarpa Baker, Jour. Bot. London 25: 241. 1887. (Fig. 23E).
Erva epífita ou rupícola 20-45 cm alt.; rizoma curto. Folhas alterno-espiraladas, com bainha; lâmina

15-25 x 0,5-1 cm, linear-lanceolada, subulada, as basais recurvadas, coriácea, margem sem tricomas,
acinzentada, revestida por escamas peltadas; bainha alargada, 1-1,5 cm. Inflorescência axilar, paniculada,
15-35 cm, escapo bracteado, glabro, brácteas paleáceas, 1-2 cm, ápice espinescente, pedicelos ausentes,
brácteas florais 1-2 cm, coriáceas, revestidas por escamas peltadas. Flores lilases, com centro amarelo 2-
2,5 cm, sépalas livres, pétalas livres, sem apêndices petalinos, 6 estames livres, inclusos, anteras bitecas,
rimosas, dorsifixas, gineceu com estiletes livres, estigmas trilobados, ovário súpero, trilocular. Fruto cápsula
cilíndrica, 1-1,5 cm, superfície lisa, sementes plumosas.

Distribuição. Espécie de ampla distribuição no Peru, Bolívia até o Paraguai e Brasil, nos estados do
Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Alagoas, Goiás, Tocantins, Distrito Federal, Mato
Grosso, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul, em Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica
(Smith & Downs, 1977; Forzza et al. 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro das Tocas, 14/10/1995, F. França et al. 1367 (HUEFS); 21/11/
1995, F. França et al. 1434 (HUEFS); morro do Agenor, 14/10/1995, F. França et al. 1403 (HUEFS);  morro da
Quixaba, 30/08/1997, F. França et al. 2349 (HUEFS).

18. Tillandsia tenuifolia L., Sp. pl. 1: 286. 1753. (Fig. 23F).
Erva epífita ou rupícola 10-30 cm alt.; rizoma 5-40 cm. Folhas alterno-espiraladas, com bainha; lâmi-

na 5-10 x 0,5-1 cm, linear-lanceolada, subulada, não recurvada, coriácea, margem sem tricomas, pubescente,
acinzentada; bainha aberta, pouco evidente. Inflorescência axilar, espiciforme, 2-3 cm, escapo bracteado,
pubescente, pruinoso, maior que as folhas, brácteas rosadas, 5-6 cm, membranáceas, lanceoladas, ápice
apiculado, pedicelos ausentes, brácteas florais 1-2 cm, membranáceas, pubescentes, rosadas. Flores bran-
cas ou azuis, 1,5-2 cm, sépalas 3, uma livre, duas conadas, pétalas livres, espatuladas, sem apêndices petalinos,
6 estames livres, inclusos, filetes plicados, anteras bitecas, rimosas, basifixas, gineceu com estilete único,
estigmas trilobados, ovário súpero, trilocular. Fruto cápsula oblonga, trilobada, 1-1,5 cm, superfície lisa,
sementes lumosas.

Distribuição. Índias Ocidentais, Cuba, Venezuela, Guianas, Bolívia, Paraguai, Argentina e Brasil. No
Brasil está distribuída nos estados de Pará, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Alagoas, Sergipe, Mato
Grosso, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janei-
ro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, em Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica (Smith
& Downs, 1977; Forzza et al. 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Iaçu: morro da Garrafa, 23/02/1997, F. França et al. 2107 (HUEFS); 28/09/1997,
E. Melo et al. 2266 (HUEFS). Itatim, morro das Tocas, 01/09/1996, F. França et al. 1806 (HUEFS); morro do Leão,
27/10/1996, F. França et al. 1970 (HUEFS); 27/10/1996, F. França et al. 1971 (HUEFS); morro Pedra Grande, 01/11/
2004, E. Melo et al. 3742 (HUEFS). Milagres: morro Pé de Serra, 25/10/1997, F. França et al. 2425 (HUEFS).
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19. Tillandsia usneoides (L.) L. Sp. pl. 2: 411. 1762. (Fig. 23G-H).
Erva epífita pendente, 1-1,5 m alt.; caule estolonífero de crescimento contínuo, ramos filiformes.

Folhas alternas, dísticas, com bainha; lâmina 4-5 x 0,1 cm, filiforme ou linear, margem sem tricomas,
canaliculada na base, verde-acinzentada; bainha alargada, escamas peltadas eriçadas. Inflorescência termi-
nal, reduzida a uma única flor, séssil, escapo curto ou ausente, brácteas 2, desiguais, brácteas florais ca. 5
mm, acinzentadas. Flores branco-esverdeadas ou amarelo-esverdeadas, 0,5-1 cm, sépalas livres, pétalas
livres, liguladas, sem apêndices petalinos, 6 estames livres, inclusos, filetes retos, anteras bitecas, rimosas,
basifixas, gineceu com estilete inteiro, estigmas capitados, ovário súpero, trilocular. Fruto 1,5-2,5 cm, cápsu-
la cilíndrica, valvas espiraladas, quando abertas, superfície lisa, sementes plumosas.

Distribuição. Espécie de ampla distribuição ocorrendo desde o Sudeste dos Estados Unidos até o
centro da Argentina, Chile e Brasil, nos estados do Pará, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba,
Pernambuco, Bahia, Alagoas, Sergipe, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná,
Santa Catarina e Rio Grande do Sul, em Caatinga, Cerrado e Mata atlântica (Smith & Downs, 1977; Forzza
et al. 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro do Agenor, 29/06/1996, E. Melo et al. 1630 (HUEFS); morro da
Quixaba, 25/10/1997, F. França et al. 2419 (HUEFS); morro da Pedra Grande, 09/04/2005, M.F.B.L. Silva et al. 14
(HUEFS).

20. Vriesea friburgensis Mez, in Mart., Fl. bras. 3 (3): 537. 1894. (Fig. 23I-J).
Erva epífita ou rupícola 0,5-1 m alt.; rizoma curto. Folhas alternas, imbricadas, formando rosetas

basais, de coloração amarelo-vinácea; lâmina 30-50 x 2,5-3 cm, linear-lanceolada, ápice com um longo
espinho reto, coriácea, margem sem tricomas, glabra; bainha pouco distinta, glabra. Inflorescência axilar,
panícula contraída, 20-90 cm, escapo bracteado, vináceo, brácteas ligeiramente maiores na base, 2-4 cm,
vermelho-amareladas, coriáceas, glabras, ápice espinescente, brácteas florais semelhantes às do escapo,
glabras, envolvendo as flores. Flores 3-4 cm, amarelas, sépalas livres, obovadas, não carenadas, glabras,
pétalas livres, liguladas, 2 apêndices petalinos internos lineares, 6 estames livres, exlusos, anteras bitecas,
rimosas, basifixas, gineceu com estilete inteiro, estigmas capitados, ovário súpero, trilocular. Fruto 1-1,5 cm,
cápsula trígono-ovalada, faces convexas, sementes não vistas.

Distribuição. Ocorre na Argentina, Paraguai e Brasil, nos estados de Minas Gerais, Bahia, Rio de
Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul (Smith & Downs, 1977).

Material examinado: Brasil. Bahia. Iaçu: morro do Coité/Navio, 24/05/1997, E. Melo et al. 2182 (HUEFS). Mila-
gres: morro Pé de Serra, 25/10/1997, F. França et al. 2427 (HUEFS).

BURSERACEAE
Efigênia de Melo

Chave para a identificação das espécies

1. Plantas com espinhos. Frutos globosos ou ovóides ................................... 1. Commiphora leptophloeos
1’. Plantas sem espinhos. Frutos elipsóides ........................................................  2. Protium heptaphyllum

1. Commiphora leptophloeos (Mart.) J.B.Gillett, Kew Bull. 34 (3): 582. 1980. (Fig. 23K-M).
Árvore ou arbusto 2,5-5 m alt.; ramos espinescentes, espinhos retos, pontiagudos. Folhas compostas,

alternas, tri ou pentafolioladas, sem estípulas, com pulvino na base; folíolos opostos, peciolados, 1,5-3 x 1-1,5
cm, lâmina elíptica ou oblonga, ápice agudo, base aguda ou obtusa, membranácea, margem inteira, pubescente
em ambas as faces, pelos simples; pecíolo 2-2,5 cm, pubescente. Inflorescência terminal ou axilar, panículas
densifloras, 10-20 cm, brácteas diminutas, pedúnculos 2-5 cm, brácteas ausentes, pedicelos ca. 1 mm,
pubescentes, pelos estrelados. Flores pequenas, pouco vistosas, branco-esverdeadas, 1,5-2 mm, actinomorfas,
unissexuadas, tetrâmeras ou pentâmeras, heteroclamídeas, 4-5 sépalas livres, 4-5 pétalas livres, flor mascu-
lina com 4-5 estames, exclusos, anteras bitecas, rimosas, disco nectarífero presente flor feminina com
gineceu sincárpico, tricarpelar, estilete nulo, estigma capitado, ovário súpero, trilocular, uniovulado, placentação
basal. Fruto 1-1,5 cm, drupa globosa ou ovóide, lisa, sementes não observadas.
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Distribuição. Bolívia e Brasil, onde ocorre nos estados de Roraima, Pará, Tocantins,  Ceará, Maranhão,
Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe,  Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do
Sul e Minas Gerais, em Caatinga e Cerrado (Lima & Pirani, 2005; Daly, 2012). Na área, ocorre principal-
mente nas matas da base e encostas dos inselbergues.

Material examinado: Brasil. Bahia. Iaçú: morro da Garrafa, 24/03/1997, E. Melo et al. 2055 (HUEFS). Itatim: morro
do Leão, 14/10/1995, F. França et al. 1396 (HUEFS); morro do Bastião, 21/03/1997, E. Melo et al. 1944 (HUEFS);
morro Pé de Serra, 16/03/1997, F. França et al. 2190 (HUEFS).

2. Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand, Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjoebenhavn, 3
(5): 54. 1873. (Fig. 23N-O).

Árvore 5-12 m alt.; ramos glabros, sem espinhos. Folhas compostas, alternas, imparipinadas, sem
estípulas, com pulvinulo; folíolos opostos peciolados, 3-16 x 1,5-3,5 cm, lâmina lanceolada ou elíptico-lanceolada,
ápice agudo ou acuminado, base aguda ou obtusa, cartácea ou subcoriácea, glabra, margem lisa; pecíolo
2,5-5 cm. Inflorescência axilar, cimas congestas, densifloras, pedúnculos reduzidos, brácteas reduzidas,
pedicelos ca. 2-3 mm, glabros. Flores pequenas, pouco vistosas, branco-esverdeadas ou verde-vináceas, 5-
6 mm, actinomorfas, bissexuadas, heteroclamídeas, 4-5 partida, sépalas conadas na base, cálice campanulado,
pétalas livres, carnosas, bordas papilosas, ápice revoluto, 5-8 estames, inclusos, anteras bitecas, rimosas,
basifixas, disco nectarífero presente, gineceu sincárpico, 4-5 carpelar, estilete curto, estigma lobado, ovário
súpero, 4-5 locular, pluriovulado, placentação axial. Fruto 0,5-1 cm, drupa elipsóide, ligeiramente curvada,
ápice apiculado, lisa, vermelho na maturação, sementes não observadas.

Distribuição. América Tropical. No Brasil ocorre nos estados de Roraima, Amapá, Pará, Amazonas,
Acre, Maranhão, Ceará, Pernambuco, Bahia, Alagoas, Sergipe, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Mato
Grosso do sul, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro, em todos os tipos de vegetação
(Daly, 1992; Daly, 2012). Nos inselbergues ocorre nas matas da base e encostas dos morros.

Material examinado: Brasil. Bahia. Iaçu: morro do Coité/Navio, 26/10/1997, F. França et al. 2436 (HUEFS); 27/09/
1997, E. Melo et al. 2249, 2251 (HUEFS); morro Pé de Serra, 25/10/1997, F. França et al. 2395 (HUEFS).

CACTACEAE
Efigênia de Melo

Chave para a identificação das espécies

1. Plantas lenhosas ramificadas, ramos com espinhos. Folhas crassas ou suculentas. Flores com ovário
súpero ........................................................................................................................ 10. Pereskia aculeata
1’. Plantas herbáceas ou lenhosas, ramificadas ou não, geralmente suculentas, com espinhos, sem folhas.
Flores com ovário ínfero

2. Plantas arbóreas com tronco cilíndrico ao menos na base
3. Cladódios achatados, não costelados. Flores amarelas ..................  3. Brasiliopuntia brasiliensis
3’. Cladódios não achatados, costelados. Flores brancas .................................. 5. Cereus jamacaru

2‘. Plantas arbustivas ou herbáceas, sem tronco definido, cladódios cilíndricos, achatados ou globosos ou
com cladódios pouco evidentes

4. Plantas com cladódios pouco evidentes
5. Arbustos escandentes, ramos triangulares ................................................ 4. Cereus albicaulis
5’. Arbustos não escandentes, ramos cilíndricos arquedados ................. 7. Harrisia adscendens

4’. Plantas com cladódios bem definidos
6. Caules com um único artículo, cilíndricos ou globosos, costelados

7. Espinhos curtos e recurvados, 2-3 cm, em forma de ganchos, de tamanhos regulares ........
................................................................................................... 9. Melocactus salvadorensis
7’. Espinhos longos e retos, 3-10 cm, de tamanhos irregulares ........... 8. Melocactus ernestii

6’. Caules com vários artículos
8. Artículos achatados lateralmente. Estames com filetes longos, exclusos. Aréolas com
gloquídeos
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9. Plantas pequenas, com dois a três artículos. Flor terminal única 15. Tacinga inamoena
9’. Plantas grandes 1-1,5 m alt. com vários artículos

10. Frutos maduros obovóides, verdes .................................... 16. Tacinga palmadora
10’. Frutos maduros ovóides, brancos ........................................... 17. Tacinga werneri

8’. Artículos colunares cilíndricos, quadrangulares, costados. Estames com filetes inclusos.
Aréolas sem gloquídeos

11. Cactos com ramificação candelabriforme. Hipanto com pelos lanuginosos...................
................................................................................................. 11. Pilosocereus gounellei

11’. Cactos com ramificação não candelabriforme. Hipanto sem pelos lanuginosos
12. Flores laterais

13. Plantas eretas
14. Hipanto sem pelos lanuginosos. Baga oblonga .............................................
......................................................................... 2. Brasilicereus phaeacanthus
14’. Hipanto com pelos lanuginosos. Baga globosa ............................................
..................................................................... 12. Pilosocereus pentaedrofolius

13’. Plantas escandentes ............................. 13. Pseudoacantocereus brasiliensis
12’. Flores terminais

15. Plantas terrestres. Caule cilíndrico pouco ramificado. Flores em cefálio terminal
......................................................................................... 1. Arrojadoa penicillata
15’. Plantas epífitas. Caule cilíndrico ou aplanado, sem aréolas espinescentes

16. Flores grandes, zigomorfas, caule aplanado com margens crenadas ou
sinuosas ..................................................................6. Epiphyllum phyllanthus
16’. Flores pequenas actinomorfas, caule cilíndrico sem espinhos ....................
............................................................................... 14. Rhipsalis lindbergiana

1. Arrojadoa penicillata (Gurke) Britton & Rose, The Cactaceae 2: 171. 1920. (Fig. 24A).
Erva suculenta, 0,5-1,5 cm alt.; caule colunar, alongado, pouco ramificado, apoiante, cladódios cilín-

dricos, costados, articulados. Folhas ausentes. Espinhos retos, 1-1,5 cm, de tamanhos irregulares, reunidos
em aréolas circulares planas, pouco salientes, densamente dispostos sobre as costelas. Inflorescência termi-
nal, em cefálio avermelhado, em forma de pincel, densamente pubescente. Flores vistosas, vermelhas, 3-4,5
cm, bissexuadas, actinomorfas, tépalas conadas na base formando um tubo cilíndrico, lacínios em vários
círculos espiralados, estames numerosos, filetes livres, de tamanhos diferentes, inseridos sobre as tépalas,
inclusos, anteras monotecas, rimosas, basifixas, amarelas, gineceu sincárpico, pluricarpelar, estilete único,
estigmas multifidos, ovário ínfero, unilocular, pluriovulado, placentação parietal. Fruto 3-4 cm, baga oblonga
ou subglobosa, sementes negras, envolvidas em polpa branca.

Distribuição. Exclusiva do Brasil, nos estados da Bahia e Minas Gerais, em Caatinga e áreas transicionais
(Taylor & Zappi, 2004).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro das Tocas, 25/11/1995, F. França et al. 1453 (HUEFS); 28/09/
1996, F. França et al. 1817 (HUEFS); 28/09/1996, F. França et al. 1853 (HUEFS); morro do Agenor, 25/11/1995, F.
França et al. 1490 (HUEFS); 21/04/1996, F. França et al. 1617 (HUEFS);

2. Brasilicereus phaeacanthus (Gurke) Backeb., Jahrb. Deutsch. Kakt.-Ges. 2: 50. 1941. (Fig. 24B).
Cacto ereto 2,5-4 m alt.; ramos cilíndricos, multicostelados, espinhos regularmente castanhos-claros,

1-1,5 cm. Folhas ausentes. Espinhos retos, longos e desiguais, 1-1,5 cm, castanhos-claros, reunidos em
aréolas circulares, sem intumenscimento, densamente dispostos sobre as costelas. Inflorescência reduzida a
flores laterais, sem formação de cefálio. Flores branco-esverdeadas, 4-5 cm, hipanto 2-3 cm, globoso,
tépalas conadas na base formando um tubo, lacínios em vários círculos espiralados, com ápice vermelho,
estames numerosos, filetes livres, de tamanhos diferentes, inseridos sobre as tépalas, inclusos, anteras bitecas,
rimosas, basifixas, amarelas, gineceu sincárpico, pluricarpelar, estilete único, estigmas multifidos, ovário
ínfero, unilocular, lóculo deprimido, multiovulado, placentação parietal. Fruto 2-4 cm, baga oblonga, verme-



138 Flora de Inselbergues

lha quando madura, deiscente por rachaduras, sementes 2-3 mm, hemisféricas, hilo proeminente, envolvidas
em polpa branca.

Distribuição. Exclusiva do Brasil, em Caatinga, na Bahia e Minas Gerais (Taylor & Zappi, 2004).
Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: morro Monte Alto, 19/05/2005, A.P.L. Couto et al. 69
(HUEFS).

3. Brasiliopuntia brasiliensis (Willd.) A.Berger, Entwicklungslin. Kakt.:  94. 1926. (Fig. 24C-D).
Árvore 3-10 m alt.; tronco cilíndrico, fascículos de espinhos pontiagudos 2-5 cm, irregulares, com

toros globosos, ramos apicais cladodiais. Cladódios achatados, 6-12 x 2-5 cm, elípticos ou obovados, gloquídeos
esparsos, sem espinhos evidentes. Flores isoladas na região marginal dos cladódios, vistosas, amarelas, 2,5-
3,5 cm, hipanto globoso ou obovóide, 1-3 cm, tuberculado, com aréolas e escamas, tépalas lanceoladas ou
espatuladas, membranáceas, glabras, eretas ou patentes, estames numerosos, inclusos, filetes livres, anteras
basifixas, esbranquiçadas, estiletes esbranquiçados, estigma lobado, lobos exclusos. Frutos 2,5-4 cm, baga
ovóide, obovóide ou globosa, amarelo, alaranjado, vermelho ou vináceo quando maduros, sementes 2-5,
subglobosas, enegrecidas, envolvidas em polpa branca.

Distribuição. Neotropical. No Brasil ocorre nos estados de Pernambuco, Bahia, Alagoas, Sergipe,
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiero, em Caatinga,
Cerrado e Mata Atlântica  (Taylor & Zappi, 2004; Zappi et al. 2012b).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: 12/10/2012, E. Melo et al. 11531 (HUEFS). Material adicional: Brasil.
Bahia. Feira de Santana: Serra S. José, 16/02/1994, F. França & E. Melo 949 (HUEFS).

4. Cereus albicaulis (Britton & Rose) Luetzelb., Estud. Bot. Nordeste 3: 111. 1926.
Arbusto escandente, 0,5-1 m alt.; caule cilíndrico, costelado, pouco ramificado, ramos triangulares,

costados, articulados, suculentos. Folhas ausentes. Espinhos retos, longos e desiguais, 2-3,5 cm, reunidos em
aréolas circulares, intumescidas, densamente dispostos sobre as costelas. Inflorescência reduzida a flores
isoladas, laterais sobre as costelas, sem formação de cefálio. Flores branco-esverdeadas, 20-30 cm, hipanto
cilíndrico, com aréolas incipientes, tépalas externas branco-esverdeadas, patentes, tépalas internas eretas,
ápice apiculado, estames numerosos, inseridos sobre as tépalas, filetes glabros, exclusos, anteras brancas,
rimosas, basifixas, gineceu sincárpico, pluricarpelar, estilete inteiro, multifido, ovário ínfero, unilocular, óvulos
numerosos, placentação parietal. Fruto 4-5 (7,5) cm, baga oblonga, verde-glauco ou verde-vináceo na ma-
turidade, ligeiramente costelada, com aréolas esparsas, sementes negras, mergulhadas em polpa branca.

Distribuição. Exclusiva do Brasil, nos estados de Piauí, Ceará, Pernambuco, Alagoas, Bahia e norte
de Minas Gerais, em Caatinga, entre 250 a 1000 metros de altitude (Taylor & Zappi, 2004).

Material examinado: Brasil. Bahia. Iaçu: morro da Garrafa, 24/03/1997, E. Melo et al. 2076 (HUEFS).

5. Cereus jamacaru (DC.) Taylor & Zappi, Táxon 41: 590. 1992. (Fig. 24D).
Arbusto ou árvore 3-6 m alt.; caule colunar, candelabriforme, bastante ramificado, ramos

quadrangulares, costados, articulados, suculentos. Folhas ausentes. Espinhos retos, 5-10 cm, de tamanhos
irregulares, reunidos em aréolas circulares, intumescidas, densamente dispostos sobre as costelas.
Inflorescência reduzida a flores laterais, sem formação de cefálio. Flores brancas, 5-20 cm, hipanto com
espinhos, sem pelos lanuginosos, tépalas conadas na base formando um tubo, lacínios em vários círculos
espiralados, estames numerosos, filetes livres, de tamanhos diferentes, inseridos sobre as tépalas, inclusos,
anteras monotecas, rimosas, basifixas, amarelas, gineceu sincárpico, pluricarpelar, estilete único, estigmas
multifidos, ovário ínfero, unilocular, multiovulado, placentação parietal. Fruto 5-10 cm, baga oblonga, deiscente
por rachaduras, sementes negras, envolvidas em polpa branca.

Distribuição. Endêmcia da região semiárida do nordeste brasileiro, em Caatinga e Cerrado, nos esta-
dos de Paraíba, Pernambuco, Bahia, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas, Ceará, Maranhão e
Minas Gerais (Taylor & Zappi, 2004, Zappi et al. 2012b).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro das Tocas, 05/12/1996, E. Melo et al. 1445 (HUEFS).

6. Epiphyllum phyllanthus (L.) Haw., Syn. Pl. Succ.: 197. 1812. (Fig. 24F).
Erva epífita, pendente, 0,5-1,5 m, pendente; caule pouco ramificado, ramo basal cilíndrico, ramos

laterais achatados, cladódios ecostados, margem sinuosa, articulados. Folhas ausentes. Espinhos reduzidos,
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em aréolas punctiformes, inconspícuas. Inflorescência reduzida a flores laterais, sem formação de cefálio.
Flores branco-esverdeadas, 5-15 cm, hipanto com espinhos inconspícuos, tépalas conadas na base forman-
do um longo tubo cilíndrico, lacínios em vários círculos espiralados, lanceolados, reflexos, estames numero-
sos, filetes livres, de mesmo tamanho inseridos sobre as tépalas, exclusos, anteras rimosas, basifixas, ama-
relas, gineceu sincárpico, pluricarpelar, estilete único, estigmas multifidos, ovário ínfero, unilocular, multiovulado,
placentação parietal. Fruto 5-8 x 3-4 cm, baga oblonga, ligeiramente costada, com aréolas diminutas, espi-
nhos esparsos, diminutos e recurvos sobre as costelas, rosado ou lilás quando maduro, sementes negras,
funículos brancos.

Distribuição. Espécie amplamente distribuída no Neotrópico, desde a América Central. No Brasil,
ocorre nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Pernambuco, Alagoas, Ceará, em
Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga (Taylor & Zappi, 2004;  Zappi et al. 2012b).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: inselbergue Monte Alto, 19/05/2005, A.P.L. Couto et al. 85
(HUEFS). Itatim: morro das Tocas, 25/11/1995, F. França et al. 1452 (HUEFS); 27/01/1996, F. França et al. 1494
(HUEFS).

7. Harrisia adscendens  (Gürke) Britton & Rose, Cact. 2: 155. 1920. (Fig. 24G).
Arbusto 0,5-2 m alt.; ramos cilíndricos, arqueados, costelados ou ligeiramente sulcados nos ramos

jovens, artículos pouco evidentes. Folhas ausentes. Espinhos retos, longos e desiguais, 1,5-3 cm, reunidos
em aréolas globosas, alvas, intumescidas, alternadamente dispostas. Inflorescência reduzida a flores isola-
das, laterais e subterminais, sem formação de cefálio. Flores 15-20 cm, branco-esverdeadas, hipanto cilín-
drico, tépalas reflexas, estames inclusos, anteras lineares, estilete reto, estigma lobado. Fruto 5-10 cm, baga
oblonga, espinescente, vináceo quando maduro, polpa branca, semente cocleariforme, negra, testa lustrosa.

Distribuição. Exclusiva do Brasil onde ocorre nos estados do Piauí, Paraíba, Pernambuco, Bahia,
Alagoas, Sergipe e Mato Grosso do Sul, em Cerrado, Caatinga e Pantanal (Zappi et al. 2012b).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro da Quixaba, 12/02/2006, Moraes et al. 151 (HUEFS); 30/06/2012,
E. Melo et. al. 11178 (HUEFS).

8. Melocactus ernestii Vaup, Monatsschr. Deutsch. Kakt.-Ges. 30: 8. 1920. (Fig. 24H).
Erva crassa, 10-20 cm alt.; caule com artículo único, cladódio cilíndrico ou globoso, costado. Folhas

ausentes. Espinhos longos e retos, 3-10 cm, de tamanhos irregulares, reunidos em aréolas circulares, cônca-
vas, deprimidas, densamente dispostos sobre as costelas. Inflorescência terminal, cefálio vermelho, vináceo
ou verde-amarelado, colunar ou achatado, 3-8 cm, brácteas filiformes, vináceas. Flores rosadas, 1,5-2,5 cm,
mergulhadas no cefálio, tépalas conadas formando um tubo, lobos radiados, estames numerosos, inclusos,
filetes brancos, delicados, inseridos sobre o tubo do perianto, anteras bitecas, rimosas, basifixas, brancas,
gineceu sincárpico, pluricarpelar, estilete único, estigmas multifidos, inclusos, papilosos, ovário ínfero,
esbranquiçado, unilocular, multiovulado, placentação parietal, funículos longos. Fruto 1,5-2 cm, baga obovóide,
sementes imaturos brancas.

Distribuição. Brasil, Alagoas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco e Sergipe (Taylor &
Zappi, 2004).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: inselbergue do km 4, 25/03/2003, A.K.A. Santos et al. 53
(HUEFS). Itatim: morro das Tocas, 31/08/1996, F. França et al. 1792 (HUEFS); 31/08/1996, F. França et al. 1793
(HUEFS); 31/08/1996, F. França et al. 1791 (HUEFS); 31/08/1996, F. França et al. 1794 (HUEFS); 14/10/1995, F.
França et al. 1386 (HUEFS).

9. Melocactus salvadorensis Werderm., Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 12: 228. 1934. (Fig. 24I).
Erva crassa, 8-15 cm alt.; caule com artículo únicoo, cladódio cilíndrico ou globoso-piramidal, costa-

do, 8-14 costelas. Folhas ausentes. Espinhos curtos e recurvados, 2-3 cm, em forma de ganchos, de tama-
nhos regulares, reunidos em aréolas circulares, côncavas, deprimidas, densamente dispostos sobre as coste-
las. Inflorescência terminal, cefálio vermelho ou vináceo, colunar ou achatado, 2-5 (-15) x 5-10 cm, com
pelos avermelhados e esparsamente acinzentados. Flores rosadas, 1-1,5 (-2,5) cm, tépalas reflexas, estames
numerosos, inclusos, gineceu sincárpico, pluricarpelar, estilete único, estigmas multifidos, ovário ínfero,
unilocular, multi-ovulado, placentação parietal. Fruto 1-1,5 cm, baga obovóide, lilás ou avermelhada, semen-
tes estriadas.
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Distribuição. Exclusiva do Brasil, sendo considerada endêmica da Bahia (Taylor & Zappi, 2004;
Zappi et al. 2012b).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro do Agenor, 01/09/1996, F. França et al. 1815 (HUEFS).

10. Pereskia aculeata Mill., Gard. Dict. ed. 8: 1768. (Fig. 24J-K).
Arbusto escandente 5-20 m alt., base com casca esfoliante; ramos cilíndricos, costados, articulados,

crassos, espinescentes, espinhos retrorsos. Folhas simples, alternas, inteiras, sem estípulas, lâmina 5-8 x 2,5-
4,5 cm, elípticas, ápice agudo, base aguda ou atenuada, crassa, glabra; pecíolo 5-8 mm, glabro, espinhos
retos, 1,5-2 cm, de tamanhos regulares, reunidos em aréolas circulares, intumescidas, densamente dispostos
sobre as costelas. Inflorescência terminal e lateral, em ramos curtos ou longos, com espinhos geminados
curvos, racemos ou panículas laxas, densifloros, pedúnculos ausentes, brácteas foliáceas, ca. 1,5 cm, pedicelos
longos, 3-5 cm, sem formação de cefálio, brácteas florais foliáceas diminutas e filiformes, suculentas. Flores
brancas, branco-amareladas ou rosadas, 2,5-4,5 cm, hipanto cônico ou cupuliforme, tépalas livres, obovadas
ou espatuladas, estames numerosos, filetes livres, brancos ou amarelados, retos, exclusos, anisodínamos,
inseridos sobre as tépalas, anteras monotecas, rimosas, basifixas, gineceu sincárpico, pluricarpelar, estilete
único, reto, estigmas multifidos, ovário súpero, unilocular, multiovulado, placentação parietal. Fruto 1,5-2 cm,
baga globosa, glabra, sementes negras.

Distribuição. Espécie amplamente distribuída desde México, América Central e Caribe até Argentina
e Paraguai. No Brasil ocorre nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia,
Sergipe, Pernambuco, Alagoas, Maranhão, Goiás, Paraná e Santa Catarina, em Caatinga e Mata Atlântica,
em áreas de restingas, matas estacionais e florestas mesofíticas (Taylor & Zappi, 2004; Zappi et al. 2012b).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: inselbergue Monte Alto, 07/04/2005, A.P.L. Couto et al. 40
(HUEFS).

11. Pilosocereus gounellei (F.A.C.Weber) Byles & Rowley, in Cact. Succ. J. Gr. Brit. 19 (3): 67. 1957.
(Fig. 24L).

Arbusto ereto, 1-2,5 m alt., caule colunar, candelabriforme, bastante ramificado; ramos cilíndricos,
angulosos, costados, articulados, suculentos. Folhas ausentes. Espinhos longos e retos, 4-6 cm, de tamanhos
irregulares, reunidos em aréolas circulares planas, densamente dispostos sobre as costelas. Inflorescência
reduzida a flores isoladas laterais, sem formação de cefálio, mas com tufo de pelos alvos, gloquidiais. Flores
brancas ou branco-rosadas, 5-12 cm, hipanto com pelos lanuginosos, tépalas conadas na base formando um
tubo, lacínios em vários círculos espiralados, estames numerosos, filetes livres, inclusos, de tamanhos dife-
rentes, inseridos sobre as tépalas, anteras monotecas, rimosas, basifixas, brancas, hipanto com pelos
lanuginosos, gineceu sincárpico, pluricarpelar, estilete único, estigmas fimbriados, ovário ínfero, unilocular,
multiovulado, placentação parietal. Fruto 5-10 cm, baga globosa, com aréolas e gloquídeos inconspícuos,
sementes negras, envolvidas em polpa branca.

Distribuição. Espécie exclusiva do Brasil, amplamente distribuída na Caatinga, nos estados de Ceará,
Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Minas Gerais
(Zappi, 1994; Taylor & Zappi, 2004).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro do Agenor, 25/11/1995, F. França et al. 1489 (HUEFS).

12. Pilosocereus pentaedrophorus (Cels) Byles & Rowley, in: Cact. Succ. J. Gr. Brit. 19 (3): 67. 1957.
(Fig, 24M).

Arbusto ereto, 3-8 m alt., caule colunar, candelabriforme, pouco ramificado; ramos cilíndricos, angu-
losos, costados, articulados, suculentos. Folhas ausentes. Espinhos longos e retos, 2-4 cm, de tamanhos
regulares, reunidos em aréolas circulares intumescidas, densamente dispostos sobre as costelas. Inflorescência
reduzida a flores isoladas laterais, com formação de pseudocefálio. Flores esverdeadas ou avermelhadas,
3,5-5 cm,  hipanto com pelos lanuginosos, tépalas conadas na base formando um tubo longo, constrito na
região acima da câmara nectarífera, estames numerosos, exclusos, anteras brancas, gineceu sincárpico,
pluricarpelar, estilete único, estigma lobado, ovário ínfero, unilocular, multiovulado, placentação parietal.
Fruto 1,5-2 x 2-3 cm, baga globosa, vermelha, achatada, deiscente por uma fenda lateral, aréolas e gloquídeos
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inconspícuos, sementes cocleariformes, negras, envolvidas em polpa avermelhada.
Distribuição. Exclusiva do Brasil. Distribui-se pelos estados de Pernambuco, Sergipe, Bahia e Nor-

deste de Minas Gerais, em áreas de Caatingas e áreas de contatos (Zappi, 1994; Taylor & Zappi, 2004;
Zappi et al. 2012b).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro do Agenor, 25/11/1995, F. França et al. 1491 (HUEFS); morro das
Tocas, 05/12/1996, E. Melo et al. 1444 (HUEFS).

13. Pseudoacanthocereus brasiliensis (Britton & Rose) Ritt., Kakt. Sudamer. 1: 47. 1979.
Arbusto ereto, suculento, 0,5-1,5 m alt.; ramos colunares, alongados, pouco ramificados, apoiantes,

cladódios cilíndricos, fortemente costados, articulados. Aréolas globosas, alvas, espinhos curtos, finos e
retos, 1-1,5 cm, de tamanhos regulares, densamente dispostos sobre as costelas. Inflorescência reduzida a
flores isoladas, laterais, sem formação de pseudocefálio. Flores brancas, 5-15 cm, hipanto costado, com
espinhos, tépalas rotáceas, com brácteas insipientes, estames numerosos, filetes inseridos na base das tépalas,
exclusos, anteras brancas, basifixas, gineceu sincárpico, pluricarpelar, estilete único, estigmas multifidos,
ovário ínfero, unilocular, multiovulado, placentação parietal. Fruto 3-6 cm, baga globosa, amarelada na ma-
turidade, aréolas densamente espinescentes, espinhos caducos na maturação, sementes castanhas, mergu-
lhadas em polpa branca, com odor ácido.

Distribuição. Exclusiva do Brasil, na Bahia e norte de Minas Gerais, em Caatinga e áreas transicionais
(Taylor & Zappi, 2004).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: inselbergue Monte Alto, 14/09/2004, S.F. Conceição et al.
30 (HUEFS).

14. Rhipsalis lindbergiana K. Schum., in: Fl. bras. 4 (2): 271-272. 1890.
Erva epífita, 0,5-1 m, pendente; ramos cilíndricos, cladódios ecostados, articulados. Folhas ausentes.

Espinhos reduzidos, em aréolas punctiformes, inconspícuas. Inflorescência reduzida a flores laterais, sem
formação de cefálio. Flores brancas, 5-8 mm, hipanto hemigloboso a obovóide, segmentos do perianto livres,
lacínios ovais ou triangulares, radiados, estames numerosos, alvos, filetes livres, subinclusos, de tamanhos
diferentes, inseridos sobre as tépalas, anteras bitecas, rimosas, basifixas, brancas, gineceu sincárpico,
pluricarpelar, estilete único, estigmas tetrafidos, papilosos, brancos, ovário ínfero, unilocular, multiovulado,
placentação parietal, funículos longos. Fruto 3-6 mm, baga globosa ou ovóide, branco-translúcido, quando
maduro, sementes oblongas, castanhas, envolvidas em polpa branca.

Distribuição. Ocorre no Paraguai, Sudeste da Bolívia, Nordeste da Argentina e no Brasil, onde ocorre
nos estados do Amazonas, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais,
Rio de Janeiro e São Paulo (Taylor & Zappi, 2004; Zappi et al. 2012b).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: inselbergue do Km 4, 15/05/2003, A.K.A. Santos et al. 128
(HUEFS); inselbergue Monte Alto, 09/11/2004, S.F. conceição et al. 81 (HUEFS).

15. Tacinga inamoena (K.Schum.) N.P.Taylor & Stuppy, Succulent Plant Research 6: 119. 2002. (Fig.
24N).

Erva ereta, suculenta, 10-30 cm alt., caule pouco ramificado, com dois ou três artículos; cladódios
achatados, ecostados. Folhas ausentes. Espinhos curtos, finos e retos, ca. 5 mm, de tamanhos irregulares,
reunidos em aréolas circulares pouco proeminentes, com gloquídeos imersos, inconspícuos. Inflorescência
reduzida a flores isoladas, terminais, sem formação de pseudocefálio. Flores vermelhas ou alaranjadas, 3,5-
5 cm, hipanto globoso, com espinhos curtos, tépalas externas lanceoladas, tépalas internas espatuladas,
reflexas, estames numerosos, exclusos, gineceu sincárpico, pluricarpelar, estilete único, estigma capitado,
ovário ínfero, unilocular, multiovulado, placentação parietal. Fruto 3-4 cm, baga globosa, amarela ou alaranjada,
quando madura, sementes numerosas, pequenas, envoltas em polpa branca.

Distribuição. Exclusiva do Brasil, nos estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba,
Pernambuco, Bahia, Alagoas, Sergipe e norte Minas Gerais, em altitudes de 100 até 1550 msm, em Caatinga
e Cerrado, sobre lajedos (Taylor & Zappi, 2004; Zappi et al. 2012b).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro das Tocas, 27/01/1996, F. França et al. 1500 (HUEFS); 09/10/
1996, E. Melo et al. 1619 (HUEFS).
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16. Tacinga palmadora (Britton & Rose) N.P.Taylor & Stuppy, Succulent Plant Research 6: 119. 2002.
(Fig. 24O).

Erva ereta, 0,5-1,5 m alt., caule ramificado; cladódios achatados, elípticos, ecostados. Folhas ausen-
tes. Espinhos amarelados, curtos, finos e retos, 1,5-2 cm, de tamanhos irregulares, reunidos em aréolas
circulares proeminentes, com gloquídeos, densamente dispostos. Inflorescência reduzida a flores isoladas,
laterais, sem formação de pseudocefálio. Flores vermelhas ou alaranjadas, 3-5 cm, hipanto cônico, tépalas
externas lanceoladas, eretas, tépalas internas espatuladas, estames numerosos, inclusos, gineceu sincárpico,
pluricarpelar, estilete único, exserto, estigma capitado, ovário ínfero, unilocular, multiovulado, placentação
parietal. Fruto 2-3 cm, baga obovóide, verde  na maturidade, sementes envolvidas em polpa branca.

Distribuição. Brasil. Exclusiva da região semiárida, nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte,
Paraíba, Pernambuco, Bahia, Alagoas e Sergipe, em Caatinga, entre 200 e 1020 metros de altitude (Taylor
& Zappi, 2004; Zappi et al. 2012b).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro do Agenor, 15/10/1995, F. França et al. 1405 (HUEFS); 09/05/
1996, E. Melo et al. 1566 (HUEFS); morro das Tocas, 14/10/1995, F. França et al. 1387 (HUEFS).

17. Tacinga werneri (Eggli) N.P.Taylor & Stuppy, Succulent Plant Research 6: 111. 2002. (Fig. 24P).
Arbusto ereto, ramificado, 0,5-1,5 m alt.; cladódios achatados, elipsóides, 10-20 x 4-8 cm, verde-

escuros. Aréolas elevadas, globosas, esbranquiçadas, espinhos longos, finos e alvos, multidirecionados, 2-6
cm, de tamanhos irregulares, o central mais desenvolvido, gloquídeos, densamente dispostos. Inflorescência
reduzida a flores isoladas, laterais, no terço superior do cladódio, sem formação de pseudocefálio. Flores
vermelhas 3-5 cm, hipanto com espinhos retos, tépalas externas sepalóides, internas petalóides, estames
numerosos, filetes inseridos sobre o hipanto, glabros, inclusos, anteras brancas, rimosas, basifixas, gineceu
sincárpico, pluricarpelar, estilete inteiro, estigma 4-lobado, ovário ínfero, unilocular, multiovulado, placentação
parietal. Fruto 3-5 cm, baga ovóide, branca na maturidade, sementes envolvidas em polpa rosada.

Distribuição. Endêmica da Caatinga, na Bahia e norte de Minas Gerais, em altitudes de 100 a 950
metros (Eggli, 1992; Taylor & Zappi, 2004; Zappi et al. 2012b).

Material examinado: Brasil. Bahia. Iaçu: morro do Coité/Navio, 06/10/1997, E. Melo et al. 2259 (HUEFS). Itatim:
morro da Torre, 05/12/1996, E. Melo et al. 1831 (HUEFS).

CANNABACEAE
Efigênia de Melo

Chave para a identificação das espécies

1. Plantas inermes. Frutos 3-5 mm compr. ..................................................................  3. Trema micrantha
1’. Plantas armadas, com espinhos. Flores femininas isoladas ou aos pares. Frutos 0,5-1,5 cm compr.
2. Folhas de margem inteira ou inconspicuamente serreaada ......................................... 1. Celtis iguanaea
2’. Folhas de margem serreaada ................................................................................... 2. Celtis pubescens

1. Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg., Silva 7: 64. 1895.
Arbusto ou arvoreta 2-5 m alt.; ramos escandentes, pubescentes, com espinhos curvos isolados ou

pareados. Folhas alternas, simples, inteiras, com estípulas; lâmina 2-15 x 1-8 cm, elíptica, oblonga ou elíptico-
oboval, ligeiramente assimétrica, ápice obtuso ou acuminado, base obtusa, arredondada ou subtruncada,
cartácea ou subcoriácea, margem inteira ou inconspicuamente serreada, glabra, pubérula ou variadamente
pubescente; pecíolo 0,5-1,5 cm, pubérulo, estípulas ca. 5 mm, filiformes, caducas. Inflorescência axilar,
reduzida a poucas flores, pedúnculos ca. 4 mm, pedicelos 1-2 mm, brácteas inconspícuas. Flores amarelo-
esverdeadas ou branco-esverdeadas, 1-2 mm, unissexuadas, monoclamídeas, actinomorfas, 4-5 tépalas li-
vres, membranáceas, 4-5 estames, filetes livres exclusos, anteras bitecas, rimosas, basifixas, gineceu
sincárpico, bicarpelar, 2 estiletes livres, bífidos, estigmas punctiformes, ovário súpero, unilocular, um óvulo
pêndulo, placentação apical. Fruto 1-1,5 cm, drupa ovóide, elipsóide ou globosa, pubérula, amarelada quando
madura, semente globosa ou elipsóide.
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Distribuição. Neotropical. No Brasil ocorre  no Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão,
Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia,
Roraima e Santa Catarina, em Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal (Berg &
Dahlberg, 2001).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro das Tocas, 24/02/1996, E. Melo et al. 1454  (HUEFS).

2. Celtis pubescens (Kunth) Spreng.,  Syst. Veg. 16 (1) 1: 931. 1825. (Fig. 25A-B).
Arbusto 2,5-4 m alt.; ramos escandentes, pubescentes, com espinhos retos. Folhas alternas, simples,

inteiras, com estípulas; lâmina 3,5-6,5 x 2-4 cm, elíptica, oblonga ou elíptico-ovalada, ápice obtuso ou acuminado,
base obtusa, arredondada ou subtruncada, cartácea ou subcoriácea, margem serreada, glabra na face adaxial,
pubescente na abaxial; pecíolo curto, 0,3-0,5 cm, glabro ou pubérulo, estípulas filiformes, caducas.
Inflorescência axilar, reduzida a flores isoladas ou aos pares, pedúnculos ausentes, pedicelos subnulos,
brácteas inconspícuas. Flores esverdeadas, 2-3 mm, unissexuadas, monoclamídeas, zigomorfas, 4-5 tépalas
livres, membranáceas, 4-5 estames, filetes livres exclusos, anteras bitecas, rimosas, basifixas, gineceu
sincárpico, bicarpelar, 2 estiletes livres, bífidos, estigmas punctiformes, ovário súpero, unilocular, um óvulo
pêndulo, placentação apical. Fruto 0,5-1 cm, drupa ovóide ou elipsóide, glabra, amarela quando madura,
semente globosa ou elipsóide.

Distribuição. Espécie exclusiva do Brasil, nos estados do Ceará, Bahia, Alagoas, Mato Grosso, Goiás,
Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul, em Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica e Pantanal (Berg & Dahlberg, 2001; Romaniuc Neto
et al., 2012a).

 Material examinado: Brasil. Bahia. Iaçu: morro da Garrafa, 22/02/1997, E. Melo et al. 2061 (HUEFS); Feira de
Santana: inselbergue Monte Alto, 14/09/2004, S.F. Conceição et al. 8, 50 (HUEFS), 02/12/2003, J. Carvalho-
Sobrinho 176 (HUEFS); 30/09/2001, C. Lucca et al. 17 (HUEFS), 07/04/2005, A.P.L. Couto et al. 23 (HUEFS);
inselbergue morro do Capim, 17/09/1994, F. França & E. Melo 1070 (HUEFS); Itatim: morro do Agenor, 25/02/
1996, E. Melo et al. 1497 (HUEFS); morro do Leão, 26/10/1996, F. França et al. 1926 (HUEFS); morro da Quixaba,
15/12/1996, E. Melo et al. 1903 (HUEFS); morro do Agenor, 29/09/1996, F. França et al. 1869 (HUEFS); morro das
Tocas, 25/11/1995, F. França et al. 1450 (HUEFS).

3. Trema micrantha (L.) Blume, Ann. Mus. Bot. Lugduno-Batarum 2: 58. 1853. (Fig. 25C).
Arbusto ou árvore 2,5-10 m alt.; ramos pubescentes, sem espinhos. Folhas alternas, simples, inteiras,

com estípulas; lâmina 5-12 x 1,5-5 cm, oval-lanceolada, ápice agudo ou longo-atenuado, base obtusa a
subcordada, assimétrica, membranácea, áspera, margem serreada, pubescente; pecíolo curto, 0,5-1 cm,
pubérulo, estípulas filiformes, caducas. Inflorescência axilar, cimosas, densifloras, pedúnculos 1-1,5 cm,
pubescentes, pedicelos nulos, brácteas diminutas, lanceoladas, pubescentes. Flores inconspícuas, brancas
ou esverdeadas, 2-5 mm, unissexuadas, monoclamídeas, zigomorfas, 4-5 tépalas livres, membranáceas, 4-5
estames, filetes livres exclusos, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, gineceu sincárpico, bicarpelar, 2 estiletes
livres, estigma punctiforme, ovário súpero, bilocular, um óvulo, placentação apical. Fruto 0,3-0,5 cm, drupa
ovóide ou elipsóide, glabra, alaranjada ou avermelhada quando madura, semente não observada.

Distribuição. Espécie distribuída na região Neotropical, desde o México até o Sul da América do Sul
(Pederneiras et al. 2011). No Brasil, ocorre nos estados de Roraima, Amapá, Pará, Amazonas, Tocantins,
Acre, Rondonia, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Alagoas,
Sergipe, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro,
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, em Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e
Pantanal  (Romaniuc Neto et al., 2012a).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: inselbergue do km4, 13/05/2003, A.K.A. Santos et al 125
(HUEFS); inselbergue Monte Alto, 02/12/2003, J. Carvalho-Sobrinho et al 141 (HUEFS), 07/04/2005, A.P.L.
Couto et al. 38 (HUEFS); Itatim: morro do Agenor, E. Melo et al. 1637 (HUEFS); morro do Leão, E. Melo et al.
1636 (HUEFS); Milagres: morro Pé de Serra, 26/10/1996, F. França et al. 1920 (HUEFS); 15/03/1997, F. França et
al. 2142 (HUEFS).
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CANNACEAE
Efigênia de Melo

1. Canna indica L. Sp. Pl. 1: 1. 1753. (Fig. 25D).
Erva ereta 0,8-1,5 m alt.; glabra. Folhas simples, alternas, inteiras, com bainha aberta; lâmina 20-30 x

7-10 cm, lanceolada, ápice acuminado ou atenuado, base aguda, cartácea, margem lisa, glabra em ambas as
faces; pecíolo ausente, bainha 10-25 cm, glabra. Inflorescência terminal ou subterminal, racemos, laxifloros,
escapo 10-15 cm, bracteado, pedicelos ca. 5 mm, brácteas ca. 1 cm, membranáceas, glabras. Flores verme-
lhas, 4-6 cm, assimétricas, trímeras, perianto monoclamídeo, 6 tépalas desiguais, livres, 1 estame incluso,
petalóide, com uma teca fértil e uma teca estéril, petalóide, estaminódios petalóides, anteras rimosas, basifixas,
gineceu sincárpico, tricarpelar, estilete e estigmas indistintos, ovário ínfero, trilocular, pluriovulado, placentação
axial. Fruto 3,5-4 cm, cápsula trilobada, ereta, superfície muricada, sementes globosas, negras, sem arilo.

Distribuição. Neotropical (Miller, 1998). No Brasil ocorre nos estados de Pará, Amazonas, Maranhão,
Pernambuco, Bahia, Distrito Federal, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa
Catarina e Rio Grande do Sul (Maas & Maas, 2013).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: morro Monte Alto, 2/12/2003, J. Carvalho-Sobrinho et al.
167 (HUEFS); 14/9/2004, S.F. Conceição et al. 16 (HUEFS). Itaberaba: morro Itibiraba, 4/6/2005, E. Melo et al.
3872 (HUEFS). Itatim: morro Pé de Serra, 15/3/1997, F. França et al. 2156 (HUEFS).

CAPPARACEAE
Efigênia de Melo

Chave para identificação das espécies

1. Árvore, arbusto ou liana. Folhas simples. Flores com numerosos estames
2. Folhas oblongas. Frutos carnosos

3. Fruto revestido por tricomas ramificados ................................................... 3. Colycodendron yco
3’. Frutos glabros .......................................................................... 6. Neocalyptrocalyx longifolium

2’. Folhas elípticas ou elíptico-lanceoladas. Frutos secos
4. Folhas elíptico-lanceoladas, com ápice e base atenuados. Flor com ginóforo curto .......................
.......................................................................................................... 1. Capparidastrum frondosum
4’. Folhas oblongas, base obtusa ou subcordada. Flor com ginóforo longo .........................................
...................................................................................................................... 2. Cynophalla flexuosa

1’. Ervas ou subarbusto. Folhas compostas. Flores com até 10 estames
5. Folha unifoliolada. Cápsula sem tricomas capitados .............................. 7. Physostemom guianensis
5’. Folha pentafoliolada. Cápsula com tricomas capitados

6. Flor com apenas 1 estame fértil. Cápsula estriada ................................ 4. Dactylaena micrantha
6’. Flor com 6 estames férteis. Cápsula não estriada ..................................... 5. Hemiscolla diffusa

1. Capparidastrum frondosum (Jacq.) Cornejo & Iltis, Harvard Pap. Bot. 13 (2) : 232. 2008. (Fig. 25E).
Arbusto 2-3 m alt.; ramos glabros, pouco ramificados. Folhas simples, alternas, congestas no ápice,

inteiras, sem estípulas; lâmina 6-20 x 2,5-7 cm, elíptica ou elíptico-lanceolada, raro obovado-lanceolada,
ápice agudo ou acumindo, base aguda, obtusa, truncada ou subcordada, coriácea, margem inteira, ondulada,
glabra em ambas as faces; pecíolo 0,5-2 cm, glabro. Inflorescência terminal ou axilar, cimas laxifloros, 2-10
cm, brácteas escamiformes, pedúnculos 1-2 cm, glabros, pedicelos curtos, ca. 0,5 cm, glabros. Flores bran-
cas ou esverdeadas, 1,5-2 cm, actinomorfas, bissexuadas, perianto tetrâmero, 4 sépalas livres, ovais, glabras,
4 pétalas livres, reflexas, glabras, estames numerosos, filetes livres, exclusos, anteras bitecas, rimosas,
dorsifixas, gineceu bicarpelar, sincárpico sobre ginóforo curto, estilete nulo, estigma cilíndrico, ovário súpero,
plurilocular, pluriovular, placentação axial, disco nectarífero ausente. Fruto 4-7 cm, cápsula cilíndrica, carnosa,
glabra, vermelha ou vinácea quando madura, sementes esféricas, marrons, lisas.

Distribuição. Ocorre na Argentina e Brasil, nos estados do Pará, Amazonas, Piauí, Ceará, Pernambuco,
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Bahia, Sergipe, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e Paraná (Cornejo 2012).
Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: inselbergue Monte Alto, 28/09/2004, S.F. Conceição et al.
43 (HUEFS); 09/10/2004, S.F. Conceição et al. 63 (HUEFS); 07/04/2005, A.P.L. Couto et al. 41 (HUEFS); 21/11/
2005, C.T. Lima et al. 10 (HUEFS).

2. Colicodendron yco Mart., Flora 22, Bleibl. 1: 25. 1839. (Fig. 25F-G).
Arbusto 2-5 m alt.; ramos pubescentes, tricomas ramificados. Folhas simples, sub-opostas, inteiras,

sem estípulas; lâmina 10-15 x 3,5-6 cm, oval-lanceolada ou elíptico-lanceolada, ápice agudo, base aguda ou
obtusa, coriácea, margem inteira, glabra na face adaxial, pubescente na abaxial, tricomas ramificados;
pecíolo 1-1,5 cm, pubescente, Inflorescência terminal, racemosa, laxiflora, 5-10 cm, brácteas escamiformes,
pedúnculos 1-3 cm, pubescentes, com tricomas ramificados, pedicelos curtos, 1-1,5 cm, densamente
pubescentes. Flores amarelas, 1,5-3 cm, zigomorfas, bissexuadas, perianto pentâmero, heteroclamídeo, 5
sépalas ligadas na base, lobos patentes, pubescentes, 5 pétalas livres, pubescentes, 10 estames, iguais,
filetes livres, exclusos, anteras bitecas, basifixas, rimosas, gineceu pubescente, bicarpelar, sincárpico sobre
longo ginóforo, estilete nulo, estigma punctiforme, ovário súpero, unilocular, pluriovular, placentação axial,
disco nectarífero presente. Fruto 4-6 cm, baga oblonga ou obovóide, pubescente, com tricomas ramificados,
sementes esféricas, marrons, lisas.

Distribuição. Ocorre exclusivamente no Nordeste do Brasil, nos estados do Ceará, Pernambuco e
Bahia, em Caatinga (Cornejo, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: inselbergue Monte Alto, 28/09/2004, S.F. Conceição et al.
53 (HUEFS). Itatim: morro das Tocas, 25/11/1995, F. França et al. 1429 (HUEFS); 28/09/1996, F. França et al. 1819
(HUEFS); morro do Agenor, 28/01/1996, F. França et al. 1542 (HUEFS); 29/09/1996, F. França et al. 1859 (HUEFS).

3. Cynophalla flexuosa (L.) J. Presl, F. Berchtold & JS Presl, Prir. rostlin 2: 275. 1825. (Fig. 25H-I).
Arbusto 2-6 m alt.; ramos flexuosos, glabros. Folhas simples, alternas, inteiras, sem estípulas; lâmina

3,5-8 x 1,5-4 cm, elíptica, ápice obtuso-arredondado, base obtusa, arredondada ou subcordada, coriácea ou
cartácea, margem lisa, glabra em ambas as faces; pecíolo curto, 0,5-1 cm, glabro. Inflorescência terminal ou
lateral, racemosos laxifloros, 4-10 cm, pedúnculos 1-3 cm, glabros, brácteas escamiformes, pedicelos cur-
tos, 0,5-1 cm, glabros. Flores brancas, 3-4 cm, actinomorfas, bissexuadas, heteroclamídeo, perianto tetrâmero,
4 sépalas livres, lobos desiguais, glabras, 4 pétalas livres, glabras, estames numerosos, iguais, brancos, filetes
livres, exclusos, anteras bitecas, rimosas, basifixas, gineceu bicarpelar, sobre ginóforo longo, 3-6 cm, glabro,
estilete nulo, estigma capitado, ovário súpero, unilocular, pluriovular, placentação axial, disco nectarífero
presente. Fruto 10-15 cm, cápsula cilíndrica, bivalvar, glabra, valvas carnosas, vináceas na maturação,
sementes esféricas, marrons, lisas.

Distribuição. Espécie de ampla distribuição na região Neotropical. No Brasil ocorre nos estados de
Acre, Amazonas, Roraima, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Norte de Minas Gerais e em toda a região
Nordeste, em Amazônia, Caatinga e Mata Atlântica (Costa-e-Silva et al. 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: inselbergue Monte Alto, 02/12/2003, J. Carvalho-Sobrinho
et al. 142 (HUEFS); 01/06/2004, F. França et al. 4981 (HUEFS); morro do Km 4, 03/04/2003, A.K.A. Santos et al.
62 (HUEFS). Itatim: morro da Quixaba, 14/12/1996, E. Melo et al. 1873 (HUEFS); 25/02/1996, E. Melo et al. 1499
(HUEFS); 20/07/1996, F. França et al. 1724 (HUEFS).

4. Dactylaena micrantha Schrad. ex Schult. & Schult. f., Syst. Veg. 7(1): 9. 1829. (Fig. 25J).
Erva ou arbusto 30-50 cm alt.; ramos glabros, com tricomas glandulares esparsos. Folhas alternas,

compostas, pentafoliolada, sem estípulas; folíolo 3,5-5 x 2-2,5 cm, lâmina lanceolada ou oval-lanceolada,
ápice agudo, base obtusa ou arredondada, membranácea, margem lisa, esparsamente pubescente em ambas
as faces; pecíolo 1,5-2,5 cm, glabro. Inflorescência terminal, racemosa, laxiflora, 5-10 cm, brácteas ausen-
tes, pedúnculos 1,5-2 cm, com tricomas glandulares, pedicelos 2-3 mm, glabros. Flores lilases, 0,5-1 cm,
zigomorfas, bissexuadas, perianto tetrâmero, heteroclamídeo, 4 sépalas livres, uma maior do que as outras,
2 pétalas livres, dobradas em ângulo reto, com uma faixa amarela seguido de uma faixa vinácea na dobra-
diça, 5 estaminódios com filetes ligados, sem antera e 1 estame fértil, filete e antera robusta, biteca, basifixa,
rimosa, gineceu bicarpelar, sincárpico sobre curto ginóforo, estilete nulo, estigma punctiforme, ovário súpero,
unilocular, pluriovular, placentação parietal. Fruto 3-5 cm, cápsula cilíndrica, alongada, estriada, com tricomas
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capitados sobre as estrias, sementes esféricas, achatadas nos pólos, verdes, muricadas.
Distribuição. Exclusiva do Brasil, no estado de Pernambuco, em Caatinga e Mata Atlântica (Mar-

ques, 2012). Coletada na área de estudo, em Caatinga, na base do inselbergue.
Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro do Agenor, 21/04/1996, F. França et al. 1631 (HUEFS).

5. Hemiscola diffusa (Banks ex DC.) Iltis, Novon, 17 (4): 448. 2007.
Erva ou arbusto 30-50 cm alt.; ramos glabros, espinescentes, com tricomas glandulares densos, 1 par

de acúleos divergentes na base da folha. Folhas compostas, alternas, 3-5 folioladas, sem estípulas; folíolo 3-
5 x 1,5-2,5 cm, lâmina lanceolada ou oval-lanceolada, ápice agudo ou acuminado, base aguda ou atenuada,
membranácea, margem lisa, pubescente, em ambas as faces, tricomas glandulares; pecíolo 3-5 cm, com
tricomas glandulares, com espinhos que se estendem pela nervura da face abaxial. Inflorescência terminal,
racemos laxifloros, 5-10 cm, brácteas foliáceas, ovais, pedúnculos 1-1,5 cm, com tricomas glandulares,
pedicelos 1,5 cm, densamente pubescentes, glandulares. Flores lilases, 1-1,5 cm, zigomorfas, bissexuadas,
perianto pentâmero, heteroclamídeo, 5 sépalas livres, patentes, pubescentes, tricomas glandulares, 5 pétalas
livres, ungüiculadas, 6 estames férteis, 3 maiores e 3 menores, filetes livres, anteras bitecas, basifixas,
rimosas, gineceu bicarpelar, sincárpico sobre ginóforo, estilete nulo, estigma capitado, ovário súpero, unilocular,
pluriovular, placentação parietal, sutural, disco nectarífero presente. Fruto 3,5-5 cm, cápsula cilíndrica, bivalvar,
alongada, não estriada, pubescente, com tricomas capitados, sementes esféricas, achatadas nos pólos, bran-
cas, muricadas.

Distribuição geográfica. Espécie exclusiva do Brasil, nos estados de Rio Grande do Norte, Paraíba,
Pernambuco, Bahia, Alagoas, Sergipe, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Santa
Catarina, em Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica (Marques, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itaberaba: morro Itibiraba, 05/06/2005, E. Melo et al. 3904 (HUEFS). Itatim:
morro das Tocas, 17/12/1995, E. Melo et al. 1416 (HUEFS); 29/06/1996, E. Melo et al. 1618 (HUEFS); morro Pedra
Redonda, 09/04/2006, E. Melo et al. 4367 (HUEFS). Milagres: morro São Cristóvão, 13/03/2005, F. França et al.
5169 (HUEFS).

6. Neocalyptrocalyx longifolium (Mart.)  Cornejo & Iltis, Harvard Papers in Botany 13 (1): 103. 2008.
(Fig. 25K-M).

Arbusto 2-4,5 m alt.; ramos escandentes, pubescentes, tricomas ramificados contoníferos. Folhas
simples, sub-opostas, inteiras, sem estípulas; lâmina 7-12 x 1-1,5 (2) cm, oblonga ou linear-lanceolada, ápice
obtuso-arredondado, mucronado, base obtusa, raro aguda, coriácea, discolor, margem inteira, revoluta, com
pubescência remanescente na face adaxial, densamente pubescente, na abaxial, tricomas ramificados,
cotoníferos; pecíolo curto 2-5 mm, densamente pubescente. Inflorescência terminal ou lateral, racemos
laxifloros, piramidais, 5-10 cm, pedúnculos 1-6 cm, pubescentes, com tricomas ramificados, cotoníferos,
brácteas coriáceas, escamiformes, pedicelos longos, 1-2 cm, densamente pubescentes. Flores lilases ou
vináceas, 1,5-2,5 cm, actinomorfas, bissexuadas, perianto tetrâmero, heteroclamídeo, 4 sépalas livres ovais,
pubescentes, 4 pétalas livres, glabras, patente-torcidas, estames, numerosos, isomorfos, filetes livres, glabros,
exclusos, anteras bitecas, rimosas, basifixas, cocleares, gineceu sincárpico bicarpelar, sobre longo ginóforo,
2-4 cm, estilete nulo, estigma capitado, ovário súpero, bilocular, pluriovular, placentação axial, disco nectarífero
presente. Fruto 4-6 cm, baga oblonga ou obovóide, pubescente, tricomas ramificados, cotoníferos, sementes
esféricas, marrons, lisas.

Distribuição. Ocorre exclusivamente no Nordeste do Brasil, nos estados do Ceará, Pernambuco e
Bahia, em Caatinga (Cornejo, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro das Tocas, E. Melo et al. 1446 (HUEFS); Leão, 26/10/1996, F.
França et al. 1923 (HUEFS); morro da Torre, E. Melo et al. 1825 (HUEFS); 09/11/1996, E. Melo et al. 1837
(HUEFS).

7. Physostemom guianensis (Aubl.) Malme,  Bih. Kongl. Svenska Vetensk.-Akad. Handl. 24(3; 6): 26
1898. (Fig. 25N).

Erva ou arbusto 20-40 cm alt.; ramos glabros. Folhas compostas, alternas, sem estípulas; lâmina
unifoliolada, folíolo 1,5-2 x 0,1-0,2 cm, lâmina linear ou linear-lanceolada, ápice agudo, base aguda ou atenu-
ada, membranácea, margem plana, glabra ou pubérula, pecíolo curto, ca. 2 mm, glabro. Inflorescência
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terminal, racemosa, laxiflora, 5-10 cm, brácteas foliáceas, ovais, pedúnculos 1-1,5 cm, com tricomas glandu-
lares, pedicelos 1,5 cm, densamente pubescentes, glandulares. Flores amarelas, 0,5 cm, zigomorfas,
bissexuadas, perianto tetrâmero, heteroclamídeo, 4 sépalas livres, pubescentes, 4 pétalas livres, glabras,
ungüiculadas, 4 estames livres, exclusos, iguais, anteras monotecas, filamentosas, basifixas, rimosas, gineceu
bicarpelar, sincárpico sobre ginóforo, estilete nulo, estigma capitado, ovário súpero, unilocular, pluriovular,
placentação parietal, sutural, disco nectarífero ausente. Fruto 2-3 cm, cápsula cilíndrica, bivalvar, alongada,
glabra, sementes esféricas, achatadas nos pólos, marrons, muricadas.

Distribuição. Região neotropical. No Brasil encontra-se distribuída nos estados de Roraima, Amapá,
Pará, Amazonas, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Sergipe, Mato Grosso,
Goiás e Minas Gerais (Cornejo, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: inselbergue Monte Alto, 11/05/2004, F. França et al. 4975
(HUEFS). Iaçu: morro da Garrafa, 23/02/1997, E. Melo et al. 2090 (HUEFS). Itaim: morro do Bastião, 25/01/2007,
E. Melo et al. 1929 (HUEFS). Milagres: morro São Cristóvão, 13/03/2005, F. França et al. 5167 (HUEFS).

CARICACEAE
Efigênia de Melo

1. Jacaratia corumbensis Kuntze, Revis. Gen. Pl. 3 (3): 101. 1898. (Fig. 25O-P).
Arbustos ou árvores 1-3 m alt.; ramos glabros. Folhas compostas alternas, 3-5 ou unifolioladas, em

braquiblastos, sem estípulas; folíolos peciolados 1-5 x 1-2 cm; lâmina oval-lanceolada, oboval-lanceolada,
elípitca ou elíptico-lanceolada, ápice agudo ou acuminado, base aguda, obtusa, membranácea, margem intei-
ra, glabra, em ambas as faces; pecíolo 2-6 cm, glabro. Inflorescência axilar, em tirsos congestos, brácteas
diminutas, escamiformes, pedúnculos 2 mm, pedicelos ca. 1mm, glabros. Flores branco-esverdeadas, 1-1,5
cm, actinomorfas, bissexuadas; flores estaminadas com 5 sépalas livres, oval-lanceoladas, ou lanceoladas,
glabras, 5 pétalas conadas, corola tubulosa, lacínios patentes, 10 estames, de dois tamanhos, filetes filiformes,
conados as pétalas, anteras bitecas, rimosas, gineceu vestigial; flores pistiladas com gineceu sincárpico,
pentacarpelar, estilete nulo, estigma capitado, ovário súpero, 5-locular, pluriovulado, placentação parietal.
Frutos 3-7 cm, baga cilíndrica, costelada, alaranjada na maturação, lisa, sementes não observadas.

Distribuição. América do Sul. No Brasil ocorre nos estados de Tocantins, Bahia, Goiás e Minas
Gerais, em vegetação de Cerrado (Lleras, 2012). Na área de estudo foi coletada em Caatinga, sobre
afloramentos rochosos e na mata da base dos inselbergues.

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro do Letreiro, 13/10/2012, Melo et al. 11576 (HUEFS).

CELASTRACEAE
Efigênia de Melo

Chave para a identificação das espécies

1. Folhas com margem inteira ou ligeiramente crenulada, não espinescente
2. Frutos aplainados, sementes aladas ...........................................................  1. Hippocratea volubilis
2’. Frutos não aplainados, sementes ariladas ........................................................... 3. Maytenus patens

1’. Folhas com margem denteada ou serreada, espinescente
3. Folhas menores que 7 cm, base obtusa .................................................................5. Maytenus rigida
3’. Folhas maiores que 7 cm, base aguda

4. Pecíolo até 0,5 cm. Ápice da folha com espinho. Cápsula tetragonal .............................................
............................................................................................................... 2. Maytenus acanthophylla
4’. Pecíolo  0,5-1 cm. Ápice da folha sem espinho, com pequeno múcron. Cápsula oblonga ou elipsóide
.............................................................................................................. 4. Maytenus quadrangulata
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1. Hippocratea volubilis L., Sp. Pl. 1: 1191. 1753. (Fig. 26A).
Liana; ramos glabros ou pubérulos, sem espinhos. Folhas alternas, simples, inteiras, com estípulas;

lâmina 1,5-10 x 1-3,5 cm, elíptica, ápice agudo, acuminado ou arredondado, base aguda, obtusa, cuneada a
subtruncada, cartácea, margem crenada, crenulada, ou serreada, glabra; pecíolo curto, 0,5-1 cm, glabro,
estípulas caducas. Inflorescência terminal e axilar, cimas, densifloras, pedúnculos 1-5 cm, pubérulos, pedicelos
2-3 mm, pubérulos, bractéolas 2-3, diminutas, escamiformes. Flores pequenas, inconspícuas, amarelo-
esverdeadas, 2-5 mm, bissexuadas, diclamídeas, actinomorfas, 4-5 sépalas livres, iguais entre si, 4-5 pétalas
iguais ou desiguais entre si, internamente pubescentes no ápice, disco anular inconspícuo, 4-5 estames,
inclusos, filetes livres, anteras bitecas, deiscência transverso-oblíqua, dorsifixas, gineceu sincárpico, tricarpelar,
estilete único, estigma punctiforme, ovário súpero, trilocular, vários óvulos, placentação apical. Fruto 3,5-4
cm, mericarpos samaróides, glabros, sementes aladas.

Distribuição. Desde o sul da Flórida até o norte da Argentina. No Brasil, ocorre em todos os estados,
com exceção do Rio Grande do Sul, em diferentes ambientes, na Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga
(Lombardi & Lara, 2003).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: inselbergue Monte Alto, 30/06/2005, A.P.L. Couto et al. 116
(HUEFS).

2. Maytenus acanthophylla Reissek, in Mart., Fl. bras. 11 (1): 6. 1861. (Fig. 26B).
Arbusto ou arvoreta 3-4,5 m alt.; ramos glabros, sem espinhos. Folhas alternas, simples, inteiras, sem

estípulas; lâmina 7-10 x 2-4 cm, elíptico-lanceolada, ápice agudo ou obtuso, espinescente, base obtusa ou
arredondada, coriácea, margem denteada, espinescente, glabra; pecíolo curto, 0,5 cm, glabro, estípulas au-
sentes. Inflorescência axilar, fascículos densifloros, pedúnculos ausentes, pedicelos 0,5-1 cm, glabros,
bractéolas escamiformes, diminutas. Flores branco-esverdeadas ou branco-amareladas, 2-4 mm, bissexuadas,
diclamídeas, actinomorfas, 5 sépalas fusionadas, iguais, 4-5 pétalas livres, disco nectarífero carnoso, 5 estames,
exclusos, filetes livres, anteras bitecas, rimosas, basifixas, gineceu sincárpico, bicarpelar, estilete único,
estigma capitado, ovário súpero, bilocular, um óvulo, placentação basal. Fruto 0,5-1 cm, cápsula tetragonal,
bivalvar, valvas coriáceas, glabras, vermelhas ou alaranjadas quando maduras, sementes oblongas com arilo
branco.

Distribuição. Endêmica da Caatinga, em Minas Gerais e Bahia (Carvalho-Okano, 1992; Lombardi et
al., 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro do Agenor, 25/11/1995, F. França et al. 1480 (HUEFS); morro do
Bastião, 26/01/1977, E. Melo et al. 1973 (HUEFS); morro da Quixaba, 15/12/1996, E. Melo et al. 1912 (HUEFS).

3. Maytenus patens Reissek, in Mart., Fl. bras. 11 (1): 13. 1861. (Fig. 26C).
Árvore ou arbusto 3-4 m alt.; ramos glabros ou glabrrescentes. Folhas simples, alternas, inteiras;

lâmina 4-10 x 1,5-4 cm, elíptica ou elíptico-lanceolada, ápice agudo ou acuminado, base aguda, atenuada,
margem inteira ou ligeiramente crenulada acima de 1/2; pecíolo ca. 2-3 mm, glabro, estípulas inconspicuas.
Inflorescência axilar, fascículos densifloros, pedicelos 3-4 mm, bractéolas escamiformes. Flores amarelo-
esverdeadas, 1-3 mm, sépalas ovais, pétalas obovais, estames filetes glabros, gineceu bicarpelar, estilete
nulo, estigma capitado, ovário súpero, imerso no disco nectarífero. Fruto 0,5-1 cm, cápsula obovóide, bivalvar,
valvas glabras, coriáceas, sementes com arilo branco.

Distribuição. Exclusiva do Brasil, nos estados da Paraíba, Bahia,  Espírito Santo, Rio de Janeiro,
Paraná e Santa Catarina, litoral e áreas serranas (Carvalho-Okano, 1992; Lombardi et al., 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro da Quixaba, 14/12/1996, E. Melo et al. 1900 (HUEFS).

4. Maytenus quadrangulata (Schrad.) Loes., in Engler & Prantl., Nat. Pflanzen. 2: 142. 1942. (Fig. 26D).
Árvore 2,5-5 m alt.; ramos glabros, sem espinhos. Folhas alternas, simples, inteiras, sem estípulas;

lâmina 7-12 x 2,5-5 cm, elíptico-lanceolada ou oblonga, ápice agudo ou obtuso, espinescente, base obtusa ou
arredondada, coriácea, margem denteada, espinescente, glabra; pecíolo curto, 0,5-1 cm, glabro, estípulas
ausentes. Inflorescência axilar, fascículos densifloros, pedúnculos ausentes, pedicelos 0,5-1 cm, glabros,
bractéolas escamiformes, diminutas. Flores pequenas, pouco vistosas, branco-amareladas, 2-3 mm,
bissexuadas, diclamídeas, actinomorfas, 5 sépalas fusionadas, iguais, 5 pétalas livres, disco nectarífero carnoso,
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5 estames, exclusos, filetes livres, anteras bitecas, rimosas, basifixas, gineceu sincárpico, bicarpelar, estilete
ausente, estigma capitado, ovário súpero, bilocular, um óvulo, placentação basal. Fruto 0,5-1 cm, cápsula
oblonga ou elipsóide, bivalvar, valvas coriáceas, glabras, sementes oblongas com arilo branco.

Distribuição. Espécie exclusiva do Brasil, ocorrendo na Bahia e Espírito Santo (Carvalho-Okano,
1992, Lombardi et al., 2012).

Material examinado:  Brasil. Bahia. Feira de Santana: inselbergue do Km 4, 04/06/1994, F. França & E. Melo 1097
(HUEFS); Monte Alto, 02/12/2003, J. Carvalho-Sobrinho et al. 171 (HUEFS).

5. Maytenus rigida Mart., Flora 24 (2) 90. 1841. (Fig. 26E).
Arbusto ou arvoreta 3-5 m alt.; ramos glabros, sem espinhos. Folhas alternas, simples, inteiras, sem

estípulas; lâmina 2-6,5 x 1,5-3,5 cm, elíptica, ápice obtuso, espinescente, base obtusa ou arredondada, coriácea,
margem denteada, espinescente, glabra; pecíolo curto, 2-3 mm, glabro, estípulas ausentes. Inflorescência
axilar, fascículos densifloros, pedúnculos ausentes, pedicelos 0,5-1 cm, glabros, bractéolas escamiformes,
diminutas, congestas. Flores pequenas, pouco vistosas, branco-esverdeadas, 1-2 mm, bissexuadas, diclamídeas,
actinomorfas, 4-5 sépalas fusionadas, iguais, 4-5 pétalas, disco nectarífero carnoso, 4-5 estames, exclusos,
filetes livres, anteras bitecas, rimosas, basifixas, gineceu sincárpico, bicarpelar, estilete ausente, estigma
capitado, ovário súpero, bilocular, um óvulo, placentação basal. Fruto 0,5-1 cm, cápsula elipsóide ou obovóide,
apiculada, bivalvar, valvas coriáceas, glabras, sementes oblongas, lisas, com arilo branco.

Distribuição. Espécie exclusiva do Brasil, ocorre no Rio Grande do Norte, Piauí, Ceará, Pernambuco,
Paraíba, Alagoas, Sergipe, Maranhão, Minas Gerais, Bahia, Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro, em
Caatinga e Cerrado (Carvalho-Okano, 1992).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro das Tocas, 14/10/1995, F. França et al. 1380 (HUEFS); Agenor,
20/07/1996, F. França et al. 1722 (HUEFS); 25/02/1996, E. Melo et al. 1472 (HUEFS); Quixaba, 30/08/1997, F.
França et al. 2339 (HUEFS).

CHRYSOBALANACEAE
Efigênia de Melo

1. Hirtella racemosa Lam., Encycl. 3: 133. 1789. (Fig. 26F-G).
Arbusto ou arvoreta, 3,5-5 m alt.; ramos glabros ou pubérulos. Folhas alternas, simples, inteiras, sem

estípulas; lâmina 3,5-15 x 1,5-6 cm, oblonga ou elíptica, ápice agudo ou acuminado, base aguda ou subcordada,
coriácea, margem plana, glabro ou pubérula; pecíolo curto, 1-3 mm, glabro. Inflorescência terminal e axilar,
5-30 cm, racemos laxifloros, pedúnculos 2-5 cm, pedicelos 0,5-1 cm, glabros, brácteas diminutas, 1-3 mm,
glabras, com glândulas sésseis próximo à base. Flores lilases ou vináceas, 1-1,5 cm, zigomorfas, pentâmeras,
5 sépalas livres, 5 pétalas livres, estames 5-7, unilaterais, filetes livres exclusos, anteras bitecas, rimosas,
dorsifixas, gineceu sincárpico, bicarpelar, estilete único, pubescente na base, estigma punctiforme, ovário
súpero, inserido na margem do disco, pubescente, unilocular, um óvulo, placentação parietal. Fruto 1,5-2 cm,
drupa elipsóide, lenhosa, superfície lisa, glabra, sementes não observadas.

Distribuição. Espécie de ampla distribuição, desde o México, América Central e América do Sul. No
Brasil encontra-se em Roraima, Amapá, Pará, Amazonas, Acre, Rondônia, Maranhão, Ceará, Paraíba,
Pernambuco, Bahia, Sergipe, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, em Cerrado, Caa-
tinga, Mata Atlântica, em áreas de restingas, matas ciliares, matas estacionais (Prance, 1972; Sothers &
Prance, 2013).

Material examinado: Brasil. Bahia. Santa Terezinha: morro do Cruzeiro, 02/09/1995, F. França et al. 1324 (HUEFS);
29/10/1995,  E. Melo et al. 1357 (HUEFS).
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CLUSIACEAE
Efigênia de Melo

Chave para a identificação das espécies

1. Inflorescências curtas 2-4 cm. Flores 1-1,5 cm .................................................................... 2. Clusia sp.
1’. Inflorescências longas 4-8 cm. Flores 1,5-2 cm ....................................................1. Clusia fluminensis

1. Clusia fluminensis Planch. & Triana, Ann. Sci. Nat. Bot. 4, 13: 349. 1860. (Fig. 26H-I).
Arbusto ou arvoreta 1-3 m alt.; ramos glabros. Folhas opostas, simples, inteiras, sem estípulas; lâmina

4-8 x 3-4,5 cm, oboval, ápice obtuso ou arredondado, base aguda ou atenuada, coriácea, crassa, margem
inteira, revoluta, glabra, sem glândulas; pecíolo curto ca. 0,5-1 cm, glabro, sem glândulas. Inflorescência
terminal, cimosa, dicasial, laxiflora, 4-8 cm, pedúnculos 1-1,5 cm, glabros, sucessivamente biramificados,
brácteas e bractéolas lanceoladas, glabras, pedicelos ca. 1 cm, glabros. Flores brancas ou rosadas, base das
pétalas vermelha, 1,5-2 cm, actinomorfas, pentâmeras, 5 sépalas livres, 5 pétalas obovais, estames numero-
sos, exclusos, filetes livres, anteras isomorfas, bitecas, rimosas, basifixas, gineceu sincárpico, pluricarpelar,
3 estiletes livres, estigmas obtusos, ovário súpero, plurilocular, glabro, vários óvulos, placentação axial. Fruto
3-3,5 cm, cápsula obovóide, hexavalvar, valvas coriáceas, glabras, sementes vermelhas.

Distribuição. Exclusiva do Brasil, nos estados da Bahia, Espírito Santo e Rio de Janeiro, em Mata
Atlântica (Bittrich, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Iaçu: morro do Coité/Navio, 17/06/1997, E. Melo et al. 2181 (HUEFS). Mila-
gres: morro Pé de Serra, 16/03/1997, F. França et al. 2183 (HUEFS); 15/03/1997, F. França et al. 2155 (HUEFS).

2. Clusia sp. (Fig. 26J).
Arbusto ou arvoreta 1-3 m alt.; ramos glabros. Folhas opostas, simples, inteiras, sem estípulas; lâmina

5-9 x 2-4,5 cm, oboval, ápice obtuso ou arredondado, base obtusa, coriácea, crassa, margem inteira, revoluta,
glabra, sem glândulas; pecíolo curto ca. 0,5 cm, glabro, sem glândulas. Inflorescência terminal, cimosa,
dicasial, laxiflora, 2-4 cm, pedúnculos curtos 0,5-1 cm, glabros, brácteas e bractéolas lanceoladas, glabras,
coriáceas, pedicelos ca. 0,5-1 cm, glabros. Flores rosadas, base das pétalas vinácea, 1-1,5 cm, actinomorfas,
pentâmeras, 5 sépalas livres, 5 pétalas obovais, estames numerosos, exclusos, filetes livres, anteras isomorfas,
bitecas, rimosas, basifixas, gineceu sincárpico, pluricarpelar, 3 estiletes livres, estigmas obtusos, ovário súpero,
plurilocular, glabro, vários óvulos, placentação axial. Fruto 3,5-5 cm, cápsula obovóide, hexavalvar, valvas
coriáceas, glabras, sementes vermelhas.

Distribuição. Até o momento tem sido coletada na Caatinga do estado da Bahia, associada a vegeta-
ção de inselbergues.

Material examinado: Brasil. Bahia. Iaçu: morro do Coité/Navio, 17/06/1997, E. Melo et al. 2177 (HUEFS).

COMBRETACEAE
Efigênia de Melo

1. Combretum monetaria Mart., Herb. Flora 24: 2. 1841. (Fig. 26K-L).
Arbustos escandentes ou eretos; ramos estriados, glabros. Folhas simples, opostas; lâmina 1-3 x 0,5-

1,5 cm, elíptica, lanceolada ou oval, ápice agudo, base aguda, obtusa ou subcordada, margem inteira, cartácea
ou subcoriácea, glabra, face abaxial com nervação saliente; pecíolo 1-2 mm, glabro. Inflorescência axilar,
racemos contraídos, capitadas; pedúnculos 0,5-1,5 cm, bractéolas escamiformes ca. 5 mm, decíduas. Flores
5-6 mm, branco-esverdeadas ou verde-vináceas, actinomorfas, hipanto cônico, cálice com 5 sépalas livres,
lacínios agudos, glabros, pétalas elípticas, estames 8, filetes exclusos, anteras rimosas, dorsifixas, gineceu
pluricarpelar, estilete inteiro, glabro, estigma capitado, ovário ínfero, pluriovulado, placentação pêndula. Fru-
to 0,5-1 cm,  samaróide, 4-alado, alas semicirculares, cartáceas, verde-castanho, sementes não vistas.

Distribuição. Exclusiva do Brasil, ocorrendo nos estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Paraíba,
Pernambuco, Bahia e Goiás, em Caatinga (Exell, 1953; Marquete, 2012).
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Material examinado: Brasil. Bahia. Iaçú: morro da Garrafa, 24/03/1997, E. Melo et al. 2114 (HUEFS); 23/02/1997,
E. Melo et al. 2097 (HUEFS). Itatim: morro das Tocas, 05/03/1997, E. Melo et al. 1387 (HUEFS); 05/12/1996, E.
Melo et al. 1456 (HUEFS); morro do Agenor, 09/10/1996, E. Melo et al. 1629 (HUEFS).

COMMELINACEAE

Efigênia de Melo, Lidyanne Yuriko Saleme Aona e Ana Cláudia Queiroz

Chave para a identificação das espécies

1. Anteras poricidas ou rimosas, introrsas, ápice formado pelo dobramento dos sacos polínicos externos e
funcionalmente poricidas. Sementes com arilo

2. Erva ereta, androceu com 5 estames, anteras amarelas. Frutos ovóides ou oblongos ........................
...............................................................................................................8. Dichorisandra aff. glaziovii
2’. Erva volúvel, androceu com 6 estames, anteras alvas com sacos polínicos azuis. Frutos globosos ...
.................................................................................................................... 7. Dichorisandra hexandra

1’. Anteras rimosas, não funcionalmente poricidas. Sementes sem arilo
3. Inflorescências protegidas por brácteas espatáceas

4. Folhas de ápice acuminado
5. Base da folha obtusa, simétrica .............................................................. 5.  Commelina erecta
5’. Base da folha obliqua, assimétrica ....................................................... 6. Commelina obliqua

4’. Folhas de ápice agudo. Base da folha simétrica .............................  4. Commelina benghalensis
3’. Inflorescências protegidas por brácteas foliáceas

6. Inflorescências em cimeiras sésseis. Folhas sésseis ...........................10. Tradescantia ambigua
6’. Inflorescência em cimeiras pedunculadas

7. Inflorescência cimoso-corimbosa, pedúnculo solitário com 1 a 4 ramos .... 9. Tinantia sprucei
7’. Inflorescência em cincinos duplos, não cimoso-corimbosa, pedúnculos variados

8. Flores actinomorfas, estames 1-6, iguais entre si, todos férteis
9. Inflorescências axilares, sésseis. Gineceu com estigmas penicilados 3. Callisia repens
9’. Inflorescências terminais, pedunculadas. Gineceu com estigmas capitados ...................
........................................................................................................... 2. Callisia filiformes

8’. Flores zigomorfas, estames 6, desiguais, 3 férteis e 3 estaminódios ....................................
..............................................................................................................1.Aneilema brasiliense

1. Aneilema brasiliense C.B.Clarke, in A.DC., Monogr. Phaner. 3: 225. 1881. (Fig. 27A-B).
Erva ereta 30-50 cm alt.; ramos glabros. Folhas simples, alternas, inteiras, com bainha fechada;

lâmina 10-30 x 3-8 cm, elíptico-lanceolada, ápice agudo ou acuminado, base aguda ou atenuada, margem
lisa, ciliada membranácea, glabra ou esparsamente pubescente, em ambas as faces, tricomas de base alargada;
pecíolo ausente, bainha 1-1,5 cm, borda pubescente. Inflorescência terminal, tirsos corimbosos, laxifloros,
pedúnculos solitários, 1 a 4 ramos, 5-10 cm, pubescentes, pedicelos curtos ca. 1 mm, glabros. Flores brancas
ou amarelo-pálido, zigomorfas, bissexuadas, trímeras, 3 sépalas iguais, livres, 3 pétalas desiguais, livres, o
par superior ungüiculado, o inferior reduzido, estames 6, desiguais, filetes livres, 3 férteis, maiores, 3
estaminódios menores, anteras rimosas, dorsifixas, uma antera diferenciada, gineceu sincárpico, estilete
único, estigma punctiforme, ovário súpero, trilocular, mais de 2 óvulos por lóculo, placentação axial. Fruto
ca. 1 cm, cápsula bivalvar, encoberta pelas sépalas persistentes, semente não observadas.

Distribuição. Venezuela e Brasil, sendo encontrada no Piauí, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Bahia,
Alagoas, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Sergipe, Espírito Santo, em
Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica (Barreto, 1997; Aona & Pellegrini, 2014).



152 Flora de Inselbergues

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: inselbergue Monte Alto, 30/06/2005, A.P.L. Couto et al. 107
(HUEFS); 19/06/2006, E. Melo et al. 4451 (HUEFS).

2. Callisia filiformis (M.Martens & Galeotti) D.R.Hunt, Kew Bull. 41 (2): 410. 1986. (Fig. 27C).
Erva prostrada decumbente 5-10 cm alt.; ramos glabros. Folhas simples, alternas, inteiras, com bai-

nha fechada; lâmina 4-5 x 0,5-0,8 cm, lanceolada, ápice agudo, base aguda, membranácea, margem lisa,
ciliada, concolor, glabra em ambas as faces; pecíolo ausente, bainha 3-5 mm, tricomas na borda. Inflorescência
terminal, cimeiras, laxifloras, pedúnculos pseudodicotômicos, 2-2,5 cm, glabros, brácteas escamiformes,
membranáceas, pedicelos 4-5 mm, glabros. Flores pequenas pouco vistosas, brancas, 5-6 mm, bissexuadas,
actinomorfas, sépalas 3, livres, iguais, pétalas 3, livres, iguais, estames 6, filetes livres, iguais, exclusos,
anteras bitecas, pêndulas, rimosas, dorsifixas, conectivo em arco, gineceu sincárpico, tricarpelar, estilete
único, estigma capitado, ovário súpero, trilocular, 1 óvulo por lóculo, placentação apical. Fruto cápsula loculicida,
ca. 1 mm, globoso, valavas membranáceas, sementes tetragonais, irregulares, lisas.

Distribuição. No Brasil, ocorre no Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco,
Alagoas, Bahia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Sergipe em Caatinga e Cerrado (Hunt, 1994; Barreto,
1997; Aona & Pellegrini, 2014).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: inselbergue Monte Alto, 16/09/2003, P.L. Ribeiro et al. 84
(HUEFS); 18/06/2006, E. Melo et al. 4455 (HUEFS).

3. Callisia repens L. Sp. Pl. 2: 62. 1762. (Fig. 27D-E).
Erva perene prostrada, decumbente 5-15 cm alt.; ramos glabros. Folhas simples, alternas, inteiras,

com bainha fechada; lâmina 1-3 x 0,5-1 cm, oval ou oval-lanceolada, ápice agudo ou acuminado, base
obtusa ou arredondada, semicrassa, margem lisa, ciliada, discolor, glabra em ambas as faces; pecíolo ausen-
te, bainha 3-5 mm, tricomas na borda. Inflorescência axilar, cimeras glomeruliformes, laxifloras, parcialmen-
te encobertas pelas bainhas, pedúnculos curtos ca. 5 mm, glabros, brácteas florais escamiformes, 2-3 mm,
pedicelos 2-3 mm, glabros. Flores brancas, hialinas, 2-3 mm, bissexuadas, actinomorfas, sépalas 3, livres,
iguais, pétalas 3, livres, iguais, estames 3, filetes livres, iguais, exclusos, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas,
conectivo triangular, gineceu sincárpico, tricarpelar, estilete único, estigma penicilado, ovário súpero, bilocular,
2 óvulos por lóculo, placentação apical. Fruto cápsula ca. 1,5 mm, globoso, valvas membranáceas, sementes
arredondadas, foveoladas.

Distribuição. Antilhas Britânicas, Peru, Guatemala, Argentina, Venezuela, Antilhas Francesas. No
Brasil ocorre no Ceará, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo
e Paraná em Caatinga e Mata Atlântica (Barreto, 1997; Aona & Pellegrini, 2014).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: inselbergue Monte alto, 16/09/2003, P.L. Ribeiro et al. 65
(HUEFS); 14/09/2004, S.F. Conceição et al 21 (HUEFS). Itatim: morro do Agenor, 24/02/1996, F. França et al. 1798
(HUEFS).

4. Commelina benghalensis L., Sp. Pl. 1: 41. 1753. (Fig. 27G).
Erva ereta ou procumbente 20-80 cm alt.; ramos glabros. Folha 3,5-5 x 0,5-2 cm, lâmina oval-lanceolada

ou oblongo-lanceolada, ápice agudo, base obtusa ou obtuso-arredondada, margem lisa, cartácea, glabra em
ambas as faces; pecíolo ca. 1 cm, bainha 0,9 - 2 cm. Inflorescência terminal, cimeiras laxifloras, sésseis,
protegidas por duas brácteas naviculares, ca. 2,5 cm compr., margem lisa. Flores bissexuadas, zigomorfas;
sépalas 3, translúcidas, laterais ca. 4 mm, central ca. 3 mm, glabras, pétalas 3, 2 laterais azuis ungüiculadas,
ca. 1,5 x 1,4 cm, 1 reduzida translúcida, ca. 3 mm compr., glabras, androceu com 2 estames férteis, filetes
exclusos, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, 3 estaminódios, 1 estaminódio maior, antera auriculada. Fruto
cápsula loculicida, 5 x 3 mm, trilobada, marrom, 1 lobo rugoso menor e translúcido, semente sub-arredonda-
da com faces achatadas, lisa.

Distribuição. Espécie distribuída na África e Ásia tropicais, Malásia, Austrália, Ilhas do Oceano Pa-
cífico, Estados Unidos, Brasil, Guiana Francesa, Honduras, Jamaica e Paraguai. No Brasil, ocorre Rio
Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Pernambuco, Alagoas,
Paraíba, Maranhão, Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Distrito Fede-
ral, Santa Catarina, Sergipe, Rio Grande do Norte, Acre, Tocantins, Ceará, Piauí, e Goiás; na Amazônia,
Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica  (Barreto et al. 1997; Aona & Pellegrini, 2014).



153Flora de Inselbergues

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: Monte alto, 12/08/2003, A.C. Pereira et al. 12 (HUEFS).
Itaberaba: morro Itibiraba, 05/06/2005, E. Melo et al. 3903 (HUEFS).

5. Commelina erecta L. Sp. Pl. 2: 60. 1762. (Fig. 27H).
Erva decumbente ou procumbente, 0,4-1,5 m alt.; ramos glabros. Folhas simples, alternas, inteiras,

com bainha fechada; lâmina 3,5-8 x 0,5-1,5 cm, lanceolada ou oval-lanceolada, ápice acuminado, margem
lisa, base obtusa ou obtuso-arredondado, cartácea, discolor, glabra em ambas as faces; pecíolo ca. 1 cm,
bainha 0,9 - 2 cm, tricomas na borda. Inflorescência terminal, cimeiras laxifloras, sésseis, protegidas por
duas brácteas naviculares, ca. 2,5 cm compr., margem lisa. Flores bissexuadas, zigomorfas; sépalas 3,
translúcidas, laterais ca. 4 mm, central ca. 3 mm, glabras, pétalas 3, 2 laterais azuis ungüiculadas, ca. 1,5 x
1,4 cm, 1 reduzida translúcida, ca. 3 mm compr., glabras, androceu com 2 estames férteis, filetes exclusos,
anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, 3 estaminódios, 1 estaminódio maior, antera auriculada. Fruto cápsula
loculicida, 5 x 3 mm, trilobada, marrom, 1 lobo rugoso menor e translúcido, semente sub-arredondada com
faces achatadas, lisa.

Distribuição. Ocorre nas Américas desde os Estados Unidos até a Argentina e Brasil, onde ocorre no
Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Pernambuco,
Alagoas, Paraíba, Ceará, Maranhão, Pará, Amazonas, Amapá, Roraima, Acre, Mato Grosso, Mato Grosso
do Sul, Goiás, Distrito Federal, Tocantins, Sergipe, São Paulo, Rondõnia, Piauí e Rio Grande do Norte; na
Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica (Barreto, 1997; Aona & Pellegrini, 2014).

Material examinado: Brasil. Bahia. Iaçu: morro da Garrafa, 24/03/1997, E. Melo et al. 2039 (HUEFS). Itatim: morro
do Agenor, 09/10/1996, E. Melo et al. 1417 (HUEFS); morro das Tocas, 09/10/1996, E. Melo et al. 1607 (HUEFS);
morro Pedra Grande, 02/07/2005, A.O. Moraes et al. 24 (HUEFS). Milagres: morro São Cristóvão, 13/03/2005, F.
França et al. 5179 (HUEFS).

6. Commelina obliqua Vahl, Enum. 2: 173. 1798.
Erva decumbente 20-40 cm alt.; ramos glabros ou pubérulos, nós radicantes. Folhas simples, alternas,

inteiras; lâmina 2,5-10 x 1-2 cm, lanceolada ou oval-lanceolada, ápice acuminado, margem lisa, base obliqua,
assimétrica, membranácea, face adaxial glabra ou pubérula, face abaxial glabra ou pubescente, tricomas
estrigosos; pecíolo 1-2 mm, bainha 0,7-1,5 cm, margem vilosa, com tricomas na borda. Inflorescência termi-
nal, cimeiras laxifloras, protegidas por duas brácteas naviculares, ca. 2,5 cm compr., margem lisa, pedicelos
5 mm, glabros. Flores bissexuadas, zigomorfas; sépalas 3, brancas, hialinas, laterais ca. 5 mm, unidas até a
metade, central ca. 3 mm, glabras, pétalas 3, 2 laterais azuis ungüiculadas, ca. 5-9 x 8 mm, 1 reduzida
translúcida, ca. 3 mm compr., glabras, androceu com 3 estames, sendo 2 laterais, com anteras roxas, dorsifixas
e um central, com anteras amarelas auriculiforme, ovário globoso, estiletes glabros, estigmas trifidos. Fruto
cápsula 5 x 4 mm, oblonga, glabra, semente elíptica, lisa.

Distribuição. No Brasil ocorre nos estados de Tocantins, Acre, Rondonia, Ceará, Rio Grande do
Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Alagoas, Sergipe, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso
do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul,
em Caatinga e Cerrado (Aona & Pellegrini, 2014).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro Pedra Grande, 08/04/2006, E. Melo et al. 4341  (HUEFS).

7. Dichorisandra hexandra (Aubl.) C.B. Clarke, Bull. Torrey Bot. Club. 29 (2): 703, 1902.
Erva terrestre volúvel, 5-2 m alt.; ramos glabros. Folhas simples, alternas, inteiras, com bainha fecha-

da; lâmina 2,5-15 x 1,5-4,5 cm, oval ou oval-lanceolada, ápice acuminado, base aguda, obtusa, margem lisa,
membranácea, glabra ou pubérula, em ambas as faces; pecíolo ca. 0,5 cm, bainha 1-3,5 cm, margem ciliada.
Inflorescência terminal, em tirsos ramificados, cincinos com 5-8 flores, pedúnculos 1 cm, glabros, brácteas
persistentes, lineares, bractéolas lanceoladas, pedicelos curtos ca. 1 mm, glabros. Flores azuis, ca. 1 cm,
zigomorfas, bissexuadas, trímeras, 3 sépalas iguais, livres, 3 pétalas iguais, livres, estames 6 livres, iguais,
anteras poricidas, alvas com sacos polínicos azuis, basifixas, gineceu com estilete único, estigma capitado,
ovário súpero, trilocular, 2 óvulos por lóculo, placentação axial. Fruto 0,5-1 cm, cápsula globosa, lisa, semen-
tes com arilo vermelho.

Distribuição. Ocorre na América Central e América do Sul. No Brasil ocorre no Rio Grande do Sul,
Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Maranhão,



154 Flora de Inselbergues

Pará, Amazonas, Amapá, Roraima, Rondônia, Acre, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Tocantins, Mato
Grosso do Sul, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, Sergipe e Espírito Santo; na Amazônia, Caatinga, Cer-
rado e Mata Atlântica (Barreto, 1997; Aona & Pellegrini, 2014).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: inselbergue Monte Alto, 05/05/2005, A.P.L. Couto et al. 42
(HUEFS); 05/05/2005, A.P.L. Couto et al. 49 (HUEFS).

8. Dichorisandra aff. glaziovii Taub., Bot. Jahrb. Syst. 12(27): 2, 1890. (Fig. 27H-I).
Erva ereta terrestre, 0,5-1,5 m alt.; ramos glabros. Folhas simples, alternas, inteiras, com bainha

fechada; lâmina 5-10 x 2-4,5 cm, lanceolada, oval-lanceolada ou elíptico-lanceolada, ápice agudo ou acuminado,
base aguda, obtusa ou obtuso-arredondada, margem lisa, membranácea, glabra em ambas as faces; pecíolo
ausente, bainha 1-1,5 cm, borda sem tricomas. Inflorescência terminal, em cincinos laxifloros, pedúnculo 2-
5 cm, glabros, brácteas florais persistentes, pedicelos curtos ca. 1 mm, glabros. Flores azuis, 1,5-2 cm,
zigomorfas, bissexuadas, trímeras, 3 sépalas iguais, livres, 3 pétalas iguais, livres, estames 5 livres, iguais,
anteras poricidas, amarelas, basifixas, gineceu com estilete único, estigma capitado, ovário súpero, trilocular,
1 óvulo por lóculo, placentação axial. Fruto 1-1,5 cm, cápsula cilíndrica ou oblonga, ligeiramente trilobada,
sementes com arilo.

Distribuição. Espécie exclusiva do Brasil, ocorre na Bahia em Caatinga (Aona & Pellegrini, 2014).
Material examinado: Brasil. Bahia. Iaçu: morro da Garrafa, 24/03/1997, E. Melo et al. 2065 (HUEFS); 24/03/1997,
E. Melo et al. 2106 (HUEFS). Feira de Santana: Monte Alto, 08/04/2006, E. Melo et al. 4350 (HUEFS). Itatim:
morro das Tocas, 20/04/1996, F. França et al. 1599 (HUEFS); 27/01/1996, F. França et al. 1498 (HUEFS); morro Pé
de Serra, 15/03/1997, F. França et al. 2154 (HUEFS); 16/03/1997, F. França et al. 2174 (HUEFS); morro da Quixaba,
14/12/1996, E. Melo et al. 1878 (HUEFS); 22/02/1997, E. Melo et al. 2053 (HUEFS); morro do Bastião, 21/03/1997,
E. Melo et al. 1932 (HUEFS); 25/01/1997, E. Melo et al. 1934 (HUEFS); morro Laje Preta, 20/02/2005, F. França et
al. 5133 (HUEFS). Milagres: morro São Critóvão, 13/03/2005, F. França et al. 5162 (HUEFS).

9. Tinantia sprucei C.B.Clarke, in A. DC., Monogr. Phaner. 3: 287. 1881. (Fig. 27J).
Erva ereta 30-50 cm alt.; ramos glabros. Folhas simples, alternas, inteiras, com bainha fechada;

lâmina 10-30 x 3-8 cm, elíptico-lanceolada, ápice agudo ou acuminado, base aguda ou atenuada, margem
lisa, ciliada membranácea, glabra ou esparsamente pubescente, em ambas as faces, tricomas de base alargada;
pecíolo ausente, bainha 1-1,5 cm, borda pubescente. Inflorescência terminal, cimoso-corimbosa, laxiflora,
pedúnculo solitário, 1 a 4 ramos, 5-10 cm, pubescentes, pedicelos curtos ca. 1 mm, glabros. Flores verde-
esbranquiçadas, pouco vistosas, actinomorfas, bissexuadas, trímeras, 3 sépalas iguais, livres, 3 pétalas iguais,
livres, estames 6 livres, iguais, anteras rimosas, dorsifixas, gineceu sincárpico, estilete único, curvo, em
forma de gancho, estigma punctiforme, ovário súpero, trilocular, 2 óvulos por lóculo, placentação axial. Fruto
ca. 1 cm, cápsula oblonga, valvas membranáceas, semente não observadas.

Distribuição. América do Sul. No Brasil, ocorre nos estados do Pará, Maranhão, Ceará, Rio Grande
do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Bahia, Piauí, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Espírito Santo,
Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Santan Catarina (Barreto, 1997; Aona & Pellegrini, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: inselbergue Monte Alto, 26/07/2003, F. França et al. 4801
(HUEFS).

10. Tradescantia ambigua Mart., in Schult.f., Syst. Veg. 7: 1170. 1830. (Fig. 27K).
Erva terrestre, ereta, ca 1 m alt.; ramos glabros. Folhas simples, alternas, inteiras, com bainha fecha-

da; lâmina 10-15 x 1-2 cm, as basais, 5-8 x 1-1,5 apicais, lanceolada, ápice agudo, base aguda ou obtusa,
membranácea, margem lisa, pubescentes em ambas as faces; bainha 1-1,5 cm, pubescente; pecíolo ausen-
te. Inflorescência terminal e subterminal, cimeiras axilares, laxifloras, brácteas foliáceas, pubescentes,
pedúnculos ausentes, pedicelos 1-2 cm, pubescentes. Flores lilases ou vináceas, 1-1,5 cm, trímeras, bissexuadas,
3 sépalas livres, iguais, 3 pétalas livres iguais, 6 estames iguais, filetes livres, anteras bitecas, dorsifixas,
rimosas, gineceu sincárpico, tricarpelar, estilete único, estigma punctiforme, ovário súpero, pubescente, trilocular,
dois óvulos por lóculo, placentação axial. Fruto não observado.

Distribuição. Peru, Venezuela e Brasil, nos estados de Ceará, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe,
Bahia, Minas Gerais, Acre, Amazonas, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo,
Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina; na Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica. (Barreto,
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1997; Aona & Pellegrini, 2014).
Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: inselbergue Monte Alto, 19/05/2005, A.P.L. Couto et al. 96
(HUEFS); 26/07/2003, F. França et al. 4798 (HUEFS); 18/06/2006, E. Melo et al. 4453 (HUEFS). Itatim: morro Pé de
Serra, 16/03/1997, F. França et al. 2174 (HUEFS).

CONNARACEAE
Efigênia de Melo

1. Rourea  martiana Baker, Fl. Bras. 14 (2): 178. 1871.  (Fig. 27L).
Árvore 2-3 m alt.; ramos pubescentes, acinzentados. Folhas compostas, imparipinadas, sem estípulas;

8-10 pares de folíolos opostos, patentes, lâmina 0,5-3 x 0,5-1 cm, oblonga ou oblongo-ovalada, ápice agudo,
base obtusa ou subcordada, cartácea, margem inteira, plana, pubescente; pecíolo 1-2 cm, pubescente.
Inflorescência terminal ou axilar, 5-15 cm, panículas densifloras, pedúnculos ca. 1 cm, pubescentes, pedicelos
ca. 5 mm, pubescentes, brácteas lineares, pubescentes. Flores brancas ou banco-esverdeadas, 3-5 mm,
actinomorfas, pentâmeras, 5 sépalas conadas, cálice campanulado, com tricomas glandulares, 5 pétalas
conadas na base, espatuladas, 10 estames, 5 mais curtos, 5 mais longos, filetes conados na base, inclusos,
anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, gineceu sincárpico, bicarpelar, estilete único, pubescente, tricomas glan-
dulares esparsos, estigma capitado-bilobado, ovário súpero, pubescente, unilocular, um óvulo, placentação
parietal. Fruto 0,5-1 cm, cápsula elipsóide, ligeiramente curva, bivalvar, valvas crassas, superfície lisa,
alaranjada, quando madura, sementes oblongas, testa negra, arilo branco.

Distribuição. Espécie exclusiva do Brasil, ocorrendo na Bahia e Minas Gerais, em Caatinga, Cerrado
e Mata Atlântica (Forero, 1983; Forero & Camino, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro do Agenor, 26/11/1995, F. França et al. 1482 (HUEFS); 17/12/
1995, E. Melo et al. 1409 (HUEFS); 29/9/1996, F. França et al. 1866 (HUEFS); morro das Tocas, 01/09/1996, F.
França et al. 1844 (HUEFS); morro do Bastião, 21/03/1997, E. Melo et al. 1981, 1985 (HUEFS).

CONVOLVULACEAE
Flávio França & Efigênia de Melo

Chave para a identificação das espécies

1. Planta holoparasita, áfila, caule amarelado. .......................................................... 1. Cuscuta americana
1’. Planta não parasita, folhas presentes, caule não amarelado

2. Estilete bífido, estigma linear, partido filiforme ............................................  2. Evolvulus glomeratus
2’. Estilete íntegro, estigma inteiro, lobado, globoso, ovoide ou elipsoide

3. Ramos alados ..................................................................................... 16. Operculina macrocarpa
3’. Ramos não alados

4. Indumento de tricomas estrelados e/ou malpighiáceos
5. Râmulos axilares mais curtos presentes, indumento foliar denso

6. Ramos mais jovens com indumento ferrugíneo, sépalas subiguais ...................................
...............................................................................................14. Jacquemontia nodiflora

6’. Ramos mais jovens com indumento glauco, sépalas desiguais .......................................
............................................................................................. 11. Jacquemontia densiflora

5’. Râmulos axilares mais curtos ausentes, indumento foliar subglabro a esparso
7. Sépalas subiguais ..................................................................... 13. Jacquemontia martii
7’. Sépalas desiguais ........................................................... 12. Jacquemontia heterantha

4’ indumento de tricomas simples
8. Cápsula indeiscente............................................................................... 17. Turbina cordata
8’. Cápsula deiscente

9. Arbusto ereto ............................................................................ 5. Ipomoea franciscana
9’. Planta volúvel
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10. Ramos com estruturas grampiformes.................................... 3. Ipomoea asarifolia
10’. Ramos sem estruturas grampiformes

11. Folha composta .......................................................................10. Ipomoea rosea
11’. Folha simples

12. Base do limbo foliar aguda ................................................. 8. Ipomoea pintoi
12’. Base do limbo foliar sagitada ou cordada

13. Sépalas externas com apículo dorsal ...................... 4. Ipomoea bahiensis
13’. Sépalas externas sem apículo basal

14. Indumento do limbo foliar setoso em ambas as faces  6. Ipomoea nil
14’. Indumento do limbo foliar glabro ou subglabro em ambas as faces

15. Pecíolo glabro .............................................  7. Ipomoea incarnata
15’. Pecíolo pubérulo ..........................................9. Ipomoea piurensis

1. Cuscuta americana L.,  Sp. Pl. 1: 124 124 1753. (Fig. 28A).
Holoparasita; ramos filiformes, amarelados, glabros. Folhas simples, reduzidas à escamas triangula-

res, 1mm. Inflorescência em dicásios multifloros, pedúnculo da cima até 6,7 mm, pedúnculos secundários
até 2,5 mm, glabros. Flores pequenas, pouco vistosas, branco-amareladas, 2-5 mm, actinomorfas, cálice
tubuloso, 2,5 mm, ápice dos lobos arredondados, glabro, corola. 2,5 mm, glabra, lobos obtusos, infletidos,
androceu 5, isodínamos, filetes, 0,5 mm, anteras, 0,3 mm, apêndices de lobos triangulares, fimbriados no
ápice, ovário esférico 1,3 mm, estilete 2, subiguais, estigmas capitados. Fruto cápsula indeiscente, 1,4 x 1,6
mm, tetraseminada, sementes esféricas, lisas.

Distribuição. No Brasil ocorre na Bahia, Pernambuco, Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais, em Cer-
rado (Simão-Bianchini & Ferreira, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: Monte Alto, 2/12/2003, J. Carvalho-Sobrinho et al. 157
(HUEFS).

2. Evolvulus glomeratus Nees & Mart., Nov. Act. Nat. Cur. 11 (1): 81. 1823. (Fig. 28B).
Subarbusto prostrado a semi-prostrado, muito ramificado; ramos seríceos, glabrescentes, gemas late-

rais pouco desenvolvidas. Folhas alternas, simples, inteiras, sem estípulas; lâmina 12-17 x 3-5 mm, elíptica,
oblonga ou oval, ápice agudo a acuminado, margem plana, base cuneada a arredondada, cartácea, face
adaxial serícea, glabrescente, face abaxial esbranquiçada; pecíolo curto, 1-2 mm, pubescente. Inflorescência
espiciforme, brácteas basais, 8-9 x 2-4 mm, oblongas, elípticas ou ovais, seríceas, brácteas distais 5-5,5 x
0,7-1 mm, lineares; pedúnculo ausente; prófilo 2, lanceolados, ovais, hialinos na base, 1,5-2 mm, pedicelo
ausente. Flores vistosas, azuis ou lilases, 1-1,5 cm, cálice dialissépalo, sépalas lanceoladas, pontuações
ausentes, 4-6 mm, ápice longo acuminado, margem não escariosa, corola hipocrateriforme, levemente lobada,
base do tubo branca, filetes glabros, apêndices, laterais ausentes, antera com base sagitada, vesículas
epidérmicas presentes, ovário ovóide a globoso, estiletes glabros, estigmas lineares. Fruto cápsula globosa,
1,8-2 mm, smentes oblongas.

Distribuição. Guiana, Venezuela, Bolívia, Paraguai, Argentina, Brasil e Uruguai. No Brasil ocorre nos
estados de Roraima, Pará, Amazonas, Piauí, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Bahia, Goiás, Mato
Grosso,Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul
(Junqueira & Simão-Bianchini, 2007).

Material examinado: Brasil. Bahia. Iaçu: morro Sem Nome, 13/04/1997, E. Melo et al. 2160 (HUEFS); morro da
Garrafa, 22/02/1997, E. Melo et al. 2036 (HUEFS). Itatim: morro do Agenor, 14/04/2000, K. Leite et al. 47 (HUEFS);
morro das Tocas, 24/02/1996, E. Melo et al. 1468 (HUEFS); morro Pedra Grande, 02/07/2005, A.O. Moraes et al.
2 (HUEFS).

3. Ipomoea asarifolia (Desv.) Roem. & Schult., Syst. Veg. 4: 251. 1819. (Fig. 28C-D).
Volúvel; ramos glabros, com estruturas grampiformes rígidas. Folhas simples, alternas, inteiras; sem

estipulas; lâmina 4,5-7,5 x 3,5-9,5 cm, sagitiforme-reniforme, ápice arredondado, margem inteira, plana,
base sagitada, cartácea, ambas as faces glabras, densamente pontuadas; pecíolo 1,4-4,0 cm, glabro.
Inflorescência cimosa axilar, multiflora, bractéolas triangulares, 3 mm, glabras, pedúnculo 3-7 cm, glabro,
pedicelo 1,0-1,8 cm, glabro. Flores brancas a roxas, 4-7 cm, cálice dialissépalo, sépalas elípticas, pontuações
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ausentes, ápice arredondado, corola infundibuliforme, androceu e gineceu não vistos; pedicelos frutíferos
obcônicos, 1,5-2,2 cm; cálice frutífero com sépalas triangulares a elípticas, ápice arredondado a mucronado,
10 x 6,3 mm, margem escariosa. Fruto 1,5 x 1 cm, cápsula globosa, sementes glabras 8 x 5 mm.

Distribuição. América do Norte, África e América tropical. No Brasil ocorre nos estados de Pernambuco,
Fernando de Noronha, Sergipe, Bahia, Alagoas, Paraíba, Ceará, Piauí, Maranhão, Rio Grande do Norte,
Roraima, Acre, Rondônia, Amazonas, Pará, Amapá, Mato Grosso, Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo, em
Amazônia, Caatinga e Mata Atlântica (Falcão, 1977; Simão-Bianchini & Ferreira, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: Monte Alto, 13/09/2004, S.F. Conceição et al. 38 (HUEFS).
Material adicional: Brasil. Bahia. Conde: Fazenda do Bu, Pasto do Curral, 12º 3’20"S, 37º42’40"W, 19/03/1996,
M.C. Ferreira & T. Jost 896 (HUEFS). Piauí. Piracuruca: Parque Nacional das Sete Cidades, terceira cidade, 11/
10/2001, A. Carvalho et al. 18 (HUEFS, TEPB). Esperantina: Quilombo Olho d’Água dos Pires, 03º51’48,2"S,
42º22’44,3"W, T.G.M. Torquato 5 (HUEFS, TEPB).

4. Ipomoea bahiensis Willd. ex Roem. & Schult.,  Syst. 4: 254. 1819. (Fig. 28E).
Volúvel, latescente; ramos sem estruturas grampiformes, glabros. Folha simples; lâmina 2,9-8,5 x 1,7-

3,2 cm, ápice acuminado, margem inteira a ondulada, plana, base sagitada, membranácea, sagitiforme, ambas
as faces setosas, mais denso na face abaxial; pecíolo 0,7-2,5 cm, esparso-setoso. Inflorescência axilar,
cimas multifloras, bractéolas estreito-triangulares, ca. 2,5 mm, glabras, pedúnculos 2,9-12,5 cm, glabros ou
glabrescentes, pedicelos 5,9-12 mm, esparso-setoso. Flores lilases, 4-6 cm, cálice dialissépalo, sépalas
espatuladas, pontuações negras presentes, ciliada, 4,5-6 mm, ápice arredondado, exteriores com apículo
dorsal, corola infundibuliforme, glabra em ambas as faces, estames 5, desiguais, filetes 6-11 mm, róseos,
vináceos e esparso vilosos na base; ovário cônico, estilete 1,5 cm, base avermelhada, estigmas biglobosos,
róseos; cálice frutífero com sépalas elípticas, ápice arredondado, 6,8 x 3,5 mm, margem escariosa. Fruto 7-
7,5 x 7,0 mm, cápsula globosa, glabra, sementes vilosas, indumento esbranquiçado, 4,2 x 2,5 mm.

Distribuição. Espécie exclusiva do Brasil, nos estados do Pará, Amazonas, Tocantins, Mato Grosso,
Goiás, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Alagoas, Sergipe, Minas
Gerais e Rio de Janeiro, em Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica (Simão-Bianchini & Ferreira,
2012).

Material examinado: Bahia. Feira de Santana: Monte Alto, 13/08/2003, A.C. Pereira et al. 11 (HUEFS); 02/12/
2003, J. Carvalho-Sobrinho et al. 150 (HUEFS); 9/11/2004, S.F. Conceição et al. 84 (HUEFS); inselbergue do  Km
4, 15/05/2003, A.K.A. Santos et al. 130 (HUEFS).

5. Ipomoea franciscana Choisy, in DC. Prodr. 9: 257. 1845. (Fig. 28F-G).
Arbusto 1-4 m alt.; ramos arqueados ou não, glabros, verrucosos. Folha simples; lâmina 1,4-6,0 x 0,3-

1 (-2,1) cm, elíptica, espatulada, oboval, estreito-elíptica ou lanceolada, ápice agudo, retuso, arrendondado
ou acuminado, margem inteira a ondulada, plana ou levemente revoluta, base aguda, arredondada ou obtusa,
membranácea, discolor, ambas as faces glabras, densamente pontuadas; pecíolo 0,3-0,7 cm, glabro.
Inflorescência axilar, cimas unifloras, bractéola nula ou caduca, pedúnculo 0,5-0,6 cm, glabro, articulado,
pedicelo 6- 11 mm, glabro. Flores branco-esverdeadas, 4-6 cm, cálice dialissépalo, sépalas naviculares,
pontuações negras ausentes, margem glabra, 6,7-8,7 mm, ápice arredondado, exteriores com sem apículo
dorsal, corola tubulosa, glabra externamente e vilosa internamente, androceu e gineceu brancos; cálice
frutífero com sépalas naviculares, ápice arredondado, 6-8 mm, margem escariosa. Fruto 12,5 x 5,0 mm,
cápsula cilíndrica, sementes diédricas, dorso convexo, 6 x 3 mm, ápice com dois tufos de tricomas fulvos ou
brancos, reflexos, ca. 7-8 mm compr.

Distribuição. Exclusiva do Brasil, endêmica da Bahia e Minas Gerais, em Caatinga (Simão-Bianchini
& Ferreira 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro do Leão, 26/10/1996, F. França et al. 1946 (HUEFS); morro da
Quixaba, 30/08/1997, F. França et al. 2345 (HUEFS); 14/12/1996, E. Melo et al. 1886 (HUEFS); morro da Torre, 10/
11/1996, E. Melo et al. 1850 (HUEFS). Milagres: morro Pé de Serra, 25/10/1997, F. França et al. 2412 (HUEFS).
Santa Terezinha: morro do Cruzeiro, 29/10/1995, E. Melo et al. 1358 (HUEFS); 13/09/1997, E.B. Miranda et al. 9
(HUEFS).
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6. Ipomoea incarnata (Vahl) Choisy, in DC. Prodr.  9: 360. 1845. (Fig. 28H).
Volúvel; ramos sem estruturas grampiformes, glabros. Folha simples; lâmina 2,0-4,5 x 0,8-2,5 cm,

sagitiforme, ápice acuminado, margem inteira a ondulada, plana, base sagitada, membranácea, ambas as
faces glabras ou subglabras, com tricomas isolados; pecíolo 0,5-3,5 cm, glabro. Inflorescência axilar, cimas
unifloras, bractéola inconspícua, pedúnculo 2-3 cm, glabro, pedicelo 2-3 mm, glabro. Flores lilases, 5-7 cm,
cálice dialissépalo, sépalas lanceoladas, pontuações negras ausentes, margem glabra, 14-16 mm, ápice agu-
do, exteriores sem apículo dorsal, glabras, corola infundibuliforme, glabra em ambas as faces, filetes pilosos
na base, anteras e estigmas róseos; cálice frutífero com sépalas lanceoladas e ápice divergente, até 6 mm,
margem escariosa. Fruto não visto.

Distribuição. Pantropical. No Brasil ocorre no Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia,
Sergipe, em Caatinga e Mata Atlântica (Simão-Bianchini & Ferreira, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Iaçu: morro da Garrafa, 23/02/1997, E. Melo et al. 2095 (HUEFS).

7. Ipomoea nil (L.) Roth., Catal. Bot. 1: 36. 1797.  (Fig. 28I).
Volúvel; ramos sem estruturas grampiformes, esparso seríceos, com tricomas retrorsos. Folha sim-

ples; lâmina 3,5-5 x 4,0-4,5 cm, sagitiforme, trilobada, ápice curto-acuminado, margem inteira a ondulada,
plana, base cordada, membranácea, ambas as faces setosas; pecíolo 1,8-2,5cm, setoso-seríceo, tricomas
retrorsos. Inflorescência axilar, cimas pauci a multifloras, bractéola linear, ca. 5,7mm, serícea, pedúnculo
4,3-6,3 cm, retrorso-seríceo, pedicelo 7-10 mm, retrorso-setoso. Flores lilases, com tubo branco, 5-5,5 cm,
cálice dialissépalo, sépalas elípticas, ápice longo acuminado, arredondado, pontuações negras ausentes,
setosa, híspido na base, ca. 20 mm, ápice agudo, exteriores sem apículo dorsal, corola infundibuliforme,
glabra em ambas as faces, estames 5, desiguais, filetes até 31 mm, estilete ca. 31 mm, estigmas biglobosos;
cálice frutífero com sépalas elípticas, ápice longo acuminado, 3,5 cm, margem não escariosa. Fruto 8 x 4,5
mm, cápsula globosa, sementes não vistas.

Distribuição. Espécie pantropical ocorrendo em todo o Brasil, nos estados do Pará, Acre, Rondônia,
Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia, Alagoas, Sergipe, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal,
Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul, em Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica (Simão-Bianchini, 1998; Simão-Bianchini
& Ferreira, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro do Agenor, 25/02/1996, E. Melo et al. 1511 (HUEFS).

8. Ipomoea pintoi O’Donnell,  Lilloa 26: 380. 1953. (Fig. 28J).
Volúvel; ramos glabros, latescentes, sem estruturas grampiformes. Folha simples; lâmina 6-8 x 2,5-

3,5 cm, elíptica ou oboval, ápice agudo, retuso ou curto-cuspidado, margem inteira a ondulada, plana ou
revolula, base aguda, membranácea, ambas as faces glabras ou subglabras, com tricomas esparsos; pecíolo
0,5-2 cm, glabro ou subglabro com tricomas isolados. Inflorescência axilar, tirsos multifloros, bractéolas
inconspícuas pedúnculos ca. 1,5 cm, glabro, pedicelo 5-7mm, glabro. Flores lilases, ca. 3 cm, cálice dialissépalo,
sépalas elípticas naviculares, não ciliadas, ca. 6mm, ápice arredondado, exteriores sem apículo dorsal, pon-
tuações negras presentes, corola infundibuliforme, ovário cônico, ca. 1 mm, estilete 25 mm; cálice frutífero
com sépalas elípticas, ápice arredondado, 6 x 3,5 mm, margem escariosa. Fruto 10 x 5 mm, cápsula oblonga,
glabra, sementes reniforme, 6 x 4 mm, ápice com dois tufos de tricomas fulvos ou brancos, reflexos, ca. 9
mm compr.

Distribuição. Exclusiva do Brasil em Pernambuco, Bahia, Alagoas e Sergipe, em Caatinga (Simão-
Bianchini & Ferreira, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro das Tocas, 28/09/1997, F. França et al. 1841a (HUEFS); morro da
Quixaba, 30/08/1997, F. França et al. 2348 (HUEFS).

9. Ipomoea piurensis O’Donnell, Lilloa 26: 382. 1953. (Fig. 28K).
Volúvel; ramos pubérulos, latescentes, sem estruturas grampiformes. Folha simples; lâmina 3-10 x

3,5-9 cm, sagitiforme a cordiforme, ápice agudo ou acuminado, margem inteira a ondulada, plana, base
sagitada ou cordada, membranácea, ambas as faces glabras; pecíolo 3-11 cm, pubérulo. Inflorescência
axilar, cimas paucifloras, 1-3 flores, bractéolas diminutas, 0,5 mm, pedúnculo 0,2-3,5 cm, pubérulos, pedicelos
6-10 mm, pubérulos. Flores brancas ou branco rosadas, 4-6,5 cm, cálice dialissépalo, sépalas elípticas, 5-6
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mm ápice agudo, exteriores sem apículo dorsal, corola infundibuliforme, área epissepálica branca, tubo da
corola róseo-claro externamente e lilás internamente, glabra em ambas as faces, androceu e gineceu bran-
cos; cálice frutífero não visto. Fruto não visto.

Distribuição. No Brasil ocorre no Pará, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia
e Sergipe, em Caatinga, Mata Atlântica e Amazônia (Simão-Bianchini & Ferreira, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Iaçu: morro da Garrafa, 21/06/1997, F. França et al. 2308 (HUEFS). Material
adicional: Brasil. Bahia. Feira de Santana: 12º12’25"S, 30º01’06"W, 21/07/1987, L.P. de Queiroz et al. 1721 (HUEFS).
Serra Preta, 12º10’S, 39º20’W, 17/07/1985, L.R. Noblick & Lemos 4142 (HUEFS).

10. Ipomoea rosea Choisy, in DC. Prodr. 9: 298. 1845. (Fig. 28L).
Volúvel; ramos sem estruturas grampiformes, glabros. Folha composta trifoliolada, limbo foliolular

central membranáceo, estreito elíptico, 2-3 x 0,4-0,7 cm, ápice agudo ou obtuso, margem inteira a ondulada,
plana, base decurrente, face adaxial setulosa-pubérula, face abaxial glabra; peciólulo, 2mm; pecíolo 1,0-1,5
cm, glabro. Inflorescência axilar, cimas multifloras, bractéolas inconspícuas; pedúnculo 4,0-4,5 cm, glabro;
pedicelo 5-6 mm, pubérulo. Flores lilases a atropurpúreas na base, 5-6 cm, cálice dialissépalo, sépala navicular,
pontuações negras ausentes, não ciliada, 7-8 mm, ápice arredondado, exteriores com apículo dorsal, corola
infundibuliforme, glabra em ambas as faces, estames 5, desiguais, filetes 7-16 mm, brancos e esparso vilosos
na base; cálice frutífero com sépalas elípticas, ápice arredondado, 7-8 x 2-3 mm, margem escariosa. Fruto
7 x 5 mm, cápsula globosa, glabra, sementes diédricas com dorso convexo, 3 x 2 mm, ambas as margens
com uma bárbula de tricomas longos até 6mm.

Distribuição. Espécie exclusiva do Nordeste, nos estados de Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba,
Pernambuco, Bahia e Alagoas, em Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica (Simão-Bianchini & Ferreira, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Milagres: morro Pé de Serra, 16/03/1997, F. França et al. 2178 (HUEFS).
Material adicional: Brasil. Bahia. Caetité: Brejinho das Ametistas, 14º15’22"S, 42º31’20"W, 880m, 13/03/2002, N.
Roque et al. 635 (HUEFS). Rio de Contas: estrada Rio de Contas- Jussiape, 13º36’9"S, 41º45’50"W, 800-874m, 2/
02/2003, F. França et al. 4206 (HUEFS).

11. Jacquemontia densiflora (Meisn.) Hallier f., Bot. Jahrb. Syst. 26: 543. 1893. (Fig. 28M).
Volúvel; ramos denso-vilosos, glaucos, tricomas ramificados, râmulos laterais mais curtos presentes,

até 18 cm, glauco, vilosos. Folha simples, alterna; lâmina 2,3-6,5 x 1,5-4,2 cm, oval, às vezes elíptica, ápice
arredondado ou obtuso mucronado, margem inteira a ondulada, plana, base cordada, membranácea, denso
vilosa em ambas as faces; pecíolo 0,4-1,5 cm, viloso. Inflorescência axilar, cimas pauci a multifloras, bractéolas
filiformes até 1,5 mm; pedúnculos inconspícuos 3,5 cm, vilosos; pedicelo 1,5-2 mm, vilosos. Flores pequenas,
vistosas, lilases, 0,8-1 cm, cálice dialissépalo, sépala elíptica, três exteriores, elíptico-naviculares, vilosa em
ambas as faces, duas interiores, naviculares, 1,5 mm, com indumento abaxial viloso restrito à quilha, ápice
agudo, corola infundibuliforme, glabra em ambas as faces, estames 5, desiguias, maiores com filetes 4 mm,
menores com filetes 2 mm, anteras brancas, estilete glabro, estigma bilobado, ovário glabro; cálice frutífero
similar ao florífero. Fruto 3,0 mm, cápsula esférica, glabra, sementes rômbicas, negras, 1-2 mm, glabras.

Distribuição. América Central e América do Sul. No Brasil ocorre no Piauí, Ceará, Rio Grande do
Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, em Caatinga, Cerra-
do e Mata Atlântica (Simão-Bianchini et al. 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro das Tocas, 27/01/1996, F. França et al. 1514 (HUEFS); morro
Pedra Grande, 2/07/2005, A.O. Moraes et al. 18 (HUEFS); morro do Letreiro, 3/07/2005, A.O. Moraes et al. 35
(HUEFS).

12. Jacquemontia heterantha (Nees & Mart.) Hallier f., Bot. Jahrb. Syst. 16: 559. 1893.  (Fig. 28N).
Volúvel; ramos denso-vilosos, tricomas bi ou triramificados; râmulos laterais mais curtos ausentes.

Folha simples, alterna; lâmina 2-5 x 1-3 cm, oval, ápice acuminado, margem inteira a ondulada, plana, base
cordada, membranácea, subglabra a esparso flocosa em ambas as faces, tricomas bi, às vezes triramificados;
pecíolo 0,5-1,6 cm, esparso flocoso. Inflorescência axilar, cimas paucifloras, bractéolas filiformes até 4 mm;
pedúnculos 1,3-2 cm, esparso flocosos, pedicelo 3-5 mm, esparso flocoso. Flores lilases, 1-1,5 cm, cálice
dialissépalo, sépalas desiguais, três exteriores, ovais, ápice agudo, base cordada, esparso-flocosa em ambas
as faces, duas interiores, ápice agudo, face abaxial com indumento flocoso ao longo da nervura principal e
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face adaxial glabra, corola infundibuliforme, glabra em ambas as faces, estames 5, desiguais, maiores com
filetes 4-5 mm, menores com 2-3 mm, base pubérula, anteras brancas, estiletes glabros, estigma bilobado,
ovário subcilíndrico, 0,5 mm, glabro; cálice frutífero similar ao florífero. Fruto 3 mm, cápsula ovóide, glabra;
sementes com testa lisa, marrom, 1,5 mm, glabras.

Distribuição. Exclusiva do Brasil, na Bahia, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Minas Gerais e Rio
de Janeiro, em Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica (Simão-Bianchini & Ferreira, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Iaçu: morro da Garrafa, 22/06/1997, F. França et al. 2325 (HUEFS). Itaberaba:
morro Itibiraba, 19/03/2006, E. Melo et al. 4314 (HUEFS).

13. Jacquemontia martii Choisy, in DC., Prodr. 9: 298. 1845. (Fig. 28O).
Volúvel; ramos com indumento esparso de tricomas bi a triramificados, râmulos laterais curtos ausen-

tes. Folha simples; lâmina 2,8-7,2 x 4,5-1,5 cm, oval, ápice obtuso mucronado, margem inteira a ondulada,
plana, base cordada, membranácea, subglabra a esparso flocosa em ambas as faces, tricomas estrelados
isolados; pecíolo 0,5-2,5 cm, esparso flocoso. Inflorescência axilar, cimas multifloras, bractéola filiforme até
1,5 mm; pedúnculo 1,5-5,7 cm, esparso flocoso, pedicelo 6-7 mm, esparso flocoso. Flores azuis, 1,9-2 cm,
cálice dialissépalo, sépala lanceolado-navicular, subiguais glabras, ápice agudo, corola infundibuliforme, glabra
em ambas as faces; estames 5, desiguias, maiores com filetes 6-7 mm, menores com filetes 4-5 mm, base
pubérula, anteras 2-3 mm, brancas, estilete 9-10 mm, glabro, estigma bilobado, lobos 0,5 mm, ovário cônico,
1 mm, glabro; cálice frutífero similar ao florífero. Fruto 3-4 mm, cápsula esférica;  sementes enrugadas,
negras, 2 mm, glabra.

Distribuição. Espécie exclusiva do Brasil, nos estados de Pernambuco, Bahia, Alagoas,  Minas Ge-
rais, Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro, em Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica (Simão-Bianchini &
Ferreira, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: Monte Alto, 30/06/2005,  A.P.L. Couto et al. 124 (HUEFS).
Material adicional: Brasil. Bahia. Andaraí: estrada Andaraí-Rodovia BR 242, 12º44’45"S, 41º19’23"W, 320m, 11/
09/1999, N.K.R. Souza et al. 7 (HUEFS).

14. Jacquemontia nodiflora (Desr.) G.Don, Gen. Hist. 4: 283. 1838. (Fig. 28P).
Volúvel; ramos com indumento esparso de tricomas malpighiáceos, râmulos laterais mais curtos pre-

sentes, até 12,5 cm, ferrugíneo vilosos. Folha simples; lâmina 1,5-5,7 x 0,7-2,8 cm, oval, às vezes elíptico,
ápice agudo mucronado, margem inteira a ondulada, plana, base cordada, membranácea, denso setoso em
ambas as faces; pecíolo 0,3-2,5 cm, viloso. Inflorescência axilar, cimas pauci a multifloras, bractéolas
inconspícuas; pedúnculo inconspícuos 1,5-1,8 cm, viloso, pedicelos 1,5-2 mm, vilosos. Flores pequenas e
vistosas, brancas ou lilases, 0,8-1 cm, cálice dialissépalo, sépala oval a arredondada, três exteriores com
indumento abaxial viloso, duas interiores glabras abaxialmente, ápice arredondado, corola infundibuliforme,
glabra em ambas as faces, estames 5, subiguais, filetes 4 mm, brancos, estilete 7-8 mm, glabro, estigma
bilobado, ovário 1 mm, glabro; cálice frutífero similar ao florífero. Fruto 4,5 mm, cápsula globosa, sementes
semi-esféricas, 1,5 mm, glabras.

Distribuição. América Central e América do Sul. No Brasil ocorre em Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba,
Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, Goiás, Espirito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, em
Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica (Simão-Bianchini & Ferreira, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: Ipuaçu, Monte Alto, 14/09/2004, S.F. Conceição et al. 37
(HUEFS). Iaçu: Laje Preta, 12/03/2005, F. França et al. 5153 (HUEFS); morro da Garrafa, 22/02/1997, E. Melo et al.
2024 (HUEFS); 21/06/1997, F. França et al. 2307 (HUEFS). Itatim: morro do Agenor, 25/02/1996, E. Melo et al.
1505 (HUEFS); morro Pedra Grande, 2/07/2005, A.O. Moraes et al. 6 (HUEFS); morro da Quixaba, E. Melo et al.
1870 (HUEFS).

15. Merremia aegyptia (L.) Urb., Symb. Antill. 4: 505. 1910. (Fig. 28Q).
Volúvel; ramos hirsutos, tricomas simples, râmulos laterais mais curtos ausentes. Folha composta, 5-

foliolado, folíolo central com limbo membranáceo, elíptico a obovado, 3,2-8,5 x 1,4-3,5 cm, ápice agudo
mucronulado, margem inteira, plana, base aguda, setoso-hirsuto em ambas as faces, tricomas simples; peciólulo
1-2 mm, hirsuto; pecíolo 3,5-8,0 cm, esparso setoso-hirsuto. Inflorescência axilar, cimas paucifloras, bractéolas
triangulares, 2mm; pedúnculo 5,4-12,6 cm, esparso hirsuto, pedicelo 1,4-2,3 cm, esparso hirsuto. Flores
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brancas, 2-2,5 cm, cálice dialissépalo, sépalas subiguais em tamanho e forma, ovais,1,5 x 0,5 cm, ápice
agudo, base arredondada, duas sépalas mais externas com face adaxial hirsuta, face abaxial glabra, duas
mais internas glabras em ambas as faces e uma intermediária com face abaxial glabra e face adaxial
metade glabra e metade hirsuta, corola infundibuliforme, glabra em ambas as faces, estames 5, desiguais,
filetes maiores 7 mm, filetes menores 4 mm, base glabra, anteras brancas, retorcidas, estiletes 3-4 mm,
glabro, estigma bilobado, lobos globosos, ovário cônico, 1,0 mm, glabro; cálice frutífero similar ao florífero.
Fruto 1,5 cm, cápsula subesférica, sementes globosas, com testa lisa, marrom, 3-4 mm, glabras.

Distribui-se do México até o Panamá, Índias Ocidentais e América do Sul, sendo distribuída no Brasil,
nos estados de Roraima, Pará, Amazonas, Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba,
Pernambuco, Bahia, Alagoas, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais,
Espírito Santo, São Paulo e Santa Catarina, em Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica (Falcão,
1977; Simão-Bainchini & Ferreira, 2010).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: Monte Alto, 02/12/2003, J. Carvalho-Sobrinho et al. 152
(HUEFS); 16/09/2003, P. Ribeiro et al. 76 (HUEFS). Itatim: morro do Bastião, 19/07/1997, E. Melo et al. 2212
(HUEFS).

16. Operculina macrocarpa (L.) Urb., Symb. Antill. 3: 343. 1902. (Fig. 28R-S).
Volúvel; ramos glabros, alados, râmulos laterais mais curtos ausentes. Folha palmatipartida, 6-7-lobado,

lobo central com limbo membranáceo, elíptico, 8-8,5 x 3-4 cm, ápice agudo mucronulado, margem inteira ou
irregularmente lobada, plana, base aguda, face adaxial glabra, face abaxial pubérula, tricomas simples;
pecíolo 3,8-4,0 cm, alado, glabro ou subglabro, tricomas isolados. Inflorescência axilar, cimas paucifloras,
bractéolas triangulares, 1 cm; pedúnculos 9,5-10 cm, glabro, alado, pedicelos 3-4 cm, glabros, alados. Flores
brancas, 5-6 cm, cálice dialissépalo, sépalas desiguais em tamanho, três externas 2,5 cm, duas internas 2,0
cm, iguais em forma, obovais, ápice arredondado, base obtusa, glabras em ambas as faces, corola
infundibuliforme, glabra em ambas as faces, estames 5, inclusos, filetes esverdeados, pubérulos na base,
anteras brancas, estigmas 2-globosos, estiletes glabros, ovário cônico, glabro; cálice frutífero similar ao
florífero. Fruto 2 x 1,5 cm, cápsula subesférica, epicarpo com deiscência circuncisa, opérculo irregular,
endocarpo papiráceo, deiscência irregular, 2 x 2,5 cm, sementes globosas, com testa lisa, negra, marrom, 10
x 8 mm, glabra.

Distribuição. América do Sul e Caribe, em Cuba, Guadalupe e Martinica. Amplamente distribuída no
Brasil, nos estados do Amazonas, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Bahia, Distrito Federal,
Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, em Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica (Simão-
Bianchini & Ferreira, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: Monte Alto, 26/072003, F. França et al. 4799 (HUEFS).
Material adicional: Brasil. Bahia. Caetité: São Francisco, caminho para Lagoa Real, 13º59’35"S, 42º12’27"W,
560m, 8/02/1997, M.L. Guedes et al. PCD 5211 (HUEFS). Abaíra: Serra da Tromba, 13º08’S, 41º50’W, 25/08/1992,
W. Ganev s.n. (HUEFS 13688).

17. Turbina cordata (Choisy) D.F.Austin & Staples, J. Arnold Arbor. 64: 488. 1983. (Fig. 28T).
Volúvel; ramos denso vilosos, não alados, râmulos laterais mais curtos ausentes ou presentes. Folha

simples, inteira; lâmina (4) 6-15 (-22) x 4,5-18 cm, oval, ápice agudo ou acuminado, mucronulado, margem
inteira, plana, base cordada, membranácea, fortemente discolor, face adaxial subglabra, tricomas isolados
na superfície, face abaxial denso-setosa a vilosa, tricomas simples; pecíolo 2,5-11 cm, viloso, não alado.
Inflorescência axilar, cimas multifloras, bractéolas estreito lanceoladas, ca. 7 mm, pedúnculo 1,5-4 cm,
viloso, não alado, pedicelo ca. 10 mm, viloso, não alado. Flores lilases, 5-6 cm, cálice dialissépalo, sépalas
subiguais em forma e tamanho, 1-1,5 x 4-5 mm, oblongas, ápice arredondado, base truncada face abaxial
apresso setosa, face adaxial glabra, corola infundibuliforme, interior do tubo lilás, lacínios brancos, esparso-
tomentosa externamente e glabra internamente, estames 5, desiguais, filete maior ca. 15 mm, filete menor
ca. 8 mm, denso pubérulos na base, anteras brancas, estigma 2-globoso, estilete tomentoso principalmente
na base, ovário cônico, glabro. Cálice frutífero similar ao florífero. Fruto 1,5-2 x 0,6 cm, cápsula oval, ápice
com base tomentosa do estilete persistente, epicarpo denso setuloso ou glabro, semente única, oval, super-
fície esponjosa, marrom, glabra, 8 x 4,5 mm.

Distribuição. Espécie exclusiva do Brasil, nos estados do Amapá, Pará, Ceará, Rio Grande do Norte,
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Pernambuco, Bahia, Alagoas, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais,
Espírito Santo, São Paulo, em Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica (Simão-Bianchini & Pirani, 1997; Simão-
Bianchini & Ferreira, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Iaçu: morro do Coité, 28/09/1997, E. Melo et al. 2258 (HUEFS); morro da
Garrafa, 21/06/1997, F. França et al. 2300 (HUEFS). Itatim: morro das Tocas, 30/03/1996, E. Melo et al. 1533
(HUEFS); 25/05/1996, E. Melo et al. 1572 (HUEFS); morro do Bastião, 19/07/1997, E. Melo et al. 2208 (HUEFS).

CUCURBITACEAE
Efigênia de Melo

Chave para a identificação das espécies

1. Frutos com expansões espinescentes
2. Fruto com deiscência explosiva

3. Flores estaminadas isoladas. Flores amarelas ........................................6. Momordica charantia
3’. Flores estaminadas em inflorescência multiflora. Flores brancas ou branco-esverdeadas ............
...................................................................................................................... 5. Cyclanthera elegans

2’. Frutos indeiscentes ............................................................................................. 4. Cucumis anguria
1’. Frutos sem expansões espinescentes, indeiscentes ou com deiscência não explosiva

4. Gavinhas ramificadas ........................................................................................ 3. Cayaponia tayuya
4’. Gavinhas simples

5. Folhas trilobadas profundamente partida ...................................... 1. Apodanthera congestiflora
5’. Folhas inteiras, de base hastada, truncada, subcordada ou lobada ....... 2. Apodanthera glaziovii

1. Apodanthera congestiflora Cogn., in Engler, Das Pflazenr. 4: 66. 1916. (Fig. 29A-B).
Trepadeira com gavinhas, dióicas; ramos glabros. Folhas simples, alternas, trilobadas, profundamente

partidas, sem estípulas; lâmina 4-8 x 2-4,5 cm, lobos obovado-lanceolados, ápice obtuso, mucronado, base
atenuada, membranácea, margem diminuto denticulada, pubescente, em ambas as faces, vilosa; pecíolo 1,5-
2 cm, pubescente. Inflorescência axilar, fascículos congestos, densifloros, pedúnculos das flores estaminadas,
3-8 mm, pedúnculos das flores pistiladas, 0,5-1,5 cm, crassos, pubescentes, brácteas diminutas, pedicelos
curtos ou ausentes, bractéolas não vistas. Flores pequenas, pouco vistosas, branco-esverdeadas ou branco-
amareladas, 0,5 mm, unissexuadas, actinomorfas, receptáculo campanulado, glabro, 1,2 x 2 mm, sépalas
oblongas, agudas, 5-nervadas, pétalas oblongo-liguladas, ápice diminuto apiculado, 5-nervadas, glanduloso-
pubérulas, anteras bitecas, planas, flor pistilada, flor pistilada com gineceu tricarpelar, estilete filiforme,
estigma capitado, disco cupuliforme presente, ovário ínfero, unilocular, vários óvulos, placentação parietal.
Fruto carnoso, 1-1,5 cm, oblongo verde pintalgado de branco, maduro vermelho carmim, sementes compri-
midas, obovóides.

Distribuição. Ocorre no Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia, Alagoas, Sergipe e
Minas Gerais (Gomes-Klein & Lima, 2013). Espécie endêmica da região semiárida brasileira, em Caatinga
(Jeffrey, 1992).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: inselbergue Monte Alto, 19/05/2005, A.P.L. Couto et al. 83
(HUEFS); 09/10/2004, S.F. Conceição et al. 77 (HUEFS). Itatim: morro das Tocas, 30/03/1996, E. Melo et al. 1526
(HUEFS); 28/09/1996, F. França et al. 1833 (HUEFS); 31/08/1996, F. França et al. 1786 (HUEFS); morro do
Agenor, 01/09/1996, F. França et al. 1804 (HUEFS); morro do Leão, 26/10/1996, F. França et al. 1939 (HUEFS).
Milagres: morro São Cristóvão, 13/03/2005, F. França et al. 5168 (HUEFS).

2. Apodanthera glaziovii Cogn. ex Glaziou, in Bull. Soc. Bot. France : 56. 1909. (Fig. 29C).
Trepadeira com gavinhas, monóicas; ramos glabros ou pubérulos. Folhas simples, alternas, sem estípulas;

lâmina 5-12 x 2-7 cm, hastado-lanceolada, ápice obtuso, mucronado, base cordada, truncada ou lobada,
membranácea, margem denteada, lobada, crenada ou sinuosa, pubescente, em ambas as faces, vilosa;
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pecíolo 1-2 cm, pubescente. Inflorescência axilar, racemos laxifloros, pedúnculos curtos ou longos, 2-10 cm,
pubescentes, brácteas ausentes, pedicelos curtos ou ausentes, bractéolas ausentes. Flores pequenas, pouco
vistosas, amareladas, 0,5-2 cm, unissexuadas, actinomorfas, receptáculo campanulado, pubescente, 5 sépalas
livres, acuminadas, com ápice recurvado, pubescentes, 5 pétalas conadas, corola tubulosa, flor estaminada
com 2-3 estames inclusos, filetes livres, anteras planas, bitecas, rimosas, dorsifixas, flor pistilada com gineceu
tricarpelar, estilete filiforme, estigma capitado, disco cupuliforme presente, ovário ínfero, unilocular, vários
óvulos, placentação parietal. Fruto carnoso, 3-8 cm, ovóide, ápice breve rostrado, esparsamente pubescente,
sementes comprimidas.

Distribuição. Espécie endêmica da Caatinga, nos estados de Pernambuco e Bahia (Jeffrey, 1992;
Gomes-Klein & Lima, 2013).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: inselbergue Monte Alto, 30/06/2005, A.P.L. Couto et al. 101
(HUEFS); 19/05/2005, A.P.L. Couto et al. 74 (HUEFS). Itatim: morro das Tocas, 29/06/1996, E. Melo et al. 1608
(HUEFS); morro Pé de Serra, 15/03/1997, F. França et al. 2136 (HUEFS); 16/03/1997, F. França et al. 2176
(HUEFS); morro da Quixaba, 14/12/1996, E. Melo et al. 1879 (HUEFS); 14/12/1996, E. Melo et al. 1888 (HUEFS);
morro Pedra Grande, 02/07/2005, A.O. Moraes et al. 14 (HUEFS); 03/06/2005, M.F.B. Lins Silva et al. 66 (HUEFS).

3. Cayaponia tayuya (Vell.) Cogn., Mongr. Phan. 3: 772. 1881. (Fig. 29D).
Trepadeira com gavinhas ramificadas; ramos glabros. Folhas simples, alternas, sem estípulas; lâmina

5-10 x 5-8 cm, trilobada, lanceolado-cordada, ápice obtuso, mucronado, base cordada, truncada ou lobada,
membranácea, margem denteada, lobada, crenada ou sinuosa, pubescente, em ambas as faces, vilosa;
pecíolo 1-1,5 cm, pubescente. Inflorescência axilar, racemos laxifloros, pedúnculos curtos ou longos, 2-10
cm, pubescentes, brácteas ausentes, pedicelos curtos ou ausentes, brácteas florais ausentes. Flores peque-
nas, pouco vistosas, amareladas, 0,5-2 cm, unissexuadas, actinomorfas, pentâmeras, perianto diclamídeo, 5
sépalas livres, pubescentes, 5 pétalas conadas, corola tubulosa, flor estaminada com 2-3 estames inclusos,
filetes livres, anteras planas, bitecas, rimosas, dorsifixas, flor pistilada com gineceu tricarpelar, estilete filiforme,
estigma capitado, disco cupuliforme presente, ovário ínfero, unilocular, vários óvulos, placentação parietal.
Fruto carnoso, 1-1,5 cm, oblongo, liso, alaranjados quanto maduros, sementes comprimidas, brancas, não
ariladas.

Distribuição. Espécie exclusiva do Brasil, ocorrendo nos estados de Roraima, Pará, Rondônia,
Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Alagoas, Goiás, Distrito Fede-
ral, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul, em Caatinga,
Cerrado e Mata Atlântica (Gomes-Klein & Lima, 2013).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: inselbergue Monte Alto, 02/12/2003, J. Carvalho-Sobrinho
et al 173 (HUEFS). Iaçu: morro do Coité/Navio, 25/05/1997, E. Melo et al. 2195 (HUEFS). Itatim: morro Pedra
Grande, 02/07/2005, A.O. Moraes et al. 23 (HUEFS).

4. Cucumis anguria L. Sp. Pl. 1: 1011. 1753. (Fig. 29E-F).
Trepadeira com gavinhas; ramos quadrangulares, pubescência rígida. Folhas simples, alternas, intei-

ras, sem estípulas; lâmina 5-10 x 8-10 cm, cordada, ápice obtuso-arredondado, base subcordada, subtruncada,
membranácea, margem crenulada, rigidamente pubescente em ambas as faces; pecíolo longo 8-10 cm,
pubescente. Inflorescência axilar, reduzida a flores isoladas, pedicelos longos, 2-2,5 cm, brácteas florais
ausentes. Flores amarelas, 1,5-2 cm, unissexuadas, actinomorfas, pentâmeras, 5 sépalas livres, pubescentes,
5 pétalas conadas, corola tubulosa, flor estaminada com 2-3 estames inclusos, filetes livres, anteras planas,
bitecas, rimosas, dorsifixas, flor pistilada com gineceu tricarpelar, estilete filiforme, estigma capitado, disco
cupuliforme presente, ovário ínfero, unilocular, vários óvulos, placentação parietal. Fruto carnoso, 4-6 cm,
oblongo, superfície espinescente, verde-amarelado quanto maduro, sementes comprimidas, brancas.

Espécie nativa da África tropical e introduzida no Brasil, ocorrendo nos estados de Amazonas, Rondônia,
Maranhão, Pernambuco, Bahia, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais (Araújo, 2009; Gomes-Klein & Lima,
2013).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: inselbergue Monte Alto, 02/12/2003, J. Carvalho-Sobrinho
et al. 168 (HUEFS); 14/09/2004, S.F. Conceição et al. 35 (HUEFS).
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5. Cyclanthera elegans Cogn., in Engler, Diagn. Cucurb. Nouv. 2: 63. 1878. (Fig.29G).
Trepadeira com gavinha; ramos glabros ou pubérulos. Folhas alternas, simples, profundamente parti-

das, 5-7 lobadas; lâmina 3-10 x 3,5-12 cm, lanceolada, ápice agudo, base lobada, subcordada, membranácea,
margem inteira. Flores pouco vistosas, ca. 5 mm, branco-esverdeadas ou amarelo-esverdeadas. Flores
pistiladas 6-8 mm, 5 sépalas lineares, 5 pétalas ovais, ápice agudo, ovário ínfero, ligeiramente estipitado,
fusiforme, equinado, verde, estilete ca 1 mm, glabro, estigma capitado 5-lobado, placentação axial óvulos
envoltos em uma massa esponjosa,  branca, sementes subquadrangulares, enegrecidas. Fruto 1,5-2,5 cm,
cápsula carnosa, fusiforme, verde, superfície com expansões espinescentes, deiscência explosiva, sementes
vermelhas.

Distribuição. América do Sul. No Brasil ocorre no Nordeste, Sudeste e Sul, em Mata Atlântica (Go-
mes-Klein & Lima, 2013).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: morro Monte Alto, 26/08/2006, E. Melo et al. 4464 (HUEFS).

6. Momordica charantia L. Sp. Pl. 1: 1009. 1753. (Fig. 29H-I).
Trepadeira com gavinhas; ramos quadrangulares, esparsamente pubescentes. Folhas simples, alter-

nas, 5-7 lobadas, sem estípulas; lâmina 5-10 x 5-12 cm, reniforme ou sub-arredondada, ápice obtuso-
arrendondado, base subcordada, subtruncada, membranácea, margem profundamente lobada, pubescente
em ambas as faces; pecíolo longo 5-8 cm, pubescente. Inflorescência axilar, reduzida a flores isoladas,
pedicelos longos, 2-5 cm, brácteas reniformes ou cordadas, ápice mucronado. Flores amarelas, 1,5-2,5 cm,
unissexuadas, actinomorfas, tetrâmeras, perianto diclamídeo, 5 sépalas conadas, lacínios ovais, 5 pétalas
conadas, corola tubulosa, lacínios obtusos, flor estaminada com 2-3 estames aglutinados, filetes livres, anteras
unidas, bitecas, flexuosas, dorsifixas, flor pistilada com gineceu tricarpelar, estilete curto, filiforme, estigma
bífidos, disco cupuliforme presente, ovário ínfero, unilocular, óvulos horizontais, numerosos, placentação
parietal. Fruto carnoso, 4-5 cm, fusiforme, deiscente por 3 valvas, valvas abertas alaranjadas e revertidas,
sementes comprimidas, arilo vermelho.

Distribuição. Nativa da África, amplamente distribuída nos trópicos. No Brasil ocorre nos estados de
Amapá, Tocantins, Acre, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Mato
Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande
do Sul (Pacheco, 1977;  Araújo, 2009; Gomes-Klein & Lima, 2013).

Material examinado: Brasil. Bahia. Iaçu: morro do Coité/Navio, 25/05/1997, E. Melo et al. 2192 (HUEFS).

CYPERACEAE
Efigênia de Melo

Chave de identificação para as espécies

1. Folhas capilares ou ausentes. Inflorescências sem brácteas involucrais. Frutos maduros coroados
2. Folhas capilares ............................................................................................ 1.  Bulbostylis capillaris
2’. Folhas ausentes .......................................................................................... 9. Elaeocharis geniculta

1’. Folhas aplanadas. Inflorescências com brácrteas involucrais. Frutos maduros não coroados
3. Frutos trígonos ou trígono-ovalados, raro lenticulares

4. Caule com minúsculos espinhos retrorsos hialinos ................................ 6. Cyperus surinamensis
4’. Caule sem espinhos retrorsos

5. Núculas lenticulares, obovóides, biconvexas
6. Glumas estriadas ............................................................................ 7. Cyperus uncinulatus
6’. Glumas não estriadas ......................................................................5. Cyperus squarrosus

5’. Núculas trígonas, trígono-ovaladas ou obovais
7. Núculas trígono-obovóides, faces côncavas, ápice levemente apiculado. .............................
....................................................................................................................... 4. Cyperus laxus
7’. Núculas trígono-ovaladas, faces ligeiramente côncavas, ápice não apiculado
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8. Espiguetas pediceladas ............................................................................ 8. Cyperus sp.
8’. Espiguetas sésseis

9. Espiguetas achatadas dorsiventralmente. Glumas mucronadas ou cuspidadas. Aquênio
0,8-0,9 mm ..................................................................................... 3. Cyperus amabilis
9’. Espiguetas mais ou menos cilíndricas. Glumas não mucronadas nem cuspidadas.
Aquênio ca. 1mm...................................................................... 2. Cyperus aggregatus

3’. Frutos lenticulares ou obovóides
10. Plantas menores que 10 cm. Espiguetas cilíndricas, sésseis .........................10. Isolepis cernua
10’. Plantas 10-30 cm. Espiguetas achatadas dorsi-ventralmente, pediceladas ..................................
........................................................................................................................ 11. Trilepis lhotzkiana

1. Bulbostylis capillaris (L.) C.B.Clarke, in Hook. f., Fl. Brit. India 6: 652. 1893. (Fig. 29J).
Erva terrestre anual, 10-30 cm alt. Folhas espiraladas, trísticas, com bainha fechada; lâmina 3-10 x

0,1 mm, filiforme, subulada, capilar, membranácea, margem convoluta, glabra. Inflorescência paniculada,
20-30 cm, sem brácteas involucrais, pedúnculos longos 10-15 cm, glabros, espiguetas pediceladas,
subdicotômicas, compostas por vários antécios, brácteas marrons, coriáceas, carenadas. Antécio, com brácteas
férteis membranáceas, convolutas, 3 estames livres, anteras bitecas, rimosas, basifixas, gineceu sincárpico,
estilete livres, estigmas capitados, ovário súpero, tricarpelar, unilocular, um óvulo, placentação basal. Fruto
ca. 1 mm, núcula trígona, faces ligeiramente côncavas.

Distribuição. Cosmopolita (Vitta & Prata, 2009). No Brasil, ocorre no Nordeste, Centro-Oeste, Su-
deste e Sul, em Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica e Pampas (Alves et al., 2012).

Material examinado: Brasil, Bahia. Feira de Santana: Monte Alto, 08/04/2003, A.K.A. Santos et al. 64 (HURFS);
12/08/2003, A.C. Pereira et al. 27 (HUEFS). Itaberaba: morro Itibiraba, 23/10/2005, E. Melo et al. 4137 (HUEFS);
05/06/2005, E. Melo et al. 3905 (HUEFS). Itatim: morro do Agenor, 17/12/1995, E. Melo et al. 1415 (HUEFS); 26/
05/1996, E. Melo et al. 1592 (HUEFS). Milagres: morro Pé de Serra, 15/03/1997, F. França et al. 2131 (HUEFS);
morro da Garrafa, 23/02/1997, E. Melo et al. 2078 (HUEFS).

2. Cyperus aggregatus (Willd.) Endl., Cat. Horti Vindob. 1: 93. 1842. (Fig. 29K).
Erva perene rizomatosa, 20-60 cm alt.; rizomas curtos. Folhas alternas trísticas, com bainha fechada,

sem lígula; lâmina 10-30 x 0,4-1 cm, linear-lanceolada, ápice atenuado, rígida, plana, margem com diminutos
tricomas; bainha escariosa, glabra. Inflorescência espiciforme, escapo 20-45 cm, trígono, 5-8 brácteas
involucrais, 10-25 cm, semelhantes às folhas. Espiguetas sésseis, 3-5 cm, cilíndricas, densifloras, multifloras,
glumas glabras, estéreis castanhas, paleáceas, de tamanhos diferentes, glumas férteis marrons, membranáceas,
convolutas, não mucronadas, 3 estames livres, inclusos, anteras bitecas, rimosas, basifixas, gineceu tricarpelar,
estiletes livres, estigmas punctiformes, ovário súpero, glabro, unilocular, óvulo basal. Fruto não visto.

Distribuição. Regiões temperadas e subtropicais, desde os Estados Unidos até a Argentina. No Brasil
ocorre em todas as regiões (Vitta & Prata, 2009; Alves et al., 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: inselbergue Monte Alto, 1/06/2004, F. França et al. 4984
(HUEFS); 16/09/2003, P.L. Ribeiro et al. 66 (HUEFS); 20/05/2006, A.C. Queiroz et al. 25 (HUEFS); inselbergue do
Km 4, 06/05/2003, A.K.A. Santos et al. 113 (HUEFS); 13/05/2003, A.K.A. Santos et al. 123 (HUEFS).

3. Cyperus amabilis Vahl, Enum. Pl. 2: 318. 1805. (Fig. 29L).
Erva anual, 10-40 cm alt.; rizomas curtos. Folhas espiraldas, trísticas, com bainha fechada; lâmina 5-

10 x 0,2-0,3 cm, linear, membranácea, plana, margem com diminutos tricomas; bainha membranácea, 1,5-2
cm, glabra. Inflorescência panícula contraída, escapo 10-25 cm, trígono, 3-5 brácteas involucrais, 4-5 cm,
semelhantes às folhas. Espiguetas sésseis, 1,5-2 cm, achatadas dorsiventralmente, multifloras, brácteas
estéreis marrons, mucronadas, brácteas férteis membranáceas, 3 estames livres, exclusos, anteras bitecas,
rimosas, dorsifixas, gineceu tricarpelar, estiletes livres, estigmas punctiformes, ovário com um tufo de pelos
na base. Fruto ca. 0,5 mm, núcula trígono-ovalada.

Distribuição. Espécie exclusiva do Brasil, nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste (Alves et al.,
2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Iaçu: morro da Garrafa, 23/02/1997, E. Melo et al. 2081 (HUEFS).
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4. Cyperus laxus Lam., Encycl. 1: 146. 1791. (Fig. 29M).
Erva ereta rizomatosa, 30-60 cm alt.; rizomas curtos. Folhas espiraladas, trísticas, com bainha fecha-

da; lâmina 30-60 x 0,5-0,8 cm, linear-lanceolada, ápice atenuado, rígida, margem plana, glabra; bainha 5-10
cm, coriácea, glabra. Inflorescência panícula contraída, escapo 20-50 cm, glabro, brácteas involucrais 5-
muitas, 20-40 cm, semelhante às folhas, com base vinácea. Espiguetas pediceladas, cilíndricas, multifloras,
marrom-vináceas, glumas estéreis marrons, mucronadas, glumas férteis membranáceas, 3 estames livres,
exclusos, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, gineceu sincárpico, tricarpelar, estiletes livres, estigmas
punctiformes, ovário súpero. Fruto ca. 0,5 mm, núcula trígono-ovalada.

Distribuição. Ocorre em todas as regiões do Brasil, exceto na região Norte (Alves et al., 2012).
Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: Monte Alto, 19/05/2005, A.P. Couto et al. 80 (HUEFS); 15/
08/2003, A.C. Pereira et al. 22 (HUEFS). Iaçu: morro da Garrafa, 23/02/1997, E. Melo et al. 2084 (HUEFS); 22/06/
1997, F. França et al. 2328 (HUEFS). Itatim: morro das Tocas, 30/03/1996, E. Melo et al. 1539 (HUEFS). Milagres:
morro Pé de Serra, 25/10/1997, F. França et al. 2404 (HUEFS).

5. Cyperus squarrosus L.,  Gen. Pl. 2: 6. 1756. (Fig. 29N).
Erva ereta anual, 5-10 cm alt.; caule de secção transversal triangular. Folhas espiraladas, trísticas,

com bainha fechada; bainha 0,2-3,5 cm, glabra. Inflorescência espiciforme, 0,5-1 cm, escapo ca. 5 cm,
brácteas involucrais 1-3, 1-1,5 cm, uma ereta, maior, duas laterais menores. Espiguetas sésseis, achatadas
lateralmente, multifloras, brácteas estéreis carenadas, com ápice uncinulado, glabra, brácteas férteis
espiraladas, glabras, 3 estames livres, exclusos, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, brancas, gineceu
tricarpelar, estiletes livres, estigmas punctiformes. Fruto 0,5-1 mm, núcula lenticular, obovóide, biconvexa.

Distribuição. Ampla. América do Norte, Ásia (Halvorson & Geson, 2000; Ghosh, 1979). No Brasil
ocorre nas regiões Norte e Norteste, em Caatinga e Amazônia (Silva et al. 2001; Alves et al., 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro do Agenor, E. Melo et al. 2448 (HUEFS).

6. Cyperus surinamensis Rottb. Descr. Pl. Rar. 20. 1772.  (Fig. 29O).
Erva geófita rizomatosa, 10-30 cm alt.; rizomas curtos, caule de secção transversal triangular. Folhas

espiraladas, trísticas, com bainha fechada; lâmina 5-20 x 0,2-0,3 cm, linear ou linear-lanceolada, coriácea,
margem lisa; bainha 1-2,5 cm, vinácea, glabra. Inflorescência panícula, contraída, 1,5-5 cm, escapo 10-25
cm, brácteas involucrais 1-4, 5-25 cm, a inferior maior, as laterais menores. Espiguetas pediceladas, 3-10
mm, achatadas lateralmente, multifloras, brácteas estéreis carenadas, com ápice acuminado, glabra, brácteas
férteis conduplicado-lanceoladas, glabras, 1-3 estames, anteras bitecas, rimosas, basifixas, amarelas, gineceu
tricarpelar, 3 estiletes livres, estigmas punctiformes. Fruto 0,5-1 mm, núcula trígono-elipsoidal, envolvido
pela bráctea.

Distribuição. Nativa da América Tropical e subtropical, ocorrendo na América do Norte, América
Central, Caribe, Ásia, sendo de ampla ocorrência na América do Sul. No Brasil ocorre em todas as regiões,
principalmente em áreas degradadas (Kissmann & Groth, 1999; Alves et al., 2012).

 Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: inselbergue Monte Alto, 20/05/2006, A.C. Queiroz et al. 01
(HUEFS).

7. Cyperus uncinulatus Schrad. ex Nees, in Mart., Fl. bras. 2 (1): 23. 1842. (Fig. 29P).
Erva ereta anual, 5-10 cm alt.; caule de secção transversal triangular. Folhas alternas, trísticas, com

bainha fechada; bainha 0,2-3,5 cm, glabra. Inflorescência espiciforme, 0,5-1 cm, escapo ca. 5 cm, brácteas
involucrais 1-3, uma ereta, maior, duas laterais menores. Espiguetas sésseis, achatadas lateralmente,
multifloras, brácteas estéreis, estriadas, com ápice acuminado ou uncinulado, glabra, férteis espiraladas,
glabras, 3 estames livres, exclusos, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, brancas, gineceu tricarpelar, estiletes
livres, estigmas punctiformes. Fruto 0,5-1 mm, núcula lenticular, obovóide, biconvexa.

Distribuição. No Brasil ocorre no Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul (Alves et al., 2012).
Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro do Agenor, 31/08/1996, F. França et al 1800 (HUEFS); morro do
Bastião, 25/01/1997, E. Melo et al. 1930 (HUEFS); Iaçu: morro da Garrafa, 22/02/1997, E. Melo et al. 2032
(HUEFS); 21/06/1997, F. França et al. 2299 (HUEFS); Feira de Santana: morro Monte Alto, 15/08/2006, A.C.
Pereira et al. 27 (HUEFS).
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8. Cyperus sp. (Fig. 29Q).
Erva geófita rizomatosa, 20-35 cm alt.; rizomas robustos. Folhas espiraladas, trísticas, com bainha

fechada; lâmina 20-25 x 0,2-0,4 cm, linear-lanceolada, ápice atenuado, membranácea, margem convoluta,
glabra; bainha 4-8 cm, escariosa. Inflorescência paniculada, 10-20 cm, escapo glabro, brácteas involucrais
5-várias, semelhante às folhas. Espiguetas pediceladas, laxas, espaçadas, bráctea basal escamiforme, mar-
rom, coriácea. Antécio com brácteas membranáceas, 3 estames livres, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas,
gineceu com estiletes livres, estigmas capitados, ovário tricarpelar. Fruto ca. 1 mm, núcula trígona, faces
ligeiramente côncavas.

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro da Quixaba, 14/12/1996, E. Melo et al. 1883 (HUEFS).

9. Eleocharis geniculata (L.) Roem. & Schult., Syst. Veg. 2: 150. 1817. (Fig. 29R).
Erva ereta anual, 30-50 cm alt.; caule de secção transversal circular. Folhas reduzidas a bainhas;

bainha fechada envolvendo a base do caule, 3-4 cm, glabra. Inflorescência espiciforme, 1,5-2 cm, sem
brácteas involucrais, pedúnculos ausentes, raque glabra, espiguetas sésseis, cilíndricas, multifloras, 2 bracteas
inferiores estéreis, brácteas férteis espiraladas, glabras. Antécio envolvido por brácteas membranáceas, 3
estames livres, exclusos, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, brancas, gineceu com estiletes livres, base
espessada, estigmas capitados, ovário súpero, bicarpelar. Fruto 0,5-1 mm, núcula lenticular, obovóide,
biconvexa.

Distribuição. América do Norte, Caribe, América Central, América do Sul, na Colômbia, Venezuela,
Guiana Francesa, Equador, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina, Uruguai. No Brasil, ocorre em todas as
regiões, tendo sido citada para Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Bahia, Sergipe,
Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa
Catarina e Rio Grande do Sul (Alves et al., 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Iaçu: morro da Garrafa, 21/06/1997, F. França et al. 2297 (HUEFS). Itatim:
morro do Agenor, 01/09/1996, F. França et al. 1801 (HUEFS).

10. Isolepis cernua (Vahl.) Roem. & Schult.,  Syst. Veg. Edn. 16 (2): 106. 1817.
Erva anual 5-10 cm alt. Folhas espiraladas, trísticas, com bainha fechada; lâmina 1,5-3 x 0,1 cm,

filiforme, membranácea, plana, margem com diminutos tricomas; bainha ca. 1 cm, estriada, vinácea, glabra.
Inflorescência espiciforme, 5-10 cm, escapo trígono, brácteas involucrais filiformes, ereta, ca. 1 cm, uma
por espigueta, espiguetas sésseis, 1-1,5 cm, achatadas lateralmente, multifloras, brácteas estéreis marrons,
mucronadas, brácteas férteis membranáceas, 3 estames livres, exclusos, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas,
gineceu tricarpelar, estiletes livres, estigmas punctiformes. Fruto ca. 0,5 mm, núcula obovóide, com ápice
alongado.

Distribuição. Australasia, Eurasia, África, América do Norte e América do Sul. No Brasil foi registra-
da somente para os pampas, no Sul do Brasil (Alves et al., 2012).

Na área, foi coletada nas encostas rochosas dos inselbergues.
Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: Monte Alto, 01/06/2004, F. França et al. 4986 (HUEFS). Iaçú:
morro da Garrafa, 23/02/1997, E. Melo et al. 2089 (HUEFS).

11. Trilepis lhotzkiana Nees & Arn., Edinburgh New Philog. J. 17: 267. 1834. (Fig. 29S).  
 Erva em touceiras, 10-30 cm alt. Folhas espiraladas, trísticas, com bainha fechada; lâmina 5-10 x 0,1

cm, filiforme, membranácea, plana, margem com tricomas diminutos; bainha 1-2 cm, vinácea, glabra.
Inflorescência espiciforme, 10-15 cm, pedúnculos ausentes, raque glabra, brácteas involucrais filiformes,
ca. 1,5 cm, uma por espigueta, espiguetas pediceladas, 3-3,5 mm, cilíndricas, multifloras, brácteas estéreis
vináceas, mucronadas, brácteas férteis membranáceas. Flores unissexuadas, flores estaminadas com 3
estames livres, exclusos, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, flores pistiladas com gineceu tricarpelar, estiletes
livres, estigmas punctiformes, ovário com um tufo de pelos na base. Fruto ca. 5 mm, núcula trígono-alongada,
ápice atenuado.

Distribuição. No Brasil ocorre no Norte, Nordeste e Sudeste, em Amazônia, Caatinga e Mata Atlân-
tica (Vitta & Prata, 2009; Alves et al., 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro do Agenor, 17/12/1995, E. Melo et al. 1419 (HUEFS); morro das
Tocas, 25/05/1996, E. Melo et al. 1579 (HUEFS). Milagres: morro Pé de Serra, 15/03/1997, F. França et al. 2129
(HUEFS).
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DILLENIACEAE
Efigênia de Melo

1. Curatella americana L., Syst. 10: 1079. 1759. (Fig. 30A-B).
Árvore 2-5 m alt.; ramos pubescentes nos ápices, tricomas ramificados. Folhas alternas simples,

inteira, sem estípulas; lâmina 5-20 x 3-4,5 cm, elíptica ou oblongo-ovalada, ápice obtuso, base obtuso-cuneada,
decorrente, margem inteira, diminutamente denteada, glabra ou pubescente, tricomas simples; pecíolo 0,5-
1,5 cm, achatado dorsalmente, pubescente, alargado na base. Inflorescêncicia lateral, extra-axilar, cimas 4-
6 cm, pedúnculos 1,5-2,5 cm, pubescentes, pedicelos ca. 1 cm, brácteas e bractéolas escamiformes, cadu-
cas. Flores zigomorfas, bissexuadas, verde-amareladas, ca. 5-8 mm, cálice 4-5 sépalas livres, imbricadas,
arredondadas, concavadas, coriáceas, glabras, persistentes, 4 pétalas livres, concavadas, caducas na antese,
glabras, estames numerosos, filetes livres, glabros, anteras bitecas, rimosas, basifixas, conectivo apiculado,
gineceu apocárpico, bicarpelar, estiletes livres, estigmas lamelados, ovário súpero, 1 óvulo por lóculo,
placentação parietal. Fruto esquizocárpico, carpídeos 5-8 mm, conchiformes, deiscentes, pubescentes ex-
ternamente, vermelhos internamente, sementes subglobosas, arilo branco.

Distribuição. América Central e América do Sul (Mendonça & Sano, 2003). No Brasil é amplamente
distribuída Amapá, Roraima, Pará, Amazonas, Tocantins, Rondônia, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do
Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Alagoas, Sergipe, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso
do Sul, Minas Gerais, São Paulo, em Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica (Fraga, 2012). A ocorrência da
espécie na Caatinga é esporádica e restrita a áreas de Caatinga com florestas estacionais, em vegetação de
transição, visto que não é uma espécie típica da Caatinga.

Material examinado: Brasil, Bahia, Itaberaba: morro Itibiraba, 27/08/2010, E. Melo et al. 8451 (HUEFS).

DIOSCOREACEAE
Efigênia de Melo

Chave para a identificação das espécies

1. Ramos aéreos com acúleos .................................................................................. 1. Dioscorea altissima
1’. Ramos aéreos sem acúleos

2. Folhas púrpuras na face abaxial .............................................................. 2. Dioscorea dodecaneura
2’. Folhas não purpúreas na face abaxial

3. Estames 3, filetes livres na base, anteras divergentes, estaminódios bilobados. Cápsulas oblongas,
margem não espessa .............................................................................. 6. Dioscorea polygonoides
3’. Estames 6, filetes filetes livres ou unidos na base

4. Sementes circulares, ala apical. ..................................................................4. Dioscorea ovata
4’. Sementes elípticas, asa circular ....................................................... 7. Dioscorea sincorensis

5. Cápsula elíptico-ovalada a quadrangular, com margem dilatada ...........................................
........................................................................................................... 5. Dioscorea piperifolia
5’. Cápsula obovóide, margem não dilatada ..................................  3. Dioscorea hassleriana

1. Dioscorea altissima Lam., Encycl. Méth. 3: 231. 1789. (Fig. 30C-D)
Liana; ramos volúveis, espinescentes, apoiantes, secção transversal circular. Folhas alternas, simples,

sem estípulas; lâmina 5-10 x 3-6 cm, oblongo-lanceoladas a cordado-lanceoladas, ápice agudo ou acuminado,
base cordada ou hastada, cartáceas ou subcoriáceas, margem lisa, glabra; pecíolo 1,5-6 cm, glabro.
Inflorescência terminal, racemosa, espiciforme ou paniculada, laxiflora, 6-15 cm, pedúnculos 2-2,5 cm, bráctea
glabra, pedicelos curtos ou ausentes, 2-5 mm, bráctea floral ca. 1-3 mm, glabra. Flores pequenas, pouco
vistosas, amarelo-esverdeadas, alaranjado ou castanho-escuro, 1-2 mm, actinomorfas, unissexuadas, trímeras,
6 tépalas basalmente conadas, flores masculinas com 6 estames epitépalos, inclusos, anteras bitecas, rimosas,
dorsifixas, flores femininas com gineceu sincárpico, estiletes unidos na base, colunar, estigmas bilobados,
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ovário ínfero, trilocular, muitos óvulos, placentação axial. Fruto seco, 1-2,5 cm, cápsulas oblongas ou obovóides,
pediceladas, valvas cartáceas, superfície lisa, sementes com ala circular irregular.

Distribuição. Desde as Antilhas, América Central e América do Sul , Venezuela, Guiana, Suriname,
Colômbia, Bolívia e Peru (Pedralli, 1997). No Brasil ocorre no Pará, Amazonas, Bahia, Mato Grosso, Goiás,
Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná, em Amazônia,
Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica (Pedralli, 1997; Kirizawa et al., 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: inselbergue do Km 4, 04/06/1994, E. Melo et al. 1101
(HUEFS). Santa Terezinha: morro do Cruzeiro, 13/09/1997, E.B. Miranda et al. 01 e 03 (HUEFS).

2. Dioscorea dodecaneura Vell., Fl. Flum. Icon. 10, táb. p. 123. 1831. (Fig. 30F).
Liana; ramos volúveis, apoiantes, pubescentes, secção transversal circular, inermes. Folhas alternas,

simples, sem estípulas; lâmina 5-10 x 4-8 cm, deltóide, rombóide ou oval, ápice obtuso, base cordada, lobada,
lobos arredondados, membranácea, fortemente discolor, face abaxial purpúrea, margem lisa, glabra ou pubérula;
pecíolo 2-6 cm, glabro. Inflorescência terminal, racemosa, laxiflora, 6-20 cm, pedúnculos ca. 2 cm, bráctea
pubérula, pedicelos curtos ou ausentes, 2-5 mm, bráctea floral ca. 1-3 mm, pubescente. Flores pequenas,
pouco vistosas, amarelo-esverdeadas ou rosadas, 2-4 mm, actinomorfas, unissexuadas, trímeras, 6 tépalas
basalmente conadas, flores masculinas com 6 estames epitépalos, exclusos, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas,
flores femininas com gineceu sincárpico, estiletes unidos na base, colunar, estigmas bífidos, ovário ínfero,
trilocular, muitos óvulos, placentação axial. Fruto seco, 1-2 cm, cápsulas oblongas, pediceladas, valvas
membranáceas, superfície lisa, sementes com ala circular rugosa.

Distribuição. Espécie com ampla distribuição. No Brasil ocorre no Pará, Amazonas, Acre, Piauí,
Pernambuco, Bahia, Alagoas, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais, Espírito Santo, São Pau-
lo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, em Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata
Atlântica (Pedralli, 1997; Kirizawa et al., 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: inselbergue Monte Alto, 30/06/2005, A.P.L. Couto et al. 108
(HUEFS); 14/09/2004, S.F. Conceição et al. 11 (HUEFS).

3. Dioscorea hassleriana Chod., in Chod. & Hassl., Bull. Herb. Boiss. 3 (2): 1111. 1903.
Liana; ramos dextrógiros apoiantes ou volúveis, glabros, secção transversal circular, inermes. Folhas

alternas, simples, sem estípulas; lâmina sagitado-cordada, ápice agudo ou acuminado, base obtuso-cordada,
cordada, sagitada ou truncada, cartácea, margem lisa, glabra ou pubescente; pecíolo 0,5-3 cm, glabro.
Inflorescência terminal, espiciforme, laxiflora, 3-12 cm, pedúnculos ca. 2 cm, bráctea aristada, pedicelos 2
mm, bráctea floral ca. 1 mm. Flores amarelo-esverdeadas ou alaranjadas, 1-3 mm, actinomorfas, unissexuadas,
trímeras, 6 tépalas basalmente conadas, flores masculinas com 6 estames epitépalos, exclusos, anteras
bitecas, rimosas, dorsifixas, flores femininas com gineceu sincárpico, estiletes unidos na base, estigmas
bífidos, ovário ínfero, tricarpelar, trilocular, muitos óvulos, placentação axial. Fruto 1-1,5 cm, cápsulas obovóides,
com pedicelo curvo, valvas membranáceas, superfície lisa, sementes com ala circular reticulada.

Distribuição. América do Sul. Brasil, ocorre na Bahia, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Minas
Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul, em Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica
(Pedralli, 1997; Kirizawa et al., 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro das Tocas, 20/07/1996, F. França et al. 1728 (HUEFS); 25/05/
1996, E. Melo et al.1577a (HUEFS); 3/07/2005, A.O. Moraes et al. 38 e 41 (HUEFS).

4. Dioscorea ovata Vell., Fl. Flum. Icon. 10, táb. 117. 1831. (Fig. 30G).
Liana; ramos dextrógiros, apoiantes ou volúveis, pubescentes, secção transversal circular, pentagonal

a poligonal, inermes. Folhas alternas, simples, sem estípulas; lâmina 3-10 cm, oval, ápice acuminado, base
cordada ou subcordada, membranácea ou cartácea, margem crenulada, glabra em ambas as faces; pecíolo
0,5-3 cm, glabros. Inflorescência racemosa ou paniculada, 6-40 cm, pedúnculos 2 cm, pedicelos ausentes,
brácteas ca. 1 mm. Flores pequenas, pouco vistosas, amarelo-esverdeadas ou alaranjadas, ca. 1 mm,
actinomorfas, unissexuadas, trímeras, 6 tépalas basalmente conadas, flores masculinas com 6 estames
epitépalos, ligados na base, inclusos, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, flores femininas com gineceu
sincárpico, estilete único, indistinto, estigmas trilobados, ovário ínfero, tricarpelar, trilocular, muitos óvulos,
placentação axial. Fruto seco, 1-1,5 cm, cápsulas elípticas ou oblongas, valvas membranáceas, pubescentes
na soldadura das valvas, superfície lisa, sementes rugosas, com ala apical.
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Distribuição. Exclusiva do Brasil, ocorrendo na Bahia, Alagoas, Minas Gerais, São Paulo, Rio de
Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul, em Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica (Kirizawa et al., 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Iaçu: morro do Coité/Navio, 24/05/1997, E. Melo et al. 2178 (HUEFS); 24/05/
1996, E. Melo et al. 2176 (HUEFS);  24/05/1997, E. Melo et al. 2189 (HUEFS); morro da Garrafa, 21/06/1997, F.
França et al. 2314 (HUEFS);  21/06/1997, F. França et al. 2312 (HUEFS). Itatim: morro do Bastião, 19/07/1997, E.
Melo et al. 2205 (HUEFS). Milagres: morro Pé de Serra, 15/03/1997, F. França et al. 2149 (HUEFS).

5. Dioscorea piperifolia Humb. & Bonpl. ex Willd., in Linnaeus, Sp. Pl. 4: 795. 1805.  (Fig. 30H).
Liana; ramos sinistrórgiros, apoiantes ou volúveis, secção transversal circular, comprimido, glabros,

inermes. Folhas alternas, simples, inteiras, sem estípulas; lâmina cordiforme a cordado-lanceolada, ápice
agudo, atenuado, apiculado, base cordada ou subcordada, membranácea, margem lisa, glabra em ambas as
faces; pecíolo 0,5-1 cm, glabros. Inflorescências tirsos racemiformes, 5-10 cm, pedúnculos 1-1,5 cm, pedicelos
2-5 mm, brácteas ca. 1 mm, escamiformes. Flores pequenas, pouco vistosas, amarelo-esverdeadas, ou
verde vináceo, 2-5 mm, actinomorfas, unissexuadas, trímeras, flor masc. 6 tépalas basalmente conadas,
perianto rotáceo, 6 estames epitépalos, exclusos, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, pistilódio presente,
flores femininas com perianto conado até a metade, perianto campanulado, lobos lanceolados, gineceu
sincárpico, tricarpelar, estilete dividido desde a base em 3 ramos divergentes, lineares, estaminódios presen-
tes, ovário ínfero, trilocular, muitos óvulos, placentação axial. Fruto seco, 1-3 cm, cápsulas oval-elípticas a
quadrangulares, valvas cartáceas a membranáceas, superfície com pontuações avermelhadas, margens
dilatadas, sementes circulares, alas reduzidas na base.

Distribuição. América do Sul. No Brasil ocorre no Acre, Amazonas, Pará, Alagoas, Bahia, Ceará,
Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Sergipe, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Espírito Santo, Mi-
nas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina (Kirizawa et al., 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: Distrito Ipuaçu, morro Monte Alto, 30/05/2005, A.P.L.
Couto et al. 104 (HUEFS); 19/7/2007, E. Melo 4996 (HUEFS). 22/06/2009, E. Melo 6382 (HUEFS).

6. Dioscorea polygonoides Humb. & Bonpl. ex Willd., in Linnaeus, Sp. Pl. 4: 795. 1805.
Liana; ramos dextrógiros, volúveis, pubescentes, secção transversal quadrangular, inermes. Folhas

alternas, simples, sem estípulas; lâmina 1-6 cm, cordada a cordado-lanceolada, ápice acuminado, mucronado,
base cordada ou subcordada, lobos arredondados, membranácea, margem crenulada, glabra em ambas as
faces; pecíolo 2-3,5 cm, glabros. Inflorescência racemosa ou espiciforme, 10-25 cm, pedúnculos ausentes,
pedicelos ausentes, brácteas escamiformes, ca. 1 mm. Flores pequenas, pouco vistosas, amarelo-esverdeadas
ou alaranjadas, ca. 1-2 mm, actinomorfas, unissexuadas, trímeras, 6 tépalas basalmente conadas, flores
masculinas com 3 estames, 3 estaminódios, epitépalos, inclusos, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, flores
femininas com gineceu sincárpico, estiletes unidos, estigmas trilobados, ovário ínfero, tricarpelar, trilocular,
muitos óvulos, placentação axial. Fruto 1-1,5 cm, cápsulas oblongas, valvas membranáceas, glabras, super-
fície lisa, sementes com ala circular.

Distribuição. Ilhas do Caribe, Antilhas, América Central e América do Sul (Pedralli, 1997). No Brasil
ocorre na Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro, em Caatinga e Mata Atlântica (Kirizawa et al., 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Iaçu: morro do Coité/Navio, 24/05/1997, E. Melo et al. 2187 (HUEFS); 24/05/
1997, E. Melo et al. 2190 (HUEFS).

7. Dioscorea sincorensis R. Knuth, Notizbel. Bot. Gard. Mus. Berlin 7 (65): 186. 1917. (Fig. 30I).
Liana; ramos dextrógiros, eretos ou apoiantes, glabros, secção transversal circular, inermes, caules

jovens cobertos com tricomas glandulares. Folhas alternas, simples, sem estípulas; lâmina 2-8 cm, oval ou
cordada, ápice acuminado, mucronado, base cordada ou subcordada, lobos arredondados, cartácea ou coriácea,
margem lisa, glabra em ambas as faces; pecíolo 1-2 cm, glabros. Inflorescência racemosa ou espiciforme, 4-
20 cm, pedúnculos ca. 2 cm, pedicelos curtos, brácteas escamiformes, ca. 1 mm. Flores pequenas, pouco
vistosas, amarelo-esverdeadas, castanhas ou alaranjadas, ca. 1-2 mm, actinomorfas, unissexuadas, trímeras, 6
tépalas basalmente conadas, flores masculinas com 6 estames epitépalos, ligados na base formando um tubo
em volta do pistilódio, inclusos, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, flores femininas com gineceu sincárpico,
estilete único, estigmas trilobados, ovário ínfero, tricarpelar, trilocular, muitos óvulos, placentação axial. Fruto
seco, 1-2 cm, cápsulas elipsóides, valvas membranáceas, glabras, superfície lisa, sementes com ala circular.
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Distribuição. Espécie exclusiva do Brasil, em Alagoas, Bahia, Pernambuco, Distrito Federal, Mato
Grosso do Sul e Minas Gerais, em Caatinga e Cerrado (Kirizawa et al., 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: morro Monte Alto, 30/09/2003, C.F. Lucca et al. 19 (HUEFS);
07/04/2005, A.P. Couto et al. 30 (HUEFS). Itatim: morro das Tocas, 25/05/1996, E. Melo et al. 1577b (HUEFS);
morro do Tyresoles, 3/7/2005, A.O. Moraes et al. 38 (HUEFS). Milagres: morro Pé de Serra, 22/02/1997, E. Melo
et al. 2054 (HUEFS).

EBENACEAE
Efigênia de Melo

1. Diospyros inconstans Jacq. Enum. Syst. Plant. Insul. Caribaeis 34. 1760. (Fig. 30J).
Arbusto ou arvoreta, 2-3,5 m alt.; ramos glabros ou pubérulos. Folhas alternas, simples, inteiras, sem

estípulas; lâmina 4-10 x 2-4,5 cm, elíptica ou elíptico-lanceolada, raro obovado-lanceolada, ápice agudo ou
obtuso, base aguda ou cuneada, coriácea ou subcoriácea, margem plana, glabra ou esparsamente pubescente;
pecíolo curto, 0,2-0,5 cm, pubescente. Inflorescência axilar, masculina em cimas trifloras, feminina reduzida
a uma única flor, pedúnculos curtos ou ausentes, brácteas ausentes, pedicelos nulos, bractéolas ausentes.
Flores pequenas, pouco vistosas, branco-esverdeadas, 0,5-1 cm, actinomorfas, trímeras, 3 sépalas conadas,
3 pétalas conadas, corola tubulosa, androceu 12 estames heterodínamos, 6 maiores, 6 menores, filetes uni-
dos 2 a 2, inclusos, anteras bitecas, rimosas, basifixas, gineceu sincárpico, 6 carpelar, estilete único, estigmas
lobado, ovário súpero, 6 locular, um óvulo por lóculo, placentação apical. Fruto ca. 1-1,5 cm, baga globosa,
superfície lisa, cálice persistente acrescente, sementes oblongas, lisas, marrons, envoltas por uma massa
gelatinosa.

Distribuição. Ocorre desde o Panamá, Até a Bolívia, Argentina, Uruguai e Brasil, (Santos & Sano,
2007). No Brasil ocorre no Pará, Tocantins, Acre, Rondônia, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba,
Pernambuco, Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de
Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul (Lopes, 1998; Wallnöfer, 2012). Na área, ocorre nas
encostas rochosas ensolaradas.

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: inselbergue Monte Alto, A.O. Moraes et al. 20 (HUEFS);
Itatim: morro do Agenor, 24/04/1996, E. Melo et al. 1478 (HUEFS); 10/07/1996, E. Melo et al. 1583; 1622 (HUEFS);
Iaçu: morro da Garrafa, 24/03/1997, E. Melo et al. 2060 (HUEFS); morro do Leão, 26/10/1996, F. França et al. 1924
(HUEFS).

ERIOCAULACEAE

Efigênia de Melo, Maria José Gomes de Andrade & Ana Maria Giulietti Harley

1. Paepalanthus myocephalus (Mart.) Koern., Fl. bras. 3 (1): 356-357. 1863. (Fig. 30K).
Erva ereta 5-10 cm alt.; glabra. Folhas simples, alternas, inteiras, em rosetas basais, com bainha

aberta; lâmina 5-7 x 0,2-0,6 cm, linear-lanceolada, ápice agudo ou atenuado, base aguda ou obtusa ou
truncada, membranácea, margem plana, glabra em ambas as faces; pecíolo ausente, bainha 2-3 cm, glabra.
Inflorescência terminal, em capítulos, densifloras, ca. 1,5 cm diâm., escapo 3-10 cm, ebracteados, pedicelos
ca. 1 mm, brácteas involucrais ca. 2 mm, coriáceas, pubescentes, dispostas em 2-3 séries. Flores pequenas,
pouco vistosas, brancas, 1-2 mm, actinomorfas, trímeras, monoclamídeas, unissexuadas, flores masculinas
com 3 estames livres, anteras bitecas, rimosas, flores femininas com 3 tépalas livres, hialinas, gineceu
sincárpico, tricarpelar, estiletes livres, estigmas punctiformes, ovário súpero, trilocular, um óvulo por lóculo,
placentação basal. Fruto 5 mm, cápsula trígono-ovalada, superfície lisa, sementes oblongas, estriadas, mar-
rons.

Distribuição. Exclusiva do Brasil, na Paraíba, Pernambuco, Bahia e Minas Gerais, em Caatinga e
Mata Atlântica (Giulietti et al. 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: morro Monte Alto, 16/09/2003, P.L. Ribeiro et al. 57 (HUEFS).
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ERYTHROXYLACEAE
Efigênia de Melo

Chave para a identificação das espécies

1. Catáfilos com estriações longitudinais
2. Folhas com margens revolutas ................................................................. 4. Erythroxylum revolutum
2’. Folhas com margens não revolutas .....................................................  2. Erythroxylum passerinum

1’. Catáfilos sem estriações longitudinais
3. Catáfilos com ápice bifurcado ...................................................................3. Erythroxylum pulchrum
3’. Catáfilos com ápice não bifurcado

4. Catáfilos com ápice mucronado .....................................................5. Erythroxylum subrotundum
4’. Catáfilos com ápice não mucronado.................................................. 1. Erythroxylum caatingae

1. Erythroxylum caatingae Plowman, Fieldiana, Bot. 19: 5. 1987. (Fig. 30L).
Arbusto ou arvoreta 2-3,5 m alt.; ramos glabros, verruculosos, catáfilos escamiformes, não estriados,

ápice agudo, não mucronado. Folhas alternas, simples, inteiras, com estípulas; lâmina 2,5-4 x 1,5-2,5 cm,
elíptica, ápice obtuso, emarginado, base aguda, obtusa ou atenuada, coriácea ou subcoriácea, margem intei-
ra, glabra, sem glândulas; pecíolo curto 1-3 mm, glabro, sem glândulas. Inflorescência axilar, fascículos
laxifloros, pedúnculos ausentes, pedicelos nulos, brácteas e bractéolas ausentes. Flores pequenas, pouco
vistosas, brancas ou branco-esverdeadas, 5-8 mm, actinomorfas, bissexuadas, pentâmeras, diclamídeas, 5
sépalas unidas na base, cálice infundibuliforme, 5 pétalas livres, carenadas, com uma expansão membranácea
interna na base, 10 estames, 5 maiores, 5 menores, filetes ligados na base formando um anel, exclusos,
anteras isomorfas, bitecas, rimosas, basifixas, gineceu sincárpico, tricarpelar, 3 estiletes livres, estigmas
lamelares, ovário súpero, unilocular, glabro, um óvulo, placentação basal. Fruto ca. 0,5-1 cm, drupa elipsóide,
lisa, glabra, vermelha quando madura, sementes não observadas.

Distribuição. Restrita ao Nordeste do Brasil, sendo endêmica da Caatinga, nos estados da Bahia,
Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte (Loiola, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro do Agenor, 25/02/1996, E. Melo et al. 1470 (HUEFS); morro das
Tocas, 25/11/1995, F. França et al. 1444 (HUEFS); 26/11/1995, F. França et al. 1523 (HUEFS); morro da Garrafa,
23/02/1997, E. Melo et al. 2096 (HUEFS).

2. Erythroxylum passerinum Mart., Beitr. Erythroxylon: 106. 1840. (Fig. 30M).
Arbusto ou arvoreta 2-3 m alt.; ramos glabros, acastanhados, catáfilos coriáceos estriados, diminutos,

escamiformes, 1-2 mm. Folhas alternas, simples, inteiras, sem estípulas; lâmina 1-3,5 x 1-2 cm, elíptica,
ápice obtuso, base aguda ou obtusa, membranácea, margem inteira, plana, glabra, discolor, sem glândulas;
pecíolo curto 1 mm, glabro, sem glândulas. Inflorescência axilar, fascículos laxifloros, pedúnculos ausentes,
pedicelos 1 mm, bractéolas ca. 1 mm. Flores pequenas, pouco vistosas, brancas ou branco-esverdeadas, 1-
3 mm, actinomorfas, bissexuadas, pentâmeras, diclamídeas, 5 sépalas unidas na base, 5 pétalas livres,
carenadas no botão, ápice aristado, 10 estames, 5 maiores, 5 menores, filetes ligados na base formando um
anel, exclusos, anteras isomorfas, bitecas, rimosas, basifixas, gineceu sincárpico, tricarpelar, 3 estiletes li-
vres, estigmas lamelados, ovário súpero, unilocular, glabro, um óvulo, placentação basal. Frutos não obser-
vados.

Distribuição. Espécie exclusiva do Brasil, ocorrendo nos estados de Maranhão, Paraíba, Pernambuco,
Bahia, Alagoas, Espírito Santo e Rio de Janeiro, em Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica (Loiola, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro da Pedra Redonda, 09/04/2006, E. Melo et al. 4362 (HUEFS).

3. Erythroxylum pulchrum A. St.- Hil., Fl. Bras. Merid. 2: 94. 1829. (Fig. 30N).
Arbusto ou arvoreta 5-7 m alt.; ramos glabros, acinzentados, catáfilos coriáceos, não estriados, ápice

bífido. Folhas alternas, simples, inteiras, sem estípulas; lâmina 5-8 x 3-5,5 cm, elíptica, ápice obtuso, raro
agudo, base obtusa, coriácea, margem inteira, plana, ligeiramente crenulada, glabra, discolor, sem glândulas;
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pecíolo curto 0,5 cm, glabro, sem glândulas. Inflorescência axilar, fascículos densifloros, pedúnculos ausen-
tes, pedicelos nulos, brácteas e bractéolas ausentes. Flores pequenas, pouco vistosas, brancas ou branco-
esverdeadas, 3-5 mm, actinomorfas, bissexuadas, pentâmeras, diclamídeas, 5 sépalas ligadas na base, 5
pétalas livres, carenadas no botão, com uma expansão membranácea interna na base, 10 estames, 5 maio-
res, 5 menores, filetes ligados na base formando um anel, exclusos, anteras isomorfas, bitecas, rimosas,
basifixas, gineceu sincárpico, tricarpelar, 3 estiletes livres, estigmas lamelados, ovário súpero, unilocular,
glabro, um óvulo, placentação basal. Fruto não visto.

Distribuição. Ocorre exclusivamente no Brasil, nos estados de Ceará, Paraíba, Pernambuco, Bahia,
Alagoas, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, em Mata Atlântica e Caatinga (Loiola,
2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro da Torre, 09/11/1996, E. Melo et al. 1833 (HUEFS).

4. Erythroxylum revolutum Mart., Beitr. Erythroxylon: 71. 1840. (Fig. 30O).
Arbusto ou arvoreta 1,5-2,5 m alt.; ramos glabros, acinzentados, catáfilos coriáceos, estriados, ca. 5

mm, ápice agudo. Folhas alternas, simples, inteiras, sem estípulas; lâmina 1,5-3,5 x 1-2,5 cm, elíptica, ápice
obtuso-arredondado, base obtusa, coriácea, margem inteira, fortemente revoluta, glabra, discolor, sem glân-
dulas; pecíolo curto 0,5 cm, glabro, sem glândulas. Inflorescência axilar, fascículos laxifloros, pedúnculos
ausentes, pedicelos nulos, brácteas e bractéolas ausentes. Flores pequenas, pouco vistosas, brancas ou
branco-esverdeadas, 3-4 mm, actinomorfas, bissexuadas, pentâmeras, diclamídeas, 5 sépalas unidas na
base, cálice infundibuliforme, 5 pétalas livres, carenadas no botão, com uma expansão membranácea inter-
na na base, 10 estames, 5 maiores, 5 menores, filetes ligados na base formando um anel, exclusos, anteras
isomorfas, bitecas, rimosas, basifixas, gineceu sincárpico, tricarpelar, 3 estiletes livres, estigmas lamelares,
ovário súpero, unilocular, glabro, um óvulo, placentação basal. Fruto ca. 1 cm, drupa elipsóide, glabra, lisa,
sementes não observadas.

Distribuição. Espécie restrita ao Nordeste do Brasil, com distribuição em áreas de Caatinga, nos
estados do Piauí, Ceará, Pernambuco, Bahia, Alagoas, Sergipe e Minas Gerais (Loiola, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: morro do Km 4, 08/04/2003, A.K.A. Santos et al. 63 (HUEFS);
06/05/2003, A.K.A. Santos et al. 112 (HUEFS). Monte Alto, 30/09/2003, C. Lucca et al. 23 (HUEFS); Itatim: morro
da Quixaba, 14/12/1996, E. Melo et al. 1856 (HUEFS).

5. Erythroxylum subrotundum A. St.-Hil., Fl. Bras. Merid. 2: 71. 1829. (Fig. 30P).
Arbusto 2-2,5 m alt.; ramos glabros, marrons, catáfilos coriáceos, não estriados, escamiformes, dimi-

nutos, ápice mucronado. Folhas alternas, simples, inteiras, sem estípulas; lâmina 2-4 x 2-2,5 cm, oboval,
ápice obtuso-arredondado, base aguda, cuneada, membranácea, margem inteira, plana, glabra, discolor, sem
glândulas; pecíolo curto 0,5 cm, glabro, sem glândulas. Inflorescência axilar, fascículos laxifloros, pedúnculos
ausentes, pedicelos 5 mm, brácteas e bractéolas ausentes. Flores pequenas, pouco vistosas, brancas ou
branco-esverdeadas, 4-5 mm, actinomorfas, bissexuadas, pentâmeras, diclamídeas, 5 sépalas ligadas na
base, 5 pétalas livres, carenadas, com uma expansão membranácea interna na base, 10 estames, 5 maiores,
5 menores, filetes ligados na base formando um anel, exclusos, anteras isomorfas, bitecas, rimosas, basifixas,
gineceu sincárpico, bicarpelar, 2 estiletes livres, estigmas lamelados, ovário súpero, unilocular, pubescente,
um óvulo, placentação basal. Fruto 1-1,5 cm, oblongo-ovoídeo, amarelo na maturidade, glabro, sementes não
observadas.

Distribuição. Espécie exclusiva do Brasil, nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco,
Bahia, Alagoas, Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, em Caatinga, Cerrado
e Mata Atlântica (Mendonça & Amaral, Jr., 2002; Loiola, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro do Coité/Navio, 26/10/1997, F. França et al. 2437 (HUEFS).
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EUPHORBIACEAE

Daniela Carneiro, Inês Cordeiro e Flávio França

Chave de identificação para as espécies

1. Árvores, arbustos, subarbustos ou ervas
2. Inflorescências em ciátio. Ervas, subarbustos ou arbustos áfilos ou com folhas alternas ou opostas,
sem estípulas ou com estípulas modificadas em glândulas laterais ao pecíolo

3. Folhas opostas, assimétricas na base, estípulas interpeciolares presentes ......................................
................................................................................................................ 25. Euphorbia hyssopifolia
3’. Folhas alternas, simétricas na base, sem estípulas ou áfilas

4. Plantas com folhas desenvolvidas em todo o ramo ..............................22. Euphorbia comosa
5. Plantas com folhas desenvolvidas apenas no ápice dos ramos ou áfilas. Ramos costados,
ciátios com apêndices bicorniculados .......................................... 26. Euphorbia phosphorea
5’. Plantas com folhas desenvolvidas apenas no ápice dos ramos, brácteas vistosas, nectários
com apêndices inteiros .................................................................. 24. Euphorbia heterodoxa

4’. Plantas totalmente áfilas, brácteas inconspícuas, nectários desprovidos de apêndices ............
................................................................................................................. 23. Euphorbia flaviana

2’. Inflorescências não em ciátio
6. Plantas com tricomas urticantes

7. Folhas inteiras, subsésseis ............................................................... 7. Cnidoscolus pubescens
7’. Folhas lobadas, pecioladas

8. Folhas velutino-tomentosas em ambas as faces, estames 15 ...... 6. Cnidoscolus bahianus
8’. Folhas pubescentes apenas na face abaxial, glabrescentes na face adaxial, estames 10, ..
................................................................................................................ 8. Cnidoscolus urens

6’. Plantas glabras ou com tricomas filiformes, estrelados ou malpighiáceos, não urticantes
9. Flores pistiladas e estaminadas diclamídeas

10. Folhas revestidas com tricomas malpighiáceos ............................ 21. Ditaxis desertorum
10’. Folhas revestidas com tricomas filiformes ou estrelados

11. Folhas 5-lobadas, tricomas glandulares longamente estipitados, pétalas vermelhas .......
...................................................................................................... 27. Jatropha mollissima

11’. Folhas 3-lobadas, tricomas glandulares curtamente estipitados, pétalas amarelas .......
......................................................................................................... 28. Jatropha ribifolia

9’. Flores pistiladas e estaminadas monoclamídeas ou aclamídeas, ou estaminadas diclamídeas e
pistiladas monoclamídeas

12. Flores estaminadas diclamídeas e pistiladas monoclamídeas
13. Estiletes avermelhados; sementes tetragonais .................................. 4. Astraea lobata
13’. Estiletes alvos a esverdeados; semente globosas; subglobosas a elipsóides

14. Estiletes 4-5 partidos
15. Estípulas transformadas em glândulas fimbriadas vináceas.................................
.............................................................................................. 18. Croton urticifolius
15’. Estípulas fimbriadas não transformadas em glândulas

16. Flores pistiladas com 5 sépalas iguais ................... 15. Croton rudolphianus
16’. Flores pistiladas com 5 sépalas (3 maiores e 2 menotres) ............................
............................................................................................. 17. Croton triqueter

14’. Estilete 2 partidos
17. Folhas sem glândulas na base do limbo
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18. Indumento lepidoto ................................................. 9. Croton argyrophyllus
18’. Indumento não lepidoto .................................... 13. Croton heliotropiifolius

17’. Folhas com glândulas na base do limbo
19. Glândula na base do limbo 4-6 ...................................16. Croton tetradenius
19’. Glândulas na base do limbo 2

20. Lobos do cálice da flor pistilada linear-lanceolados ...................................
.................................................................................... 12. Croton-grewioides
20’. Lobos do cálice da flor pistilada oval ou oboval-lanceolados

21. Estames 16-20 ....................................................10. Croton echioides
21’. Estames 10-12

22. Brácteas com glândulas longo-estipitadas, semelhantes a uma
ampulheta no ápice ................................................... 14. Croton hirtus
22’. Brácteas com glândulas sésseis ............. 11. Croton glandulosus

12’. Flores estaminadas e pistiladas monoclamídeas ou aclamídeas
23. Flores estaminadas e pistiladas aclamídeas ....................... 3. Actinostemon concolor
23’. Flores estaminadas e pistiladas monoclamídeas

24. Inflorescências racemiformes, em panículas ou espigas, flores estaminada sem
estaminódios

25. Inflorescências em panículas, flores estaminadas com estames de dois tamanhos
............................................................................................. 29. Manihot anomala
25’. Inflorescências em racemos espiciformes ou espigas, flores estaminadas com
estames do mesmo tamanho

26. Brácteas das flores pistiladas conspícuas, panduriformes, com margem
serrilhada ou crenada, sem glândulas na base

27. Margem da bráctea sem tricomas glandulares .......................................
.............................................................................. 1. Acalypha brasiliensis
27’. Margem da bráctea com tricomas glandulares .....................................
............................................................................. 2. Acalypha weddelliana

26’. Brácteas das flores pistiladas inconspícuas, inteira, com duas glândulas na
base

28. Inflorescências terminais, raque carnosa, flores estaminadas espiraladas,
2 estames ............................................................. 33. Sapium glandulosum
28’. Inflorescências axilares, raque filiforme, flores estaminadas dísticas, 3
estames ........................................................ 30. Microstachys corniculata

24’. Inflorescências em glomérulos. Flores estaminadas com estaminódios ................
.................................................................................................. 5. Bernardia sidoides

1’ Trepadeiras ou lianas
29. Inflorescências pseudantos, envolta por duas brácteas foliáceas vistosas

30. Folhas 3-lobadas. Brácteas involucrais foliáceas brancas, borda trilobada ...................................
............................................................................................................ 19. Dalechampia brasiliensis
30’. Folhas inteiras. Brácteas involucrais foliáceas, verde-claras, borda franjada ..............................
................................................................................................................. 20. Dalechampia coriacea

29’. Inflorescências filiformes, espiciformes, desprovidas de brácteas involucrais
31. Plantas revestidas com tricomas urticantes. Folhas de margem serrilhada. Raque da inflorescência
com tricomas glandulares. Flores com 3 estames ............................................... 34. Tragia volubilis
31’. Plantas desprovidas de tricomas urticantes. Folhas de margem inteira. Raque da inflorescência
sem tricomas glandulares. Flores com 2 estames ..................................... 32. Romanoa thamnoides
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1. Acalypha brasiliensis Mull. Arg., Linnaeae 34: 37. 1865. (Fig. 31A).
Subarbusto a arbusto monóico, 0,5-1,5 m alt.; ramos glabros, glabrescentes ou esparsamente pubérulos,

de tricomas estrigosos. Folhas alternas; lâmina 2,5-5 x 1-1,5 cm, oval, ápice agudo a acuminado, base
cordada, margem crenada ou serrada, membranácea, pubérula sobre as nervuras; pecíolo 2-5 cm, estípulas
triangulares a ovais, ca. 1 mm. Inflorescências em racemos espiciformes, axilares; flores estaminadas,
monoclamídeas, pediceladas, 2-3 por bráctea, brácteas inconspícuas, estames 4-8, livres, tecas flexuoso-
vermiformes; flores pistiladas 2-3 na base da inflorescência, monoclamídeas, sésseis, 1 por bráctea, brácteas
vistosas, panduriformes, margem serrilhada, desprovida de glândulas, ovário 3-locular, lóculos 1-ovulados,
estiletes 3, multifidos, vináceos. Fruto ca. 1 mm, capsula globosa, sementes subglobosas, carunculadas.

Distribuição. Argentina e Brasil, nos estados do Ceará, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo,
São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul (Smith et al. 1988; Cardiel, 2012).

Material examinado: Brasil, Bahia, Iaçu: morro da Garrafa, 22/02/1997, E. Melo et al. 2045 (HUEFS, SP). Itatim:
morro das Tocas, 25/11/1995, F. França et al. 1438 (HUEFS, SP); 16/12/1995, E. Melo et al. 1380, (HUEFS, SP);
morro do Agenor, 26/11/1995, F. França et al. 1457 (HUEFS, SP); 17/11/1995, E. Melo et al. 1395, (HUEFS, SP); 31/
03/1996, E. Melo et al. 1561 (HUEFS, SP).

2.  Acalypha weddelliana Baill., Adansonia 5: 232. 1865. (Fig. 31B).
Subarbusto a arbusto monóico, 0,5-2 m alt.; ramos pubescentes, indumento de tricomas filiformes,

alvos. Folhas alternas; lâmina 5-10 x 2,5-5 cm, oval, ápice agudo a acuminado, base obtusa, subtruncada ou
sub-arredondada, margem crenada ou serreada, membranácea, pubescente, tricomas concentrados sobre
as nervuras; pecíolo 2-10 cm, pubescente, estípulas triangulares, 1-2 mm, pubescentes. Inflorescências em
racemos espiciformes, axilares; flores estaminadas, monoclamídeas, pediceladas, 2-3 por bráctea, brácteas
inconspícuas, estames 4-8, livres, tecas flexuoso-vermiformes; flores pistiladas 2-3 na base da inflorescência,
monoclamídeas, sésseis, 1 por bráctea, brácteas vistosas, panduriformes, margem com tricomas glandula-
res, ovário 3-locular, lóculos 1-ovulados, estiletes 3, multifidos, vináceos. Fruto ca 1 mm, cápsula globosa,
sementes subglobosas, carunculadas.

Distribuição. Espécie exclusiva do Brasil, nos Estados da Bahia e Rio de Janeiro, em Mata Atlântica
( Cardiel, 2012)

Material examinado: Brasil. Bahia, Feira de Santana: Monte Alto, 14/09/2004, S.F. Conceição et al. 17, 32 (HUEFS).

3. Actinostemon concolor (Spreng.) Müll. Arg., DC. Prodr.15 (2): 1193. 1866. (Fig. 31C).
Arbusto monóico, 1,5-2 m alt.; ramos glabros. Folhas alternas; lâmina 3-7 x 2-3,5 cm, oboval-lanceolada

a oblongo-lanceolada, ápice agudo a acuminado, base arredondada, com 4 glândulas na face abaxial, mar-
gem inteira, membranácea a subcoriácea; pecíolo 1-5 mm, estípulas caducas, gemas recobertas por catáfilos
escariosos. Inflorescências em racemos espiciformes axilares, flores estaminadas aclamídeas, 2-3 por bráctea,
brácteas flabeliformes, estames 3, livres; flores pistiladas aclamídeas, solitárias, dispostas na base da
inflorescência, ovário 3-locular, lóculos 1-ovulados, estiletes 3, inteiros. Fruto cápsula globosa, ca.7 mm,
pedicelo ca. 3 cm, sementes globosas, carunculadas.

Distribuição. Segundo Jablonsky (1969) é nativa do leste da América do Sul, encontrada na Argenti-
na, Paraguai, Brasil e Uruguai. No Brasil ocorre no Acre, Rondônia, Pernambuco, Bahia, Espírito Santo,
São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul (Cordeiro et al., 2012).

Material examinado: Brasil, Bahia, Feira de Santana: Monte Alto, 05/05/2005, A.P. Couto et al. 53 (HUEFS).
Itatim: morro da Torre, 9/11/1996,  E. Melo et al. 1829 (HUEFS, SP); morro da Quixaba, 15/12/1996, E. Melo et al.
1908 (HUEFS, SP); morro Pedra Grande, 09/04/2005, M.F. Borba Lins et al. 30 (HUEFS). Iaçu: Laje Preta, 20/02/
2005, F. França et al. 5122 (HUEFS).

4. Astraea lobata (L.) Klotzsch, Arch. Naturgesch. 7 (1) : 194. 1841. (Fig. 31D).
Arbusto 30-50 cm alt.; ramos pubescentes, indumento de tricomas estrelados.  Folhas alternas, sim-

ples, trilobada; lâmina 5-6 x 4-5 cm trilobada, base truncada a subcordada, ápice agudo, membranácea,
margem serrilhada, esparsamente pubescente em ambas as faces, sem glândulas na base; pecíolo 1,5-4 cm,
pubescente; estípulas lanceoladas, pubescentes. Inflorescência 2-4 cm; flores estaminadas ca. 3 por bráctea,
pediceladas, lobos do cálice e pétalas oboval-lanceoladas, estames ca. 15; flores pistiladas 4-5 na base da
raque, 1 por bráctea, ca. 3mm compr., lobos do cálice obovais, agudos; estiletes 4-fidos, avermelhados.
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Fruto oblongo, ca.4 mm, sementes oblongas tetragonais, rugosas.
Distribuição. Flórida, México, Antilhas e América Tropical (Govaerts et al., 2000). No Brasil ocorre

em todas as regiões, nos estados de Roraima, Amapá, Pará, Amazonas, Tocantins, Acre, Rondônia, Maranhão,
Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Alagoas, Sergipe, Mato Grosso, Goiás,
Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa
Catarina e Rio Grande do Sul (Caruso & Cordeiro, 2007; Cordeiro & Secco, 2012). Encontrada na base e
encosta dos inselbergues, com flores em março e frutos em fevereiro.

Material examinado: Brasil, Bahia, Iaçu: morro da Garrafa, 22/02/1997, E. Melo et al. 2063 (HUEFS, SP). Itaberaba:
morro Itibiraba, 05/06/2005, E. Melo et al. 3906 (HUEFS). Itatim: morro do Agenor, 31/03/1996, E. Melo et al. 1542
(HUEFS, SP).

5. Bernardia sidoides (Klotzsch) Müll. Arg., Linnaea 34: 177. 1865. (Fig. 31E).
Erva monóica, 20-40 cm alt.; ramos pubescentes, indumento de tricomas filiformes. Folhas opostas,

simples, com estípulas; lâmina 3-4,5 x 2-2,5 cm, oval-lanceoladas, ápice agudo, base atenuada, membranácea,
margem crenada a serreada; pecíolo 3-5 mm, glabro, estípulas inconspícuas. Inflorescências terminais,
glomérulos paucifloros, 1-2 brácteas côncavas. Flores pequenas, pouco vistosas, esverdeadas, ca. 1 mm,
actinomorfas, unissexuadas, monoclamídeas, flores estaminadas com 3 estames inclusos, anteras bitecas,
rimosas, dorsifixas, flores pistiladas com gineceu sincárpico, tricarpelar, 3 estiletes, estigmas bífidos, ovário
súpero, trilocular, lóculos uniovulados, placentação axial. Fruto ca. 1 mm, globoso, superfície lisa, sementes
globosas, carunculadas.

Distribuição. Espécie exclusiva do Brasil, referida para Pernambuco e Bahia, em Caatinga e Cerrado
(Cordeiro & Secco, 2012). Encontrada no interior e encosta da mata da base.

Material examinado: Brasil, Bahia, Iaçu: morro da Garrafa, 23/02/1997, E. Melo et al. 2088 (HUEFS, SP). Itatim:
morro do Bastião, 25/01/1997, E. Melo et al. 1928 (HUEFS, SP).

6. Cnidoscolus bahianus (Ule) Pax & K. Hoffm., in Engl. & Prantl., Nat. Pflanzenfam. ed. 2, 11: 164.
1931.

Subarbusto a arbusto 1-4 m alt.; ramos pubescentes. Folhas alternas, inteiras, com estipulas; lâmina
4-5-lobada, lobo central 7-7,5 x 3,5-4,5 cm, lobos laterais 5-7 x 3-4 cm, ápice agudo, base cordada,
membranácea, margem com tricomas urticantes, velutino-tomentosa em ambas as faces; pecíolo 5-8 cm,
densamente recoberto por tricomas urticantes, estípula 1 mm, pubescente. Inflorescência 5-10 cm. Flores
estaminadas com lobos do cálice espatulados a oblongo-lanceolados, estames 15, dispostos em 2 verticilos;
flores pistiladas com lobos do cálice espatulados. Fruto globoso, recoberto de tricomas urticantes, ca. 8 mm,
estiletes persistentes, sementes oblongas, castanhas.

Distribuição. Espécies exclusiva do Brasil, ocorrendo na Bahia e Mato Grosso, em Cerrado e Caatin-
ga (Cordeiro & Secco, 2012), Pernambuco e Piauí (Melo & Sales, 2008). Encontrada na encosta e topo dos
morros, entre rochas.

Material examinado: Brasil, Bahia, Itatim: morro do Agenor, 14/10/1995, F. França et al. 1390 (HUEFS, SP); morro
da Quixaba, 14/12/1996, E. Melo et al. 1866 (HUEFS, SP); morro das Tocas, 14/10/1995, F. França et al. 1374, 1376
(HUEFS, SP).

7. Cnidoscolus pubescens Pohl,  Pl. Bras. Icon. Descr. 1: 62. 1827. (Fig. 31F).
Arbusto ca. 3,5 m alt.; ramos avermelhados, tricomas urticantes. Folhas alternas, inteiras; lâmina  6-

8 x 3,5-4,5 cm, oboval a subcordada, ápice obtuso, mucronulado, base obtusa ou arredondada, margem
inteira, subcoriácea, esparsamente pubescente, tricomas urticantes; pecíolo 5-6 mm, com esparsos tricomas
urticantes; estípulas 2 mm, pubescentes. Inflorescência 3-5 cm. Flores estaminadas com lobos do cálice
espatulados; estames 20, dispostos em 4 verticilos; flores pistiladas com lobos do cálice lanceolados. Fruto
globoso, 0,5-1,5 cm, recoberto de tricomas urticantes, sementes subovais, de ápice agudo, castanhas.

Distribuição. Espécie exclusiva do Brasil, ocorrendo na Bahia e Alagoas (Cordeiro & Secco, 2012).
Coletada na vegetação da base e encosta dos inselbergues, com flores em outubro e frutos em janeiro.

Material examinado: Brasil, Bahia, Iaçu: morro do Coité, 24/05/1997, E. Melo et al. 2174 (HUEFS); Itaberaba:
morro Itibiraba, 23/10/2005, E. Melo et al. 4144 (HUEFS). Itatim: morro do Leão, 26/10/1996, fl., F. França et al.
1935 (HUEFS, SP); morro do Bastião, 25/01/1997, fr., E. Melo et al. 1941 (HUEFS, SP).
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8. Cnidoscolus urens (L.) Arthur, Torreya 21: 11. 1921. (Fig. 31G).
Arbusto ca. 1 m alt.; ramos pubescentes, tricomas urticantes. Folhas alternas; lâmina 3-5 lobadas,

lobo mediano 5 x 2 cm, lobos laterais 2-3 x 1-2 cm, ápice agudo, margem grosseiramente serreada, base
cordada; pecíolo 6,5-8 cm; estípulas ca. 3 mm. Inflorescência ca. 3 cm; flor estaminada e pistilada com
lobos do cálice obovais a oblongo-lanceolados, estames 10, dispostos em 2 verticilos. Fruto oblongo, 0,5-1
cm, pubescente, sementes alongadas, 6 mm.

Distribuição. Ocorre em toda a América tropical e subtropical (Kissmann & Groth, 1999). No Brasil
ocorre nos estados de Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Piauí, Bahia, Rio Grande do Norte, Ceará, Espírito
Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Distrito Federal (Sátiro & Roque, 2008; Melo & Sales, 2008; Cordeiro
& Secco, 2012). A espécie é comum em Caatinga. Nos inselbergues foi coletada na orla da mata, em
vegetação arbustiva e nas fendas das rochas.

Material examinado: Brasil, Bahia, Feira de Santana: Monte Alto, 14/09/2004, S.F. Conceição et al. 20, 42 (HUEFS);
02/12/2003, J. Carvalho Sobrinho et al. 147 (HUEFS). Iaçu: morro da Garrafa, 22/02/1997, fl., fr., E. Melo et al.
2052 (HUEFS, SP);  21/06/1997, fr., F. França et al. 2320 (HUEFS). Itaberaba: morro Itibiraba, 22/10/2005, E. Melo
et al. 4121 (HUEFS). Itatim: morro das Tocas, 27/01/1996,fl, F. França et al. 1526 (HUEFS, SP).

9. Croton argyrophyllus Kunth,  Nov. Gen. Sp. 4 (2): 68. 1817. (Fig. 31H).
Arbusto 2-3 m alt.; ramos lepidotos. Folhas alternas, simples, com estípulas; lâmina 3-7 x 0,5-1,5 cm,

lanceolada, ápice agudo ou atenuado, base aguda, obtusa ou subcordada, membranácea ou cartácea, mar-
gem inteira, discolor, face adaxial verde escuro, com tricomas estrelado-porrecto, abaxial cinza prateado,
lepidoto; pecíolo ca. 1 cm, pubescente, lepidoto, estípulas lanceoladas. Inflorescência terminal, racemos
densifloros, pedúnculos nulos, brácteas filiformes caducas, pedicelos ca. 1mm. Flores 4-6 mm compr., bran-
co-esverdeadas 5-8 mm, actinomorfas, unissexuadas, flores estaminadas diclamídeas, 3 estames inclusos,
anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, flores pistiladas monoclamídeas, perianto conado na base, 5-partido,
lepidoto, gineceu sincárpico, 3 estiletes bífidos, ovário súpero, pubescente, tricarpelar, trilocular, lóculos
uniovulados, placentação apical. Fruto 0,5-1 cm, globoso, envolto pelo cálice persistente, sementes não
vistas.

Distribuição. Jamaica, Guiana, Venezuela, Colômbia, Bolívia e Brasil, nos estados de Roraima, Rondônia,
Piauí, Sergipe, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Alagoas (Silva et al., 2010; Cordeiro et al., 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itaberaba: morro Itibiraba, 05/06/2005, E. Melo et al. 3919 (HUEFS); 19/03/
2006, E. Melo et al. 4323 (HUEFS).

10. Croton echioides Baill., Adansonia 4: 334.1864. (Fig. 31I).
Arbusto a arvoreta 2-4 m alt.; ramos jovens pubescentes, indumento de tricomas estrelados. Folhas

aromáticas; lâmina 2,5-5 x 1-3 cm, elíptico-lanceolada, ápice agudo a acuminado, base arredondada, mar-
gem crenada, glândulas 2 na base do limbo, turbinadas; pecíolo ca. 0,5 cm, estípulas inconspícuas.
Inflorescência 7,5-8 cm. Flores branco-esverdeadas, flores estaminadas ca. 3 por bráctea, pediceladas,
lobos do cálice oblongo-lanceolados, agudos, pétalas espatuladas, estames 16-17; flores pistiladas 7-10 ao
longo da raque, 1 por bráctea, sésseis, lobos do cálice oval-lanceolados, agudos; estiletes 2-fidos, ovário
pubescente. Fruto 5-6 mm, oblongo, pubescente, sementes ovais, lisas.

Distribuição. Espécie exclusiva da região semiárida nordestina, ocorrendo no Piauí, Ceará, Rio Gran-
de do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Alagoas e Minas Gerais (Silva et al., 2010; Cordeiro et al.,
2012). Coletada em vegetação arbustiva da base e topo dos inselbergues.

Material examinado: Brasil, Bahia, Feira de Santana: Monte Alto, 05/05/2005, A.P. Couto et al. 58 (HUEFS). Iaçu:
morro da Garrafa, 23/02/1997, E. Melo et al. 2116 (HUEFS, SP). Itatim: morro do Agenor, 25/02/1996, E. Melo et
al. 1483 (HUEFS, SP); morro do Bastião, 25/01/1997, E. Melo et al. 1919 (HUEFS); morro da Quixaba, 14/12/1996,
E. Melo et al. 1889 (HUEFS, SP).

11. Croton glandulosus L., Syst. Nat. ed. 10. 2: 1275. 1759. (Fig. 31J).
Subarbusto 0,5-1,5 m alt; ramos jovens pubescentes, indumento de tricomas estrelados. Folhas não

aromáticas, lâmina 3-4,5 x 1-1,5 cm, oval, lanceolada a rômbica, ápice obtuso, base cuneada a arredondada,
margem serrilhada, membranácea, face abaxial e adaxial pubescente a pubérula, glândulas na base do limbo
2, turbinadas; pecíolo 0,5-1,5 cm, estípulas lineares. Inflorescência 2-2,5 cm. Flores brancas; flores estaminadas
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ca. 3 por bráctea, pediceladas, brácteas lanceoladas com margem glandulosa, glândulas sésseis, lobos do
cálice e pétalas elíticas, estames 10; flores pistiladas 4-5 na base da raque, sésseis, 1 por bráctea, lobos do
cálice oval-lanceolados, agudos, ovário hirsuto, estiletes 2-fidos. Fruto oblongo, 2-3 mm, glabrescente, se-
mentes, oblongas, angulosas, rugosas.

Distribuição. Segundo Kissmann & Groth (1999) ocorre desde os Estados Unidos até o sul do Brasil,
nos estados do Amazonas, Pará, Amapá, Maranhão, Permambuco, Goiás, Bahia, Distrito Federal, Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro,São Paulo, Paraná, Santa Catarina
e Rio Grande do Sul (Caruzo & Cordeiro, 2007).

Material examinado: Brasil, Bahia, Milagres: morro Pé de Serra, 16/03/1997,  F. França et al. 2167 (HUEFS, SP).

12. Croton grewioides Baill., Adansonia 4: 365. 1864. (Fig. 31K).
Arbusto ca. 1,5 m alt.; ramos jovens pubescentes, indumento de tricomas estrelados. Folhas aromá-

ticas; lâmina 1,5-2 x 0,5-1 cm, oval, ápice agudo, base arredondada, margem serrilhada sem glândulas entre
as serras, membranácea, face abaxial alvo-pubescente, face adaxial esparsamente pubescente, glândulas
na base do limbo 2, turbinadas; pecíolo 3-4 mm, estípulas inconspícuas. Inflorescência 2,5-10 cm. Flores
brancas; flores estaminadas 3 por bráctea, pediceladas, lobos do cálice oblongo-lanceolados, pétalas
lanceoladas a oblongo-lanceoladas, estames ca. 11; flores pistiladas 5-15 na base da raque, pediceladas,
uma por bráctea, lobos do cálice linear-lanceolados, agudos, ovário pubescente, estiletes 2-fidos. Frutos não
observados.

Distribuição. Espécie exclusiva da região semiárida do nordeste do Brasil, nos estados de Piauí,
Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Alagoas, Sergipe e Minas Gerais (Cordeiro et
al., 2012).

Material examinado: Brasil, Bahia, Itatim: morro do Agenor, 26/11/1995, F. França et al. 1454 (HUEFS, SP); morro
do Leão, 26/10/1996, F. França et al. 1949 (HUEFS, SP).

13. Croton heliotropiifolius Kunth, in H.B.K., Nov. Gen. Sp. 2: 83. 1817. (Fig. 31L-M).
Arbusto 0,4-1,5 m alt.; ramos jovens híspido-pubescentes, tricomas estrelados. Folhas alternas, sim-

ples, com estípulas; lâmina 4-8 x 2-4 cm, lanceolada, ápice agudo, base obtusa ou subcordada, membranácea
ou cartácea, margem crenulada, discolor, face adaxial verde claro ou amarronzada, abaxial verde-claro ou
cinza, com tricomas estrelados; pecíolo 1-2 cm, pubescente, com tricomas estrelados, estípulas inconspícuas.
Inflorescência terminal, racemos densifloros, pedúnculos curtos, pubescentes, brácteas filiformes, pedicelos
nulos. Flores pouco vistosas, brancas ou esverdeadas, 3-5 mm, actinomorfas, unissexuadas, monoclamídeas,
flores estaminadas com 20 estames, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, flores pistiladas com gineceu
sincárpico, 3 estiletes bífidos, ovário súpero, tricarpelar, trilocular, lóculos uniovulados, placentação axial.
Fruto ca. 5 mm, globoso, pubescente, cálice não acrescente, sementes não vistas.

Distribuição. Ocorre desde o Panamá até o Brasil, Na Venezuela, Colômbia, Peru, Guiana, Bolívia.
No Brasil, ocorre no Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Alagoas,
Sergipe, Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro (Silva et al., 2010; Cordeiro et
al., 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: morro do Km 4, 06/05/2003, A.K.A. Santos et al. 109
(HUEFS); Monte Alto, 09/10/2004, S.F. Conceição et al. 62 (HUEFS); 07/04/2005, A.P. Couto et al. 24 (HUEFS).
Iaçu: morro da Garrafa, 22/02/1997, E. Melo et al. 2030 (HUEFS). Itaberaba: morro Itibiraba, 05/06/2005, E. Melo
et al. 3923 (HUEFS). Itatim: morro da Pedra Grande, 08/04/2006, E. Melo et al. 4338 (HUEFS); morro da Pedra
Redonda, 09/04/2006, E. Melo et al. 4366 (HUEFS).

14. Croton hirtus L’Hér., Stirp. Nov.: 17. 1785. (Fig. 31N).
Arbusto 1-1,5 m alt.; ramos pubescentes, estrelados. Folhas alternas, com estípulas; lâmina 3-8 x 3-

6 cm, oval ou oval-lanceolada, ápice agudo, base aguda, obtusa, cuneada ou sub-truncada, membranácea,
margem serrilhada, dentes mucronados ou não, 2 glândulas; pecíolo longo, 1-4 cm, pubescente, indumento
estrelado e tomentoso, estípulas filiformes. Inflorescências terminais, racemos 3-6 cm, laxifloros; pedúnculos
2 cm, pubescentes, 1 par de brácteas filiformes, com glândulas longo-estipitadas, pedicelos 2-5 mm. Flores
pequenas, pouco vistosas, sésseis, 3-8 mm; flores estaminadas com perianto 5-partido, lobos do cálice
agudos, estames 11, filetes livres, exclusos, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas; flores pistiladas com perianto
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5-partido, lobos do cálice obovado-lanceolados, gineceu bicarpelar, 3 estiletes, bífidos, ovário pubescente, 1
óvulo por lóculo, placentação apical. Fruto ca. 5 mm, pubescente, estilete persistente, sementes oblongas,
achatadas lateralmente, branca, mascarada de negro, liso, brilhante.

Distribuição. Ocorre no Caribe, México até o Norte da Argentina (Silva et al., 2010). No Brasil
ocorre no Pará, Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia,
Alagoas, Sergipe, Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do
Sul. Espécie invasora de ampla distribuição no Cerrado, em áreas degradadas (Caruzo & Cordeiro, 2007;
Cordeiro et al., 2012) .

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro Pedra Grande, 10/04/2005, M.F. Borba Lins et al. 45 (HUEFS).

15. Croton rudolphianus Müll. Arg., DC. Prodr. 15 (2): 654. 1866. (Fig. 31O).
Arbusto a árvore, 1-7 m alt.; ramos pubescentes, indumento de tricomas estrelados. Folhas aromáti-

cas; lâmina 4,5-7 x 2,5-4,5 cm, oval, ápice agudo a acuminado, base cordada, margem serreada a denteada,
face abaxial densamente pubescente, face adaxial pubescente sobre as nervuras; pecíolo 1-4,5 cm, piloso;
estípulas fimbriadas, ca. 2 mm compr. Inflorescência 5-13 cm. Flores branco-esverdeadas; flores estaminadas
pediceladas, 3 por bráctea, sépalas ovais, ápice agudo, pubescentes, pétalas espatuladas, vilosas na base e
ápice, estames 10-12; flores pistiladas 1 por bráctea, pediceladas, 4-15 na base da raque, lobos do cálice
obovais a lanceolados, ápice acuminado, pubescentes, ovário pubescente, 3 estiletes 4-5 fidos. Fruto globoso
ca. 4 mm, glabro, sementes oblongas, lisas.

Distribuição. Nativa do nordeste do Brasil, ocorre nos estados de Ceará, Pernambuco, Bahia, Alagoas,
Sergipe e Norte de Minas Gerais, em Caatinga (Silva et al., 2010; Cordeiro et al., 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro do Agenor, 17/12/1995, fl., E. Melo et al. 1397 (HUEFS, SP); 28/
01/1996, fl., fr., F. França et al. 1541 (HUEFS, SP); 21/01/1996, fl., fr., F. França et al. 1543 (HUEFS, SP);  21/04/
1996, fr., F. França et al. 1627 (HUEFS, SP); morro do Bastião,  25/01/1997, fl., E. Melo et al. 1951 (HUEFS, SP);
26/01/1997, fl.,fr., E. Melo et al. 1978 (HUEFS, SP); morro das Tocas, 27/01/1996, fl., fr., F. França et al. 1512
(HUEFS, SP); morro da Quixaba, 15/12/1996, fl., E. Melo et al. 1914 (HUEFS).

16. Croton tetradenius Baill., Adansonia 4: 343. 1864. (Fig. 31P).
. Arbusto 0,5-1 m alt.; ramos angulosos, pubescentes, tricomas estrelados. Folhas alternas, simples,

com estípulas; lâmina 4-9 x 2-4,5 cm, lanceolada a oval-lanceolada, ápice agudo, base aguda, obtusa ou
arredondada, membranácea, margem dentedada, pubescente em ambas as faces, 4-6 glândulas cilíndricas
tubulosas na base da lâmina; pecíolo longo 1-4 cm, pubescente, estípulas lanceoladas, pubescentes, cadu-
cas. Inflorescência terminal, espiciforme, densiflora, pedúnculos curtos, pubescentes, brácteas oval-
lanceoladas, fimbriadas, pedicelos ca. 5 mm. Flores pequenas, brancas, ou esverdeadas 3-5 mm, actinomorfas,
unissexuadas, monoclamídeas, flores estaminadas com 15 estames, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas,
flores pistiladas com perianto ligado na base, gineceu sincárpico, 3 estiletes curtos, bífidos, ovário súpero,
tricarpelar, trilocular, lóculos uniovulados, placentação axial. Fruto 3-5 mm, globoso, pubescente, tricomas
ramificados, envolto pelo cálice acrescente, sementes não vistas.

Distribuição. Espécie exclusiva do Brasil, nos estados de Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba,
Pernambuco, Bahia, Alagoas, Sergipe e Norte de Minas Gerais, ocorrendo em Caatinga e Mata Atlântica
(Silva et al., 2010; Cordeiro et al., 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia: Feira de Santana: Monte Alto, 19/05/2005, A.P. Couto et al. 94 (HUEFS).
Itatim: morro das Tocas, 25/05/1996, fl., E. Melo et al. 1578 (HUEFS, SP).

17. Croton triqueter Lam., Encycl. Menth. 2 : 214-215. 1786. (Fig. 31Q).
Arbusto 0,5-1 m alt.; ramos pubescentes, tricomas estrelados estipitados. Folhas alternas, simples,

com estípulas; lâmina 6-15 x 4-10 cm, oval ou oval-lanceolada, ápice agudo, base obtusa, arredondada ou
truncada, membranácea ou cartácea, margem inteira ou diminuto-serrilhada, discolor, face adaxial verde
claro, pubescente, abaxial verde-acinzentado, pecíolo longo 2-8 cm, pubescente, estípulas lanceolado-subuladas,
pubescentes, caducas. Inflorescência terminal, espiciforme, densiflora, pedúnculos curtos, pubescentes,
brácteas oval-lanceoladas, serrilhadas, denteadas ou fimbriadas, pedicelos nulos. Flores pequenas, pouco
vistosas, brancas, esverdeadas ou vináceas, 3-6 mm, actinomorfas, unissexuadas, monoclamídeas, flores
estaminadas com 11 estames, filetes pubescentes na base, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, flores pistiladas
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com gineceu sincárpico, disco nectarífero inteiro ou trilobado, sépalas 5 (3+2), desiguais, 3 estiletes, 4-fidos,
ovário súpero, tricarpelar, trilocular, lóculos uniovulados, placentação axial. Fruto ca. 5 mm, globoso,
pubescente, tricomas estrelados, envoltos pelo cálice acrescente, sementes oblongas, testa reticulada.

Distribuição. México, Guatemala, Colômbia, Venezuela, Bolívia, Paraguai, Argentina e Brasil, onde é
amplamente distribuída nos estados de Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco,
Bahia, Alagoas, Sergipe, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro,
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, em Caatinga, Cerrado e Amazônia (Silva et al., 2010; Cordeiro
et al., 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: Monte Alto, 07/04/2005, A.P.L. Couto et al. 28 (HUEFS), 19/
05/2005, A.P.L. Couto et al. 87 (HUEFS).

18. Croton urticifolius Lam. Encycl. Menth. 2: 219. 1786.
Arbusto 1-1,5 m alt.; ramos pubescentes, tricomas estrelados. Folhas alternas, com estípulas; lâmina

1,5-5 x 1,5-3 cm, oval ou oval-lanceolada, ápice acuminado, base obtusa, subcordada ou subtruncada, coriácea,
margem serrilhada, pubescente, tricomas estrelados densos em ambas as faces, estípulas transformadas
em glândulas fimbriadas na base; pecíolo longo, 1-4 cm, pubescente. Inflorescências terminais, racemos
curtos, 2-3 cm, laxifloros; raque pubescente, pedúnculos reduzidos, pubescentes, brácteas e bractéolas
fimbriado-glandulosa, pedicelos 2-5 mm. Flores pequenas, pouco vistosas, branco-esverdeadas, 3-5 mm;
flores estaminadas não vistas; flores pistiladas com perianto 5-partido, lobos do cálice reflexos, gineceu
tricarpelar, 3 estiletes, 4-6 fidos, ovário pubescente, 1 óvulo por lóculo, placentação apical. Fruto ca. 5 mm,
envolto pelo cálice persistente, sementes oblongas, achatadas lateralmente.

Distribuição. Venezuela e Brasil, nos estados do Pará, Amazonas, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte,
Paraíba, Pernambuco, Bahia, Alagoas, Sergipe, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro (Silva et al.,
2010; Cordeiro et al., 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro do Agenor, 08/04/2006, E. Melo et al. 4353 (HUEFS); morro das
Tocas, 30/03/1996, E. Melo et al. 1531 (HUEFS, SP). Itaberaba: morro Itibiraba, 18/02/2006, C.D.E. Lima et al. 33
(HUEFS).

19. Dalechampia brasiliensis Lam., Encycl. Menth. 2: 258. 1786. (Fig. 31R).
Erva volúvel, monóica; ramos pubescentes, indumento de tricomas filiformes, urticantes. Folhas 3-

lobadas; lâmina 4-6,5 x 2-2,5 cm, ápice agudo, base obtusa ou cordada, membranácea, estipelas na base do
limbo; pecíolo 5-6 cm, pubescente, estípulas ca. 4 mm, pubescentes. Inflorescência em pseudantos axilares,
brácteas involucrais 2, verde-claras, 3-lobadas, 0,5-1,5 x 0,5-1 cm, margem serrilhada, base cordada. Flores
branco-esverdeadas; flores estaminadas monoclamídeas ca. 7, lobos do cálice 4, ovais, agudos, estames ca.
20; flores pistiladas monoclamídeas, 3, lobos do cálice 10, linear-lanceolados, ovário 3-locular, lóculos 1-
ovulados, estilete 1, dilatado no ápice. Fruto imaturo oblongo, ca. 5 mm compr., pubescente, com sépalas e
estilete persistentes, sementes globosas, ca. 3 mm, verruculosas.

Distribuição. Espécie nativa das florestas estacionais e pluviais em Pernambuco, Minas Gerais, Bahia,
Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, em Caatinga e Mata Atlântica (Webster & Armbruster 1991;
Maya-L & Secco, 2012). Encontrada na mata da base e encosta dos inselbergues.

Material examinado: Brasil, Bahia, Feira de Santana: inselbergue do km 4, 08/04/2003, A.K.A. Santos et al. 61
(HUEFS); Monte Alto, 14/09/2004, S.F. Conceição et al. 19, 48 (HUEFS); 02/12/2003, J. Carvalho-Sobrinho et al.
175 (HUEFS); 07/04/2005, A.P.L. Couto et al. 36, 76 (HUEFS). Iaçu: morro da Garrafa, 22/02/1997, E. Melo et al.
2050 (HUEFS, SP). Itatim: morro do Agenor, 04/1996, fr., F. França et al. 1537 (HUEFS, SP); 31/03/1996, fr., E. Melo
et al. 1557 (HUEFS, SP); morro do Bastião, 26/01/1997, fr., E. Melo et al. 1968 (HUEFS, SP); morro das Tocas, 27/
01/1996, fr., F. França et al. 1506 (HUEFS, SP). Milagres: morro Pé de Serra, 16/03/1997, fl., F. França et al. 2185
(HUEFS, SP).

20. Dalechampia coriacea Klotzsch ex Müll. Arg., Linnaea 34: 223. 1865. (Fig. 31S).
Trepadeira volúvel, monóica; ramos pubescentes, indumento de tricomas filiformes, urticantes. Fo-

lhas simples, alternas, com estípulas; lâmina 2-7 x 1,5-3,5 cm, oval-lanceolada, ápice agudo, obtuso ou
acuminado, base obtusa ou subcordada, cartácea ou subcoriácea, pubescente em ambas as faces, margem
denteada; estípulas ca. 5 mm, caducas; pecíolo 0,5-1 cm, pubescente. Inflorescência em pseudantos axila-
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res, brácteas involucrais 2, verde-claras, bordas franjadas, pedúnculos ca. 2 cm, pubescentes. Flores bran-
co-esverdeadas;  flores estaminadas monoclamídeas ca. 7, lobos do cálice 4, ovais, agudos, estames ca. 20;
flores pistiladas monoclamídeas, 3, lobos do cálice 10, linear-lanceolados, gineceu tricarpelar, 3 estigmas
livres, longos lovário 3-locular, lóculos 1-ovulados, estilete 1, dilatado no ápice. Fruto 5-8 mm, esparsamente
pubescente, estigmas persistentes, sementes globosas, verruculadas, com estriações discretas.

Distribuição. Brasil, Bahia. Endêmica da Bahia, em Caatinga e Mata Atlântica (Webster & Ambruster,
1991; Maya-L & Secco, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itaberaba: morro Itibiraba, 04/06/2005, E. Melo et al. 3900 (HUEFS).

21. Ditaxis desertorum (Müll.Arg.) Pax & K.Hoffm., in A. Engler, Pflanzenr. 4: 147 (6): 62. 1912. (Fig.
31T).

Arbusto monóico, 1,5-4 m alt.; ramos pubescentes, indumento de tricomas malpiguiáceos. Folhas
alternas; lâmina 4-8,5 x 1-2 cm, lanceolada a oblongo-lanceolada, ápice agudo, base cuneada, margem
esparsamente serrilhada, membranácea, face adaxial pubescente a glabrescente, face abaxial densamente
pubescente, alvo-prateada; pecíolo 2-3 mm, pubescenete, estípulas lanceoladas, ca. 2 mm. Inflorescências
em glomérulos axilares. Flores branco-esverdeadas, diclamídeas, pediceladas; flores estaminadas com lo-
bos do cálice linear-lanceolados, pétalas espatuladas, disco segmentado, estames 10, unidos; flores pistiladas
diclamídeas, lobos do cálice e pétalas linear-lanceolados, disco segmentado, ovário 3-locular, lóculos 1-
ovulados, estiletes 3, unidos na base, 2-fidos, achatados no ápice. Fruto cápsula globosa, 6-7 mm, pubescente,
sementes globosas, ca. 5 mm, desprovidas de carúncula.

Distribuição. Ocorre nas Antilhas e Brasil, no Nordeste (Steinmann, 2012). Espécie coletada na mata
da base e encostas dos inselbergues.

Material examinado: Brasil. Bahia, Iaçu: morro da Garrafa, 22/02/1997, fl., fr. E. Melo et al. 2048 (HUEFS, SP).
Itaberaba: morro Itibiraba, 05/06/2006, E. Melo et al. 3921, 3927, (HUEFS); Itatim, 25/01/1997, fl., fr., E. Melo et al.
1946 (HUEFS, SP); morro das Tocas, 31/08/1996, fl., F. França et al. 1779, 1787, 1789 (HUEFS, SP); morro do Leão,
26/10/1996, fl., fr., F. França et al. 1927 (HUEFS, SP); morro da Torre, 10/11/1996, E. Melo et al. 1839 (HUEFS, SP);
morro da Quixaba, 14/12/1996, E. Melo et al. 1858, 1861 (HUEFS, SP).

22. Euphorbia comosa Vell., Fl. flum. 5: 202. 1829. (Fig. 32A).
Erva anual, 0,5-1,5 m alt.; ramos glabros. Folhas alternas, tornando-se opostas junto à inflorescência;

lâmina 5-7 x 3-4 cm, oboval, mucronadas no ápice, base atenuada, membranácea; pecíolo 1-2 cm, estípulas
inconspícuas. Inflorescências espiciformes, terminais, geralmente aos pares, brácteas vistosas, verde-cla-
ras, suborbiculares, conduplicadas, dispostas imbricadamente ao longo da raque, ca. 0,5 cm, apiculadas no
ápice, com nervuras bem evidentes, ciátios com 4 nectários, apêndices petalóides truncados, reflexos na
porção distal; flores estaminadas 15-20; flor pistilada com estiletes inteiros, capitados. Fruto cilíndrico, ca. 3
mm, sementes cilíndricas, angulosas, densamente verruculosas, carúncula estipitada.

Distribuição. Espécie encontrada na América do Sul, na Venezuela, Colômbia, Bolívia, Argentina e
Brasil, nos estados de Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro (Berry, 1999;
Steinmann, 2012). Coletada na mata da base e vegetação arbustiva da encosta.

Material examinado: Brasil, Bahia, Milagres: morro Pé de Serra, 16/03/1997, F. França et al. 2168 (HUEFS, SP).

23. Euphorbia flaviana Carn.-Torres & Cordeiro, Syst. Bot. 37 (3); 688-693. 2012. (Fig. 32B).
Subarbusto cactiforme, glabro, 0,3-1 m alt.; ramos verticilados, modificados em cladódios cilíndricos,

acinzentados a avermelhados nas partes jovens. Inflorescências terminais, ciátios solitários a geminados,
brácteas inconspícuas, amareladas, lanceoladas, agudas no ápice, margens ciliadas, brácteolas triangulares,
também ciliadas, avermelhadas, ciátio com 5 nectários desprovidos de apêndices. Flores esverdeadas;  flo-
res estaminadas não observadas; flores pistiladas com 3 estiletes, 2-fidos. Fruto globoso, ca. 3 mm, semen-
tes globosas, verruculosas, desprovidas de carúncula.

Distribuição. No Brasil a espécie é conhecida apenas para o estado da Bahia. Ocorre na Caatinga
sobre afloramentos rochosos da região de Itatim, Jacobina e Milagres. Coletada no alto dos morros e encos-
tas. A espécie distingue-se por apresentar nectários desprovidos de apêndices, diferente de todas as espé-
cies cactiformes brasileiras de Euphorbia (Carneiro-Torres et al., 2012).
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Material examinado: Brasil, Bahia, Itatim: morro das Tocas, 20/04/1996, F. França et al. 1601 (HUEFS, SP).
Milagres: morro Pé de Serra, 15/03/1997, F. França et al. 2151 (HUEFS, SP).

24. Euphorbia heterodoxa Müll.Arg., Fl. bras. 11 (2): 701. 1874. (Fig. 32C).
Erva cactiforme, perene, glabra, até 1,5 m alt.; bastante ramificada, ramos modificados em cladódios

cilíndricos, 2-5 mm diâm., verde-amarelados. Folhas presentes apenas no ápice dos ramos; lâmina 1,5-2 x 1
cm, oval, ápice mucronado, base atenuada, membranácea; pecíolo 1-2 mm. Inflorescências espiciformes,
terminais, ciátios terminais, 1-2 cm, brácteas suborbiculares, conduplicadas, dispostas imbricadamente na
raque, ciátios com 4 nectários, apêndices petalóides truncados, reflexos na porção distal. Flores esverdeadas;
flores estaminadas não observadas; flor pistilada com 3 estiletes, 2-fidos. Fruto cilíndrico, ca. 3 mm, semen-
tes cilíndricas, angulosas, densamente verruculosas, carúncula estipitada.

Distribuição. A espécie é endêmica da Caatinga no estado da Bahia (Govaerts et al., 2000; Steinmann,
2012). Coletada na encosta do morro. Os ciátios, flores, frutos e sementes de E. heterodoxa são pratica-
mente iguais aos de E. comosa, diferindo apenas nos estiletes que são inteiros nessa espécie.

Material examinado: Brasil. Bahia. Itaberaba: morro Itibiraba, 05/06/2006, E. Melo et al. 3911 (HUEFS); 22/10/
2005, E. Melo et al. 4126 (HUEFS). Itatim: morro do Leão, 26/10/1996, fr., F. França et al. 1940 (HUEFS, SP).
Milagres: morro Pé de Serra, 16/03/1997, F. França et al. 2182 (HUEFS, SP).

25. Euphorbia hyssopifolia L., Syst. Nat. 10 (2): 1048. 1759. (Fig. 32D).
Erva monóica, ereta 10-40 cm alt.; ramos glabros, com látex leitoso. Folhas opostas; lâmina 2-5 x 1-

3 mm, oval ou oblonga, ápice apiculado, base arredondada, assimétrica, margem serrilhada, membranácea,
esparsamente pubescente; pecíolo ca. 1 mm, estípulas interpeciolares. Inflorescências axilares, em ciátios
solitários, nectários 4, orbiculares ou largo-elípticos, apêndices petalóides, obcônicos, alvos; flores estaminadas
aclamídeas, 20, com 1 único estame; flor pistilada única, central, aclamídea, com ovário piloso, estiletes 3, 2-
fidos. Fruto cápsula globosa, ca. 1mm compr., pubescente, estiletes persistentes, sementes oblongas, angu-
losas, com costas transversais, desprovidas de carúnculas.

Distribuição. Desde os Estados Unidos até a Argentina. Segundo Kissmann & Groth (1999) a espé-
cie ocorre em toda a América. No Brasil ocorre no Amapá, Amazonas, Tocantins, Acre, Paraíba, Bahia,
Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina (Steinmann,
2012).  Encontrada na mata da base e fendas dos inselbergues.

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: Monte Alto, 16/09/2003, Ribeiro et al. 75 (HUEFS). Itaberaba:
morro Itibiraba, 19/03/2006, E. Melo et al. 4320 (HUEFS). Itatim: morro das Tocas, 29/06/1996, E. Melo et al. 1617
(HUEFS); 20/07/1996, F. França et al. 1729 (HUEFS, SP); 27/08/1999, E. Melo et al. 2835 (HUEFS).

26. Euphorbia phosphorea Mart., Reise bras. 2: 612, 726. 1828. (Fig. 32E).
Arbusto cactiforme, perene, bastante ramificado, 1-2,5 m alt.; ramos glabros, modificados em cladódios,

costados, ca. 1,5 cm diâm., com espessa camada de cera sobre a cutícula, verde-amarelados. Folhas pre-
sentes apenas no ápice dos cladódios, sésseis, espatuladas, ca. 5 x 2 mm. Inflorescências laterais, ciátios
sólitarios ou em fascículos, sésseis a subsésseis, brácteas 2, 6-8 mm, vináceas, nectários 4, apêndices 2-
corniculados, verruculosos; flores estaminadas 20, flor pistilada com estiletes inteiros. Fruto cápsula
avermelhada, com estiletes persistentes, ca. 3 mm, sementes globosas, lisas, desprovidas de carúncula.

Distribuição. A espécie é encontrada em toda a Bahia e Paraíba (Brandão & Gavilanes, 1994;
Steinmann, 2012). Coletada no topo e encosta dos morros.

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro do Agenor, 14/10/1995, fl., F. França et al. 1401 (HUEFS, SP);
morro das Tocas, 20/04/1996, fl., fr., F. França et al. 1597 (HUEFS, SP). Milagres: morro São Cristovão, R. M.
Harley 19423 (CEPEC).

27. Jatropha mollissima (Pohl) Baill., Adansonia 4: 268. 1864. (Fig. 32F).
Arbusto 2-4 m alt., ramos pubescentes, indumento de tricomas glandulares longo estipitados e sim-

ples. Folhas 5-lobadas; lobo central 6-10 x 3-5 cm, lobos laterais 4-9 x 2-5 cm, lâmina palmado-lobada, ápice
agudo, membranácea, esparsamente ciliada, com tricomas glandulares longo estipitados; pecíolo 4-7 cm,
estípulas 3-4 mm, filiformes, glandulosas. Inflorescência dicásio 7-12 cm; brácteas oblongo-lanceoladas,
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ciliadas. Flores estaminadas com sépalas oblongo lanceoladas, 4-5 x 2-3 mm, agudas, ciliadas; pétalas
espatuladas, 6-10 x 3-5 mm, glabras, rosadas, estames 7; flores pistiladas com sépalas oblongo-lanceoladas,
4 x 3 mm, agudas, ciliadas, pétalas espatuladas, 10 x 6 mm, glabras, vermelhas, ovário glabro. Fruto globoso,
1,5- 2 cm, sementes elípticas, castanhas.

Distribuição. Venezuela e Brasil. Espécie nativa da Caatinga e outras vegetações secas do Nordeste
do Brasil e Mato Grosso (Pax, 1910, Cordeiro & Secco, 2012). Coletada na encosta rochosa em vegetação
arbóreo-arbustiva.

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro do Agenor, 17/12/1995, fl., fr., E. Melo et al. 1425 (HUEFS, SP);
morro da Quixaba, 14/12/1996, fl., E. Melo et al. 1854 (HUEFS, SP); morro das Tocas, 27/01/1996, fl., F. França et
al. 1502 (HUEFS, SP); 25/11/1995, fl., F. França et al. 1431 (HUEFS, SP); morro do Bastião, 25/01/1997, fl., fr., E.
Melo et al. 1933 (HUEFS, SP); morro Pedra Grande, 09/04/2005, M.F. Borba Lins et al. 15 (HUEFS); 01/11/2004,
E. Melo et al. 3745 (HUEFS).

28. Jatropha ribifolia (Pohl) Baill., Adansonia 4: 268.1864. (Fig. 32G).
Arbusto 1-1,5 m alt., ramos pubescentes, indumento de tricomas glandulares curtamente estipitados e

simples. Folhas 3-lobadas; lobo central 3,5-4,5 x 2-3 cm, lobos laterais 3-4 x 1,5-2,5 cm, lâmina palmada,
ápice obtuso, margem densamente ciliada, membranácea, pubescente, com tricomas glandulosos curtamente
estipitados; pecíolo 2,-2,5 cm, estípulas ca. 2 mm, glandulosas. Inflorescência dicásio ca. 5 cm, brácteas
lanceoladas, ciliadas; flores estaminadas com sépalas oblongo-lanceoladas, ca. 2-3 mm,  agudas, pétatas
espatuladas, amarelas, estames 7; flores pistiladas com sépalas oblongo-lanceoladas, 4-5 x 1-3 mm, agudas,
ciliadas, pétalas espatuladas, 5-6 x 3-4 mm, ciliadas na base, creme, ovário glabro. Fruto globoso, ca. 1 cm,
sementes oblongas, purpúreas com manchas negras.

Distribuição. No Brasil ocorre na Bahia e Pernambuco, em Caatinga e Cerrado (Govaerts et al.,
2000;  Cordeiro et al., 2012). Coletada na mata e encosta dos inselbergues.

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro das Tocas, 16/12/1995, fl., fr., E. Melo et al. 1368 (HUEFS, SP);
27/01/1996, fl., fr., F. França et al. 1496 (HUEFS, SP); 14/10/1995, fl., F. França et al. 1375 (HUEFS, SP); morro do
Bastião, 25/01/1997, fr., E. Melo et al. 1953 (HUEFS, SP); Pedra Grande, 01/11/2004, E. Melo et al. 3748 (HUEFS);
10/04/2005, M.F. Borba Lins et al. 48 (HUEFS).

29. Manihot anomala Pohl., Pl. Bras. Icon. Descr. 1: 27. 1827. (Fig. 32H).
Arbusto monoico, 1,5-2,5 m alt.; ramos glabros. Folhas 3-5-lobadas; lobos obovais a panduriformes,

mucronados no ápice, lobo mediano 7-10 x 2-5 cm, os laterais 3-9 x 1,5-4 cm, base cordada, membranácea;
pecíolo 2-10 cm, estípulas lanceoladas, ca. 1mm. Inflorescências em panículas terminais, 6,5-12,5 cm,
pedúnculo 4-8,5 cm; brácteas lanceoladas, agudas; flores monoclamídeas, flores estaminadas 0,5-1,5 cm,
cálice 5-lobado, lobos ovais, emarginados no ápice, estames 10, livres, externos ao disco nectarífero; flores
pistiladas ca. 0,5 cm, sépalas 5, livres, oblongo-lanceoladas, mucronadas no ápice, ovário glabro, envolto na
base pelo disco nectarífero, 3-locular, lóculos 1-ovulados, estiletes 3, inteiros. Fruto 1 x 0,5 cm, cápsula
trilobada, rugosa, sementes globosas, lisas.

Distribuição. Ocorre em toda a região Centro-Oeste do Brasil, também em São Paulo, Pará, Bahia,
Minas Gerais, Paraguai e Argentina (Cordeiro et al., 2012). Coletada na encosta e na mata da base dos
morros.

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: 06/05/2003, A.K.A. Santos et al. 108 (HUEFS); Monte Alto,
02/12/2003, J. Carvalho-Sobrinho et al. 169 (HUEFS); 16/09/2003, P.L. Ribeiro et al. 78 (HUEFS); 05/05/2005, A.P.
Couto et al. 59 (HUEFS). Iaçu: morro da Garrafa, 23/02/1997, fl., fr., E. Melo et al. 2102 (HUEFS, SP); 13/04/1997,
fr., E. Melo et al. 2155 (HUEFS). Itaberaba: morro Itibiraba, 23/10/2005, E. Melo et al. 4132 (HUEFS); 28/08/2005,
A.O. Moraes et al. 68 (HUEFS). Itatim: morro do Agenor, 17/12/1995, fl., E. Melo et al. 1427 (HUEFS, SP); morro
do Bastião, 25/01/1997, fl., E. Melo et al. 1943 (HUEFS, SP); morro da Quixaba, 14/12/1996, fl., E. Melo et al. 1869
(HUEFS, SP); 15/12/1996, fl., E. Melo et al. 1902 (HUEFS, SP). Milagres: morro Pé de Serra, 16/03/1997, fl., fr.,  F.
França et al. 2187 (HUEFS, SP).

30. Maprounea guianensis Aubl., Hist. Pl. Guiane 2: 895. 1775. (Fig. 32I).
Arbusto 1,5-3,5 m alt., monóica, ramos glabros. Folhas alternas, inteiras, simples, sem estípulas; lâmi-

na 4-9 x 2-4 cm, oval, oval-lanceolada ou elíptico-lanceolada, ápice agudo, base obtusa ou subarredondada,
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raro subcordada, membranácea ou cartácea, margem inteira ou diminuto serrilhada, freqüentemente com
um diminuto tricoma no ápice de cada dente, glabra, com glândulas circulares nas bordas, visíveis na face
abaxial; pecíolo ca. 0,5 cm, pubescente, tricoma simples, estípulas ausentes. Inflorescência terminal, espigas
reduzidas a uma ou poucas flores, pedúnculos ca. 5 mm, glabros, brácteas e bractéolas ausentes, flores
monoclamídeas, estaminadas 3-5 por bráctea, cálice 3-lobado, estames 3, livres, anteras vináceas; flores
pistiladas solitárias, dispostas no caule, pouco abaixo da inflorescência estaminada, 3-carpelar, 3-locular,
lóculos 1-ovulados. Fruto cápsula esquizocárpica, subcilíndrico, 0,5-1 cm, semente oblonga, preta, arilo
vermelho.

Distribuição. América tropical, América Central, Guiana, Suriname, Guiana Francesa, Venezuela,
Colômbia, Peru, Bolívia e Basil, nos estados de Amazonas, Piauí, Maranhão, Pará, Roraima, Ceará,
Pernambuco, Bahia, Alagoas, Espírito Santo, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo
e Paraná, em Caatinga e Cerrado (Cordeiro et al., 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: Monte Alto, 14/09/2004, S.F. Conceição et al. 27 (HUEFS).
05/05/2005, A.P.L. Couto et al. 51 (HUEFS).

31. Microstachys corniculata (Vahl)  Fl. Brit. W. I. 49. 1864. (Fig. 32J).
Erva monoica 30-50 cm alt.; ramos pubescentes a glabrescentes. Folhas alternas; lâmina 4-4,5 x 1,5-

2,5 cm, oval-lanceolada a oblongo-lanceolada, ápice agudo a arredondado, base cuneada a subcordada,
margem serrilhada, membranácea, pubescente em ambas faces; pecíolo 1-2 cm, pubescente, estípulas tri-
angulares, ca. 1mm. Inflorescências em espigas opostas às folhas, brácteas triangulares, com 2 glândulas
laterais, flores monoclamídeas, estaminadas 3-5 por bráctea, cálice 3-lobado, estames 3, livres, anteras
vináceas; flores pistiladas solitárias, dispostas no caule, pouco abaixo da inflorescência estaminada, ovário
6-12 corniculado, 3-carpelar, 3-locular, lóculos 1-ovulados. Fruto subcilíndrico, 6-12 corniculado, ca. 3 mm,
sementes subcilíndricas, carúncula estipitada.

Distribuição. Esta espécie ocorre em toda a América tropical, desde o México até Argentina. No
Brasil ocorre no Pará, Amazonas, Maranhão, Piauí, Pernambuco, Bahia, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais,
São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina (Cordeiro et al., 2012). Coletada na mata da base do morro.

Material examinado: Brasil. Bahia. Milagres: morro Pé de Serra, 16/03/1997, F. França et al. 2166 (HUEFS, SP).

32. Romanoa tamnoides (A. Juss.) Radcl.-Sm., Kew Bull. 34: 589. 1980. (Fig. 32K).
Erva volúvel, monoica; ramos pubescentes. Folhas alternas, inteiras, desprovidas de estípulas; lâmina

2-6 x 1,5-4,5 cm, cordada, ápice abruptamente acuminado, base cordada, membranácea, face abaxial velutino-
pubescente, com glândulas próximas da margem, face adaxial pubescente, áspera; pecíolo ca. 3 cm,
pubescente. Inflorescências espiciformes, axilares, 2-6 cm, com 2 flores pistiladas na base, brácteas
lanceoladas, flores estaminadas monoclamídeas, subsésseis, ca. 1 mm compr., sépalas 5, livres, estames 10,
livres; flores pistiladas monoclamídeas, pediceladas, ca. 10 mm compr., pedicelo ca. 5mm, ovário piloso, 3-
carpelar, lóculos 1-ovulados, estiletes 1, inteiro, claviforme. Fruto não observado.

Distribuição. Espécie referida para o Brasil, nos estados do Pará, Bahia, Mato Grosso e São Paulo
(Cordeiro & Secco, 2012). Ocorre na mata da base dos morros.

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: Monte Alto, F. França et al. 5073 (HUEFS); 30/06/2005,
A.P.L. Couto et al. 129 (HUEFS). Itatim: morro do Leão, 27/10/1996, fl., F. França et al. 1963 (HUEFS, SP).

33. Sapium glandulosum (L.) Morong, Ann. New York Acad. Sci. 7: 227. 1893. (Fig. 32L).
Árvore ca. 3-5 m alt., monoica; ramos  glabros, com látex leitoso. Folhas alternas, inteiras; lâmina 7-

11,5 x 3-5 cm, elíptica, oblonga a oboval, ápice curtamente acuminado, margem serrilhada, base aguda a
decurrente, membranácea a cartácea; pecíolo 1-2 cm, com um par de glândulas no ápice, canaliculado,
estípulas triangulares, escariosas, ca. 1 mm.  Inflorescências terminais, em espigas, ca. 2-4 cm, raque
carnosa, brácteas triangulares, ciliadas, com 2 glândulas pateliformes na base; flores estaminadas
monoclamídeas, subsésseis, cálice 2-partido, estames 2, unidos na base, flores pistiladas não observadas.
Fruto cápsula septífraga, 3-carpelar, globosa a oboval, séssil, ca. 10 mm,  sementes 3, ovais, desprovidas de
carúncula.
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Distribuição. Região neotropical, com exceção das Grandes Antilhas. No Brasil, ocorre em Roraima,
Amapá, Pará, Amazonas, Tocantins, Acre, Rondônia, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba,
Pernambuco, Bahia, Alagoas, Sergipe, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Minas
Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul (Cordeiro et
al., 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: Monte Alto, 30/09/2003, C. Lucca et al. 24 (HUEFS); 19/05/
2005, A.P.L. Couto et al. 64 (HUEFS). Itatim: morro do Bastião, 25/01/1997, fl., fr., E. Melo et al. 1921 (HUEFS, SP);
morro das Tocas, 27/01/1996, fr., F. França et al. 1522 (HUEFS, SP); Pé de Serra, 25/10/1997, F. França et al. 2430,
2431 (HUEFS).

34. Tragia volubilis L., Sp. pl. 2: 980. 1753. (Fig. 32M).
Erva volúvel; ramos pubescentes, indumento de tricomas urticantes e simples. Folhas alternas, sim-

ples; lâmina 2-2,5 x 0,5-1 cm, oval-lanceolada a linear-lanceolada, ápice acuminado, base truncada a cuneada,
margem serreada; pecíolo 0,5-1,5 cm, estípula oval-lanceolada a triangular. Inflorescência axilar, 1-1,5 cm,
recoberta unicamente por tricomas simples. Flores verde-vináceas; flores estaminadas verde-vináceas, dis-
postas solitariamente em cada bráctea, ca. 1 mm, pedicelo ca. 0,5 mm, sépalas 3, estames 2, com filetes
cilíndricos; flor pistilada 1 na base da inflorescência, ca. 1 mm, sépalas 5, oblongo-lanceoladas, ovário piloso,
estiletes lisos. Fruto 3-lobado, ca. 3 x 6 mm, sementes globosas, ca. 2 mm.

Distribuição. Esta espécie ocorre desde o Trópico de Câncer até a Argentina (Mulgura de Romero,
1991). No Brasil ocorre em Rondonia, Bahia e São Paulo (Maya-L. & Secco, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: Monte Alto, 07/04/2005, A.P.L. Couto et al. 29 (HUEFS). 09/
10/2004, S.F. Conceição et al. 69 (HUEFS). Iaçu: morro do Coité/Navio, 25/01/1997, fl., .E. Melo et al. 1924
(HUEFS, SP). Itatim: morro das Tocas, 27/01/1996, fl., fr., F. França et al. 1525 (HUEFS, SP); morro do Agenor, 17/
12/1995, E. Melo et al. 1393 (HUEFS, SP). Milagres: morro Pé de Serra, 16/03/1997, fl., F. França et al. 2169
(HUEFS, SP). 15/03/1997, F. França et al. 2137 (HUEFS, SP).

FABACEAE

Efigênia de Melo, Flávio França & Luciano Paganucci de Queiroz

Chave de identificação para as espécies

1. Flor gamopétala, actinomorfa, corola tubulosa ou campanulada, prefloração valvar
2. Folhas paripinadas, raque alada. Legume bacáceo ................................................... 25. Inga laurina
2’. Folhas bipinadas. Raque não alada. Fruto não bacáceo

3. Até 10 estames
4. Frutos craspédios, artículos monospérmicos

5. Flores em espigas ou racemos. Árvores ou arbustos
6. Ramos sem acúleos ou glândulas. Flores em espigas rosadas ou lilases. Cálice com lobos
agudos. Fruto 4 mm larg. ............................................................... 31. Mimosa gemmulata
6’. Flores em espigas brancas

7. Ramos viscosos com acúloes e glândulas. Cálice com lobos incurvados. Fruto 0,5-1
cm larg. ...................................................................................... 33. Mimosa tenuiflora
7’. Ramos com acúleos, sem glândulas. Cálice com lobos eretos. Fruto 5 mm larg. .....
....................................................................................................... 30. Mimosa arenosa

5’. Flores em glomérulos. Ramos quadrangulares, com acúleos recurvados. Glomérulos lilases
ou rosados. Frutos não se separando em artículos monospérmicos ..........................................
.......................................................................................................... 32. Mimosa quadrivalvis

4’. Frutos não craspédios
8. Árvores. Frutos com margem ondulada, abrindo-se por ambas as valvas. Sementes aladas
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9. Lâmina do folíolo com 1,5-3 cm de largura. Flores em racemos ou espigas vináceas ....
........................................................................................... 34. Parapiptadenia blanchetii

9’. Lâmina do folíolo com 0,5-1 cm de largura. Flores em glomérulos brancos ...................
............................................................................................. 3. Anadenanthera colubrina

8’. Subarbustos ou arbustos de pequeno porte. Frutos lineares, plano-compresso, com margem
plana. Sementes não aladas ............................................... 17. Desmanthus pernambucanus

3’. Mais de 10 estames
10. Estames livres

11. Folhas com 5-10 pares de folíolos, estípulas foliáceas, ovais, com base cordada, 1-1,5 cm,
caducas. Legume com 1-1,5 cm de largura....................................... 43. Senegalia bahiensis
11’. Folhas com 10-20 pares de folíolos, estípulas lineares ou subuladas, até 3 mm, caducas.
Legume com 2-3 cm de largura .....................................................44. Senegalia langsdorffii

10’. Estames conados em tubo
12. Frutos deiscentes, lineares, com margem reta, espessada, valvas ligeiramente dilatadas
sobre as sementes. ............................................................................... 2. Albizia polycephala
12’. Frutos indeiscentes, reniformes, com margem sinuosa ......................................................
.......................................................................................... 20. Enterolobium contortisiliquum

1’. Flor dialipétala, zigomorfa, corola com prefloração imbricativa
13. Pétala superior diferenciada ou não, disposta mais internamente que as demais, geralmente não
encobrindo o gineceu

14. Árvores. Estames com anteras rimosas
15. Flores brancas ou levente rosadas

16. Folhas bifolioladas
17. Folíolos concrescidos

18. Ramos frequentemente com espinhos. Flores com uma pétala mais larga que as
demais. Fruto 8-10 cm compr., ápice apiculado .......................... 4. Bauhinia catingae
18’. Ramos sem espinhos. Flores com todas as pétalas de mesma largura. Fruto 11-15
cm compr., ápice não apiculado ............................................... 5. Bauhinia subclavata

17’. Folíolos não concrescidos
19. Flores sem pétalas. ..................................................23. Guibourtia hymenaeifolia
19’. Flores com pétalas. Frutos deiscentes, com apenas uma semente. .........................
............................................................................................... 35. Peltogyne pauciflora

16’. Folhas com dois pares de folíolos opostos, dísticos. Frutos com 1-3 sementes .................
.................................................................................................. 22. Goniorrhachis marginata

15’. Flores amarelas
20. Flor com estandarte não diferenciado das demais pétalas. Fruto samaróide,  com duas
sementes........................................................................................... 36. Peltophorum dubium
20’. Flor com estandarte diferenciado, em forma, cor ou consistência. Fruto legume

21. Folíolos alternados, peciolados, base assimétrica. Fruto 8-10 cm compr., ápice apiculado
............................................................................................. 41. Poincianella pyramidalis

21’. Folíolos opostos, sésseis, base não assimétrica. Fruto 3-5 cm compr., ápice não apiculado
........................................................................................................ 40. Poeppigia procera

14’. Ervas, arbustos ou subarbustos. Estames com anteras poricidas
23. Pedicelos ou pedúnculos com duas bractéolas

24. Ramos viscosos. Folhas com dois pares de folíolos. Inflorescências terminais. Fruto com
valvas espiraladas

25. Arbusto 1,5-3 m. Legume 6-7 mm larg. .............................  12. Chamaecrista belemii
25’. Ervas até 30 cm. Legume 3-4 mm larg. . ....................... 11. Chamaecrista amiciella
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24’. Ramos não viscosos. Folhas com um ou vários pares de folíolos Inflorescências axilares.
Fruto com valvas retas ou espiraladas

26. Folhas com apenas um par de folíolos obovais, sem nectários ......................................
........................................................................................... 15. Chamaecrista rotundifolia

26’. Folhas com vários pares de folíolos oblongos ou lineares
27. Folhas com 10-20 pares de folíolos. Flores isoladas extra-axilares ..........................
........................................................................................... 14. Chamaecrista nictitans

27’. Folhas com mais de 20 pares de folíolos. Flores isoladas axilares ..........................
........................................................................................... 13. Chamaecrista flexuosa

23’. Pedicelos ou pedúnculos sem bractéolas
28. Folhas com dois pares de folíolos. Nectário único, localizado entre o primeiro para de
folíolos. .......................................................................................... 46. Senna macranthera
28’. Folhas com mais de dois pares de folíolos, com ou sem nectários

29. Fruto cilíndrico
30. Folhas sem nectários ........................................................ 49. Senna spectabilis
30’. Folhas com um nectário no primeiro par de folíolos. .......... 48. Senna pendula

29’. Fruto plano-compresso
31. Folhas com 10 pares de folíolos. Racemos bifloros. Fruto 5 mm larg. ................
............................................................................................... 45. Senna aversiflora
31’. Folhas com 3 pares de folíolos. Racemos com mais de duas flores. Fruto 3 mm
larg. ......................................................................................... 47. Senna obtusifolia

13’. Pétala superior diferenciada, disposta mais externamente que as demais, geralmente encobrindo o
gineceu

32. Árvores
33. Folhas trifolioladas. Ramos com tricomas estrelados e acúleos retos ou curvos. Pétalas vermelhas
ou alaranjadas. ........................................................................................... 21. Erythrina velutina
33’. Folhas pentafolioladas ou imparipinadas. Ramos sem tricomas estrelados e sem acúleos

34. Flores amarelas. Fruto samaróide com ala marginal e núcleo central ................................
................................................................................................. 38. Platymiscium floribundum
34’. Flores não amarelas. Frutos não samaróides ou se samaróides, com ala unilateral ou bilateral

35. Estames livres
36. Fruto samaróide com ala unilateral, núcleo com uma semente. ................................
.......................................................................................... 25. Luetzelburgia purpurea

36’. Fruto legume plano-compresso, não expandido em alas, várias sementes ..............
............................................................................................... 6. Bowdichia virgilioides

35’. Estames conados em tubo diadelfo
37. Folíolos alternos. Frutos com margem espessada ligeiramente expandida ...............
....................................................................................................... 39. Poecilanthe ulei

37’. Folíolos opostos. Frutos sem margem espessada
38. Flor sem pétalas. Frutos oblongos, não samaróides, com uma ou duas sementes
ariladas ..................................................................................... 52. Swartzia apetala
38’. Flor com pétalas. Frutos indeiscentes, sâmaras com ala bilateral assimétrica

39. Folhas com até 13 folíolos, com ápice acuminado, sem diferenciação de tamanho,
brácteas não imbricadas. ....................................... 26. Machaerium acutifolium
39’.Folhas com mais de 30 folíolos, os medianos ligeiramente maiores e
decrescentes em ambas as direções, brácteas imbricadas ...................................
....................................................................................... 28. Machaerium hirtum

32’. Ervas, arbustos, subarbustos, trepadeiras ou lianas volúveis
40. Ervas, subarbustos ou arbustos
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41. Fruto lomento indeiscente
42’. Folhas trifolioladas. Lomento com artículos rostrados

43. Ramos glandulosos viscosos, estípulas adnadas ao pecíolo. Artículo terminal com
rostro giboso, espiralado ......................................................... 51. Stylosanthes viscosa
43’. Ramos escabrosos, não glandulosos viscosos, estípulas não adnadas. Artículo terminal
com rostro em forma de gancho, não espiralado..................... 50. Stylosanthes scabra

42’. Folhas com 4 ou mais folíolos. Lomento com artículos sem rostro
44. Folhas com 4 folíolos. Flores isoladas. Lomento 9-15 articulado, não echinado.......
.................................................................................................... 54. Zornia myriadena

44’. Folhas com mais de 15 folíolos. Flores em racemos. Lomento 1-3 articulado, artículos
sem rostro. .............................................................................. 1. Aeschynomene martii

41’. Fruto legume deiscente
45. Fruto não arqueado, 1-1,5 cm larg. .................................... 16. Crotalaria holosericea
45’. Fruto  arqueado, 2-3 mm larg. ......................................... 25. Indigofera suffruticosa

40’. Lianas, trepadeiras ou volúveis
46. Folhas com 4 pares de folíolos ou mais. Fruto lomento indeiscente, não compresso, 2 mm
larg., artículos retangulares, atenuados nas extremidades. ............10. Chaetocalyx scandens
46’. Folhas trifolioladas

47. Flores ressupinadas, estandarte em posição inferior
48. Cálice campanulado, lacínios filiformes, desiguais. Legume com ápice rostrado

49. Pétalas lilases a roxas, estandarte calcarado no dorso. .......................................
...................................................................................... 9. Centrosema brasilianum
49’. Pétalas vermelhas, estandarte não calcarado no dorso. . ...................................
............................................................................................ 37. Periandra coccinea

48’. Cálice bilabiado, lábio superior maior que o inferior, lábio inferior trilobado
50. Fruto com 2,5-3 cm larg. Folíolos glabros. .................  8. Canavalia parviflora
50’. Fruto com 1,5-2 cm larg. Folíolos pubescentes ao menos na margem ...............
......................................................................................... 7. Canavalia brasiliensis

47’. Flores não ressupinadas, estandarte em posição superior
51.  Flores maiores que 1 cm

52. Flores 1-1,5 cm, carena com margem não serreada, nem incurvada, estandarte
com a base não auriculada. Fruto com menos de 1,5 cm larg.

53. Flores com carena não torcida, alas espatuladas, torcidas. Fruto 1-2 mm larg.
...................................................................................... 29. Macroptilium martii
53’. Flores com carena torcida, alas oblongas, não torcidas. Fruto 3-4 mm larg. .
.........................................................................53. Ancistrotropis peduncularis

52’. Flores 1,5-3 cm, carena triangular e encurvada, estandarte com base auriculada.
Fruto com mais de 1,5 cm larg.

54.  Fruto com indumento tomentoso canescente ....... 18. Dioclea grandiflora
54’. Fruto com indumento áspero e ferruginoso ............... 19. Dioclea violacea

51’. Flores 5-6 mm, estandarte subulado, não caloso. Fruto 3-5 mm, legume plano-
compresso, espatulado, base curvada, margem sinuosa ........... 42. Rhynchosia minima

01. Aeschynomene martii Benth., in Mart., Fl. bras. 15 (1): 62. 1859. (Fig. 33A).
Arbusto 1,5-4 m alt.; ramos pubescentes, não viscosos, não espinescentes. Folhas compostas pinadas,

com estípulas; 16-30 pares de folíolos alternos, 5-8 x 2-3 mm; lâmina oblonga, ápice obtuso-arredondado,
mucronado, base subtruncada, assimétrica, membranácea, margem inteira, facea adaxial glabra, abaxial
pubérula; pecíolo ca. 5 mm, glabro, estípulas ca. 5 mm, raque pubérula, sem glândulas. Inflorescência axilar,
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racemos reduzidos a poucas flores, pedicelos ca. 1 cm, brácteas e bractéolas inconspícuas. Flores amarelas,
1-1,5 cm, zigomorfas, pentâmeras, sépalas campanuladas, lacínios lanceolados, desiguais, pétalas unguiculadas,
estandarte com nervuras vináceas, 10 estames livres, iguais, inclusos, filetes alargados na base, anteras
bitecas, rimosas, dorsifixas, gineceu sem ginóforo, estilete curvo, ápice recurvado, estigma capitado, ovário
pubescente nas bordas, óvulos vários. Fruto 2-4,5 cm, lomento com 1-3 artículos oblongos, achatados,
papiráceos, glabros, marrons, sementes não vistas.

Distribuição. Espécie endêmica da Caatinga, desde o sul de Pernambuco até o norte de Minas Gerais
(Queiroz, 2009).

Material examinado: Brasil. Bahia. Iaçu: morro da Garrafa, 12/12/2008, E. Melo et al. 6065 (HUEFS).

02. Albizia polycephala (Benth.) Killip ex Record, Trop. Woods 63: 6. 1940. (Fig. 33B).
Arvoreta 4-5 m alt.; ramos pubérulos, sem acúleos. Folhas compostas bipinadas paripinadas, sem

estípulas; 15-30 pares de folíolos opostos, sésseis, lâmina 0,8-1 x 0,2-0,3 cm, oblonga, ápice agudo ou obtuso,
base truncada, simétrica, cartácea, pubérula, margem revoluta; pecíolo curto, 0,5-1 cm, pubérulo, raque sem
nectários extra-florais no pecíolo, estípulas ausentes, sem parafilídios. Inflorescência terminal, paniculada,
10-15 cm, glomérulos hemisféricos, densifloros, pedúnculos 1,5-2 cm, pubérulos, pedicelos nulos, brácteas e
bractéolas escamiformes, curvas, pubérulas, peristentes. Flores brancas ou branco-esverdeadas, 0,5-0,8
cm, actinomorfas, pentâmeras, sépalas campanuladas, lubo pubérulo, corola campanulada, tubo glabro ou
pubérulo, estames numerosos, filetes ligados na base, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, gineceu sem
ginóforo, estilete reto, glabro, estigma punctiforme, ovário glabro, óvulos poucos, placentação parietal sutural.
Fruto 4-10 x 0,8-1,5 cm, legume linear, plano-compresso, glabro, deiscência tardia passiva, bivalvar, valvas
papiráceas, ligeiramente dilatadas sobre as sementes, margem espessada, sementes obovóides, não resino-
sas, pleurograma fechado em forma de O.

Distribuição. Ocorre em Caatingas, Mata Atlântica e transicionais, do Nordeste do Brasil e Minas
Gerais. Também em restingas do Rio de Janeiro e sul da Bahia (Queiroz, 2009).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itaberaba, morro Itibiraba, 19/03/2006, E. Melo et al. 4328 (HUEFS).

03. Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan, Kew Bull. 10 (2): 182. 1995. (Fig. 33C).
Árvore 15-20 m alt., ramos glabros. Folhas alternas, dísticas, compostas bipinadas com estípulas; 40-

60 pares de folíolos opostos, lâmina 2-4,5 x 0,5-1 cm, oblonga, ápice acuminado, base truncada, assimétrica,
membranácea, margem inteira, glabra, tricomas alaranjados na axila dos folíolos, uma glândula alaranjada
no par de folíolos basais; pecíolo longo, 1,5-3 cm, glabro, estípulas 1-3 mm, subuladas, pubescentes, caducas,
raque com nectários extra-florais. Inflorescência terminal, paniculada, glomérulos brancos, 5-8 cm, densifloros,
pedúnculos 2-3 cm, pedicelos longos, 1,5-2,5 cm, pubescentes, brácteas 5-8 mm, oval-lanceoladas, bractéolas
oblongas, pubescentes. Flores brancas ou levemente amareladas, 5-8 mm, pentâmeras, sépalas campanuladas,
tubo glabro, corola infundibuliforme, tubo glabro, lacínios eretos, 10 estames férteis, filetes livres ou ligados
na base, exclusos, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, com glândulas caducas, gineceu com ginóforo pre-
sente, estilete curvado, glabro, estigma punctiforme, ovário glabro, óvulos vários, placentação parietal sutural.
Fruto 15-30 x 1,5-2 cm, folículo plano-compresso, deiscente, bivalvar, valvas coriáceas, superfície lisa, mar-
gem ligeiramente sinuosa, sementes elipsóides, não resinosas, pleurograma em forma de U.

Distribuição. Ocorre principalmente em florestas estacionais, distribuindo-se ao longo das bacias dos
rios Paraguai e Paraná, no sul do Brasil, nordeste da Argentina, sudeste da Bolívia. Em florestas subandinas,
ao noroeste da Argentina, sudoeste da Bolívia, Sul do Equador. Em Caatinga do nordeste do Brasil, do
Maranhão até Minas Gerais (Queiroz, 2009).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: inselbergue Monte Alto, 19/03/2006, E. Melo et al. 4331
(HUEFS). Itatim: morro das Tocas, 25/11/1995, F. França et al. 1426 (HUEFS); 27/01/1996, F. França et al. 1495
(HUEFS).

4. Bauhinia catingae Harms, Bot Jahrb. 42: 109. 1908. (Fig. 33D).
Arbusto ou arvoreta, 2,5-3 m alt.; ramos pubescentes, frequentemente armado com um par de espi-

nhos. Folhas compostas bifolioladas, sem estípulas; folíolos concrescidos; lâmina 2-4 x 2,5-3 cm, oval ou
oblonga, ápice obtuso, base subcordada ou truncada, cartácea ou subcoriácea, margem inteira, pubescente
em ambas as faces, com glândulas punctiformes marrons; pecíolo 1-1,5 cm, pubescente. Inflorescência
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terminal, reduzida a flores isoladas, pedúnculos e pedicelos 1-1,5 cm, pubescentes, brácteas caducas, bractéolas
escamiformes, diminutas, ca. 5 mm, pubescentes, persistentes. Flores brancas, branco-esverdeadas ou ver-
de-amareladas, 3-4 cm, zigomorfas, pentâmeras, sépalas espatáceas, pétalas obovais, 1 pétala mais larga
que as demais, 10 estames férteis, livres, filetes curvos no ápice, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, gineceu
com ginóforo presente, estilete reto, com tricomas glandulares, estigma punctiforme, ovário glabro, óvulos
vários, placentação parietal sutural. Fruto 10-15 x 1,5 cm, legume plano-compresso, obovóide-linear, ápice
apiculado, deiscente, bivalvar, valvas coriáceas, superfície lisa, pubescente, com glândulas punctiformes
marrons, sementes ovóides, não resinosas.

Distribuição. Espécie altamente polimórfica distribuída na América do Sul. No Brasil, ocorre nos
estados de Ceará, Piauí, Pernambuco, Bahia, Goiás e Minas Gerais, em Caatinga e Cerrado (Queiroz,
2009).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro Pedra Grande, 10/04/2005, M.F. Borba Lins et al. 40 (HUEFS).
Feira de Santana: Monte Alto, 19/09/2004, Grupo Monte Alto 5 (HUEFS).

5. Bauhinia subclavata Benth., in Mart., Fl. bras. 15 (2): 188. 1870.
Arbusto ou arvoreta, 2,5-3,5 m alt.; ramos pubescentes ou glabrescentes. Folhas compostas bifolioladas,

com estípulas, folíolos concrescidos; lâmina 3-8 x 2,5-5 cm, oval ou oblonga, ápice obtuso, base obtusa
coriácea ou subcoriácea, margem inteira, pubérula ou pubescente; pecíolo longo, 1,5-2,5 cm, glabro, estípulas
escamiformes, raque pubescente ou pubérula. Inflorescência terminal, 5-15 cm, pseudoracemos laxifloros,
pedúnculos 3-5 cm, pedicelos ca. 0,5-1 cm, glabros, brácteas caducas, bractéolas diminutas, ca. 5 mm,
persistentes, pubescentes. Flores brancas, branco-esverdeadas ou verde-vináceas, 4-6 cm, zigomorfas,
pentâmeras, sépalas conadas,  persistentes, concrescidas ao tubo estaminal, lacínios torcidos na antese,
pétalas iguais, lineares, 10 estames exclusos, porção livre vinácea, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas,
gineceu sem ginóforo, estilete falcado, pubescente, estigma punctiforme, ovário pubescente, óvulos vários,
placentação parietal sutural. Fruto 10-15 x 1,5 cm, legume plano-compresso, ápice não apiculado, deiscente,
pubérulo, valvas coriáceas, sementes ovóides, não resinosas.

Distribuição. Ocorre no Nordeste do Brasil, no Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba,
Pernambuco e Bahia, em Caatinga, Cerrado e Florestas Estacionais (Queiroz, 2009).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro das Tocas, 05/12/1996, E. Melo et al. 1448 (HUEFS), morro do
Agenor, 31/03/1996, E. Melo et al. 1560 (HUEFS); 21/04/1996, F. França et al. 1629 (HUEFS); morro do Leão, 29/
09/1996, F. França et al.1862 (HUEFS); morro Pé de Serra, 26/10/1996, F. França et al. 1922 (HUEFS); 15/03/1997,
F. França et al. 2157 (HUEFS);  morro do Bastião, 21/03/1997, E. Melo et al. 1971 (HUEFS); Iaçu: morro da
Garrafa, 23/02/1997, E. Melo et al. 2101 (HUEFS).

6. Bowdichia virgilioides Kunth, Nov. Gen. Sp. 6: 376. 1823. (Fig. 33E).
Árvore, 5-15 m alt.; ramos pubescentes, inermes. Folhas compostas imparipinadas, com estípulas; 7-

20 pares de folíolos opostos ou sub-opostos, 3,5-6 x 1-2 cm, lâmina oblonga ou oblongo-lanceolada, ápice
obtuso-emarginado, base obtusa ou obtuso-arredondado, simétrica, coriácea, margem inteira, revoluta,
pubescente na face abaxial; pecíolo 1-1,5 cm, pubescente, estípulas escamiformes, 5 mm, raque pubescente,
sem glândulas, parafilídios ausentes. Inflorescência terminal, 20-30 cm, paniculada, densiflora, pedúnculos
curtos ca. 1 mm, pedicelos 1 mm, pubescentes, brácteas e bractéolas diminutas, coriáceas, escamiformes.
Flores roxas, 1-1,5 cm, zigomorfas, pentâmeras, cálice campanulado, lacínios iguais, pétalas unguiculadas,
pétalas alares mais curtas que as demais, estandarte alargado, com bordas franjadas, 10 estames livres,
iguais, inclusos, filetes alargados na base, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, gineceu com ginóforo presen-
te, estilete curvo, ápice recurvado, estigma capitado, ovário pubescente nas bordas, óvulos vários, placentação
parietal sutural. Fruto 4-5 x 0,8-1 cm, legume plano-compresso, deiscente, valvas papiráceas, lisas, glabras,
marrons, estilete persistente, sementes oblongas, castanhas, sem arilo.

Distribuição. América do Sul, Bolívia, Venezuela, Colômbia e Brasil, nos estados de Acre, Rondônia,
Roraima, Amapá, Amazonas, Pará, Tocantins, Maranhão, Rio Grande do Norte, Paraíba, Sergipe, Bahia,
Pernambuco, Piauí, Ceará, Alagoas, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas
Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná (Lorenzi, 1992, Almeida et al. 1998). Na Bahia,
ocorre em  Cerrado e Mata Atlântica. Na área, foi coletada na mata da base do inselbergue morro do
Cruzeiro, área de Caatinga limítrofe com a Mata Atlântica.

Material examinado: Brasil. Bahia. Santa Terezinha: morro do Cruzeiro, 29/10/1995, E. Melo et al. 1354 (HUEFS).
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7. Canavalia brasiliensis Mart. & Benth., Comm. Leg. Gen.: 71. 1837. (Fig. 33E).
Trepadeira; ramos glabros ou esparsamente pubescentes. Folhas compostas trifolioladas, com estípulas;

folíolo 5-10 x 3-5 cm, lâmina elíptica ou elíptico-lanceolada, ápice agudo, mucronado, base aguda ou obtusa,
cartácea ou subcoriácea, margem lisa, glabra ou pubérula; pecíolo longo, 3-5 cm, pubescente, raque
pubescente, sem nectários glandulares; estípulas com base dilatadas. Inflorescência axilar, pseudoracemos
5-10 cm, laxifloros, raque nodosa, pubescente, pedúnculos 5-10 cm, pedicelos curtos 0,3-0,5 cm, glabros,
bractéolas caducas. Flores rosadas a lilases, 1,5-3 cm, zigomorfas, pentâmeras, sépalas campanuladas,
lacínios desiguais, lobo inferior tridentado, pétalas ungüiculadas, estandarte com a base amarela ou branca,
com estrias claras, 10 estames, filetes diadelfos, inclusos na carena, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas,
gineceu com ginóforo presente, estilete nulo, estigma punctiforme, ovário glabro, óvulos vários, placentação
parietal sutural. Fruto 5-10 x 1-1,5 cm, legume deiscente, plano-compresso, ápice apiculado, valvas lenhosas,
pubescentes, margem sinuosa, sementes elipsóides, marrons, lisas, não resinosas.

Distribuição. No Brasil, ocorre no Pará, Acre, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco,
Bahia, Goiás e Rio de Janeiro, em Caatinga, em áreas abertas e ensolaradas (Queiroz, 2009).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro do Leão, 27/10/1996, F. França et al. 1959 (HUEFS).

8. Canavalia parviflora Benth., Mart. ex Benth., Comm. Leg. Gen.: 71. 1837. (Fig. 33G-H).
Trepadeira volúvel, ramos glabros ou esparsamente pubescentes. Folhas compostas trifolioladas, sem

estípulas; folíolo peciolado, 7-15 x 5-8 cm, lâmina oblonga ou elíptica, ápice obtuso ou acuminado, base
obtusa ou subarredondada, assimétrica, cartácea ou subcoriácea, margem inteira, glabra; pecíolo longo, 3-7
cm, glabro, raque glabrescente, sem nectários glandulares. Inflorescência axilar, pseudoracemos, 10-30 cm,
laxifloros, raque nodosa, pubescente, pedúnculos 2,5-4 cm, glabro ou pubérulo, sem glândulas, raque torulosa,
torus globosos, glabros, pedicelos ca. 1 mm, brácteas e bractéolas ausentes. Flores lilases, 1-1,5 cm, zigomorfas,
pentâmeras, cálice bilabiado, lábio superior maior, bipartido, 5 pétalas livres, ungüiculadas, com a base
auriculada, estandarte roxo, com estrias brancas, 10 estames inclusos, filetes monadelfos, glabros, anteras
bitecas, rimosas, dorsifixas, gineceu sobre ginófoto, curto e bojudo, glabro, amarelado, ovário pubescente,
pelos alvos e macios, estilete curvo em forma de gancho, estigma capitado. Fruto 10-15 x 3-4 cm, legume
plano-compresso, indeiscente, coriáceo, glabro, ápice apiculado, margem plana, sementes oblongas, negras,
lisas, funículo torcido.

Distribuição. Exclusiva do Brasil, nos estados da Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janei-
ro, em Caatinga e Mata Atlântica (Querioz, 2009).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: Monte Alto, 14/09/2004, S.F. Conceição et al. 40 (HUEFS);
14/09/2004, S.F. Conceição et al. 41 (HUEFS).

09. Centrosema brasilianum (L.) Benth., Comm. Leg. Gen.: 54. 1837. (Fig. 33I).
Trepadeira volúvel; ramos glabros, sem espinhos. Folhas compostas trifolioladas, com estípulas; folíolos

2,5-4 x 0,5-1 cm, lâmina lanceolada, ápice agudo, base obtusa a subcordada, cartácea ou coriácea, margem
inteira, glabra em ambas as faces, glândulas ausentes; pecíolo 0,5-1,5 cm, esparsamente pubescente, sem
glândulas, estípulas paleáceas, lanceoladas, persistentes, estipelas filiformes, raque esparsamente pubescente,
glândulas nectaríferas ausentes, parafilídios ausentes. Inflorescência axilar, racemos laxifloros, pedúnculos
ca. 1,5 cm, pubescentes, pedicelos curtos, ca. 0,5 cm, bractéolas ovais, pubescentes. Flores roxas, azuis ou
vináceas, 3,5-4 cm, ressupinadas, sépalas campanuladas, lacínios filiformes, desiguais, pétalas ungüiculadas,
estandarte roxo com estrias brancas, calcarado no dorso, estames diadelfos, inclusos na carena, anteras
bitecas, rimosas, dorsifixas, gineceu com ginóforo presente, estilete achatado, glabro, estigma truncado,
ovário glabro, óvulos vários, placentação parietal sutural. Fruto 3-5 x 0,5 cm, legume deiscente, plano-
compresso, ápice rostrado, valvas coriáceas, glabras, torcidas, superfície lisa, sementes reniformes, não
resinosas.

Distribuição. A espécie ocorre desde a Nicarágua até o Paraguai. No Brasil, é comum em todas as
regiões, em locais abertos e degradados (Queiroz, 2009).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro do Agenor, 20/11/1995, F. França et al. 1473 (HUEFS); 28/01/
1996, F. França et al. 1531 (HUEFS); morro das Tocas, 25/11/1995, F. França et al. 1421 (HUEFS); 21/04/1996, F.
França et al. 1614 (HUEFS).
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10. Chaetocalyx scandens (L.) Urb., Symb. Antill. 2: 292. 1900. (Fig. 33J).
Trepadeira volúvel; ramos glabros, sem espinhos. Folhas alternas, compostas imparipinadas, com

estípulas; 4 pares de folíolos, 1-2 x 1-1,5 cm, lâmina oblonga, ápice obtuso, mucronado, base obtusa, assimétrica,
membranácea, pubescente nas nervuras, margem plana, ciliada; pecíolo longo, 1,5-2 cm, esparsamente
pubescente, estípulas 1-5 mm, escamiformes, raque esparsamente pubescente, nectários ausentes, parafilídios
ausentes. Inflorescência axilar, racemos axilares reduzidos a fascículos paucifloros, pedicelos 2-3,5 cm,
esparsamente pubescentes, brácteas e bractéolas ausentes. Flores amarelas, 1,5-2,5 cm, zigomorfas,
pentâmeras, 5 sépalas ligadas na base, tubo cilíndrico, não giboso, lacínios lanceolados, pubescentes, com
tricomas longos, estandarte orbicular, pubescente, 10 estames, filetes pubescentes, monadelfos, anteras
bitecas, rimosas, basifixas, gineceu sobre ginóforo, estilete curvado em forma de gancho, ápice pubescente,
estigma capitado, ovário com vários óvulos, placentação parietal sutural. Fruto 4,5-10 x 0,2 cm, lomento não
compresso, artículos retangulares, atenuados nas extremidades, glabros ou pubérulos, sementes não obser-
vadas.

Distribuição. Do México até a Colômbia e Venezuela e Brasil, principalmente no Nordeste, Bahia,
Ceará, Paraíba e Pernambuco, em áreas antropizadas (Queiroz, 2009).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: inselbergue Monte Alto, 09/04/2005, M.F. Borba Lins et al.
37 (HUEFS). Iaçu: morro da Garrafa, 22/02/1997, E. Melo et al. 2051 (HUEFS); 21/06/1997, F. França et al. 2318
(HUEFS). Itatim: morro das Tocas, 25/11/1995, F. França et al. 1422 (HUEFS).

11. Chamaecrista amiciella (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby, Mem. New York Bot. Gard. 35:
661. 1982.

Arbusto ou subarbusto 0,2-0,5 m alt.; ramos pubescentes, viscoso-glandulosos. Folhas compostas
trifolioladas, com estípulas; lâmina 0,5-1 x 0,3-0,5 cm, oblonga, ápice obtuso-arredondado, base obtusa,
assimétrica, membranácea, margem inteira, viscoso-pubescente; estípulas filiformes, persistentes,
pubescentes, viscosas; pecíolo longo, 1,5-2 cm, pubescente, raque pubescente glandulosa. Inflorescência
terminal, racemosa, laxiflora, pedúnculos nulos, brácteas filiformes, pubescentes, pedicelos 1-1,5 cm,
pubescentes, com duas bractéolas filiformes. Flores amarelas, 1-1,5 cm, zigomorfas, pentâmeras, sépalas
livres, desiguais, pubescentes, pétalas iguais ou subiguais, 10 estames livres, iguais, inclusos, anteras bitecas,
poricidas, basifixas, gineceu sem ginóforo, estilete curvo, pubescente, estigma punctiforme, ovário glabro,
óvulos vários, placentação parietal sutural. Fruto 2,5-3 x 0,2-0,4 cm, legume plano-compresso, deiscente,
valvas viscosas, septadas, espiraladas, sementes oblongas, achatadas, marrons, lisas, não resinosas.

Distribuição. Espécie endêmica da Caatinga, conhecida no Sul do Ceará, Oeste da Paraíba e Norte
da Bahia. (Queiroz, 2009).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro das Tocas, 14/04/1995, E. Melo et al. 1175 (HUEFS); 29/06/1996,
E. Melo et al. 1609 (HUEFS); 24/02/1996, E. Melo et al. 1460 (HUEFS). Itaberaba: morro Itibiraba, 23/10/2005, E.
Melo et al. 4138 (HUEFS).

12. Chamaecrista belemii (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby, Mem. New York Bot. Gard. 35:
660. 1982.

Arbusto 0,6-1 m alt.; ramos pubescentes, viscoso-glandulosos. Folhas alternas, compostas paripinadas,
com estípulas; 2 pares de folíolos, 3-5 x 3-5 cm, lâmina oboval ou oblonga, arredondado, base aguda ou
obtusa, assimétrica, membranácea, margem inteira, ciliada, pubescente; pecíolo longo, 1-1,5 cm, pubescente,
estípulas filiformes, persistentes, raque pubescente glandulosa. Inflorescência terminal, racemosa, laxiflora,
pedúnculos 1-2 cm, brácteas escamiformes, pubescentes, pedicelos 1,5-2 cm, pubescentes, bractéolas
inconspícuas. Flores amarelas, 1-1,5 cm, zigomorfas, pentâmeras, sépalas livres desiguais, persistentes,
pétalas livres, desiguais, 10 estames livres, iguais, inclusos, anteras bitecas, poricidas, basifixas, gineceu sem
ginóforo, estilete curvo, glabro, estigma punctiforme, ovário glabro, óvulos vários, placentação parietal sutural.
Fruto 3-3,5 x 0,3-0,5 cm, legume plano-compresso, deiscente, valvas viscosas, espiraladas, sementes acha-
tadas, marrons, não resinosas.

Distribuição. Espécie endêmica da Caatinga, nos estados de Pernambuco, Bahia e Sergipe (Queiroz,
2009).

Material examinado: Brasil. Bahia. Iaçu: morro da Garrafa, 23/02/1997, E. Melo et al. 2098 (HUEFS); morro Pé de
Serra, 25/10/1997, F. França et al. 2398 (HUEFS); morro da Quixaba, 14/12/1996, E. Melo et al. 1880 (HUEFS);
morro do Bastião, 26/01/1997, E. Melo et al. 1965 (HUEFS).



194 Flora de Inselbergues

13. Chamaecrista flexuosa (L.) Greene, Pittonia 4: 27. 1899.
Arbusto 0,3-0,5 m alt.; ramos pubescentes, não glandulosos. Folhas compostas paripinadas, com

estípulas; 8-12 pares de folíolos opostos, sésseis, lâmina 5-8 x 2-3 mm, oblongo-lanceolada, ápice agudo ou
obtuso, mucronado, base truncada, ligeiramente assimétrica, coriácea ou cartácea, margem plana, pubescente;
pecíolo curto ca. 0,5 cm, pubescente, glândula nectarífera séssil, vinácea, no meio da face superior, raque
pubescente, estípulas lanceoladas, persistentes, pubescentes. Inflorescência axilar, reduzida a uma única
flor, pedúnculos ca. 1 cm, pubescentes, 2 brácteas lanceoladas, no ápice do pedúnculo, pubescentes, pedicelos
1-2 mm, pubescentes, bractéolas ausentes. Flores amarelas, 1-1,5 cm, zigomorfas, pentâmeras, sépalas
livres desiguais, 2 maiores, 3 menores, persistentes, pétalas livres, desiguais entre si, 10 estames desiguais,
inclusos, 2-2-4, filetes nulos, anteras bitecas, poricidas, basifixas, gineceu sem ginóforo, estilete curvo, glabro,
estigma punctiforme, ovário pubescente, óvulos vários, placentação parietal sutural. Fruto 4-6 x 0,4-0,5 cm,
legume plano-compresso, deiscente, valvas retas, pubescentes, ligeiramente sulcadas, sementes
subquadrangulares, achatadas, marrons, não resinosas.

Distribuição. Estados Unidos, México, América Central e América do Sul, até a Argentina. No Brasil,
nos estados de Roraima, Pará, Amapá, Tocantins, Rondônia, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte,
Paraíba, Pernambuco, Bahia , Alagoas, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Minas
Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e rio Grande do Sul (Queiroz,
2009).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro do Agenor, 26/05/1996, E. Melo et al. 1585 (HUEFS); 26/11/1995,
F. França et al. 1469 (HUEFS); morro do Bastião, 25/01/1997, E. Melo et al. 1954 (HUEFS); morro Pé de Serra, 16/
03/1997, F. França et al. 2184 (HUEFS). Iaçu: morro das Tocas, 28/09/1996, F. França et al. 1834 (HUEFS).

14. Chamaecrista nictitans (L.) Moench, Methodus 272. 1794. (Fig. 33K).
Arbusto 0,6-1,5 m alt.; ramos pubescentes, não glandulosos. Folhas alternas, compostas paripinadas,

com estípulas; 5-10 pares de folíolos opostos, 1-1,5 x 0,5-0,8 cm, lâmina elíptico-oboval, ápice obtuso ou
arredondado, mucronado, base obtusa ou arredondada, assimétrica, membranácea, margem inteira,
esparsamente pubescente; pecíolo curto, 0,5-1 cm, pubescente, estípulas lanceoladas, inervadas, ápice lon-
go-atenuado, apiculado, persistente, 1 par de glândulas nectaríferas abaxiais, raque pubescente. Inflorescência
supra-axilar, fasciculada, laxiflora, pedúnculos ausentes, brácteas lanceoladas, pubescentes, pedicelos 0,5-1
cm, pubescentes, bractéolas ausentes. Flores pequenas, vistosas, amarelas, 0,8-1 cm, pentâmeras, 5 sépalas
livres desiguais, persistentes, 5 pétalas desiguais, 10 estames desiguais, exclusos, anteras bitecas, rimosas,
dorsifixas, gineceu com ginóforo ausente, estilete único, curvo, pubescente, estigma punctiforme, ovário
pubescente, unilocular, óvulos vários, placentação parietal sutural. Fruto 5-8 x 0,3-0,5 cm, legume deiscente,
plano-compresso, valvas retas, transversalmente marcadas, glabras, sementes achatadas, marrons, não re-
sinosas.

Distribuição. Espécie altamente polimórfica, distribuída nos Estados Unidos, México, América Cen-
tral, Índias Ocidentais, América do Sul e Brasil, nos estados de Pará, Tocantins, Rondônia, Roraima, Amapá,
Amazonas, Maranhão, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Mato
Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul (Queiroz, 2009).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: inselbergue Monte Alto, 16/9/2003, P.L. Ribeiro et al. 74
(HUEFS).

15. Chamaecrista rotundifolia (Pers.) Greene, Pittonia 4: 31. 1899.
Subarbusto prostrado ca. 20-40 cm; ramos alvo pubescentes, não viscosos. Folhas bifolioladas, com

estípulas; lâmina 1-2 x 0,5-1,5 cm, oboval ou oblongo-oboval, ápice obtuso-mucronado, base obtusa, assimétrica,
coriácea, glabra ou esparsamente pubescente, margem plana, ciliada, nervura principal e lateral confluindo
na base, formando uma aréola oblonga estriada; pecíolo curto 2-4 mm, esparsamente pubescente, nectários
ausentes; estípulas cordado-lanceolada, paleácea, estriada, esparsamente pubescente, ápice longo-acuminado,
persistentes. Inflorescência axilar, reduzida a uma ou duas flores, pedúnculos longos, 2-5 cm, glabros, brácteas
ausentes, pedicelos curtos ca. 1 cm. Flores amarelas, 0,5-1,5 cm, 5 sépalas livres, amarelas ligeiramente
desiguais, 5 pétalas livres, 10 estames desiguais, 3-3-4, filetes exclusos, anteras poricidas, bitecas, basifixas,
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gineceu sem ginóforo, ovário pubescente, estilete e estigma reduzidos, glabros, óvulos vários. Fruto 3-4 x 0,5
cm, legume plano compresso, coriáceo, esparsamente pubescente, deiscente, valvas retas, semente
subquadrangulares, achatadas, marrons, lisas, foscas, não resinosas.

Distribuição. América Central e América do Sul, Venezuela, Colômbia, Guiana, Equador, Brasil, Paraguai
e Argentina. No Brasil ocorre em Tocantins, Rondônia, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte,
Paraíba, Pernambuco, Bahia, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais,
Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul (Queiroz, 2009).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itaberaba: morro Itibiraba, 04/06/2005, E. Melo et al. 3877 (HUEFS); 22/10/
2005, E. Melo et al. 4119 (HUEFS).

16. Crotalaria holosericea Nees & Mart., Nova Acta Phys.-Med. Acad. Caes. Leop.-Carol. Nat. Cur. 12:
26. 1824. (Fig. 33L).

Arbusto ereto, 50-80 cm alt.; ramos pubescentes, não viscosos, verde-acinzentados. Folhas alternas,
compostas trifolioladas, com estípulas; folíolos 3-10 x 1,5-3 cm, lâmina elíptico-lanceolada, ápice agudo ou
obtuso, base aguda ou obtusa, membranácea, margem plana, pubescente; pecíolo longo, 1,5-2,5 cm, pubescente,
estípulas 0,5-1 cm, filiformes, raque glabra ou pubérula, parafilídios ausentes. Inflorescência terminal, racemos
densifloros, pedúnculo curto 2,5 cm, pedicelos 2-5 mm, pubescentes, curvados para baixo, brácteas filiformes,
pubescentes, bractéolas escamiformes. Flores amarelas, 1,5-2 cm, zigomorfas, pentâmeras, 5 sépalas conadas,
cálice campanulado, pubescente, 5 pétalas unguiculadas, 2 superiores fusionadas, carenadas, envolvendo o
tubo estaminal, alas laterais livres estriadas, estandarte alargado, 10 estames monadelfos, inclusos na carena,
anteras bitecas, rimosas, basifixas, gineceu unicarpelar, ginóforo presente, estilete curvado em forma de
gancho, ápice pubescente, estigma capitado, ovário súpero, unicarpelar, unilocular, óvulos vários, placentação
parietal sutural. Fruto 3-4,5 x 0,5-1 cm, legume deiscente, cilíndrico, não arqueado, valvas papiráceas, lisas,
pubescentes, sementes reniformes, não resinosas.

Distribuição. Ocorre no Nordeste do Brasil, Ceará, Pernambuco, Bahia, Alagoas e Sergipe, sendo
endêmica da Caatinga (Queiroz, 2009).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: morro do km 4, 25/03/2003, A.K.A. Santos et al. 50 (HUEFS);
Monte Alto, 16/09/2004, P.L. Ribeiro et al 82 (HUEFS). Iaçu: morro Sem Nome, 13/04/1997, E. Melo et al. 2154
(HUEFS). Itatim: morro do Agenor, 26/11/1995, F. França et al. 1475 (HUEFS).

17. Desmanthus pernambucanus (L.) Thell., Mem. Soc. Natl. Acad. Cherbbourg, ser. 4, 38: 296. 1912.
(Fig. 33M).

Arbusto 2,5-4 m alt.; ramos quadrangulares, glabros. Folhas compostas bipinadas com estípulas;
folíolos opostos diminutos, lâmina 2-3 x 0,5 mm, oblonga, ápice agudo, obtuso, mucronado, base truncada,
assimétrica, membranácea, margem inteira, glabra, uma glândula caliciforme, na base da raque; pecíolo
longo, 1-1,5 cm, pubescente, estípulas 2-5 mm, setosas, glabras, persistentes. Inflorescência axilar, fascícu-
los longo pedunculados, laxifloros, pedúnculos quadrangulares, 2-5 cm, glabros, paniculadas, densifloras,
pedúnculos 2-3 cm, pedicelos longos. 1,5-2,5 cm, pubescentes, brácteas e bractéolas caducas. Flores bran-
cas 0,5-1 cm, actinomorfas, pentâmeras, sépalas campanuladas, pétalas infundibuliformes, tubo glabro, 10
estames férteis, filetes livres ou ligados na base, exclusos, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, sem glându-
las, gineceu sem ginóforo, estilete reto, glabro, estigma punctiforme, ovário glabro, óvulos vários, placentação
parietal sutural. Fruto 5-10 x 0,2-0,3 cm, folículo linear, plano-compresso, ápice apiculado, deiscente, bivalvar,
valvas coriáceas, ligeiramente reticuladas, sementes compressas, marrons, pleurograma em forma de U.

Distribuição. Espécie com ampla distribuição, ocorrendo nas ilhas do Caribe, Norte da América do
Sul, Leste do Brasil e Uruguai. Na Caatinga a espécie é encontrada em áreas limítrofes com as formações
vegetais características de clima mais úmido, especialmente com a Mata Atlântica, ocorrendo em beira de
estrada e plantações abandonadas (Queiroz, 2009).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: Monte Alto, 28/08/2004, Grupo Monte Alto 8 (HUEFS).

18. Dioclea grandiflora Mart. ex Benth., Comm. Leg. Gen.: 68. 1837. (Fig. 33N).
Trepadeira volúvel; ramos glabros, sem látex. Folhas alternas, compostas trifolioladas, sem estípulas;

folíolo 5-10 x 3-5 cm, lâmina triangular-lanceolada, ápice agudo ou obtuso, base truncada, cartácea ou
subcoriácea, margem plana, glabra ou pubérula; pecíolo longo, 2-6 cm, glabro. Inflorescência axilar,



196 Flora de Inselbergues

pseudoracemos axilares, densifloros, 30-50 cm, pedúnculos glabros, pedicelos ca. 1-2 mm, glabros, brácteas
lanceoladas, diminutas, glabras. Flores lilases ou vináceas, 3-5 cm, zigomorfas, pentâmeras, 5 sépalas livres,
5 pétalas, 2 superiores fusionadas, carenadas, 2 laterais livres, 1 inferior modificada em estandarte, 10
estames monadelfos, inclusos na carena, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, gineceu unicarpelar, ginóforo
presente, estilete nulo, estigma punctiforme, ovário súpero, unicarpelar, unilocular, óvulos vários, placentação
parietal sutural. Fruto 15-20 x 5-7 cm, oblongo, folículo deiscente, valvas lenhosas, superfície ligeiramente
sinuosa, sementes globosas, resinosas.

Distribuição. Brasil. Endêmica da Caatinga, nos estados de Piauí, Ceará, Bahia e norte de Minas
Gerais (Queiroz, 2009).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro das Tocas, 25/11/1995, F. França et al. 1425 (HUEFS); 28/01/
1996, F. França et al. 1527 (HUEFS); 20/06/1996, E. Melo et al. 1600 (HUEFS); morro do Agenor, 28/11/1996, F.
França et al. 1559 (HUEFS); 09/10/1996, E. Melo et al. 1621 (HUEFS); morro Pé de Serra, 15/03/1997, F. França et
al. 2152 (HUEFS).

19. Dioclea violacea Mart. ex Benth., Comm. Leg. Gen.: 69. 1837.
Trepadeira; ramos pubescentes, sem látex. Folhas alternas, compostas trifolioladas, com estípulas;

folíolos 4-8 x 3-4 cm, lâmina oval ou elíptico-ovalada, ápice obtuso, base obtuso-arredondada, assimétrica,
menbranácea ou cartácea, margem inteira, pubescente em ambas as faces; pecíolo longo, 10-15 cm,
pubescente, estípulas caducas. Inflorescência axilar, racemos laxifloros, pedúnculos reduzidos, 0,5 cm, raque
pubescente, tuberculada, pedicelos nulos, brácteas escamiformes, diminutas, pubescentes, 2 bractéolas na
base de cada flor. Flores roxas ou vináceas, 2-2,5 cm, zigomorfas, pentâmeras, 5 sépalas ligadas, cálice
campanulado, lacínios desiguais, pubescentes, 5 pétalas unguiculadas, 10 estames monadelfos, 5 férteis, 5
estaminódios, inclusos na carena, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, gineceu unicarpelar, ginóforo presen-
te, estilete curvo, estigma capitado-alongado, ovário súpero, pubescente, unilocular, óvulos vários, placentação
parietal sutural. Fruto 15-20 x 5-7 cm, oblongo, folículo deiscente, valvas lenhosas, superfície ligeiramente
sinuosa, sementes globosas, resinosas.

Distribuição. Espécie distribuída no Norte da Argentina e Paraguai. No Brasil ocorre principalmente
no leste, do Ceará, Piauí, Pernambuco, Bahia, Sergipe, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo,
São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, em Caatinga e Mata Atlântica
(Queiroz, 2009).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro Pedra Grande, 10/04/2005, M.F. Borba Lins et al. 46 (HUEFS).

20. Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong, Ann. New York Acad. Sci. 7: 102. 1893. (Fig. 33O).
Árvore 5-10 m alt.; ramos glabros. Folhas compostas bipinadas sem estípulas; 10-20 pares de folíolos

sésseis, opostos, 1,5-2 x 0,5 cm, lâmina oblongo-lanceolada, ápice agudo, mucronado, base truncada,
assimétrica, membranácea, margem lisa, glabra; pecíolo longo, 5-8 cm, raque glabra, sem glândulas, estípulas
e parafilídios ausentes. Inflorescência axilar, pseudoracemosa, glomérulos fasciculados, densifloros, pedúnculos
0,5-1 cm, pubescentes, pedicelos ausentes, brácteas e bractéolas escamiformes, diminutas, caducas. Flores
brancas ou branco-esverdeadas, ca. 1 cm, actinomorfas, pentâmeras, sépalas infundibuliformes, tubo glabro,
corola infundibulifome, pubescente, estames numerosos, exclusos, filetes ligados na base formando um anel,
anteras isomorfas, bitecas, rimosas, dorsifixas, gineceu sobre ginóforo, estilete reto, glabro, estigma
punctiforme, ovário pubescente, óvulos vários, placentação parietal sutural. Fruto 3-6 cm, legume reniforme,
plano-compresso, indeiscente, valvas lenhosas, glabras, margem sinuosa, sementes obovóides, não resino-
sas, pleurograma em forma de U.

Distribuição. Ocorre do leste da América do Sul, do estado de Pernambuco ao Uruguai e norte da
Argentina, penetrando para o interior de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul até a Bolívia e Paraguai.
Característica de florestas estacionais semideciduais, penetrando para o interior através das matas ciliares,
sendo considerada rara na Caatinga (Queiroz, 2009). Nos inselbergues ocorre na mata da base.

Material examinado: Brasil. Bahia. Itaberaba: morro Itibiraba, 22/10/2005, E. Melo et al. 4129 (HUEFS).

21. Erythrina velutina Willd., Ges. Nat. Freundle Berlin Neue Schr. 3: 426. 1801. (Fig. 33P).
Árvore, 5-10 m alt.; ramos com tricomas estrelados e acúleos retos ou curvos. Folhas compostas

trifolioladas, com estípulas; folíolos 4-8 x 4-5 cm, lâmina deltóide, ápice agudo ou obtuso, base truncada,
assimétrica, membranácea, margem inteira, pubescente, tricomas estrelados; pecíolo longo, 2,5-4,5 cm,
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pubescente, tricomas estrelados, estípulas 3-5 mm, deltóides, raque pubescente, parafilídios ausentes.
Inflorescência axilar, 10-15 cm, racemos densifloros, pedúnculos longos 2,5-7 cm, pedicelos 1-1,5 cm,
pubescentes, brácteas caducas, bractéolas ausentes. Flores vermelhas ou alaranjadas, 4-6 cm, zigomorfas,
pentâmeras, sépalas ligadas na base, pubescentes, persistentes, pétalas unguiculadas, persistentes, 2 supe-
riores fusionadas, carenadas, envolvendo o tubo estaminal, alas laterais livres, estandarte alargado, 10 estames
diadelfos, inclusos na carena, 5 maiores, 4 menores, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, gineceu com ginóforo
presente, estilete reto, estigma capitado, ovário  pubescente, óvulos vários, placentação parietal sutural.
Fruto 5-15 x 1-1,5 cm, folículo envolvendo cada semente separadamente, deiscente, valvas coriáceas,
pubescentes, sementes oblongas, vermelhas.

Distribuição. América do Sul, Caribe, Peru e Equador e Brasil, ocorrendo principalmente em florestas
estacionais de Caatinga, do Piauí e Paraíba até o norte de Minas Gerais, sendo mais freqüente em áreas de
pediplano sobre solos litólicos (Queiroa, 2009).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro do Bastião, 19/07/1997, E. Melo et al. 2206 (HUEFS).

22. Goniorrhachis marginata Taub., Flora 75: 77. 1892. (Fig. 34A).
Árvore, 5-20 m alt.; ramos glabros, sem espinhos. Folhas alternas, compostas paripinadas, 2 pares de

folíolos opostos, sésseis ou curto peciolados, lâmina 2-8 x 1,5-4 cm, oblonga, ápice agudo ou obtuso, base
obtuso-arredondada, assimétrica, membranácea ou cartácea, margem diminuto crenulada, glabra; pecíolo
longo, 1,5-2,5 cm, glabro, raque glabra, sem nectários glandulares, estípulas e parafilídios ausentes.
Inflorescências terminais, panículas densifloras, pedúnculos nulos, brácteas e bractéolas escamiformes,
coriáceas, pubescentes, persistentes, sobre o cálice, pedicelos nulos, raque sem nectários glandulares. Flo-
res brancas,  branco-esverdeadas, com leves estrias rosadas, 0,5-1 cm, actinomorfas, 5 sépalas livres,
pubescentes, 5 pétalas formando hipanto, 10 estames férteis, ligeiramente desiguais, filetes livres, exclusos,
anteras isomorfas, bitecas, rimosas, dorsifixas, gineceu sem ginóforo, estilete curvo, estigma punctiforme,
ovário lateral, glabro, óvulos vários, placentação parietal sutural. Fruto 3-8 x 2-2,5 cm, legume deiscente,
plano-compresso, elíptico, assimétrico, ligeiramente apiculado, valvas coriáceas, margem espessada, costada,
superfície lisa, glabra, sementes 1-3, trígonas, ligeiramente achatadas, sem arilo.

Distribuição. Ocorre na Bahia e Norte de Minas Gerais, em Caatinga especialmente em florestas
estacionais, matas ciliares (Queiroz, 2009).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: inselbergue Monte Alto, 11/02/2003, A.O. Moraes et al. 143
(HUEFS). Itatim: morro do Bastião, 26/01/1997, E. Melo et al. 1975 (HUEFS); 19/07/1997, E. Melo et al. 2211
(HUEFS); morro do Agenor, 29/09/1996, F. França et al. 1855 (HUEFS).

23. Guibourtia hymenaeifolia (Moric.) J. Léonard, Bull. Jard. Bot. État 19: 401. 1949.
Árvore, 3-5 m alt.; ramos glabros. Folhas compostas bifolioladas, com estípulas; 1 par de folíolos

peciolados, 3-6 x 2-3,5 cm, lâmina oblonga, ápice obtuso, base obtusa, assimétrica, subcoriácea, glabra,
margem diminutamente crenulada; pecíolo curto, 0,5-1,5 cm, pubescente, raque pubescente, sem nectários
glandulares, estípulas filiformes, parafilídios ausentes. Inflorescências axilares isoladas ou aos pares, racemos
curtos, 2-4 cm, densifloros, pedúnculos curtos, brácteas e brasctéolas ausentes, pedicelos ca. 1 mm. Flores
brancas, 05-1 cm, actinomorfas, 5 sépalas, duas coniventes, cálice cruciforme, internamente pubescente,
pétalas ausentes, 10 estames férteis, de dois tamanhos, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, gineceu sobre
ginóforo, estilete curvo, glabro, estigma capitado, ovário compresso, pubescente na margem, óvulos poucos,
placentação parietal sutural. Fruto 1,5-2,5 x 1-1,5 cm, oblongo-compresso, assimétrico, ápice apiculado,
deiscente, valvas lenhosas, glabras, semente única, elipsóide, achatada, marrom claro, com uma mancha
reta central ligeiramente sulcada, arilo carnoso, alaranjado.

Distribuição. A espécie apresenta distribuição descontínua nas Antilhas e América do Sul. No Brasil,
ocorre no Mato Grosso do Sul, Norte de Minas Gerais, Sul do Piauí e Leste da Bahia (Queiroz, 2009).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: inselbergue Monte Alto, 19/09/2004, Grupo Monte Alto 6
(HUEFS).

24. Indigofera suffruticosa Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.2. 1768. (Fig. 34B).
Arbusto ereto, 1-1,5 m alt.; ramos pubescentes. Folhas alternas, compostas imparipinadas, com

estípulas; 5-11 folíolos, lâmina 1,5-3 x 1-1,5 cm, oblonga, ápice agudo ou obtuso, base aguda ou obtusa,
membranácea, margem plana, glabra ou pubérula; pecíolo longo, 2-2,5 cm, glabro, estípulas 3-6 cm, subuladas,
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raque glabra ou pubérula, parafilídios presentes. Inflorescência axilar, racemos densifloros, pedúnculo curto
1 mm, pedicelos ca. 0,5-1 mm, glabros, brácteas caducas, bractéolas 2-3 mm, lanceoladas, pubescentes.
Flores pequenas, vistosas, verde-rosadas, 2-6 mm, zigomorfas, pentâmeras, 5 sépalas ligadas, 5 pétalas
obovais, 2 superiores fusionadas, carenadas, 2 laterais livres, 1 inferior modificada em estandarte, 10 estames
diadelfos, inclusos na carena, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, gineceu único, estilete curvo, estigma
capitado, ovário súpero, unicarpelar, unilocular, óvulos vários, placentação parietal sutural. Fruto 1,5-2 x 0,3-
0,5 cm, legume cilíndrico, deiscente, valvas coriáceas, superfície lisa, sementes oblongas, não resinosas.

Distribuição. Espécie amplamente distribuída nos Trópicos. No Brasil, ocorre nos estados de Roraima,
Amapá, Pará, Amazonas, Acre, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia,
Alagoas, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janei-
ro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul (Miotto & Iganci, 2012). Na Caatinga ocorre em ambientes
degradados, beira de rios e plantações abandonadas (Queiroz, 2009).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro do Agenor, 25/02/1996, E. Melo et al. 1491 (HUEFS); 20/04/1996,
morro das Tocas, F. França et al. 1606 (HUEFS).

25. Inga laurina (Sw.) Willd., Sp. Pl. Ed. 4 (Willdenow) 4 (2): 1018. 1806.
Árvore 3-8 m alt.; ramos glabros. Folhas alternas, compostas paripinadas; 2 pares de folíolos opostos,

peciolados, 5-10 x 1,5-2,5 cm, lâmina elíptico-lanceolada, ápice acuminado, base aguda, coriácea, margem
lisa, glabra; pecíolo longo, 1,5-2 cm, raque glabra, com uma glândula séssil entre cada par de folíolo, estípulas
e parafilídios ausentes. Inflorescência axilar, espiciforme, laxiflora, pedúnculos 2,5-3 cm, pubescentes,
pedicelos ausentes, brácteas escamiformes, diminutas, caducas, bractéolas semelhantes às brácteas, cadu-
cas. Flores branco-esverdeadas, 0,5-1 cm, actinomorfas, pentâmeras, 5 sépalas fusionadas, tubo cilíndrico,
glabro, 5 pétalas fusionadas, tubo cilíndrico, glabro, estames numerosos, exclusos, filetes fusionados na base
formando um anel, anteras isomorfas, rimosas, dorsifixas, gineceu sobre ginóforo, estilete reto, glabro, estig-
ma punctiforme, ovário pubescente, óvulos vários, placentação parietal sutural. Fruto 6-10 cm, legume
bacáceo, plano-compresso, indeiscente, valvas coriáceas, pubescentes, tomentosas, sementes obovóides,
não resinosas, pleurograma em forma de U.

Distribuição. México, América Central e América do Sul (Possette & Rodrigues, 2010). No Brasil
ocorre no Pará, Amazonas, Acre, Maranhão, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Goiás, Distrito Federal,
Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro (Garcia & Fernandes, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Iacu: morro do Coité/Navio, 06/10/1997, E. Melo et al. 2253 (HUEFS).

26. Luetzelburgia purpurea D.B.O.S. Cardoso, L.P.Queiroz, H.C.Lima, Kew Bull. 63: 295-299. (Fig.
34C).

Árvore, 10-15 m alt.; ramos glabros, sem espinhos. Folhas compostas imparipinadas, sem estípulas; 2
pares de folíolos sub-opostos, peciolados, 3-6,5 x 2-3,5 cm, lâmina elíptica ou oval-lanceolada, ápice agudo
ou acuminado, base obtuso-arredondada, simétrica, coriácea, margem inteira, glabra; pecíolo longo, 2-2,5
cm, glabro, peciólulo espessado, estípulas caducas, raque glabra, sem glândulas, parafilídios ausentes.
Inflorescência terminal, 10-30 cm, paniculada, densiflora, pedúnculos curtos 1-1,5 cm, articulados, pedicelos
ausentes, brácteas caducas, bractéolas ausentes. Flores roxas ou vináceas, 0,5-1 cm, zigomorfas, pentâmeras,
sépalas ligadas na base, pubescentes, tubo campanulado, lobos denteados, persistentes, pétalas unguiculadas,
2 superiores fusionadas, carenadas, envolvendo o tubo estaminal, alas laterais livres, estandarte alargado, 10
estames diadelfos, inclusos na carena, 5 maiores, 4 menores, anteras rimosas, dorsifixas, gineceu com
ginóforo, estilete reto, estigma capitado, ovário glabro, óvulos vários, placentação parietal sutural. Fruto 5-7
x 1,5-2 cm, legume samaroide, indeiscente, alas assimétricas, face dorsal lisa, face ventral ligeiramente
franjado, coriáceas, superfície lisa, glabras, semente única, basal, oblonga, marrom.

Distribuição. Brasil. Espécie endêmica da Bahia, em matas estacionais de Caatinga (Cardoso et al.,
2008). Nos inselbergues é freqüente nas matas da base.

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro das Tocas, 20/06/1996, E. Melo et al. 1601 (HUEFS); 31/08/1996,
F. França et al. 1780 (HUEFS);  31/08/1997, F. França & E. Melo 2350 (HUEFS).

27. Machaerium acutifolium Vogel, Linnaea 11: 187. 1837. (Fig. 34D).
Árvore, 5-10 m alt.; ramos glabros ou pubérulos, sem espinhos. Folhas compostas imparipinadas, com
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estípulas; 5-9 pares de folíolos alternos, peciolados, 2-8 x 1,5-3 cm, folíolos basais menores, lâmina elíptica
ou oval-lanceolada, ápice agudo, base obtuso ou arredondada, simétrica, coriácea, margem inteira, glabra;
pecíolo curto 0,5 cm, glabro, peciólulo não espessado, estípulas caducas, raque pubescente, sem glândulas,
parafilídios ausentes. Inflorescência terminal, 10-20 cm, paniculada, densiflora, pedúnculos curtos 0,5-1 cm,
pedicelos ausentes, brácteas e bractéolas caducas. Flores verde-claras ou amarelo-esverdeadas, 3-5 mm,
zigomorfas, pentâmeras, cálice campanulado, lobos denteados, corola esverdeada, pétalas ungüiculadas,
estandarte suborbicular, atro-purpúreo na face adaxial, estriado na ventral, estames 10, monadelfos, inclu-
sos, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, gineceu com ginóforo, disco nectarífero presente, estilete curvo,
estigma capitado, ovário glabro, óvulo único, placentação parietal. Fruto 5-8 x 1-2 cm, legume samaróide,
indeiscente, ala espatada, bilateral, assimétrica, coriácea, núcleo seminífero suprabasal, semente única,
reniforme.

Distribuição. Espécie amplamente distribuída na América do Sul. No Brasil ocorre no Pará, Tocantins,
Rondônia, Maranhão, Piauí, Ceará, Paraíba, Bahia, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do
Sul, Minas Gerais, São Paulo e Paraná, em Cerrado e caatinga, em diferentes tipos de ambientes (Queiroz,
2009).

Material examinado: Brasil. Bahia. Iaçu: morro do Coité/Navio, 17/06/1997, E. Melo et al. 2198 (HUEFS); 06/10/
1997, E. Melo et al. 2255 (HUEFS).

28. Machaerium hirtum (Vell.) Stellfeld, Tribuna Farm. 14 (12): 246. 1946. (Fig. 34E).
Árvore, 2,5-12 m alt.; ramos espinescentes, acúleos retos. Folhas compostas imparipinadas, com

estípulas; vários pares de folíolos sésseis ou curto peciolados, 1,5-2 x 0,4-0,5 cm, lâmina oblonga, ápice
emarginado, curto mucronado, base obtusa, assimétrica, cartácea ou membranácea, margem inteira, face
adaxial glabre, abaxial glabrescente; pecíolo curto ou ausente, 0,5 cm, glabro, peciólulo não espessado,
estípulas lanceoladas, coriáceas, glabras ou pubérulas, raque pubescente, sem glândulas, parafilídios ausen-
tes. Inflorescência terminal, panículas parciais curtas, 8-15 cm, densifloras, pedúnculos curtos 0,5-1 cm,
pedicelos 1 mm, pubescentes, brácteas e bractéolas ovais, pubescentes, paleáceas, inervadas. Flores vináceas,
1-1,5 cm, zigomorfas, pentâmeras, sépalas ligadas na base, cálice campanulado, lobos subtruncados, corola
pubescente, pétalas ungüiculadas, 2 superiores carenadas, fusionadas, envolvendo o tubo estaminal, alas
reduzidas, livres, estandarte alargado e amplo, envolvendo as outras pétalas, 10 estames diadelfos inclusos
na carena, 1 livre, tubo curvado, filetes livres na metade superior, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, gineceu
sem ginóforo, estilete longo, estigma punctiforme, ovário pubescente, vários óvulos, placentação parietal
sutural. Fruto 4-6 x 0,6-0,8 cm, legume plano-compresso, falciforme, indeiscente, ala bilateral, assimétrica,
coriácea, superfície lisa, glabra, semente única, basal, marrom escuro.

Distribuição. Amplamente distribuída na América do Sul. No Brasil ocorre no Pará, Tocantins, Acre,
Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Alagoas, Mato Grosso, Goiás, Distrito
Federal, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Santa
Catarina. Em Caatinga em áreas abertas e degradadas (Queiroz, 2009).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: Monte Alto, 19/09/2004, Grupo Monte Alto 04 (HUEFS).
Material adicional: Brasil. Bahia. Miguel Calmon: 05/04/2001, H.P. Bautista et al. 3039 (HUEFS).

29. Macroptilium martii (Benth.) Maréchal & Baudet, Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 47: 257. 1977.
Trepadeira volúvel; ramos pubescentes, sem espinhos. Folhas alternas, compostas trifolioladas, com

estípulas; folíolos 2,5-4,5 x 2-3 cm, lâmina oval, ápice obtuso ou arredondado, diminuto mucronado, base
obtusa, cartácea, margem lisa, pubescente em ambas as faces; pecíolo longo, 3,5-8 cm, pubescente, estípulas
diminutas, filiformes, pubescentes, raque sem nectários glandulares. Inflorescência axilar, 8-12 cm, racemos
laxifloros, pedúnculos 2-2,5 cm, brácteas filamentosas, pubescentes, pedicelos curvos, 2-5 mm, uma glându-
la verde séssil na base, bractéolas diminutas, filiformes, pubescentes. Flores vináceas ou roxas, 1,5-2,5 cm,
zigomorfas, sépalas campanuladas, lacínios filiformes, mais longos que o tubo, pubescentes, pétalas
ungüiculadas, diferenciadas, carena não torcida, envolvendo o tubo estaminal, alas espatuladas, torcidas, 10
estames ligados em tubo monadelfo, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, gineceu sem ginóforo, estilete
curvado, com um tufo de pelos subapical, estigma lamelar, ovário com vários óvulos, placentação parietal
sutural. Fruto 2-2,5 x 0,2 cm, legume linear, plano-compresso, falcado, valvas papiráceas, pubescente-lano-
sas, sementes orbiculares, marrons, lisas, não resinosas.
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Distribuição. Encontrada no Paraguai e Brasil, no Nordeste, desde o Rio Grande do Norte até a
Bahia, em áreas de Caatinga, sobre solos calcáreos e arenosos (Queiroz, 2009).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro Pedra Grande, 10/04/2005, M.F. Borba Lins et al. 47 (HUEFS).

30. Mimosa arenosa (Willd.) Poir., Encycl. (Lamarck), Suppl. 1: 66. 1811. (Fig. 34F).
Arbusto ou árvore 3-5 m alt.; ramos espinescentes, com acúleos curvos, marrons, sem glândulas.

Folhas compostas bipinadas, com estípulas; 5-10 pares de folíolos opostos, 3-5 x 1 mm, lâmina linear, ápice
acuminado, base truncada, assimétrica, membranácea, margem lisa, glabra; pecíolo longo, 1-1,5 cm, glabro,
raque pubérula, sem nectários extra-florais estípulas filiformes, caducas, parafilídios escamiformes.
Inflorescência terminal, espiciforme, densiflora, pedúnculos 1-1,5 cm, glabros, pedicelos ausentes, brácteas
filiformes, diminutas, caducas, bractéolas semelhantes às brácteas, caducas. Flores branco-esverdeadas, 5-
6 mm, actinomorfas, pentâmeras, 5 sépalas campanuladas, tubo glabro, lacínios eretos, não incurvados, 5
pétalas campanuladas, tubo glabro, lacínios patentes, estames 8-10, exclusos, filetes ligados na base forman-
do um anel, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, gineceu sobre ginóforo, estilete reto, glabro, estigma
punctiforme, ovário pubescente, óvulos vários, placentação parietal sutural. Fruto 6-10 x 0,5-1 cm, legume
indeiscente, plano-compresso, alongado, valvas coriáceas, pubescentes, sementes obovóides, não resinosas,
pleurograma em forma de U.

Distribuição. Leste do Brasil, desde o Ceará até o estado de Minas Gerais e na costa da Venezuela,
em áreas secas e degradadas (Queiroz, 2009).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: inselbergue Monte Alto, 02/12/2003, J. Carvalho-Sobrinho
et al 160 (HUEFS); 14/09/2004, S.F. Conceição et al. 01 (HUEFS). Itatim: morro do Agenor, 25/04/1996, E. Melo
et al. 1494 (HUEFS); 09/01/1997, E. Melo et al. 1596 (HUEFS); 21/04/1996, F. França et al. 1628 (HUEFS); morro
das Tocas, 25/04/1996, E. Melo et al. 1534 (HUEFS). Iaçu: morro da Garrafa, 24/03/1997, E. Melo et al. 2047
(HUEFS).

31. Mimosa gemmulata Barneby, Brittonia 37: 130. 1985. (Fig. 34G).
Arbusto 2-3 m alt.; ramos glabros, pontuado com glândulas marrons, brilhantes, sem acúleos. Folhas

alternas, compostas bipinadas com estípulas; vários pares de folíolos opostos, sésseis, 2-3 x 1 mm, lâmina
oblonga, ápice obtuso-arredondado, base obtuso-truncada, assimétrica, membranácea, margem lisa, glabra
ou pubérula; pecíolo ca. 1 cm, glabro, raque glabra ou pubérula, sem nectários extra-florais, estípulas
inconspícuas, parafilídios ausentes. Inflorescência terminal, espiciformes, 1-2 espigas, em fascículos,
densifloros, 5-8 cm, raque pubescente, pedúnculos curtos, 0,5-1 cm, glabros, pedicelos ausentes, brácteas e
bractéolas não vistas. Flores sésseis, vistosas, róseas ou lilases, 2-5 mm, actinomorfas, tetrâmeras, 4 sépalas
fusionadas, campanuladas, lacínios agudos, 4 pétalas fusionadas, tubo campanulado, lobos patentes, estames
8, filetes longos, exclusos, ligados na base formando um anel, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, conectivo
não apiculado, gineceu sem ginóforo, estilete único, glabro, estigma punctiforme, ovário coberto com glându-
las punctiformes, óvulos numerosos, placentação sutural. Fruto 1,5-2,5 x 0,3-0,4 cm, craspédio unispérmico,
plano-compresso, reto, glabro, valvas com margens sinuosas, espessadas, artículos sub-quadrangulares,
sementes não vistas.

Distribuição. Ocorre em áreas secas da Venezuela e no Brasil, desde o estado de Mato Grosso e
Minas Gerais até a região limítrofe entre a Bahia e o Piauí (Queiroz, 2009).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro Pé de Serra, 16/03/1997, F. França et al. 2181 (HUEFS); 25/10/
1997, F. França et al. 2429 (HUEFS). Milagres: morro São Cristóvão, 13/03/2005, F. França et al. 5174 (HUEFS).

32. Mimosa quadrivalvis L., Sp. Pl. 1: 522. 1753.
Arbusto semiprostrado, 1-1,5 m alt.; ramos escandentes, quadrangulares, com espinhos retrorsos

pontiagudos, formando fileiras longitudinais. Folhas bipinadas, estípulas caducas; vários pares de folíolos
opostos, lâmina 5-7 x 1-1,5 mm, oblonga ou linear, ápice obtuso, mucronado, base truncada, assimétrica,
cartácea, margem inteira, glabra, raque espinescente, sem nectários extra-florais; pecíolo 3,5-5 cm,
espinescente, estípulas 1-2 mm, filiformes, persistentes. Inflorescência axilar e terminal, 1-1,5 cm diâmetro,
glomérulos densifloros, pedúnculos 2,5-4 cm, espinescentes, pedicelos ausentes, brácteas e bractéolas
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escamiformes, pubescentes. Flores lilases ou rosadas, ca. 0,5 cm, actinomorfas, pentâmeras, 5 sépalas
campanuladas, tubo glabro, lacínios filiformes, corola infundibuliforme, tubo glabro, lacínios agudos eretos,
estames 5-6, livres, lilases, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, conectivo não apiculado, gineceu com ginóforo
inconspícuo, estilete ligeiramente curvo no ápice, glabro, estigma punctiforme, ovário glabro, placentação
parietal sutural. Fruto 5-15 x 0,3-0,5 cm, linear, ligeiramente quadrangular, deiscente, valvas ligeiramente
encurvadas, espinescentes, não separando por artículos monospérmicos, sementes subquadrangulares, mar-
rons, não resinosas, sem pleurograma.

Distribuição. Espécie amplamente distribuída na América tropical e subtropical, desde o sul dos Esta-
dos Unidos até a Argentina e Uruguai. No Brasil ocorre no Piauí, Ceará, Bahia, Minas Gerais, Santa Catarina,
em Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica (Queiroz, 2009).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: Monte Alto, 09/10/2004, S.F. Conceição et al. 74 (HUEFS).

33. Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir., Dict. Suppl. 1: 82. 1811. (Fig. 34H).
Árvore 4-10 m alt.; ramos viscosos com glândulas resinosas, espinescentes, com acúleos retos de

base alargada. Folhas compostas bipinadas com estípulas caducas; 16-25 pares de folíolos opostos, lâmina
6-7 x 1-2 mm, oblongo ou linear, ápice agudo ou obtuso, base oblíquo-truncada, assimétrica, membranácea,
margem inteira, glabra, sem nectários extra-florais; pecíolo curto ca. 1 cm, glabro, estípulas 1-2 mm, trian-
gulares, caducas, raque glabra, parafilídios cônicos. Inflorescência axilar, 4-6 cm, espiciformes, cilíndricas,
densifloras, isoladas ou aos pares, pedúnculos 2-5 mm, pedicelos ausentes, brácteas ausentes, bractéolas
ausentes. Flores brancas, 2-5 mm, actinomorfas, tetrâmeras, 4 sépalas campanuladas, tubo costado,
pubescente, lacínios com ápice incurvado, 4 pétalas campanuladas ou infundibuliformes, tubo glabro, 8
estames férteis, filetes livres ou ligados na base, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, conectivo não apiculado,
gineceu com ginóforo presente, estilete único, reto, glabro, estigma punctiforme, ovário súpero, unilocular,
óvulos vários, placentação parietal sutural. Fruto 2-3,5 x 0,5-1 cm, craspédio plano-compresso, bivalvar,
superfície reta ou ligeiramente sinuosa, artículos coriáceos, sementes obovóides, não resinosas, pleurograma
em forma de U.

Distribuição. Ocorre em áreas secas do nordeste do Brasil, norte da Venezuela e Colômbia, sul do
México, Honduras e El Salvador. No Brasil ocorre no Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco,
Bahia, Alagoas e São Paulo, sendo comum em áreas degradadas (Queiroz, 2009; Dutra & Morim, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: Monte Alto, 09/10/2004, S.F. Conceição et al. 71 (HUEFS).
Itatim: morro do Agenor, 01/09/1996, F. França et al. 1810 (HUEFS).

34. Parapiptadenia blanchetii (Benth.) Vaz & M.P.Lima, Rodriguesia 32 (55): 37. 1980. (Fig. 34I).
Árvore 4-10 m alt.; ramos glabros, sem acúleos. Folhas compostas bipinadas sem estípulas; 3 pares

de folíolos opostos, subsésseis, lâmina 4-6,5 x 1,5-3 cm, oblongo ou obovado, ápice obtuso, base obtusa,
assimétrica, coriácea, margem plana, glabra, nectários discóides, sésseis, na base do pecíolo; pecíolo curto
ca. 1 cm, glabro, estípulas ausentes. Inflorescência axilar, espigas isoladas ou pareadas, espiciformes, cilín-
dricas, densifloras, pedúnculos 1,5-2 cm, glabros, pedicelos ausentes brácteas escamiformes, coriáceas,
caducas, bractéolas diminutas, coriáceas. Flores vináceas, 3-5 mm, actinomorfas, cálice 5 partido, coriáceo,
glabro, lacínios iguais, 5 pétalas ligadas, corola tubulosa, glabra, estames 5-6, exclusos, filetes glabros, anteras
bitecas, rimosas, dorsifixas, conectivo não apiculado, gineceu sobre ginóforo, estilete reto, glabro, estigma
punctiforme, ovário glabro, óvulos vários, placentação parietal sutural. Fruto 10-15 x 2-3 cm, legume plano-
compresso, sem septos transversais, deiscente, valvas coriáceas, sulcadas transversalmente, ápice apiculado,
sementes achatadas, mais largas que longas, aladas, ala circular.

Distribuição. Espécie endêmica para o estado da Bahia, em florestas estacionais de Caatinga e Mata
Atlântica (Queiroz, 2009; Morim, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: Monte Alto, 30/09/2003, C. Lucca et al. 16 (HUEFS). Itatim.
morro do Agenor, 17/12/1995, E. Melo et al. 1410 (HUEFS).

35. Peltogyne pauciflora Benth., in Mart., Fl. bras. 15 (2): 234. 1870. (Fig. 34J).
Árvore, 3-5 m alt.; ramos glabros. Folhas compostas bifolioladas, com estípulas; folíolos sésseis, 2-5

x 1,5-2,5 cm, lâmina elíptica ou oblonga, ápice agudo ou obtuso, base aguda ou obtusa, assimétrica, coriácea,
pubescente na face abaxial, margem lisa; pecíolo curto, 0,5-1 cm, pubescente, raque pubescente, sem nectários
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glandulares, estípulas escamiformes, pubescentes, caducas, parafilídios ausentes. Inflorescência terminal,
paniculada, laxiflora, pedúnculos 0,5-1 cm, pubescentes, brácteas e bractéolas escamiformes, pedicelos 0,5-
1 cm. Flores brancas, 0,5-1 cm, zigomorfas, pentâmeras, sépalas livres, pétalas oblanceoladas, 10 estames
alternados em dois tamanhos diferentes, filetes glabros, exclusos, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, gineceu
com ginóforo presente, estilete curvo, glabro, estigma capitado, ovário glabro, óvulos vários, placentação
parietal sutural. Fruto 2,5-3 x 2,5-3 cm, legume suborbicular, plano-compresso, ápice mucronado, estipitado,
deiscente, valvas lenhosas, glabras, sementes elipsóides, compressas.

Distribuição. Espécie distribuída em Caatinga desde o Ceará até o Norte de Minas Gerais, preferen-
cialmente sobre solos arenosos (Queiroz, 2009).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: Monte Alto, Grupo Monte Alto 23 (HUEFS). Itatim: morro
do Agenor, 17/12/1995, E. Melo et al. 1408 (HUEFS); 21/11/1995, F. França et al. 1481 (HUEFS); morro da
Quixaba, 14/12/1996, E. Melo et al. 1892 (HUEFS).

36. Peltophorum dubium (Spreng.) Taub., in Engl. & Prantl., Naturl. Pflanzenfam. 3 (3): 176. 1892. (Fig.
34K-L).

Árvore, 5-10 m alt.; ramos glabros ou pubérulos, sem espinhos. Folhas compostas bipinadas, com
estípulas caducas; pinas opostas dísticas, folíolos 0,5-1 x 0,3-0,4 cm, lâmina oblonga, ápice arredondado,
mucronado, base truncada, assimétrica, membranácea ou cartácea, margem revoluta, glabra ou pubérula;
pecíolo longo, 3-6 cm, glabro, raque glabra, estípulas caducas, nectários extraflorais ausentes, parafilídios
ausentes. Inflorescência terminal, 10-35 cm, paniculada, densiflora, pedúnculos curtos 1-2 cm, pedicelos 1-
2 mm, brácteas e bractéolas caducas. Flores amarelas, 2,5-3 cm, ligeiramente zigomorfas, pentâmeras,
sépalas campanuladas, lacínios truncados, persistentes, pétalas obovais, unguiculadas, iguais ou subiguais,
10 estames livres, exclusos, iguais, filetes pubescentes, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, gineceu com
ginóforo, estilete reto, pubescente, estigma peltado, ovário pubescente, óvulos 2, placentação parietal sutural.
Fruto 8-10 x 1,5-2 cm, samaróide,  indeiscente, fusiforme, aplanado, ápice acuminado, papiráceo, glabro,
duas sementes centrais, oblongas, marrons.

Distribuição. No Brasil ocorre na Paraíba, Pernambuco, Bahia, Sergipe, Distrito Federal, Mato Gros-
so do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina (Lewis, 2012).

Material examinado: Brasil, Bahia. Itaberaba: morro Itibiraba, 04/05/2005, E. Melo et al. 3878 (HUEFS).

37. Periandra coccinea (Schrad.) Benth., Comm. Leg. Gen.: 57. 1837. (Fig. 34M).
Arbusto escandente ou trepadeira, volúvel; ramos pubescentes, sem espinhos. Folhas alternas, com-

postas trifolioladas, sem estípulas; folíolos peciolados, 4-7 x 2-4 cm, lâmina oblonga ou oblongo-lanceolada,
ápice acuminado, base obtusa, coriácea, margem lisa, pubescente na face abaxial; pecíolo longo, 1,5-3 cm,
pubescente, estípulas ausentes, raque sem nectários glandulares. Inflorescência axilar, reduzida a poucas
flores, pedúnculos longos, 10-15 cm, brácteas lanceoladas, pubescentes, espinescentes. Flores vermelhas,
2,5-5 cm, ressupinadas, sépalas com lacínios filiformes, pubescentes, pétalas ungüiculadas, diferenciadas,
carena envolvendo o tubo estaminal, alas espatuladas, estandarte vermelho, estandarte não calcarado no
dorso, 10 estames ligados em tubo monadelfo, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, gineceu sem ginóforo,
estilete curvado, com um tufo de tricomas subapical, estigma lamelar, ovário pubescente, vários óvulos,
placentação parietal sutural. Fruto 8-15 x 0,5 cm, legume deiscente, plano-compresso, ápice rostrado, valvas
coriáceas, pubescentes, sementes orbiculares, marrons, lisas, não resinosas.

Distribuição. Espécie exclusiva do Brasil, ocorrendo nos estados do Pará, Maranhão, Piauí, Roraima,
Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Distrito
Federal, Mato Grosso do Sul, principalmente em Cerrado. Na Caatinga encontra-se ocasionalmente em
áreas degradas de florestas estacionais, em afloramentos rochosos e também em áreas de transição (Queiroz,
2009).

Material examinado: Brasil. Bahia. Iaçu: morro do Coité/Navio, 17/06/1997, E. Melo et al. 2201 (HUEFS).

38. Platymiscium floribundum Vogel, Linnaea 11: 198–199. 1837. (Fig. 34N).
Arbusto ou árvore, 2-12 m alt.; ramos glabros, sem acúleos. Folhas compostas tri a pentafolioladas,

sem estípulas; folíolos 3-10 x 2-4,5 cm, lâmina lanceolada, elíptico-lancelada ou oval-lanceolada, ápice agu-
do ou acuminado, base obtusa, raro aguda, coriácea ou subcoriácea, glabra, margem plana; pecíolo longo,
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1,5-3 cm, glabro, raque glabra, estípulas e parafilídios ausentes, peciólulo 0,2-1 cm, glabro. Inflorescência
axilar em fascículos de tirsos racemiformes, múltiplos, laxifloros, raque glabra, brácteas ausentes, bractéolas
2, na base de cada flor, ca. 2 mm, oval-lanceoladas, glabras, caducas, pedicelos ca. 1 cm, glabros. Flores
amarelas, 1-1,5 cm, zigomorfas, pentâmeras, sépalas ligadas na base, glabras, persistentes, cálice campanulado,
vináceo, lacínios sub-iguais, pétalas unguiculadas, 2 superiores fusionadas, carenadas, envolvendo o tubo
estaminal, alas laterais livres, estandarte alargado, 10 estames monadelfos, inclusos na carena, anteras
bitecas, rimosas, dorsifixas, gineceu com ginóforo, estilete reto, estigma capitado, ovário glabro, óvulos
vários, placentação parietal sutural. Fruto 4-6 x 1,5-2,5 cm, legume indeiscente, plano, achatado, elíptico,
membranáceo, translúcido ou cartáceo, liso, glabro, castanho-claro ou verde-amarelado, semente única,
central, elíptica, lisa.

Distribuição. Espécie polimórfica exclusiva do Brasil, distribuída nos estados de Rondônia, Piauí,
Pernambuco, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná
e Santa Catarina, penetrando para o interior até Goiás, em Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica (Queiroz,
2009; Klitgaard, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: Monte Alto, 19/09/2004, Grupo Monte Alto 3 (HUEFS).
Material adicional: Brasil. Bahia. Remanso: 43 km da estrada de chão para Campo Alegre de Lourdes, 9o36’ S
42o30’W, 04/10/2003, Leite, K.R.B. et al. 381 (HUEFS).

39. Poecilanthe ulei (Harms) Arroyo & Rudd., Phytologia 25: 398. 1973. (Fig. 34O-P).
Árvore, 2-6 m alt.; ramos glabros ou pubérulos. Folhas compostas trifolioladas, sem estípulas; folíolos

alternos, 3-7 x 2,5-4 cm, lâmina lanceolada ou elíptico-lanceolada, ápice agudo ou obtuso, base obtusa,
assimétrica, coriácea, glabra, margem inteira; pecíolo longo, 1,5-3 cm, glabro, raque glabra, estípulas e
parafilídios geralmente ausentes. Inflorescência terminal, racemos fasciculados, densifloros, 1,5-2 cm, brácteas
e bractéolas não vistas, pedicelos 1-2 mm. Flores 0,5-1 cm, vináceas ou atropurpúreas, pentâmeras, sépalas
conadas, cálice campanulado, pubescente ferruginoso, pétalas ungüiculadas, orbiculares, estandarte pouco
diferenciado, 10 estames diadelfos, 9-1, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, gineceu sobre curto ginóforo,
estilete reto, estigma capitado, ovário com poucos óvulos, placentação parietal sutural. Fruto 8-10 x 1,5-4
cm, legume plano-compresso, oboval, deiscente, valvas lenhosas, com margem espessada, ligeiramente
expandida, sinuosa, superfície lisa, glabra, sementes oblongas, marrons, lisas e brilhantes.

Distribuição. Conhecida apenas para os estados da Bahia e Alagoas, onde ocorre principalmente em
Caatinga arbórea sobre solo arenoso (Queiroz, 2009).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro do Agenor, 24/04/1996, E. Melo et al. 1476 (HUEFS); 20/07/1996,
F. França et al. 1723 (HUEFS).

40. Poeppigia procera Presl., Symb. Bot. 1: 16. 1830. (Fig. 34Q-R).
Arbusto ou árvore, 2-10 m alt., ramos pubescentes. Folhas compostas paripinadas, com estípulas;

folíolos opostos, sésseis, 1-1,5 x 0,4-0,6 cm, lâmina oblonga, ápice agudo, obtuso, emarginado, mucronado,
base obtuso-simétrica, membranácea, margem plana, pubescente nas nervuras da face abaxial; pecíolo
curto, 0,5-1 cm, pubescente, raque pubescente, sem nectários glandulares, estípulas escamiformes,
pubescentes, caducas, parafilídios ausentes. Inflorescência terminal, paniculada, densiflora, pedúnculos 0,5-
1 cm, pubescentes, brácteas foliáceas, caducas, bractéolas escamiformes, persistentes, pedicelos 0,5-1 cm.
Flores amarelas, 1-1,5 cm, zigomorfas, pentâmeras, sépalas campanuladas, tubo pubescente, pétalas elípticas,
ungüiculadas, diferenciadas pelo vexilo ereto, da mesma cor das demais, 10 estames férteis, filetes glabros,
exclusos, anteras isomorfas, bitecas, rimosas, dorsifixas, gineceu com ginóforo curto, estilete reto, glabro,
estigma punctiforme, ovário glabro ou pubérulo, óvulos vários, placentação parietal sutural. Fruto 2-5 x 1-1,5
cm, legume oblongo-compresso, ápice não apiculado, glabro, indeiscente, margem dorsal ligeiramente alada,
valvas papiráceas, sementes não observadas.

Distribuição. Ocorre no Sul do México, Antilhas, América Central e América do Sul. No Brasil,
ocorre no Acre, Rondônia, Mato Grosso, Piauí, Ceará, Pernambuco, Bahia, Alagoas, Minas Gerais, Espírito
Santo e Rio de Janeiro (Queiroz, 2009).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro do Agenor, 05/12/1996, E. Melo et al. 1432 (HUEFS); morro das
Tocas, 16/12/1995, E. Melo et al. 1366 (HUEFS); 25/04/1996, E. Melo et al. 1524 (HUEFS); morro do Leão, 26/10/
1996, F. França et al. 1955 (HUEFS).
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41. Poincianella pyramidalis (Tul.) L.P.Queiroz, Leguminosas da Caatinga: 128. 2009. (Fig. 34S-T).
Árvore 3-6 m alt.; ramos glabros, sem espinhos. Folhas compostas bipinadas, com estípulas; 2-5

pares de folíolos alternos ou sub-opostos, 1-3 x 1-1,5 cm, lâmina oblonga ou ápice obtuso ou arredondado,
base obtusa ou subtruncada, assimétrica, coriácea, margem inteira, ligeiramente ondulada, glabra; pecíolo
longo, 2-2,5 cm, pubescente, estípulas filiformes, raque pubescente. Inflorescência terminal, racemosa,
densiflora, pedúnculos 1-1,5 cm, brácteas escamiformes, pubescentes, pedicelos 0,5-1 cm, pubescentes.
Flores amarelas, 1-2 cm, zigomorfas, pentâmeras, sépalas verde-amareladas, conadas na base, pétalas
ungüiculadas, diferenciadas, vexilo com estriações vermelho-alaranjadas, com tricomas capitados esverdeados,
9 ou 10 estames livres, desiguais, exclusos, 5 maiores, 4-5 menores, filetes tomentosos na base, anteras
bitecas, rimosas, dorsifixas, gineceu sem ginóforo, estilete reto, com tricomas glandulosos concentrados na
base, estigma obtuso-arredondado, franjado, ovário glabro, óvulos vários, placentação parietal sutural. Fruto
8-10 x 1-1,5 cm, legume oblongo, plano-compresso, ápice apiculado, deiscente, valvas lenhosas, glabras na
maturidade, sementes oblongas, achatadas, marrons, lustrosas, não resinosas.

Distribuição. Espécie distribuída nos estados do Amazonas, Maranhão, Piauí, Ceará, Paraíba,
Pernambuco, Bahia, Alagoas e Bahia, em Caatinga (Queiroz, 2009).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro do Agenor, 25/04/1996, E. Melo et al. 1504, 1535 (HUEFS); morro
das Tocas, 25/02/1996, E. Melo et al. 1449 (HUEFS); 25/11/1995, F. França et al. 1427 (HUEFS); morro do Bastião,
25/01/1997, E. Melo et al. 1955 (HUEFS).

42. Rhynchosia minima (L.) DC., Prodr. 2: 385. 1825. (Fig. 35A).
Trepadeira volúvel; ramos glabros, sem espinhos. Folhas alternas, compostas trifolioladas, com estípulas;

folíolos 2,5-7 x 2-3,5 cm, lâmina deltóide ou triangular-lanceolada, ápice agudo ou obtuso, base aguda ou
obtusa, membranácea, glabra, margem lisa; pecíolo longo, 3-6 cm, glabro, estípulas diminutas, filiformes,
pubescentes, raque sem nectários glandulares. Inflorescência axilar, racemos espiciformes, laxifloros,
pedúnculos 10-20 cm, brácteas filamentosas, pubescentes, bractéolas filiformes, pedicelos ausentes, raque
sem glândulas. Flores amarelas, 0,5-0,8 cm, zigomorfas, pentâmeras, 5 sépalas ligadas, lacínios filiformes,
pubescentes, 5 pétalas ungüiculadas, diferenciadas, carena envolvendo o tubo estaminal, alas espatuladas,
estandarte subulado, 10 estames, monadelfos, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, gineceu unicarpelar, ginóforo
ausente, estilete único, curvado, com um tufo de pelos subapical, estigma lamelar, ovário súpero, unilocular,
vários óvulos, placentação parietal sutural. Fruto 0,5-1,5 x 0,3-0,5 cm, legume deiscente, plano-compresso,
espatulado, base curvada, margem sinuosa, valvas coriáceas, pubescentes, sementes reniformes, negras,
lisas e brilhantes, não resinosas.

Distribuição. Espécie de ocorrência pantropical. No Brasil ocorre no Pará, Amazonas, Ceará, Paraíba,
Bahia, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Paraná, em
Caatinga, Amazônia e Mata Atlântica, em áreas antropizadas e capoeiras (Queiroz, 2009).

Material examinado: Brasil. Bahia. Milagres: morro Pé de Serra, 16/03/1997, F. França et al. 2164 (HUEFS).

43. Senegalia bahiensis Benth., Seigler & Ebinger, Phytologia 88: 49. 2006. (Fig. 35B-C).
Arbusto ou árvore 2-10 m alt.; ramos espinescentes, com acúleos retos, negros. Folhas compostas

bipinadas, com estípulas; 5-10 pares de folíolos opostos, 0,5-1 x 0,3-0,4 cm, lâmina oblonga, ápice agudo ou
obtuso, base obtuso-truncada, assimétrica, coriácea, margem inteira, glabra, com tufo de pelos na base;
pecíolo longo, 1-2 cm, pubescente, raque com nectários extra-florais pedunculados, estípulas 1-1,5 cm,
cordado-ovaladas, persistentes, parafilídios ausentes. Inflorescência terminal, glomérulos pedunculados,
densifloros, pedúnculos 2,5-3,5 cm, esparsamente pubescentes, pedicelos ausentes, brácteas escamiformes,
caducas, inseridas no 1/3 apical do pedúnculo, bractéolas semelhantes às brácteas, caducas. Flores branco-
amareladas, 0,5-1 cm, actinomorfas, pentâmeras, sépalas infundibuliformes, tubo glabro, pétalas
infundibuliformes, tubo glabro ou pubérulo, estames livres, numerosos, exclusos, filetes glabros, anteras
bitecas, rimosas, dorsifixas, gineceu sobre ginóforo, estilete reto, glabro, estigma punctiforme, ovário
pubescente, óvulos vários, placentação parietal sutural. Fruto 6-10 x 0,5-1,5 cm, legume linear, ápice acuminado,
indeiscente, plano-compresso, valvas coriáceas, rígidas, margens ligeiramente onduladas, glabras, marrons,
sementes oblongas, marrons, não resinosas, pleurograma em forma de U.

Distribuição. Espécie característica de Caatinga, ocorrendo na borda oriental do bioma, desde o Rio
Grande do Norte até o norte de Minas Gerais, sobre todos os tipos de solos, em todos os ambientes, inclusive
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em áreas degradadas e transicionais, até 1000 metros, na Chapada Diamantina. Facilmente reconhecida
pelas estípulas amplas e cordadas e folhas com poucos folíolos (Queiroz, 2009).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: Monte Alto, 14/09/2004, S.F. Conceição et al. 2 (HUEFS);
02/12/2003, J. Carvalho-Sobrinho et al 180 (HUEFS). Itatim: morro das Tocas, 05/03/1996, E. Melo et al. 1385
(HUEFS); 28/09/1996, F. França et al. 1820 (HUEFS); morro do Agenor, 05/03/1996, E. Melo et al. 1394 (HUEFS);
25/04/1996, E. Melo et al. 1506 (HUEFS); morro da Quixaba, 14/12/1996, E. Melo et al. 1896 (HUEFS).

44. Senegalia langsdorffii Benth., in Hook., Journ. Bot. 1: 521. 1842. (Fig. 35D).
Arbusto ou árvore 2-15 m alt.; ramos espinescentes, com acúleos curvos, de base alargada. Folhas

compostas bipinadas, com estípulas; 10-20 pares de folíolos opostos, lâmina 5-410 x 2-7 mm, oblonga, ápice
obtuso, base truncada, assimétrica, cartácea, margem inteira, pubescente; pecíolo longo, 1-2 cm, glabro,
com nectários extra-florais na metade do pecíolo, entre as pinas distais, obovais, sésseis, estípulas 1-2 mm,
caducas, 6 pares de parafilídios presentes. Inflorescência terminal, 10-15 cm, paniculadas, glomérulos
densifloras, pedúnculos 1-2 cm, pedicelos longos. 1,5-2,5 cm, pubescentes, brácteas ca. 5 mm, elípticas,
pubescentes, na metade do pedúnculo, bractéolas elípticas, pubescentes. Flores brancas, branco-amarela-
das, 3-8 mm, actinomorfas, pentâmeras, sépalas campanuladas, tubo glabro ou pubérulo, corola
infundibuliforme, tubo glabro ou pubérulo, estames numerosos, livres, filetes exclusos,  anteras bitecas,
rimosas, dorsifixas, gineceu ginóforo presente, estilete reto, glabro, estigma punctiforme, ovário pubescente,
óvulos vários, placentação parietal sutural. Fruto 10-15 x 2-3 cm, legume plano-compresso, ápice obtuso-
arredondado, indeiscente, bivalvar, valvas coriáceas, sinuosas, densamente revestidas por tricomas pubérulos,
sementes obovóides, não resinosas, pleurograma em forma de U.

Distribuição. Espécie exclusiva do Brasil, ocorrendo nos estados de Piauí, Ceará, Paraíba, Bahia,
Minas Gerais e Rio de Janeiro, em Caatinga e Mata Atlântica (Queiroz, 2009).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: inselbergue do Km 4, 08/04/2003, A.K.A. Santos et al. 68
(HUEFS).

45. Senna aversiflora (Herb.) H.S.Irwin & Barneby, Mem. New York Bot. Gard. 35: 529. 1982. (Fig.
35E).

Arbusto ereto 2-3 m alt.; ramos pubescentes vilosos, pelos finos e eriçados. Folhas alternas, compos-
tas, paripinadas, com estípulas, 5-10 pares de folíolos opostos, peciolados, lâmina 2-3 x 0,8-1 cm, obovado-
lanceolada, ápice emarginado, base obtusa, simétrica, membranácea, margem plana, esparsamente pubescente;
pecíolo 2-3,5 cm, pubescente, estípulas filiformes, raque pubescente, nectário único, na base da raque,
parafilídios ausentes. Inflorescência axilares, racemos reduzidas a duas flores; pedúnculos esparsamente
pubescentes, sem glândulas, pedicelos longos 1,5-2 cm, glabros, brácteas e bractéolas filiformes, persisten-
tes. Flores amarelas, 1,5-2 cm, sépalas 5, 2 maiores e 3 menores, desiguais, glabras, pétalas 5 iguais, glabras,
pentâmeras, 10 estames iguais, anteras sésseis, bitecas, basifixas, poricidas, não apiculadas, filetes nulos,
gineceu unicarpelar, ginóforo curto, estilete curvo, glabro, estigma punctiforme, ovário súpero, unilocular,
óvulos vários, placentação parietal sutural. Fruto 10-15 x 0,5 cm, legume plano-compresso, ápice apiculado,
deiscente, valvas coriáceas, ligeiramente sulcadas, sementes subquadrangulares, achatadas, lisas, casta-
nhas, opacas, com uma película membranácea escariosa na face.

Distribuição. Espécie endêmica da Caatinga, distribuindo-se na depressão sertaneja meridional, na
Bahia a leste do rio São Francisco, em Pernambuco, Alagoas e Paraíba (Queiroz, 2009).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: monte Alto, 28/09/2004, S.F. Conceição et al. 54 (HUEFS).
Material adicional: Brasil. Bahia. Itaberaba: Fazenda Gameleira, 12o25’13"S 40o32’2"W, 559 msm. 19/08/2005, L.P.
Queiroz et al. 10739 (HUEFS).

46. Senna macranthera (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby, in Mem. New York Bot. Gard. 35 (1):
181. 1982. (Fig. 35F).

Arbusto ou arvoreta, 1-2,5 m alt.; ramos pubescentes. Folhas compostas paripinadas, com estípulas;
15-20 pares de folíolos opostos, lâmina 2,5-3,5 x 0,5-1 cm, oblonga, ápice obtuso, base obtuso-assimétrica,
membranácea, margem inteira, glabra, com tricomas esparsos sobre as nervuras, tricomas alaranjados na
axila dos folíolos, uma glândula alaranjada no primeiro par de folíolos; pecíolo longo, 1,5-2,5 cm, glabro,
estípulas 3-5 mm, filiformes, pubescentes, tricomas longos e finos, raque com tricomas glandulares.



206 Flora de Inselbergues

Inflorescência terminal, 15-30 cm, cimas dicotômicas densifloras, pedúnculos 2-2,5 cm, um par de glândulas
amarelas estipitadas, pedicelos longos. 1,5-2,5 cm, pubescentes, brácteas 5 mm, oval-lanceoladas, caducas,
bractéolas caducas. Flores amarelas, 2,5-3 cm, zigomorfas, pentâmeras, sépalas livres, diferenciadas, 2
superiores estreitas, 3 inferiores largas, pétalas ungüiculadas, 3 superiores mais largas, 2 inferiores mais
estreitas, 7 estames férteis, 3 estaminódios, filetes livres, anteras bitecas, poricidas, basifixas, filetes de três
tamanhos, 3 maiores com anteras curvas com poros apiculados, 4 menores, com poros reflexos, não apiculados,
3 estaminódios com filetes reduzidos e anteras estéreis, gineceu sem ginóforo, estilete único, curvado, falciforme,
glabro, estigma punctiforme, ovário glabro, óvulos vários, placentação parietal sutural. Fruto 15-20 x 1-1,5
cm, legume cilíndrico, indeiscente, coriáceo, pubescente-glabrescente, sementes obcordiformes, não resino-
sas.

Distribuição. Espécie polimórfica, distribuída na América do Sul, onde na Venezuela, Equador, Peru e
Brasil, nos estados de Tocantins, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Mato
Grosso, Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro (Queiroz, 2009).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: Monte Alto, 19/05/2005, A.P.L. Couto et al. 77 (HUEFS).
Itatim: morro das Tocas, 25/04/1996, E. Melo et al 1532 (HUEFS); 17/12/1995, E. Melo et al. 1430 (HUEFS); 09/
10/1996,  E. Melo et al.  1626 (HUEFS); morro do Agenor, 26/05/1996, E. Melo et al. 1598 (HUEFS); 31/03/1996,
E. Melo et al. 1552 (HUEFS).

47. Senna obtusifolia (L.) H.S.Irwn. & Barbeby, Mem. New York Bot. Gard. 35 (1): 252. 1982. (Fig.
35G).

Arbusto ereto 30-80 cm alt.; ramos pubescentes. Folhas alternas, compostas paripinadas, com estípulas;
3 pares de folíolos opostos, peciolados, lâmina 2,5-4,5 x 1,5-2,5 cm, oblonga, ápice obtuso-arredondado,
mucronado, base obtusa, assimétrica, cartácea, margem inteira, ciliada, glabra; pecíolo longo, 2-3,5 cm,
pubérulo, sem glândulas, estípulas 1,5 cm, foliáceas, ciliada, parafilídios ausentes. Inflorescência terminal,
racemos contraídos, laxifloros, pedúnculos reduzidos, pubescentes, 0,5 cm, pedicelos ca. 0,5-1 cm, pubescentes,
brácteas caducas, bractéolas escamiformes. Flores amarelas, 1-1,5 cm, zigomorfas, pentâmeras, 5 sépalas
livres, carenadas, com borda ciliada, 5 pétalas livres, fortemente trinervadas, duas conadas, 10 estames, 3
maiores, com anteras apiculadas, 4 menores, 3 estaminódios, filetes livres, inclusos, anteras, bitecas, poricidas,
basifixas, gineceu unicarpelar, curvo, glabro, ginóforo ausente, estilete curvo, glabro, estigma punctiforme,
ovário súpero, unilocular, óvulos vários, placentação parietal sutural. Fruto 10-12 x 0,3-0,4 cm, legume linear
ligeiramente plano-compresso, glabro, indeiscente, valvas papiráceas, sementes oblongas, negras.

Distribuição. Espécie distribuída desde os Estados Unidos da América até o Brasil, sendo considera-
da invasora de áreas inundáveis, em ambientes degradados (Costa et al., 2002; Queiroz, 2009).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: inselbergue Monte Alto, 02/12/2003, J. Carvalho-Sobrinho
et al 166 (HUEFS).

48. Senna pendula (Willd.) H.S.Irwin & Barneby, Mem. New York Bot. Gard. 35 (1): 378. 1982.
Arbusto ereto 0,3-1,20 m alt.; ramos esparsamente pubescentes. Folhas compostas paripinadas, com

estípulas; 5-6 pares de folíolos opostos, peciolados, lâmina lâmina 2,5-3 x 0,8-1 cm, obovado-lanceolada,
ápice emarginado, base obtusa, simétrica, membranácea, margem plana, esparsamente pubescente; pecíolo
2-3,5 cm, pubescente, estípulas filiformes, raque pubescente, sem nectário, parafilídios ausentes. Inflorescência
terminal, racemos reduzidas a poucas flores; pedúnculos esparsamente pubescentes, sem glândulas, pedicelos
longos 1,5-2,5 cm, glabros, brácteas e bractéolas filiformes, persistentes. Flores amarelas, 1,5-2 cm, zigomorfas,
sépalas 5, 2 maiores e 3 menores, desiguais, glabras, pétalas 5 desiguais, glabras, 10 estames desiguais,
2+2+4, anteras sésseis, anisomórficas, bitecas, basifixas, poricidas, não apiculadas, filetes nulos, gineceu
com ginóforo curto, estilete curvo, glabro, estigma punctiforme, ovário glabro, óvulos vários, placentação
parietal sutural. Fruto 10-15 x 0,5-1 cm, legume indeiscente, pêndulo, cilíndrico, glabro, ápice não apiculado,
sementes oblongo-elipsóides, lisas, negras, brilhantes, resinosas.

Distribuição. Distribui-se do México até a Argentina. Amplamente distribuída no Brasil (Queiroz,
2009). Distingue-se por apresentar folhas com mais de dois pares de folíolos obovados, com um nectário
entre o par basal e frutos cilíndricos carnosos, enegrecidos.

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: inselbergue Monte Alto, 14/09/2004, S.F. Conceição et al.
36 (HUEFS).
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49. Senna spectabilis var. excelsa (Schrad.) H.S.Irwin & Barneby, Mem. New York Bot. Gard. 35: 604.
1982. (Fig. 35H-I).

Arbusto ou arvoreta, 1,5-8 m alt.; ramos glabros ou pubérulos. Folhas compostas paripinadas, com
estípulas; 10-20 pares de folíolos opostos, lâmina 1,5-4,5 x 0,5-2 cm, oblonga, ápice agudo ou obtuso, base
obtusa ou arredondada, membranácea, margem inteira, glabra ou pubérula; raque sem glândulas; pecíolo
longo, 2-4 cm, glabro, estípulas 3-5 mm, lanceoladas, pubérulas. Inflorescência axilar ou terminal, 25-35 cm,
panículas densifloras, pedúnculos 3,5-5 cm, pedicelos ca. 2-2,5 cm, glabros, brácteas 4 mm, lanceoladas,
bractéolas caducas. Flores amarelas, 4-4,5 cm, assimétricas, pentâmeras, sépalas livres, reflexas, desiguais,
pétalas livres, ungüiculadas, desiguais, 7 estames férteis, 3 estaminódios, filetes livres, anteras bitecas, poricidas,
basifixas, gineceu sobre ginóforo curto, estilete curvo, glabro, estigma punctiforme, ovário  glabro, óvulos
vários, placentação parietal sutural. Fruto 10-30 x 1 cm, legume cilíndrico, indeiscente, lisas, sementes
oblongas, não resinosas.

Distribuição. Apresenta distribuição concentrada principalmente na área de domínio da Caatinga, do
Ceará e Rio Grande do Norte até o norte de Minas Gerais, penetrando ligeiramente para Oeste até o estado
de Goiás (Queiroz, 2009).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro do Agenor, 31/03/1996, E. Melo et al. 1550 (HUEFS); 25/02/1996,
E. Melo et al. 1507, 1517 (HUEFS); morro das Tocas, 25/04/1996, E. Melo et al. 1452 (HUEFS); 30/03/1996, E.
Melo et al. 1517 (HUEFS); 25/11/1995, F. França et al. 1423 (HUEFS).

50. Stylosanthes scabra Vogel, Linnaea 12: 69. 1838.
Subarbusto ereto 0,5-1 m alt.; ramos pubescentes rígidos, escabrosos, não viscosos, não espinescentes.

Folhas alternas, compostas trifolioladas, com estípulas; folíolos 1-2 x 0,5-0,7 cm, lâmina elíptica ou oboval,
ápice acuminado, base aguda, margem inteira, cartácea, face adaxial glabrescente, abaxial com tricomas
setosos sobre a nervura principal; pecíolo curto 0,5-1,5 cm, estípulas 0,5-1 x 0,4-0,5 cm, persistentes, não
adnadas ao pecíolo, raque pubescente, parafilídios ausentes. Inflorescência axilar e terminal, reduzida,
capitada, pedúnculos ausentes, brácteas foliáceas, pubescentes, persistentes. Flores amarelas, 4-5 mm,
zigomorfas, pentâmeras, 5 sépalas ligadas na base, cálice campanulado, glabro, 5 pétalas unguiculadas,
estandarte suborbicular, base bicalosa, não auriculada, alas elípticas, estames 10,  monadelfos, conados em
tubo, 5 férteis e 5 estéreis, inclusos na carena, anteras bitecas, rimosas, basifixas, gineceu sem ginóforo,
estilete curto, glabro, estigma punctiforme, ovário súpero, pubescente, 2-3 óvulos, placentação sutural. Fruto
2-3 mm, lomento oblongo, com artículo terminal rostrado em forma de gancho, pubescente, envolto pelas
brácteas persistentes, sementes globosas, diminutas, marrons.

Distribuição. No Brasil ocorre em Roraima, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte,
Paraíba, Pernambuco, Bahia, Alagoas, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Minas
Gerais, Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro (Queiroz, 2009).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itaberaba: morro Itibiraba, 05/05/2005, E. Melo et al. 3909 (HUEFS). Material
adicional: Brasil. Bahia. Feira de Santana: A. Oliveira et al. 18 (HUEFS).

51. Stylosanthes viscosa (L.) Sw., Prodr. (Swartz): 108. 1788. (Fig. 35J).
Erva ou subarbusto ereto, prostrado ou decumbente 0,5-1 m alt.; ramos pubescentes viscosos, com

tricomas glandulares mucilaginosos, não espinescentes. Folhas alternas, compostas trifolioladas, com estípulas;
folíolos 0,5-1 x 0,3-0,5 cm, lâmina oblonga ou elíptica, ápice obtuso ou acuminado, mucronado, base aguda,
membranácea ou cartácea, margem inteira, pubescente ou glabrescente; pecíolo curto 3-8 mm, pubescente,
estípulas 5-8 mm, ovais, persistentes, adnadas ao pecíolo, raque pubescente, parafilídios ausentes.
Inflorescência axilar e terminal, reduzida, capitada, pedúnculos ausentes, brácteas foliáceas, 5-7 mm,
pubescentes, persistentes. Flores amarelas, 3-5 mm, zigomorfas, pentâmeras, 5 sépalas ligadas na base,
cálice campanulado, glabro, 5 pétalas unguiculadas, estandarte suborbicular ou arredondado, base bicalosa,
não auriculada, alas livres obovais, 10 estames monadelfos, conados em tubo, inclusos na carena, anteras
bitecas, rimosas, basifixas, gineceu sem ginóforo, estilete curto, curvado, enrolado, glabro, estigma punctiforme,
ovário súpero, pubescente, unilocular, 2-3 óvulos, placentação sutural. Fruto 2-2,5 x 2 mm, lomento oblongo,
com artículo terminal rostrado, rostro giboso, espiralado, pubescente, envolto pelas brácteas persistentes,
sementes globosas, marrons, não resinosas.

Distribuição. Espécie amplamente distribuída no Neotropico, desde o sul dos Estados Unidos, México
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e Antilhas, ao norte da Argentina e Paraguai. No Brasil ocorre Roraima, Amapá, Pará, Amazonas, Acre,
Rondônia, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Alagoas, Mato Grosso,
Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraná e Santa
Catarina. Na Caatinga ocorre em ambientes antropizados, sobre solos arenosos ou rochosos (Queiroz,
2009).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: Monte Alto, 16/09/2003, P.L. Ribeiro et al. 81 (HUEFS).
Itatim: morro das Tocas, 20/04/1996, F. França et al. 1602, 1613 (HUEFS);  morro do Bastião, 02/10/1997, E. Melo
et al. 2209 (HUEFS).

52. Swartzia apetala Raddi, Mem. Mat. Fis. Soc. Ital. Sci. Madena 18 (2): 398. 1820. (Fig. 35K-M).
Árvore ou arbusto, 2-5 m alt.; ramos glabros, inermes. Folhas alternas, compostas imparipinadas, com

estípulas; 2-3 pares de folíolos opostos, sésseis, lâmina 5-7 x 2-3 cm, elíptica ou elíptico-lanceolada, ápice
agudo ou acuminado, base obtuso-arredondada, simétrica, coriácea, glabra, margem lisa; pecíolo curto, 1-
1,5 cm, glabro, raque glabra, sem nectários glandulares, estípulas escamiformes, coriáceas, diminutas, per-
sistentes, parafilídios ausentes. Inflorescência lateral, racemosa, densiflora, pedúnculos ausentes, raque
glabra, brácteas e bractéolas escamiformes, pedicelos 0,5-1 cm. Flores branco-esverdeadas, ziogomorfas, 5
sépalas, 2 unidas em uma única estrutura, fortemente revolutas, pétalas ausentes, estames numerosos,
exclusos, diadelfos, dimórficos, 2 maiores, com filetes livres, anteras robustas, amarelas, demais com filetes
filiformes ondulados, anteras opacas, bitecas, rimosas, dorsifixas, gineceu unicarpelar, ginóforo curvo em
forma de sifão, glabro, ovário plano-achatado, glabro, estilete ausente, estigma punctiforme, óvulos vários,
placentação parietal sutural. Fruto 2-2,5 cm, oblongo, deiscente, valvas coriáceas, superfície lisa, glabra,
alaranjado quando maduro, sementes duas, oblongas, negras, lisas e brilhantes, envolvidas por arilo carnoso,
branco, uma atrofiada, hilo lateral franjado, fortemente destacado.

Distribuição. Ocorre exclusivamente No Brasil, nos estados de Alagoas, Bahia, Sergipe, Minas Ge-
rais, Distrito Federal, Espírito Santo e Rio de Janeiro (Mansano & Tozzi, 1999; Queiroz, 2009). Na Caatinga
ocorre em áreas de transição. Nos inselbergues ocorre exporadicamente na mata da base.

Material examinado: Brasil. Bahia. Santa Terezinha: morro do Cruzeiro, 29/10/1995, E. Melo et al. 1350 (HUEFS).
Itatim: morro das Tocas, 28/09/1997, F. França et al. 1840 (HUEFS).

53. Ancistrotropis peduncularis (Kunth) (Kunth) A. Delgado, Amer. J. Bot. 98: 1704. 2011. (Fig. 35N).
Liana volúvel; ramos pubescentes espinhos e acúleos ausentes. Folhas alternas, compostas trifolioladas,

com estípulas; folíolos 3,5-4 x 3,5-4 cm, lâmina oval, ápice agudo, base truncada, membranácea, margem
inteira, pubescente; pecíolo curto ca. 5 mm, pubescente, estípulas 2-3 mm, ovais, persistentes, raque pubescente,
parafilídios ovais. Inflorescência axilar, 10-16 cm, racemos laxifloros, pedúnculos longos 5-8 cm, pedicelos
0,5 cm, pubescentes, brácteas caducas, bractéolas ca. 2 mm, lanceoladas. Flores lilases, 2-2,5 cm, zigomorfas,
sépalas pubescentes, persistentes, pétalas unguiculadas, persistentes, carena torcida em espiral, alas laterais
obovais ou oblongas, não torcidas, estandarte arredondado, 10 estames monadelfos, inclusos na carena, 5
maiores, 5 menores, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, gineceu com ginóforo, estilete reto, ápice pubescente,
estigma penicelado, ovário com várias sementes, placentação marginal sutural. Fruto 5-7 x 0,5 cm, legume
indeiscente, cilíndrico, alongado, margens planas, valvas coriáceas, superfície lisa, glabra, sementes elipsóides,
marrons, não resinosas.

Distribuição. Ocorre desde o sul do México até o norte da Argentina. No Brasil ocorre em Roraima,
Pará, Amazonas, Bahia, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São
Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. Espécie polimórfica. (Queiroz, 2009).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: morro do Km 4, 23/11/1995, E. Melo et al. 1111 (HUEFS);
Monte Alto, 16/09/2003, P.L. Ribeiro et al. 61, 72 (HUEFS). Iaçu: morro Sem Nome, 13/04/1997, E. Melo et al. 2163
(HUEFS); morro da Garrafa, 21/06/1997, F. França et al. 2321 (HUEFS). Itatim: morro do Agenor, 30/03/1996, E.
Melo et al. 1540 (HUEFS); 31/08/1997, F. França et al. 2352 (HUEFS); morro do Bastião, 19/07/1997, E. Melo et
al. 2213 (HUEFS).

54. Zornia myriadena Benth., in Mart., Fl. Brasil. 15 (1): 85. 1859. (Fig. 35O-P).
Erva prostrada, raro ereta, até 40 cm alt.; ramos glabros ou esparsamente pubescentes, com tricomas

adpressos. Folhas alternas, compostas paripinadas, com estípulas; 2 pares de folíolos opostos, sésseis, pinas
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articuladas; lâmina 0,5-1,5 x 0,3-0,8 cm, obovado-lanceolada, ápice obtuso-emarginado, base aguda,
membranácea, margem plana, pubescente, com glândulas translúcidas em ambas as faces; pecíolo curto
0,5-1 cm, pubescente, estípulas foliáceas, peltadas, persistentes, raque pubescente, sem nectários glandula-
res, parafilídios ausentes. Inflorescência axilar, reduzida a uma flor, pedúnculos 0,5-2 cm, pedicelos ca. 1
mm, pubescentes, brácteas foliáceas. Flores amarelas ca. 1-1,5 cm, zigomorfas, sépalas membranáceas,
desiguais, glabras, persistentes, 5 pétalas desiguais, unguiculadas, carenadas, envolvendo o tubo estaminal,
alas laterais livres obovais, 10 estames monadelfos, inclusos na carena, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas,
gineceu sem ginóforo, estilete reto, estigma penicelado, ovário verde, glabro, placentação parietal sutural.
Fruto 2-3 x 0,1 cm, lomento indeiscente, plano-compresso, 9-15 articulado, glabro, com glândulas translúcidas,
ligeiramente arqueado, sementes elipsóides, marrons, não resinosas.

Distribuição. Espécie disjunta ocorrendo no Caribe e Brasil, nos estados de Pernambuco, Bahia,
Alagoas e Minas Gerais, sobre solos arenosos, em áreas degradadas (Queiroz, 2009).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: morro Monte Alto, 12/08/2003, A.C. Pereira et al. 20 (HUEFS);
02/12/2003, J. Carvalho-Sobrinho et al. 153 (HUEFS); 16/09/2003, P.L. Ribeiro et al. 80 (HUEFS). Iaçu: morro da
Garrafa, 24/03/1997, E. Melo et al. 2072 (HUEFS). Itatim: morro do Agenor, 26/05/1996, E. Melo et al. 1589
(HUEFS); morro Pé de Serra, 25/10/1997, F. França et al. 2411 (HUEFS).

GENTIANACEAE

Efigênia de Melo

1. Schultesia guianensis (Aubl.) Malme, Ark. Bot. 3 (12): 9. 1904. (Fig. 36A).
Erva 5-20 cm alt.; ramos glabros. Folhas opostas, simples, inteira, sem estípulas; lâmina 1,5-4,5 x 0,1-

0,5 cm, linear ou linear-lanceolada, ápice agudo ou longo-atenuado, base aguda, obtusa ou atenuada,
membranácea, glabra, margem inteira; pecíolo ausente. Inflorescência terminal e subterminal, reduzida a
uma única flor, bractéolas filiformes. Flores lilases, verde-rosadas ou amarelo-rosadas, 1,5-2,5 cm, actinomorfas,
bissexuadas, pentâmeras ou tetrâmeras, cálice gamossépalo, com costelas expandidas, corola gamopétala,
tubulosa, lacínios obtuso-arredondados, glabra, 4 estames isodínamos, epipétalos, inclusos, filetes com base
expandida, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, gineceu sincárpico, estilete inteiro, glabro, estigma bilobado,
lobos inflexos, ovário súpero, bicarpelar, bilocular, pluriovulado, placentação axial. Fruto 1,5-2 cm, cápsula
elipsóide, membranácea, com expansões aladas, sementes numerosas.

Distribuição. Do Mexico até o Paraguai. No Brasil ocorre nos estados de Roraima, Pará, Amazonas,
Acre, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Bahia, Sergipe, Mato Grosso, Goiás, Distrito
Federal, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro, em Amazônia,
Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica (Melo et al., 2009; Guimarães & Saaveda, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Iaçu: morro do Coité/Navio, 24/05/1997, E. Melo et al. 2188 (HUEFS).

GESNERIACEAE
Efigênia de Melo

1. Sinningia brasiliensis (Regel ex Schmidt) Wiehler & Chautems, Gesneriana 1 (1): 5-7. 1995. (Fig.
36B).

Arbusto 0,5-1 m alt.; ramos pubescentes, tricomas glandulosos. Folhas opostas, simples, inteiras, sem
estípulas; lâmina 5-12 x 2,5-3,5 cm, oval-lanceolada, ápice agudo, base obtusa, membranácea ou cartácea,
semi-crassa, margem serreada, pubescente em ambas as faces, tricomas glandulosos; pecíolo 0,5-1 cm,
pubescente. Inflorescência axilar reduzida a uma única flor, pedúnculos ausentes, pedicelos 5-8 cm,
pubescentes, bractéolas diminutas. Flores amarelas ou amarelo-esverdeado, 4-6 cm, zigomorfas, bissexuadas,
pentâmeras, cálice tubuloso, tubo curvado, sépalas persistentes, com tricomas glandulosos, corola tubulosa,
bilabiada, lábio superior menor, lábio inferior formado por duas pétalas, 4 estames epipétalos, filetes livres,
exclusos, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, convergentes, gineceu sincárpico, bicarpelar, estilete curvo,
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estigma punctiforme, ovário súpero, falsamente bilocular, óvulos numerosos, placentação axial. Fruto 0,5-1
cm, cápsula globosa, glabra, parcialmente envolvida pelo cálice persistente, sementes globosa, numerosas,
marrons.

Distribuição. Espécie exclusiva do Brasil, nos estados da Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de
Janeiro, em Caatinga e Mata Atlântica (Araújo & Chautems, 2012). Nos inselbergues foi encontrada em
platôs e encostas rochosas.

Material examinado: Brasil. Bahia. Iaçu: morro da Garrafa, 21/06/1997, F. França et al. 2304 (HUEFS). Itaberaba:
morro Itibiraba, 04/06/2005, E. Melo et al. 3873 (HUEFS). Itatim: morro Pedra Grande, 03/06/2005, M.F.B.L. Silva
et al. 73 (HUEFS); morro Pé de Serra, 16/03/1997, F. França et al. 2179 (HUEFS); morro do Agenor, 20/07/1996, F.
França et al. 1720 (HUEFS); 21/04/1996, F. França et al. 1615 (HUEFS); 14/04/2000, K.R.B. Leite et al. 42
(HUEFS); 26/05/1996, F. França et al. 1593 (HUEFS); morro das Tocas, 20/07/1996, F. França et al. 1726 (HUEFS);
morro sem nome, 13/04/1997, E. Melo et al. 2148 (HUEFS).

LAMIACEAE

Carla Teixeira de Lima & Flávio França

Chave para a identificação das espécies

1. Fruto esquizocárpico, râmulo piloso
2. Râmulo com indumento hirsutuloso ....................................................................... 2. Hyptis fruticosa
2’. Râmulo com indumento lanoso

3- Pecíolo 7-20 mm compr.. .................................................................................3. Hyptis pectinata
3’- Pecíolo 3-5 mm compr.. .............................................................. 4. Marsypianthes chamaedrys

1’. Fruto nuculânio, râmulo glabro ......................................................................... 1. Aegiphila integrifolia

1. Aegiphila integrifolia (Jacq.) Moldenke, Brittonia: 337-338. 1934. (Fig. 36C).
Árvore ca. 3-5 m alt.; râmulo glabro, acúleos ausentes. Folhas opostas, simples; lâmina 9-13 x 42-63

cm, oval, ápice acuminado, margem inteira, base cuneada, membranácea, discolor, ambas as faces denso
hirsutulosas; pecíolo 13-20 mm, pubescente. Inflorescência terminal em cimas laxifloras, parciais dicasais,
pedúnculo 7-12 mm, pubescente. Flores 0,7-1 cm, brancas ou branco-amareladas, actinomorfas, cálice
tubuloso, bordo truncado, hirsutuloso externamente, glabro internamente, corola campanulada, glabra em
ambas as faces, estames 4, filetes glabros, 8-10 mm, inseridos no terço mediano da corola, anteras amare-
las, dorsifixas, conectivos sem ornamentação, ovário bilocular, glabro, estilete 4-3,5 mm, estigma capitado.
Fruto 0,4-0,6 x 0,3-0,5 mm, nuculânio oblongo, amarelo, parcialmente envolto pelo cálice persistente, semen-
tes oblongas.

Distribuição. Espécie de ampla distribuição. No Brasil ocorre em Roraima, Amapá, Pará, Amazonas,
Acre, Rondônia, Maranhão, Piauí, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Mato
Grosso do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul (França, 2003; Harley et al., 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Lagedo Alto: Morro do Timóteo, 11/06/2004, F. França, et al. 4998 (HUEFS).
Material adicional: Brasil. Bahia. Ubaitaba: estrada para Candu, 14º 15’48"S 39º 19’29"W, 124m, 20/03/2000, L.P.
de Queiroz et al. 9227 (HUEFS). Potiguara: estrada para Itapetinga. 15º 41’13"S 39º 26’20"W, 30/05/2000, B.M.
Silva et al. 79 (HUEFS).

2. Hyptis fruticosa Salzm. ex Benth., Labiat. Gen. Spec., fasc. 2: 123. 1833. (Fig. 36D).
Arbusto ca.1,5-2 m alt.; râmulo levemente hirsutuloso, esbranquiçado, acúleos ausentes. Folhas opos-

tas, simples; lâmina 0,8-1,7 x 0,6-1,4 cm, elíptica, ápice obtuso, margem crenada, base atenuada, coriácea,
discolor, face adaxial denso hirsutulosa, face abaxial denso lanuginosa; pecíolo 1-4 mm, pubescente.
Inflorescência axilar, racemos densifloros, 8-18 cm, parciais cimosas congestas, pedúnculo 5-9 mm,
pubescente. Flores 11-14 mm, brancas, zigomorfas, cálice obcônico, bordo lobado, piloso externamente,
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glabro internamente, corola campanulada, pilosa externamente, glabra internamente, estames 4, filetes glabros,
2-2,2 mm, inseridos no terço distal da corola, anteras amarelas, basifixas, conectivos sem ornamentação,
ovário bilocular, glabro, estilete 13-16 mm, estigma capitado. Fruto esquizocarpo, não visto.

Distribuição. Espécie exclusiva do Brasil, ocorrendo apenas no Nordeste, nos estados de Ceará, Rio
Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia e Sergipe, em Caatinga e Mata Atlântica (Harley et al.,
2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: Morro do Agenor, 26/11/1995, F. França et al. 1462 (HUEFS); morro
das Tocas, 27/01/1996, F. França et al. 1515 (HUEFS); 20/04/1996, F. França et al. 1603 (HUEFS).

3. Hyptis pectinata (L.) Poit., Ann. Mus. Natl. Hist. Nat. 7: 474. 1809. (Fig. 36E).
Arbusto ca.1,5-2 m alt.; râmulo lanoso, esbranquiçado, acúleos ausentes. Folhas opostas, simples;

lâmina 1,4-2,4 x 1,3-2,1 cm, oval, ápice agudo, margem crenada, base cordada, coriácea, discolor, face
adaxial denso hirsutulosa, face abaxial denso lanuginosa; pecíolo 7-20 mm, pubescente. Inflorescência ter-
minal, racemos laxifloros, 21-30 cm, parciais cimosas; pedúnculo 2-4,5 mm, pubescente. Flores lilases ou
rosa-claro, 2-3 mm, zigomorfas, cálice obcônico, bordo lobado, piloso externamente, glabro internamente;
corola campanulada, pilosa externamente, glabra internamente, estames 4, filetes glabros, 0,4-0,55 mm,
inseridos no terço distal da corola, anteras amarelas, dorsifixas, conectivo cônico, ovário bilocular, glabro,
estilete 1,2-1,4 mm, estigma capitado. Fruto esquizocarpo, imaturo verde, 2,6-3 x 1,3-1,6 mm,  envolvido pelo
cálice persistente, sementes ovóides, glabras.

Distribuição. Espécie nativa da América Tropical, ocorrendo no Pará, Piauí, Paraíba, Pernambuco,
Bahia, Sergipe, Distrito Federal, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina (Basílio
et al., 2006; Harley et al., 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: inselbergue Monte Alto, 19/09/2003, P.L. Ribeiro et al. 54,
68 (HUEFS). Milagres: morro Pé de Serra, 25/10/1997, F. França et al. 2405 (HUEFS).

4. Marsypianthes chamaedrys (Vahl) Kuntze, Rev. gen. pl.: 524. 1891. (Fig. 36F).
Erva ca. 15-30 cm alt.; râmulo viloso, esbranquiçado, acúleos ausentes. Folhas opostas, simples;

lâmina 1,3-2,7 x 0,6-1,2 cm, lanceolada, ápice pungente, margem crenada, base atenuada, membranácea,
discolor, ambas as faces hirsutulosas, adaxial esparsa, abaxial densa; pecíolo 5-10 mm, pubescente.
Inflorescência axilar, 5-10 cm, parciais cimosas congestas; pedúnculo 3-5 mm, pubescente. Flores lilases, 5-
8 mm, actinomorfas, cálice obcônico, bordo lobado, piloso externamente, glabro internamente, corola
campanulada, pilosa externamente, glabra internamente, estames 4, filetes glabros, 0,5-0,7 mm, inseridos no
terço mediano da corola, anteras amarelas, dorsifixas, conectivo anelado, ovário bilocular, glabro, estilete1,1-
1,5 mm, estigma capitado. Fruto esquizocarpo, imaturo verde, 5-6 x 5,3-6 mm, envolto pelo cálice persisten-
te, sementes glabras.

Distribuição. No Brasil no Pará, Amazonas, Tocantins, Acre, Rondônia, Maranhão, Piauí, Ceará,
Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Mato Grosso, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas
Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná, em Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlân-
tica e Pantanal (Harley et al., 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: Monte Alto, 12/08/2003, A.C. Pereira, et al. 14 (HUEFS).
Material adicional: Brasil. Bahia. Anguera: lagoa 5. 12º 11’S 39º 3’W, 15/09/1996, E. Melo, et al. 1736 (HUEFS).

LAURACEAE
Efigênia de Melo

1. Nectandra membranacea (Sw.) Griseb., Fl. Brit. W. I.: 282. 1860.
Árvore 2,5-5 m alt.; ramos glabros. Folhas simples, alternas, inteiras, sem estípulas; lâmina 3-6 x 1,5-

3 cm, lanceolada, ápice obtuso ou acuminado, base aguda ou atenuada, coriácea, margem inteira, glabra as
faces, sem glândulas; pecíolo ca. 0,5 cm, glabro ou pubérulo. Inflorescência terminal, cimas dicasiais,
pedúnculos ca. 1 cm, pedicelos ca. 0,5 cm, brácteas e bractéolas inconspícuas. Flores brancas ou esverdeadas,
3-5 mm, actinomorfas, homoclamídeas, 6 tépalas livres, estames numerosos, filetes livres, inclusos, anteras
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bitecas, rimosas, dorsifixas, gineceu sincárpico, estilete inteiro, glabro, estigma capitado, ovário súpero,
unilocular, glabro, um óvulo, placentação basal. Fruto 5-8 mm, baga oblonga ou ovóide,  glabra, cúpula
vermelha, sementes não vistas.

Distribuição. Apresenta distribuição disjunta, ocorrendo na América Central e Norte da América do
Sul, até a Bolíva (Sobral & Jarenkow, 2006). No Brasil ocorre no Acre, Rondônia, Bahia, Minas Gerais,
Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina, em Amazônia, Caatinga, Cerrado e
Mata Atlântica (Quinet et al., 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Santa Terezinha: morro do Cruzeiro, 29/10/1995, E. Melo et al. 1353 (HUEFS).
Itatim: morro do Agenor, 25/04/1996, E. Melo et al. 1501 (HUEFS).

LIMNOCHARITACEAE
Efigênia de Melo

1. Hydrocleys nymphoides (Will.) Buchenau, Abh. Naturw. Ver. Bremen 2: 2. 1871. (Fig. 36G).
Erva aquática flutuante fixa; estolões glabros. Folhas simples, alternas; lâmina 2-3 x 2-3,5 cm, cordada,

ápice obtuso ou arredondado, base cordada, membranácea, margem plana, glabra em ambas as faces;
pecíolo longo, 4-10 cm, glabro, estípulas membranáceas, marcescentes, glabras. Inflorescências axilares,
fasciculadas, laxifloras, pedúnculos ausentes, brácteas lanceoladas, glabras, pedicelos longos 4-6 cm, glabros.
Flores amarelas, 2-3 cm, actinomorfas, trímeras 3 sépalas livres, 3 pétalas livres, 6 estames, livres, inclusos,
anteras bitecas, rimosas, basifixas, estaminódios presentes, gineceu apocárpico, 5-8 carpelos, estiletes indis-
tintos, estigmas capitados, ovário súpero, glabro, vários óvulos por carpelo, placentação parietal. Fruto 1-1,5
cm, folículos cimbiformes, membranáceos, lisos, deiscência longitudinal, sementes com tricomas glandula-
res.

Distribuição. Costa do Atlântico e Pacífico, desde o Sul dos Estados Unidos até a Argentina (Pott &
Pott, 2000). No Brasil ocorre no Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Mato Grosso,
Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina (Haynes &
Holm-Nielsen, 1992; Pansarim, 2007; Sakuragui et al., 2012). Nos inselbergues ocorre exporadicamente
nas cacimbas rochosas temporárias (“roch pull”), durante a estação chuvosa.

Material examinado: Brasil. Bahia. Iaçu: morro da Garrafa, 22/02/1997, E. Melo et al. 2068 (HUEFS).

LOASACEAE
Efigênia de Melo

Chave para identificação das espécies

1. Folhas inteiras com margem denteada ........................................................................... 1. Aosa gilgiana
1’. Folhas trilobadas ........................................................................................................... 2. Aosa rupestris

1. Aosa gilgiana (Urb.) Weigend, Taxon 55 (2): 464. 2006.
Erva ereta 40-60 cm alt.; ramos pubescentes, tricomas aciculares urticantes. Folhas alternas, sim-

ples, inteiras, sem estípulas; lâmina 5-10 x 2,5-3,5 cm, oblonga ou elíptica, ápice obtuso, base obtusa ou
arredondada, membranácea, margem denteada, pubescente, tricomas urticantes; pecíolo curto, ca. 1 cm,
pubescente, estípulas ausentes. Inflorescência terminal, panículas laxifloras, pedúnculos longos, 30-40 cm,
pubescentes, pedicelos ca. 1 cm, pubescentes, brácteas e bractéolas inconspícuas. Flores verde-amarela-
das, 0,5-1 cm, bissexuadas, diclamídeas, actinomorfas, pentâmeras, sépalas conadas na base, cálice
campanulado, pétalas livres, pubescentes, androceu com numerosos estames, filetes livres, exclusos, anteras
rimosas, bitecas, basifixas, 5 glândulas na base do filete, gineceu sincárpico, tricarpelar, estilete único, estig-
ma punctiforme, ovário súpero, unilocular, vários óvulos, placentação parietal. Fruto 0,5-1 cm, cápsula ovóide,
trivalvar, pubescente, valvas membranáceas, sementes vermiformes, envoltas por membrana reticulada
marrom.
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Distribuição. Espécie exclusiva do Brasil, sendo endêmica da Caatinga, no estado da Bahia (Weigend,
1997).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itaberaba: morro Itibiraba, 22/10/2005, E. Melo et al. 4125 (HUEFS); Itatim:
morro da Pedra Grande, 01/11/2004, E. Melo et al. 3746 (HUEFS).

2. Aosa rupestris (Gard.) Weingend, Taxon 55 (2) : 464. 2006. (Fig. 36H).
Erva ereta 30-50 cm alt.; ramos pubescentes, tricomas aciculares urticantes. Folhas alternas, sim-

ples, lobadas, sem estípulas; lâmina 5-10 x 2,5-3,5 cm, trilobada, ápice obtuso, base obtusa ou arredondada,
membranácea, margem denteada, pubescente, tricomas urticantes; pecíolo curto, ca. 1 cm, pubescente,
estípulas ausentes. Inflorescência terminal, panículas laxifloras, pedúnculos longos, 15-20 cm, pubescentes,
pedicelos ca. 1 cm, pubescentes, brácteas e bractéolas inconspícuas. Flores verde-amareladas, 0,5-1 cm,
bissexuadas, diclamídeas, actinomorfas, pentâmeras, cálice campanulado, corola com pétalas livres,
naviculares, pubescentes, tricomas glandulares presentes, androceu com numerosos estames, arranjados
em 5 feixes, inclusos nas pétalas, anteras rimosas, bitecas, basifixas, 5 glândulas estaminais, na base de cada
feixe, gineceu sincárpico, tricarpelar, estilete único, estigma punctiforme, ovário infero, unilocular, vários
óvulos, placentação parietal. Fruto ca. 0,5 cm, cápsula globosa, trivalvar, pubescente, valvas membranáceas,
sementes vermiformes, muricadas.

Distribuição. Espécie nativa do Brasil, ocorrendo no Ceará, Paraíba, Pernambuco e Bahia, em Caa-
tinga e Mata Atlântica (Weigend, 1997).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: Monte Alto, P.L. Pereira et al. 09 (HUEFS); morro do Km 4,
A.K. 25/03/2003, A.K.A. Santos et al. 57 (HUEFS). Itatim: morro das Tocas, 14/10/1995, F. França et al. 1373,
1389 (HUEFS).

LOGANIACEAE
Efigênia de Melo

1. Strychnos parvifolia A. DC., Prodr. 9: 16. 1845. (Fig. 36I).
Árvoreta ou arbusto, 2-4 m alt.; ramos escandentes, glabros. Folhas alternas, simples, inteiras, sem

estípulas; lâmina 1,5-2,5 x 1-1,5 cm, elíptica, ápice obtuso, diminuto mucronado, base obtusa ou subarredondada,
coriácea, margem inteira, glabra, pecíolo curto, 1-2 mm, glabro. Inflorescência terminal, cimeiras dicotômicas
densifloras, pedúnculos curtos 0,5-1 cm, glabros, pedicelos ca. 1-2 mm, glabros, brácteas e bractéolas dimi-
nutas, lanceoladas. Flores verde-amareladas, 2-3 mm, bissexuadas, diclamídeas, actinomorfas, pentâmeras,
sépalas livres, lanceoladas, pétalas conadas, glabras, androceu com 5 estames inclusos, filetes livres, epipétalos,
anteras rimosas, bitecas, basifixas, com um tufo de pelos internamente, gineceu sincárpico, bicarpelar, estilete
único, globoso, estigma capitado, ovário súpero, unilocular, pluriovulado, placentação axial. Fruto 0,5-1 cm,
baga globosa, glabra, amarela na maturidade, sementes subglobosas, testa crustácea.

Distribuição. Exclusiva do Brasil, nos estados de Pará, Amazonas, Acre, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio
Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais,
Mato Grosso e Goiás, em Mata Atlântica (Nurit, 2005; Ducke, 1955; Zappi et al. 2012a). Na área de estudo
foi coletada na mata da base dos inselbergues.

Material examinado: Brasil. Bahia. Iaçu: morro da Garrafa, 23/02/1997, E. Melo et al. 2115 (HUEFS). Itatim: morro
das Tocas, 27/01/1996, F. França et al. 1520 (HUEFS); 30/03/1996, E. Melo et al. 1525 (HUEFS); 24/02/1996, E.
Melo et al. 1442 (HUEFS); 25/11/1995, F. França et al. 1424 (HUEFS).

LORANTHACEAE
Efigênia de Melo

Chave para a identificação das espécies

1. Flores amarelo-esverdeadas, com até 1 cm
2. Estames com filetes escavados lateralmente .....................................................1. Passovia pyrifolia
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2’. Estames com filetes não escavados lateralmente ................................... 3. Struthanthus polyrhizus
1’. Flores alarajadas ou avermelhadas,  com mais de 1 cm ................................ 2. Psittacanthus cordatus

1. Passovia pyrifolia (Kunth) Tiegh Bull. Soc. Bot. France 42: 172. 1895. (Fig. 36J).
Erva hemiparasita; ramos cilíndricos, angulosos, glabros. Folhas simples, opostas, inteiras, sem estípulas;

lâmina 3-6 x 3,5-4,5 cm, oval ou elíptico-ovalada, ápice acuminado, base aguda ou obtusa, coriácea, margem
lisa, glabra em ambas as faces; pecíolo curto 0,5-1 cm, glabro. Inflorescência terminal, tirsos simples,
densifloros, 5-10 cm, pedúnculos quadrangulares, glabros, brácteas escamiformes, pedicelos ausentes. Flo-
res amarelo-esverdeadas, 3-5 mm, actinomorfas, unissexuadas, diclamídeas, sépalas ligadas formando um
tubo cilíndrico, 5 pétalas livres, flores masculinas com 10 estames livres, exclusos, filetes escavados lateral-
mente, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, flor feminina com gineceu unicarpelar, estilete único, estigma
capitado, ovário ínfero, unilocular, 1 óvulo placentação basal. Fruto ca. 5-6 mm, bagas oblongas, sementes
não observadas.

Distribuição. No Brasil, ocorre nos estados de Roraima, Amapá, Pará, Amazonas, Acre, Tocantins,
Rondônia, Maranhão, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Mato Grosso e Espírito Santo, em Amazônia,
Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica (Caires & Dettke, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Iaçu: morro do Coité/Navio, 28/09/1997, E. Melo et al. 2263 (HUEFS).

2. Psittacanthus cordatus (Hoffmanns. ex Schult. f.)  G.Don, Gen. Hist. 3: 416. 1834. (Fig. 36K).
Arbusto ereto, 40-60 cm alt.; ramos cilíndricos, glabros. Folhas opostas, sem estípulas, sésseis; lâmi-

na 4-8 x 3-6 cm, oblongo-ovalada, ápice obtuso, base obtusa, cordada ou subcordada, coriácea, glabra,
verde-claro, concolor. Inflorescência em racemo terminal, de díades ou tríades, pedicelo alaranjado. Flores
sésseis, 1,5-2 cm, alaranjadas ou avermelhadas, cálice com 2 calículos evidentes, corola dialipétala, lacínios
patentes, estames alaranjados, anteras cremes a amarronzadas, estigma vermelho. Fruto imaturo laranja-
esverdeado, maduro vináceo a negro, sementes inconspícuas, sem endosperma.

Distribuição geográfica. No Brasil, ocorre no Pará, Amazonas, Rondônia, Piauí, Pernambuco, Bahia,
Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, (Caires & Dettke,
2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Santa Terezinha: morro do Cruzeiro 29/10/1995, E. Melo et al. 1344 (HUEFS).
Itatim: morro do Agenor, 25/04/1996, E. Melo et al. 1489 (HUEFS); morro das Tocas, 25/04/1996, E. Melo et al.
1520 (HUEFS).

3. Struthanthus polyrhizus Mart., Flora 1: 105. 1830. (Fig. 36L).
Erva hemiparasita; ramos cilíndricos, angulosos, glabros. Folhas simples, opostas, inteiras, sem estípulas;

lâmina 5-10 x 2-4,5 cm, oval ou obovado-lanceolada ou elíptico-lanceolada, ápice obtuso, base aguda ou
atenuada, coriácea, margem lisa, reflexa, glabra em ambas as faces; pecíolo curto 0,6-1,5 cm, glabro.
Inflorescência axilar, corimbosa, densiflora, 1-3 cm, pedúnculos curtos ou ausentes, 4-5 mm, brácteas
escamiformes, 2-3 mm, pedicelos ausentes. Flores amarelo-esverdeadas, 2-6 mm, actinomorfas, unissexuadas,
diclamídeas, sépalas ligadas formando um tubo cilíndrico, 5 pétalas livres, flores masculinas com 10 estames
livres, exclusos, filetes não escavados, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, flor feminina com gineceu
sincárpico, unicarpelar, estilete único, estigma capitado, ovário ínfero, unilocular, 1 óvulo placentação basal.
Fruto ca. 5 mm, bagas oblongas, sementes não observadas.

Distribuição. No Brasil ocorre nos estados de Pará, Piauí, Ceará, Pernambuco, Alagoas, Bahia, Goiás,
Maranhão, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do
Sul, em Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica (Caires & Dettke, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Santa Terezinha: morro do Cruzeiro, 29/10/1995, E. Melo et al. 1348 (HUEFS).
Milagres: morro Pé de Serra, 15/03/1997, F. França et al. 2126 (HUEFS).
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LYTHRACEAE
Efigênia de Melo

Chave para a identificação das espécies

1. Árvores. Folhas com hidatódios na terminação da nervura central. Cálice sem apêndices entre os lacínios
............................................................................................................................. 3. Lafoensia glyptocarpa

1’. Arbustos, subarbustos ou ervas. Folhas sem hidatódios na terminação da nervura central. Cálice com
apêndices entre os lacínios

2. Flor com cálice campanulado ou tubuloso. Cápsula com deiscência explosiva
3. Flor com cálice tubuloso, giboso, anteras dorsifixas, sementes comprimidas
.................................................................................................................. 2. Cuphea impatientifolia
3’. Flor com cálice tubuloso não giboso, anteras basifixas, sementes obovóides ................................
.................................................................................................................... 4. Pleurophora anomala

2’. Flor com cálice urceolado. Cápsula com deiscência irregular ....................... 1. Ammannia latifolia

1. Ammannia latifolia L.,  Sp. Pl. 1: 119. 1753. (Fig. 36M).
Erva ereta, 0,2-1 m alt., densamente ramificada, ramos avermelhados, glabros, Folhas simples, intei-

ras, oposto-cruzadas, sésseis, sem estípulas; lâmina 3-6 x 0,5-1 cm, lanceolada ou linear-lanceolada, ápice
agudo, base truncada ou subcordada, glabra, cartácea, margem inteira, revoluta; pecíolo ausente. Inflorescência
axilar, fasciculada, reduzida a flores isoladas, pedúnculos e pedicelos nulos, brácteas ausentes. Flores 5-7
mm, verde-vináceas ou lilases, cálice com tubo urceolado, lacínios subtruncados, pétalas reduzidas, inseridas
entre os lacínios do cálice, 6 estames, livres, filetes inclusos, anteras bitecas, rimosas, basifixas, gineceu não
estipitado, estilete único, glabro, excluso, estigma capitado, ovário súpero, glabro, unilocular, pluriovular,
placentação central livre. Fruto 2-5 mm, cápsula globosa, glabra, com deiscência irregular, envolta pelo
cálice persistente, sementes numerosas, subquadrangulares, glabras, lisas.

Distribuição. No Brasil ocorre na Bahia e Pernambuco, em Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica
(Cavalcanti & Graham, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro do Agenor, 28/06/1998, E. Melo et al. 2446 (HUEFS). Material
adicional: Bahia. Morro do Chapéu: Balneário Tareco, 11º24’22"S 41º22’16"W,  710 m,  04/09/2010,  E. Melo et al.
8468 (HUEFS).

2. Cuphea impatientifolia A. St.- Hil., in Mart. Fl. bras. 13 (2): 296-297. 1877. (Fig. 36N).
Erva ou subarbusto ereto 10-25 cm alt., pouco ramificado, ramos avermelhados, pubescentes, pelos

de base alargada. Folhas simples, alternas, inteiras, sem estípulas; lâmina 1-1,5 x 0,4-0,6 cm, lanceolada,
ápice obtuso, base aguda ou atenuada, decorrente, membranácea, margem lisa, esparsamente pubescente
em ambas as faces; pecíolo curto 2-5 mm, pubescente. Inflorescência axilar, cimosa fasciculada, laxiflora,
pedúnculos ausentes, pedicelo ca 1 mm, pubescente, brácteas ausentes. Flores lilases 3-5 mm, bissexuadas,
zigomorfas, perianto trímero, diclamídeo, cálice tubuloso, giboso, corola com 6 pétalas livres, ungüiculadas,
inseridas entre os lacínios do cálice, sendo 4 reduzidas e filamentosas, 6 estames, livres, filetes exclusos,
anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, gineceu estipitado, estipe lateral, sincárpico, pentacarpelar, estilete úni-
co, pubescente, estigma punctiforme, ovário súpero, pubescente, unilocular, pluriovular, placentação central
livre. Fruto 3-5 mm, cápsula cilíndrica, membranácea, glabra, sementes comprimidas, dispostas sobre o eixo
placentário, deiscência explosiva.

Distribuição. Espécie exclusiva da Bahia, em áreas de Caatinga (Cavalcanti & Graham, 2012).
Material examinado: Brasil. Bahia. Iaçu: morro da Morro da Garrafa, 22/02/1997, E. Melo et al. 2038 (HUEFS).

3. Lafoensia glyptocarpa Koehne, in Mart. Fl. bras. 1877. (Fig. 36O).
Árvore 2,5-5 m alt. ramos glabros. Folhas simples, alternas, inteiras, sem estípulas; lâmina 3-6 x 2-3

cm, oval, elítica ou elíptico-lanceolada, ápice agudo ou obtuso, com hidatódio, base obtuso-arredondada,
coriácea, margem lisa, plana, esparsamente glabra em ambas as faces; pecíolo curto 5-8 mm, glabro.
Inflorescência terminal, paniculada, densiflora; pedúnculos ausentes, pedicelo 2-2,5 cm, glabros, brácteas
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escamiformes. Flores brancas ou branco-esverdeadas, 3-5 cm, bissexuadas, actinomorfas, perianto trímero,
diclamídeo, cálice campanulado, coriáceo, bordos truncados, 6 pétalas livres, ungüiculadas, inseridas entre
os lacínios do cálice, caducas, limbo com margem franjada, estames numerosos, filetes livres, exclusos,
franjados, anteras bitecas, rimosas, basifixas, sincárpico, pentacarpelar, estilete único, pubescente, estigma
capitado, ovário súpero, unilocular, pubescente, pluriovular, placentação central livre. Fruto 3-4 cm, cápsula
ovóide, valvas lenhosas, glabra, sementes numerosas, aladas, alas membranáceas espatuladas, castanhas.

Distribuição. Pernambuco e Bahia, em Cerrado (Cavalcanti & Graham, 2012). Na área de estudo foi
coletada na mata da base  e encosta dos inselbergues.

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: Monte Alto, 13/07/2007, E. Melo et al. 4983 (HUEFS). Santa
Terezinha: morro do Cruzeiro, 02/09/1995, F. França et al. 1325 (HUEFS).

4. Pleurophora anomala (A.St.-Hil.) Koehne, in Mart., Fl. bras. 13 (2): 307. 1877. (Fig. 36P).
Erva ou subarbusto ereto 30-50 cm alt., pouco ramificado, ramos avermelhados, pubescentes, tricomas

capitados. Folhas simples, alternas, inteiras, sem estípulas; lâmina 1-1,5 x 0,3-0,5 cm, lanceolada ou linear-
lanceolada, ápice agudo ou obtuso, base aguda ou atenuada, membranácea, margem plana, glabra ou pubérula
em ambas as faces; pecíolo curto 1-2 mm, glabro ou pubérulo. Inflorescência axilar, reduzida a flores
isoladas, pedúnculos ausentes, pedicelos ca. 1 mm, brácteas ausentes. Flores lilases, 0,5-1 cm, bissexuadas,
actinomorfas, cálice tubuloso, não giboso, 6 pétalas livres, ungüiculadas, inseridas entre os lacínios do cálice,
sendo 4 reduzidas e filamentosas, 6 estames, livres, filetes exclusos, anteras bitecas, rimosas, basifixas,
gineceu estipitado, estipe lateral, sincárpico, pentacarpelar, estilete único, pubescente, estigma punctiforme,
ovário súpero, pubescente, unilocular, pluriovular, placentação central livre. Fruto 3-5 mm, cápsula cilíndrica
ou oblonga, membranácea, glabra, sementes numerosas, obovóides, dispostas sobre o eixo placentário,
deiscência explosiva.

Distribuição. Espécie exclusiva da região semiárida do Brasil, nos estados de Ceará, Rio Grande do
Norte, Pernambuco, Bahia, Alagoas e Minas Gerais, em Caatinga e transições tipo Carrasco (Cavalcanti &
Graham, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro do Agenor, 01/09/1996, F. França et al. 1802 (HUEFS); 11/03/
2001, F. França et al. 3486 (HUEFS).

MALPIGHIACEAE

Efigênia de Melo & Paula Dib de Carvalho

Chave para identificação das espécies

1. Árvores
2. Cálice sem glândulas dorsais. Fruto pseudosamarídeo formado pela expansão do cálice. ..................
............................................................................................................................ 20. Thryallis longifolia
2’. Cálice com um par de glândulas dorsais

3. Fruto drupa globosa trilocular ................................................................... 4. Byrsonima nitidifolia
3’. Fruto samarídeo monospérmico ..................................................................... 3. Barnebia harleyi

1’. Arbustos, lianas ou trepadeiras com gavinhas
4. Arbustos eretos

5. Inflorescências com brácteas foliáceas. Cálice sem glândulas dorsais. Estiletes não foliáceos .....
................................................................................................................... 7. Galphimia brasiliensis
5’. Inflorescências sem brácteas foliáceas. Cálice com glândulas dorsais. Estiletes foliáceos esverdeados
................................................................................................................ 18. Stigmaphyllon paralias

4’. Lianas, arbustos escandentes ou trepadeiras com gavinhas
6. Trepadeiras com gavinhas. Estiletes foliáceos

7. Margens das folhas com cílios longos e espaçados ....................... 17. Stigmaphyllon ciliatum
7’. Margens das folhas sem cílios ............................................... 16. Stigmaphyllon auriculatum
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6’. Lianas ou arbustos escandentes. Estiletes não foliáceos
8. Flor com 5 estames férteis ............................................................ 14. Janusia schwannioides
8’. Flor com 10 estames férteis

9. Samarídeos com alas laterais paralelas ............................................... 6. Diplopterys lutea
9’. Samarídeos com ala dorsal ou circular

10. Samarídeos com ala dorsal, núcleo seminífero basal
11. Estames desiguais entre si. Samarídeos com inserção basal, porção convexa mais
espessada voltada para o centro do fruto .......................  2. Banisteriopsis nummifera
11’. Estames iguais entre si. Samarídeo com inserção lateral, porção mais espessada
voltada para o lado externo (dorsal)

12. Sépalas sem glândulas dorsais, ápice revoluto
13. Lamina foliar até 3 cm largura ....................... 10. Heteropterys grandiflora
13’. Lâmina foliar com mais de 3 cm de largura . 9. Heteropterys eglandulosa

12’. Sépalas com glândulas dorsais, ápice não revoluto
14. Folhas membranáceas, margem crenulada ou ondulada .................................
.............................................................................  13. Heteropterys trichantera
14’. Folhas coriáceas, cartáceas ou subcoriáceas, margem inteira

15. Flor com pétalas não franjadas. Brácteas com um par de glândulas robustas
na base. ................................................................ 11. Heteropterys perplexa
15’. Flor com pétalas franjadas. Brácteas sem glândulas

16. Flores amarelas. Fruto 3,5-4,5 cm, pubescentes ...................................
..................................................................  8. Heteropterys chrysophylla
16’. Flores branco-rosadas. Fruto 4-5 x 1-1,5 cm, glabros,  espatulados ...
..................................................................... 12. Heteropterys rubiginosa

10’. Samarídeos com ala circular, núcleo seminífero central ou pseudosamarídeos
17. Cálice expandido em forma de alas, formando pseudosamarídeos, sem glândulas
dorsais. Face abaxial das folhas com tricomas pedicelados e sésseis ...........................
......................................................................................... 19. Thryallis brachystachys

17’. Cálice não expandido em forma de alas, com glândulas dorsais. Samarídeos com
alas circulares, núcleo seminífero central

18’. Folhas sem estípulas. Samarídeos com alas contínuas. Flores com pétalas
amarelas .............................................................................. 15. Mascagnia sepium
18’. Folhas com estípulas interpeciolares. Samarídeos com alas descontínuas

19. Pétalas com margens fimbriadas. Frutos 0,5-1 cm ....... 5. Carolus chasei
19’. Pétalas com margem inteira. Frutos 2,5-3 cm ........... 1. Amorimia rigida

1. Amorimia rigida (A.Juss.) W.R. Anderson, Novon 16 (2): 183. 2006. (Fig. 37A).
Liana; ramos pubescentes. Folhas opostas, com estípulas; lâmina 2,5-5 x 1,5-2,5 cm, elíptica ou ablonga,

ápice agudo, obtuso ou curto acuminado, base aguda ou obtusa, coriácea, glabra, margem inteira, revoluta;
pecíolo 3-5 mm, glabro, sem glândulas; estípulas interpeciolares. Inflorescência terminal, panículas densifloras;
pedúnculos 5-8 cm, pubescentes, brácteas foliáceas, pubescentes; pedicelos curtos, ca. 5 mm, esparsamente
pubescentes. Flores amarelas, ca. 2-5 mm, tetrâmeras, 4 sépalas livres, 1 par de glândulas dorsais, 4 pétalas
iguais, ungüiculadas, margem inteira com glândulas, 10 estames exclusos, filetes livres, seríceos, anteras
isomorfas, bitecas, rimosas, dorsifixas, glabras, gineceu sincárpico, tricarpelar, 3 estiletes livres, seríceos na
base, estigmas lobados, ovário súpero, trilocular, seríceo, um óvulo por lóculo, placentação axial. Fruto 1,5-
2,5 cm, samarídeos com duas alas laterais em forma de borboleta, verde-rosadas, glabras, margem lisa,
semente central.

Distribuição. Espécie exclusiva do Brasil ocorrendo na Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, São
Paulo e Rio de Janeiro (Anderson, 2006, Mamede, 2012).
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Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: inselbergue Monte Alto, 07/04/2005, A.P. Couto et al. 35
(HUEFS). Itaberaba: morro Itibiraba, 05/06/2005, E. Melo et al. 3936 (HUEFS).

2. Banisteriopsis nummifera (A.Juss.) B.Gates, Flora Neotropica 30: 147. 1982.
Liana; ramos esparsamente seríceos ou glabros. Folhas opostas, com estípulas; lâmina 5,8-15 ´ 2,9-

7,5 cm, oval a elíptica, ápice obtuso a acuminado, base obtusa a cordada, margem levemente revoluta,
discolor, face adaxial glabra, face abaxial serícea a glabra; pecíolo 1,4-1,5 mm, 1 par de glândulas no ápice;
estípulas diminutas, triangulares. Inflorescência paniculada, axilar, 6-12 flores, alternas ou em pares, segui-
das de muitas folhas reduzidas; brácteas e bractéolas persistentes, triangulares, 0,8-1,4 mm, glandulosas.
Flores amarelas, sépalas ca. 5 ´ 3 mm, ferrugíneo-seríceas, glândulas dorsais 8, verdes, corola com pétalas
diferenciadas, a superior com estrias vermelhas na base do limbo, glabras, eglandulosas, estames desiguais,
conados na base, filetes 2-4 mm, anteras basifixas, conectivos glandulosos, ovário alvo-seríceo ou glabro,
estiletes desiguais, divergentes na base, retos, estigmas glabros. Fruto samarídeos castanho-avermelhados,
seríceos, alas dorsais ca. 2,5 ´ 1,2 cm.

Distribuição. Na Guiana Francesa, Peru, Bolívia e Brasil, nos estados de Pará, Amazonas, Rondônia,
Bahia, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e
Rio de Janeiro, em Mata Atlântica, Caatinga e Cerrado (Gates, 1982; Mamede, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Iaçu: Morro do Coité/Navio, 28/09/1997, E. Melo et al. 2260 (HUEFS).

3. Barnebya harleyi W. Anderson & B. Gates, Brittonia 33 (3): 281-284. 1981. (Fig. 37B).
Árvore 3-8 m alt., ramos finamente pubescentes. Folhas opostas, sem estípulas; lâmina 6-10 x 3-4,5

cm, elíptica, elíptico-lanceolada ou oboval-lanceolada, ápice agudo ou obtuso, base aguda ou obtusa, coriácea,
margem inteira, revoluta, glabra, sem glândulas; pecíolo curto ca. 0,5-1 cm, glabro, sem glândulas.
Inflorescência terminal, tirsos laxifloros, 4-5 cm, pedúnculos 1-1,5 cm, sucessivamente biramificados,
pubescentes, brácteas e bractéolas escamiformes, caducas, pedicelos ca. 1 cm, esparsamente pubescentes.
Flores amarelas, 1-1,5 cm, actinomorfas, pentâmeras, sépalas com 1 par de glândulas obovóides, pétalas
ungüiculadas, iguais, margem franjada, 10 estames excluxos, filetes livres, anteras isomorfas, bitecas, rimosas,
basifixas, gineceu com 3 estiletes livres, estigmas obtusos, ovário trilocular, pubescente, um óvulo por lóculo,
placentação axial. Fruto 4-5 x 1-1,5 cm, samarídeos espatulados, glabros, coriáceos, sementes basais.

Distribuição. Endêmica da Bahia, em Caatinga (Anderson & Gates, 1981; Mamede, 2012).
Material examinado: Brasil. Bahia. Itaberaba: morro Itibiraba, 04/06/2005, E. Melo et al. 3901 (HUEFS). Itatim:
morro do Agenor, 25/02/1996, E. Melo et al. 1477 (HUEFS); 28/01/1996, F. França et al.1538 (HUEFS); 31/03/
1996, E. Melo et al. 1544 (HUEFS); 17/12/1995, E. Melo et al. 1433 (HUEFS); 26/05/1996, E. Melo et al. 1597
(HUEFS); morro das Tocas, 30/03/1996, E. Melo et al. 1518 (HUEFS); 25/11/1995, F. França et al. 1445 (HUEFS).

4. Byrsonima nitidifolia A. Juss., Arch. Mus. Hist. Nat. 3: 295. 1843. (Fig. 37C).
Árvore 4-10 m alt.; ramos glabros. Folhas opostas, sem estípulas; lâmina 5-10 x 2,5-5 cm, elíptica,

elíptico-oboval, ápice agudo ou acuminado, mucronado, base aguda, cuneada ou atenuada, coriácea, mar-
gem plana, inteira, glabra, sem glândulas; pecíolo curto ca. 0,5-1 cm, pubescente, ferruginoso, sem glându-
las. Inflorescência terminal, racemos densifloros, 5-8 cm, pedúnculos 2-4,5 cm, pubescentes ferruginosos,
brácteas e bractéolas escamiformes, caducas, pedicelos 0,5-1 cm, arqueados, pubescentes. Flores jovens
branco-amareladas, adultas amarelas, 1-1,5 cm, actinomorfas, pentâmeras, sépalas, pubescentes, 1 par de
glândulas oblongas, pétalas ungüiculadas, margem franjada, 10 estames exclusos, filetes livres, anteras
isomorfas, bitecas, rimosas, basifixas, gineceu com 3 estiletes livres, estigmas punctiformes, ovário súpero,
trilocular, glabro, um óvulo por lóculo, placentação pendula. Fruto 0,5-1 cm, drupa globosa, glabra, sementes
não vistas.

Distribuição. Endêmica do Nordeste, nos estados de Ceará, Pernambuco e Bahia, em Caatinga e
Cerrado (Mamede, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro das Tocas, 24/02/1996, E. Melo et al. 1440 (HUEFS); morro Pé de
Serra, 16/03/1997, F. França et al. 2173 (HUEFS).

5. Carolus chasei (W.R.Anderson) W.R.Anderson, Novon, 16 (2): 187. 2006.
Liana; ramos seríceos glabrescentes. Folhas opostas, com estípulas; lâmina 2,5-7 x 1,5-3,5 cm, elíptica,



219Flora de Inselbergues

ápice agudo, obtuso ou cuto-acuminado, base aguda ou cuneada, cartácea, margem inteira, revoluta, seríceo
glabrescente na face adaxial, densamente seríceo na abaxial, sem glândulas ou com 1-3 pequenas glândulas
próximo a 1/3 marginal; pecíolo curto 4-6 mm, glabrescente, sem glândulas; estípulas escamiformes, diminu-
tas. Inflorescência axilar, pseudoracemos curtos laxifloros, 4-10 flores, 1-3 cm; pedúnculos 1-3 mm,
pubescentes, bractéolas ca. 1 mm, dispostas no ápice do pedúnculo; pedicelos 3,5-5 mm. Flores amarelas,
ca. 2-5 mm, zigomorfas, pentâmeras, sépalas livres, curtas, seríceas abaxialmente, a anterior sem glândulas,
um par de glândulas nas 4 laterais, 5 pétalas ungüiculadas, 1 ereta, 4 patentes, seríceas, margens fimbriadas,
com glândulas, 10 estames exclusos, filetes livres, seríceos, anteras isomorfas, bitecas, rimosas, dorsifixas,
glabras, gineceu com 3 estiletes livres, seríceos na base, estigmas lobados, ovário trilocular, seríceo, um
óvulo por lóculo, placentação axial. Fruto 1-2 x 0,5-1 cm, samarídeos com duas alas em forma de borboleta,
seríceos, margem irregularmente crenada, sem crista dorsal, sementes centrais.

Distribuição. Endêmica da Bahia. Ocorre em Caatinga, Cerrado, e áreas transicionais, entre 250 e
1200 m de altitude (Anderson, 2006; Mamede, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro do Agenor, 14/10/1995, F. França et al. 1402 (HUEFS); 24/02/
1996, E. Melo et al. 1436 (HUEFS); 26/05/1996, E. Melo et al. 1584 (HUEFS). Santa Terezinha: morro do Cruzeiro,
29/10/1995, E. Melo et al. 1349 (HUEFS).

6. Diplopterys lutea (Griseb.) W.R.Anderson & C.C.Davis, Harvard Pap. Bot. 11: 10. 2006.
Trepadeira, caducifolia; ramos tomentosos. Folhas opostas; lâmina 2-4 ´ 1,1-4 cm, oval a orbicular,

eglandulosa, ápice agudo a apiculado, base obtusa a truncada, margem plana, discolor, ambas as faces
tomentosas; pecíolo 4-8 mm compr., 1 par de glândulas adaxialmente no ápice; estípulas triangulares, ca. 1
mm. Inflorescência de umbelas 4-floras axilares; brácteas e bractéolas caducas ou persistentes, lanceoladas
a lineares, 1-2 mm compr. Flores amarelas, 1-1,5 cm, sépalas esparsamente tomentosas, eglandulosas,
pétalas amarelas, a superior com estria vinácea, eglandulosas, glabras, as laterais com limbo ca. 1,1 ́  0,9 cm,
ungüículos ca. 2 mm compr., a superior com limbo ca. 8 ́  5 mm, ungüículo ca. 4 mm compr., estames livres,
filetes glabros, anteras basifixas, conectivos glandulosos, ovário densamente seríceo, estiletes delgados,
seríceos na base, estigmas truncados, glabros. Frutos samarídeos, verdes, seríceos, alas dorsais levemente
castanhas.

Distribuição. Ocorre na Argentina, Paraguai e Bolívia, estendendo-se a oeste e norte até os Andes no
Peru e a leste e norte entrando Brasil, nos estados do Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul,
Goiás, Mato Grosso, Bahia, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, seguindo até o Maranhão
(Mamede, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: 10/2004, E. Melo et al. 3726 (HUEFS).

7. Galphimia brasiliensis (L.) A.Juss., in A.St.-Hil., Fl. Bras. Merid. 3: 71. 1833. (Fig. 37D).
Arbusto ereto, 40-80 cm alt.; ramos pubescentes, tricomas malpiguiáceos. Folhas opostas, com estípulas;

lâmina 3-4,5 x 1,5-2,5 cm, lanceolada, ápice agudo, base obtusa ou subtruncada, membranácea ou cartácea,
margem inteira, plana, esparsamente pubescente, sem glândulas; pecíolo curto ca. 0,5-1 cm, esparsamente
pubescente, estípulas lanceoladas, pubescentes. Inflorescência terminal, racemosa, laxiflora, 10-15 cm,
pedúnculos 2,5-3 cm, pubescentes, brácteas ausentes, bractéolas lanceoladas, pubescentes, pedicelos 0,5-1
cm, pubescentes. Flores amarelas, verdes ou vermelho-amareladas, ca. 5mm, actinomorfas, pentâmeras,
sépalas, conadas na base, pubescentes, sem glândulas dorsais, pétalas ungüiculadas, iguais, margem inteira,
10 estames excluxos, 5 maiores, 5 menores, filetes livres, anteras isomorfas, bitecas, rimosas, dorsifixas,
gineceu com 3 estiletes livres, estigmas punctiformes, ovário trilocular, glabro, um óvulo por lóculo, placentação
apical. Fruto 4-5 mm, esquizocárpico, tricoca globosa, glabro, sementes oblongas, lisas.

Distribuição. Espécie exclusiva do Nordeste do Brasil, ocorrendo nos estados de Piauí, Paraíba,
Pernambuco, Bahia e Sergipe, em Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica (Mamede, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Iaçu: morro da Garrafa, 22/02/1997, E. Melo et al. 2043 (HUEFS). Itatim: morro
das Tocas, 28/09/1997, F. França et al. 1832 (HUEFS); morro do Leão, 26/10/1996, F. França et al. 1953 (HUEFS).
Milagres: morro do Bastião, 21/01/1997, E. Melo et al. 1956 (HUEFS); 19/07/1996, E. Melo et al. 2207 (HUEFS).

8. Heteropterys chrysophylla (Lam.) Kunt, Nov. Gen. Sp. Pl. 5: 126. 1821. (Fig. 37E).
Arbusto escandente ou liana; ramos apicais pubescentes, ferruginosos. Folhas opostas, sem estípulas;

lâmina 4-10 x 2-4,5 cm, elíptica, obovado-lanceolada ou obovado-elíptica, ápice obtuso-arredondado ou
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retuso, base obtusa, coriácea, margem inteira, revoluta, pubescente, face abaxial ferrugineo-dourada, face
adaxial ferruginosa, sem glândulas; pecíolo curto ca. 0,5-1 cm, pubescente, ferruginoso, sem glândulas.
Inflorescência terminal e subterminal, panículas de cimas densifloras, brácteas foliáceas, pedúnculos 1-4
cm, pubescentes, ferruginosos, brácteas foliáceas ferruginosas, 1 par de glândulas abaxiais, bractéolas
escamiformes, pubescentes, ferruginosas, pedicelos 1-1,5 cm, pubescentes, ferruginosos. Flores amarelas,
ca. 0,5 cm, actinomorfas, pentâmeras, sépalas, pubescentes, ferruginosas, 1 par de glândulas oblongas,
pétalas ungüiculadas, margens ligeiramente franjadas, 10 estames excluxos, filetes livres, vermelhos, anteras
isomorfas, bitecas, rimosas, dorsifixas, gineceu com 3 estiletes livres, eretos, estigmas punctiformes, ovário
trilocular, pubescente, um óvulo por lóculo, placentação axial. Fruto 3,5-4,5 cm, uma ala assimétrica, densa-
mente pubescente ferruginoso, face dorsal da ala reta, face ventral ligeiramente rugosa, núcleo seminífero
marrom pubescente ferruginoso.

Distribuição. Espirito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo (Amorim, 2012).
Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro do Agenor, 14/10/1995, F. França et al. 1394 (HUEFS). 29/09/
1996, F. França et al. 1872 (HUEFS). morro da Quixaba, 30/08/1997, F. França et al. 2343 (HUEFS).

9. Heteropterys eglandulosa A.Juss., Fl. Bras. Merid. 3: 27. 1833.
Arbusto escandente ou liana; ramos glabros. Folhas opostas, sem estípulas; lâmina 5-12 x 3-6 cm,

elíptica, ápice agudo ou acuminado, base obtusa, coriácea ou subcoriácea, glabra, margem inteira, glabra em
ambas as faces; pecíolo curto 5-1 cm, glabro, achatado, sem glândulas. Inflorescência terminal e subterminal,
panículas de cimas densifloras, 5-15 cm, pedúnculos 1-2 cm, raque densamente pubescente, ferruginosos,
brácteas foliáceas diminutas, pubescentes, ferruginosas, sem glândulas, bractéolas semelhantes às brácteas,
pedicelos ca. 5 mm, pubescentes, ferruginosos. Flores amarelas, 0,5-1 cm, actinomorfas, pentâmeras, sépalas,
espatuladas, pubescentes, ferruginosas, sem glândulas, ápice revoluto, pétalas ungüiculadas, margem franjada
ou crenulada, 10 estames excluxos, filetes livres, glabros, anteras isomorfas, bitecas, rimosas, basifixas,
gineceu com 3 estiletes livres, eretos, estigmas punctiformes, ovário trilocular, pubescente, um óvulo por
lóculo, placentação axial. Fruto 1,5-2 cm, ala assimétrica, pubescente ferruginosa, dorso giboso, face dorsal
da ala curvada, face ventral ondulada, núcleo seminífero marrom pubescente ferruginoso.

Distribuição. No Brasil ocorre no Piauí, Bahia, Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais e São Paulo
(Amorim, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro do Agenor, 25/02/1996, E. Melo et al. 1500 (HUEFS).

10. Heteropterys grandiflora Juss. Arch. Mus. 3: 461. 1843.
Arbusto escandente ou liana; ramos glabros. Folhas opostas, sem estípulas; lâmina 3-10 x 1,5-3 cm,

elíptico-lanceolada, ápice agudo ou acuminado, base aguda ou obtusa, ligeiramente decorrente, cartácea,
glabra, margem inteira, face adaxial brilhante, abaxial fosca, glândulas punctiformes esparsas ao longo da
margem; pecíolo curto 2-5 mm, glabro, achatado, sem glândulas. Inflorescência terminal e subterminal,
panículas de cimas densifloras, 5-15 cm, pedúnculos 1-2 cm, raque densamente pubescente, ferruginosos,
brácteas foliáceas dimintuas, pubescentes, ferruginosas, sem glândulas, bractéolas semelhantes às brácteas,
pedicelos ca. 5 mm, pubescentes, ferruginosos. Flores amarelas, 0,5-1 cm, actinomorfas, pentâmeras, sépalas,
espatuladas, pubescentes, ferruginosas, sem glândulas, pétalas ungüiculadas, margem franjada ou crenulada,
10 estames excluxos, filetes livres, glabros, anteras isomorfas, bitecas, rimosas, basifixas, gineceu com 3
estiletes livres, eretos, estigmas punctiformes, ovário trilocular, pubescente, um óvulo por lóculo, placentação
axial. Fruto 1,5-2 cm, ala assimétrica, pubescente ferruginosa, dorso giboso, face dorsal da ala curvada, face
ventral ondulada, núcleo seminífero marrom pubescente ferruginoso.

Distribuição. Endêmica da Bahia, em Cerrado e Caatinga (Amorim, 2012).
Material examinado: Brasil. Bahia. Iaçu: morro do Coité/Navio, 26/10/1997, F. França et al. 2435 (HUEFS). 28/09/
1997, E. Melo et al. 2272 (HUEFS).

11. Heteropterys perplexa W.R. Anderson, Contr. Univ. Mich. Herb. 15: 120. 1982.
Liana; ramos pubescentes. Folhas opostas, sem estípulas; lâmina 5-10 x 5-6 cm, oval ou elíptico-

ovalada, ápice agudo ou acuminado, base obtusa ou arredondada, membranácea ou cartácea, margem
inteira, revoluta, pubescente na face abaxial, sem glândulas; pecíolo curto 0,5-1 cm, pubescente, sem glân-
dulas. Inflorescência terminal paniculada, densifloras 5-8 cm, pedúnculos 0,5-1 cm, pubescentes, brácteas
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foliáceas, pubescentes, duas glândulas globosas, robustas, na base, bractéolas escamiformes, pubescentes,
persistentes, pedicelos 3-5 mm, pubescentes. Flores branco-rosadas, 1-1,5 cm, sépalas pubescentes, 1 par
de glândulas orbiculares na base, sépala anterior eglandulosa, pétalas espatuladas, glabras ou esparsamente
pubescente, carenadas, margem inteira, não franjada, pétala posterior ereta, 10 estames exclusos, filetes
conados na base, anteras desiguais, rimosas, basifixas, base lobada, gineceu com 3 estiletes livres, estigmas
lobados, ovário trilocular, pubescente, um óvulo por lóculo, placentação axial. Fruto 2,5-3,5 cm, samarídeos
espatulados, pubescentes, coriáceos, alas assimétricas, sementes basais.

Distribuição. Exclusiva do Brasil, no Piauí, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, em
Caatinga, Cerrado e transições (Anderson, 1982; Amorim, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itaberaba: morro Itibiraba, 04/06/2005, E. Melo et al. 3890 (HUEFS). Itatim:
morro Pé de Serra, 15/03/1997, F. França et al. 2135 (HUEFS).

12. Heteropterys rubiginosa A.Juss., Malp. Syn. : 278. 1840. (Fig. 37F).
Liana; ramos pubescentes. Folhas opostas, sem estípulas; lâmina 3-8 x 1,5-3,5 cm, elíptica ou oblonga,

ápice obtuso, base obtusa, coriácea, margem inteira, revoluta, pubescente, ferruginosa na face abaxial, sem
glândulas; pecíolo curto ca. 0,5-1 cm, pubescente, ferruginoso, sem glândulas. Inflorescência terminal e
axilar, panículas contraídas, densifloras, 10-20 cm, pedúnculos 1,5-2 cm, pubescentes, ferruginosos, brácteas
foliáceas, pubescentes, 1 par de glândulas abaxiais, bractéolas escamiformes, pubescentes, ferruginosas,
pedicelos 0,5-1 cm, pubescentes. Flores branco-rosadas, ca. 0,5 cm, actinomorfas, pentâmeras, sépalas,
pubescentes, 1 par de glândulas oblongas sobre cada sépala, pétalas ungüiculadas, 4 patentes, uma ereta, 10
estames exclusos, filetes livres, vermelhos, anteras isomorfas, bitecas, rimosas, dorsifixas, gineceu com 3
estiletes livres, estigmas trilobados, ovário trilocular, glabro, um óvulo por lóculo, placentação axial. Fruto 4-
5 x 1-1,5 cm, samarídeos espatulados, glabros, coriáceos, sementes basais.

Distribuição. Espécie exclusiva do Brasil, ocorrendo na Bahia (Amorim, 2012).
Material examinado: Brasil. Bahia. Itaberaba: morro Itibiraba, 05/06/2005, E. Melo et al. 3938 (HUEFS).

13. Heteropterys trichanthera A.Juss., Malp. Syn. : 273. 1840. (Fig. 37G).
Liana; ramos glabros. Folhas opostas, sem estípulas; lâmina 2-4,5 x 1-2,5 cm, elíptica elíptico-lanceolada,

ápice agudo, obtuso ou acuminado, base obtusa, membranácea, margem inteira, glabra em ambas as faces,
sem glândulas; pecíolo 1-1,5 cm, glabro, 1 par de glândulas sésseis. Inflorescência terminal cimosa, dicásios
simples, 3-5 cm, pedúnculos 0,5 cm, pubescentes, brácteas e bractéolas escamiformes, diminutas, pubescentes,
pedicelos 1-1,5 cm, pubescentes. Flores branco-rosadas, ca. 0,5 cm, actinomorfas, pentâmeras, sépalas,
pubescentes, 1 par de glândulas oblongas, 5 pétalas ungüiculadas, 4 patentes, uma ereta, 10 estames excluxos,
filetes livres, vermelhos, anteras isomorfas, bitecas, rimosas, dorsifixas, gineceu sincárpico, 3 estiletes livres,
estigmas trilobados, ovário súpero, tricarpelar, trilocular, glabro, um óvulo por lóculo, placentação axial. Fruto
2-3 cm, samarídeos espatulados, pubescentes, coriáceos, sementes basais.

Distribuição. A espécie ocorre na região semiárida brasileira, nos estados de Piauí, Paraíba, Pernambuco,
Bahia e Minas Gerais (Amorim, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Iaçu: morro da Garrafa, 22/02/1997, E. Melo et al. 2026 (HUEFS). Itatim: morro
do Agenor, 21/04/1996, F. França et al. 1612 (HUEFS); Pedra Grande, 3/06/2005, M.F.B.L. Silva et al. 56 (HUEFS).

14. Janusia schwannioides W.R.Anderson, Contr. Univ. Mich. Herb. 15: 132. 1982. (Fig. 37H).
Trepadeira volúvel ou liana; ramos pubescentes, tricomas alvos e brilhantes. Folhas opostas, sem

estípulas; lâmina 2-6 x 1-2,5 cm, elíptica, ápice obtuso, arredondado ou truncado, mucronado, mucron bem
desenvolvido, base obtusa ou subarredondada, membranácea, margem inteira, plana, face adaxial esparsamente
pubescente, abaxial densamente pubescente, sem glândulas; pecíolo 1-2 cm, pubescente, sem glândulas.
Inflorescência axilar, umbeliformes, pedúnculos 1-2 cm, pubescentes, brácteas ausentes, bractéolas
escamiformes, pubescentes, duas no meio do pedicelo, pedicelo 1,5-2 cm, pubescentes. Flores amarelas, 1-
1,5 cm, 5 sépalas pubescentes, 1 par de glândulas verdes na base, pétalas ungüiculadas, margem franjada, 5-
6 estames exclusos desiguais, anteras isomorfas, bitecas, rimosas, dorsifixas, gineceu com 3 estiletes livres,
3 estigmas punctiformes, ovário trilocular, 1 óvulo por lóculo, placentação axial. Fruto 1,5-2 cm, samarídeos
bialados, alas membranáceas, assimétricas, uma ala atrofiada, reduzida em forma de gancho, núcleo seminífero
pubescente, coriáceo, sementes basais.
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Distribuição. Espécie endêmica da Bahia, em Caatinga (Sebastiani, 2012).
Material examinado: Brasil. Bahia: Iaçu: morro da Garrafa, 24/03/1997, E. Melo et al. 2104 (HUEFS). Itatim: morro
do Agenor, F. França et al. 1614 (HUEFS); morro da Pedra Grande, 01/11/2004, E. Melo et al. 3750 (HUEFS).

15. Mascagnia sepium (A.Juss.) Griseb., in Mart. Fl. bras. 12 (1). 1858. (Fig. 37I).
 Liana; ramos pubescentes glabrescentes. Folhas opostas, sem estípulas; lâmina 5-15 x 5-10 cm,

elíptica, ápice agudo ou obtuso, base obtusa ou cordada, cartácea, margem inteira, revoluta, glabra na face
adaxial, pubescente glabrescente na face adaxial, tricomas seríceos ou velutinos, sem glândulas; pecíolo 1-
2 cm, glabrescente, sem glândulas. Inflorescência terminal ou lateral, paniculada; pedúnculos pubescentes,
com tricomas marrons avermelhados; pedicelos curtos, ca. 5 mm, esparsamente pubescentes. Flores ama-
relas, 2-5 mm, tetrâmeras, sépalas livres, 1 par de glândulas dorsais, pétalas ungüiculadas, margem inteira
com glândulas, 10 estames exclusos, filetes livres, seríceos, anteras isomorfas, bitecas, rimosas, dorsifixas,
glabras, gineceu com 3 estiletes livres, seríceos na base, estigmas lobados, ovário trilocular, seríceo, um
óvulo por lóculo, placentação axial. Fruto 2,5-3,5 cm, samarídeos com alas contínuas, circulares, glabras ou
esparsamente pubescentes, margem lisa, sementes centrais não observadas.

Distribuição No Brasil ocorre no Piauí, Pernambuco, Bahia, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Espí-
rito Santo, São Paulo, em Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica (Anderson, 2007; Mamede, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro do Leão, 27/10/1996, F. França et al. 1960 (HUEFS).

16. Stigmaphyllon auriculatum (Cav.) A.Juss., in St.-Hil. Fl. Bras. Mer. 3: 48.1833. (Fig. 37J).
Trepadeira com gavinhas; ramos glabros ou esparsamente pubescentes quando jovens. Folhas opos-

tas, sem estípulas; lâmina 2-5 x 1,5-3,5 cm, oval ou elíptico-ovalada, ápice agudo ou obtuso, base obtusa ou
subcordada, membranácea ou subcoriácea, margem lisa, ligeiramente ondulada, sem cílios, glabra, em ambas
as faces, um par de glândulas globosas, no ápice do pecíolo; pecíolo 0,5-1,5 cm, glabro. Inflorescência
terminal ou axilar, panículas contraídas em ramos corimbosos, laxifloros, pedúnculos 0,5-1 cm, glabros, com
tricomas diminutos, 2 bractéolas reduzidas, escamiformes, com um par de glândulas globosas na base,
pedicelos florais em forma de bastão, receptáculo arredondado, 1-1,5 cm, glabros. Flores amarelas, 1-1,5
cm, actinomorfas, pentâmeras, sépalas, adpressas, glabras, 1 par de glândulas globosas na base, pétalas
ungüiculadas, margens fimbriadas, 10 estames exclusos, filetes unidos na base em alturas diferentes, anteras
dimórficas, 3 maiores, 7 menores, bitecas saculiformes, gineceu com 3 estiletes livres, estigmas foliáceos,
verdes, ovário trilocular, pubescente, um óvulo por lóculo, placentação apical. Fruto 4-4,5 x 1,5 cm, samarídeos
com ala dorsal superior liso, semente basal.

Distribuição. Nordeste do Brasil, nos estados de Ceará, Paraíba, Pernambuco, Bahia e Rio de Janei-
ro, em Caatinga e Mata Atlântica (Anderson, 1997; Mamede, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Santa Terezinha: morro do Cruzeiro, 13/09/1997, E. Miranda et al. 02 (HUEFS).
Itatim: morro das Tocas, 24/2/1996, E. Melo et al. 1463 (HUEFS); morro do Bastião, 25/01/1997, E. Melo et al.
1950 (HUEFS). Iaçu: morro da Garrafa, 23/02/1997, F. França et al. 2099 (HUEFS); morro do Coité/Navio, 24/05/
1997, E. Melo et al. 2184 (HUEFS). Feira de Santana: Monte Alto, 19/05/2005, A.P.L. Couto et al. 90 (HUEFS).

17. Stigmaphyllon ciliatum (Lam.) A.Juss., in St.-Hil., Fl. Bras. Mer. 3: 49. 1833. (Fig. 37K).
Trepadeira com gavinhas, ramos glabros. Folhas opostas, simples, inteiras, sem estípulas; lâmina 2-

4,5 x 1,5-3,5 cm, oval, ápice agudo ou acuminado, base aguda, obtusa ou subcordada, membranácea, mar-
gem crenada, ciliada, glabra, em ambas as faces, sem glândulas; pecíolo 1,5-2 cm, glabro, sem glândulas.
Inflorescência terminal cimosa, laxiflora, dicásios simples, 2,5-5 cm, pedúnculos 0,5-1 cm, glabros, brácteas
e bractéolas escamiformes, pedicelos 1-1,5 cm, glabros. Flores amarelas, 1-1,5 cm, actinomorfas, pentâmeras,
5 sépalas, glabras, 1 par de glândulas basais, 5 pétalas ungüiculadas, margens ciliadas, 10 estames exclusos,
filetes livres, anteras isomorfas, bitecas, rimosas, dorsifixas, gineceu sincárpico, 3 estiletes livres, estigmas
foliáceos, verdes, ovário súpero, tricarpelar, trilocular, pubescente, um óvulo por lóculo, placentação axial.
Fruto 2-3 cm, samarídeos com ala dorsal superior com dentes, glabros, coriáceos, sementes basais.

Distribuição. América Central e América do Sul. No Brasil ocorre no Maranhão, Rio Grande do
Norte, Pernambuco, Bahia, Alagoas, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul (Mamede, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro do Leão, 26/10/1996, F. França et al. 1936 (HUEFS). Feira de
Santana: inselbergue Monte Alto, 19/05/2005, A.P.L. Couto et al. 79 (HUEFS).
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18. Stigmaphyllon paralias A.Juss., in St.-Hil., Fl. Bras. Mer. 3: 59. 1833. (Fig. 37L-M).
Arbusto ereto, 10-40 cm alt., ramos pubescentes. Folhas opostas, simples, inteiras, com estípulas;

lâmina 5-8 x 2-2,5 cm, elíptica, ápice obtuso, base obtusa, coriácea, margem inteira, glabra, em ambas as
faces, sem glândulas; pecíolo curto, 0,5-1 cm, pubescente, sem glândulas; 2 estípulas reduzidas. Inflorescência
terminal cimosa, laxiflora, dicásios simples, 2,5-5 cm, pedúnculos curtos, 0,5-1 cm, glabros, brácteas e bractéolas
escamiformes, pedicelos curtos, 1,5-2 cm, pubescentes. Flores amarelas, 1,5-2 cm, actinomorfas, pentâmeras,
5 sépalas, glabras, 1 par de glândulas espatuladas, 5 pétalas ungüiculadas, sendo uma menor, 10 estames
exclusos, filetes livres, anteras isomorfas, bitecas, rimosas, dorsifixas, gineceu sincárpico, 3 estiletes livres,
estigmas foliáceos, verdes, ovário súpero, tricarpelar, trilocular, glabro, um óvulo por lóculo, placentação
axial. Fruto 0,5-0,6 cm, subgloboso, glabros, coriáceos, sementes não vistas.

Distribuição. Nativa do Brasil, ocorre no Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco,
Bahia, Alagoas, Sergipe, Goiás, Espírito Santo e Rio de Janeiro, em Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica
(Mamede, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: inselbergue Monte Alto, 16/09/2003, Ribeiro et al. 62
(HUEFS); 02/12/2003, J. Carvalho-Sobrinho et al. 145 (HUEFS). Itaberaba: morro Itibiraba, 05/06/2005, E. Melo
et al. 3916 (HUEFS). Itatim: Pé de Serra, 15/03/1997, F. França et al. 2138 (HUEFS); morro do Leão, 26/10/1996,
F. França et al. 1950 (HUEFS).

19. Thryallis brachystachys Lindl., Bot. Reg. 14: 1162. 1828. (Fig. 37N).
Arbusto escandente ou lianas, ramos pubescentes, tricomas ramificados densos. Folhas opostas, sim-

ples, inteiras, com estípulas; lâmina 5-15 x 2,5-10 cm, elíptica oval ou oval-lanceolada, ápice agudo, acuminado
ou obtuso-apiculado, base obtusa ou arredondada, coriácea, margem inteira, face adaxial glabra, abaxial
pubescente, densamente revestida com tricomas estrelados subsésseis e sésseis misturados; pecíolo 0,5-2
cm, densamente pubescente, 1 par de glândulas no ápice, estípulas 1-2 mm. Inflorescência panículas de
tirsos terminais, parciais cimosas, laxifloras, 10-20 cm, raque densamente pubescente, pedúnculos curtos 1-
5 mm, pubescentes, brácteas e bractéolas diminutas, escamiformes, caducas, pedicelos 1-1,5 cm, pubescentes.
Flores amarelas, 1-1,5 cm, zigomorfas, pentâmeras, 5 sépalas elípticas, sem glândulas, pubescentes, persis-
tentes na frutificação, 5 pétalas ungüiculadas, margem recortada, 10 estames iguais, exclusos, filetes livres,
anteras grandes e bojudas, isomorfas, bitecas, rimosas, basifixas, gineceu sincárpico, 3 estiletes livres, ere-
tos, estigmas punctiformes, ovário súpero, tricarpelar, trilocular, pubescente, um óvulo por lóculo, placentação
axial. Fruto 1-1,5 cm, pseudosamaróides, com 5 alas elíptico-lanceoladas, coriáceas, pubescentes, pericarpo
trígono-ovalado, pubescente, sementes não vistas.

Distribuição. Paraguai e Brasil, na Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro,
Paraná e Santa Catarina, em Caatinga e áreas degradadas, beira de estradas, desde o nível do mar até
cerca de 1000 metros de altitude (Anderson, 1995; Mamede, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro do Agenor, 31/3/1996, E. Melo et al. 1551 (HUEFS); 26/02/1996,
E. Melo et al. 1496 (HUEFS).

20. Thryallis longifolia Mart., Nov. Gen. Sp. 3: 78. 1829. (Fig. 37O).
Árvore 3-4 m alt., ramos glabros ou pubérulos. Folhas opostas, simples, inteiras, com estípulas; lâmina

6-15 x 2,5-6 cm, elíptica oval, ápice obtuso-apiculado, base obtusa, coriácea, margem inteira, pubescente,
em ambas as faces, tricomas estrelados pedicelados; pecíolo longo 1-2 cm, pubescente, 1 par de glândulas
apicais, 2 estípulas reduzidas. Inflorescência panículas de tirsos racemosos ou espiciformes, ramos cimosos
laxifloros, 5-10 cm, pedúnculos curtos, 1-5 mm, glabros, brácteas e bractéolas diminutas, caducas, pedicelos
1,5-2 cm, pubescentes. Flores amarelas, 1-1,5 cm, zigomorfas, pentâmeras, 5 sépalas, glabras, sem glându-
las, persistentes na frutificação, 5 pétalas ungüiculadas, sendo uma menor, 10 estames exclusos, filetes
livres, anteras isomorfas, bitecas, rimosas, dorsifixas, gineceu sincárpico, 3 estiletes livres, estigmas
subcapitados, ovário súpero, tricarpelar, trilocular, glabro, um óvulo por lóculo, placentação axial. Fruto 3,5-
4 cm, pseudosamaróides, coriáceas, sementes não vistas.

Distribuição. Nordeste do Brasil, nos estados de Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco,
Bahia, Alagoas e Sergipe, Minas Gerais, em Caatinga (Anderson, 1995; Mamede, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro das Tocas, 25/11/1995, F. França et al. 1440 (HUEFS); morro do
Agenor, 25/02/1996, E. Melo et al. 1487 (HUEFS); 26/02/1996, E. Melo et al. 1492 (HUEFS); 26/05/1996, E. Melo
et al. 1590 (HUEFS).
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MALVACEAE
Flávio França & Efigênia de Melo

Chave para a identificação das espécies

1. Caule e ramos com acúleos, flores maiores que 5cm compr. .................................... 2. Ceiba erianthos
1’. Caule inerme, flores menores 5cm

2. Fruto esférico coberto de longos acúleos uncinados.................................  14. Triumfetta semitriloba
2’. Fruto sem acúleos uncinados

3. Fruto com carpelos enrolados em espiral .....................................................  5. Helicteres eichleri
3’. Fruto com carpelos não enrolados

4. Fruto não esquizocárpico
5. Cálice dialissépalo

6. Fruto abrindo-se em 3 valvas ......................................................3. Corchorus aestuans
6’. Fruto abrindo-se em 2 valvas ......................................................... 4. Corchorus hirtus

5’. Cálice gamossépalo
7. Pétala lilás ou rósea ....................................................................8. Melochia tomentosa
7’. Pétala amarela a esbranquiçada

8. Pedúnculos da inflorescência menores que 3 cm, semente lisa ..................................
............................................................................................... 15. Waltheria americana

8’. Pedúnculos da inflorescência maiores que 3 cm, semente tuberculada ....................
............................................................................................... 16. Waltheria operculata

4’. Fruto esquizocárpico
9. Sinflorescência tirso paniculado

10. Fruto lobado .................................................................... 17. Wissadula periplocifolia
10’. Fruto não lobado

11. Carpídeos 5 ................................................................. 13. Sidastrum paniculatum
11’. Carpídeos 9 ................................................................ 12. Sidastrum multiflorum

9’. Sinflorescência não paniculada
12. Óvulo 2 por lóculo, se único então sua placentação é basal

13. Carpídeos não inflados e não membranáceos, mais rígidos ......................................
................................................................................................... 1. Abutilon scabridum

13’. Carpídeos inflados e membranáceos, frágeis ao toque
14. Subarbusto procumbente, um óvulo por lóculo ......... 6. Herissantia nemoralis
14’. Arbusto ereto, mais de um óvulo por lóculo .................. 7. Herissantia tiubae

12’. Óvulo 1 por lóculo, com placentação apical.
15. Número de carpídeos 7-9

16. Semente dolabriforme, hilo pubérulo, c. 2,5mm compr. ........ 9. Sida cordifolia
16’. Semente piramidal, esparso vilosa, c. 1,3mm compr. ........................................
.....................................................................................  13. Sidastrum multiflorum

15’. número de carpídeos 5
17. Carpídeo com arista dupla, 3,5 mm compr. ....................10. Sida galheirensis
17’. Carpídeo sem arista dupla, 2 mm compr. ................................. 11. Sida urens

1. Abutilon scabridum K.Schum., in Mart., Fl. bras. 12 (3): 413. 1891.
Arbusto 2-3 m alt.; ramos flocosos, tricomas eretos em fascículos, inermes. Folhas simples; lâmina 7-

13 x 6-12 cm, oval, membranácea, ápice agudo, margem erosa, base cordada, face adaxial esparso flocoso,
face abaxial denso flocoso; pecíolo 3,5-6,7 cm, denso flocoso; estípula linear,  5mm, glabra. Inflorescência
pauciflora, 1-3-floras; pedúnculo 4,5-13,5 cm, denso flocoso. Flores 1,5-1,8 cm, róseo-alaranjadas a amare-
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las, cálice gamossépalo no terço proximal, lobos subtriangulares, denso flocoso-ferrugíneo externamente;
corola  esparso setosa na face abaxial, androceu com tubo 1,3-1,4 cm,  gineceu pluricarpelar, estilete 1,3 cm,
ovário glabro. Fruto esquizocárpico, 1,2-1,4 x 1,5-1,8 cm,  12 carpidiado, carpídios diédricos reniformes,
dorso bilamelado, 1-3-seminado, sementes reniformes, superfície pustulosa.

Distribuição.  Espécie endêmica da Bahia, em Mata Atlântica (Esteves, 2012).
Material examinado: Brasil. Bahia. Iaçu: Morro do Coité, 28/09/1997, E. Melo et al. 2267 (HUEFS). Material
adicional: Brasil. Bahia. Tapiramutá: 8 km de Tapiramutá, Fazenda Abençoada, 11º49’S, 40º45’W, 31/08/1981, J.
Arouck-Ferreira 56 (HUFES). Feira de Santana: Rodovia BA-052, km 25, 12º 10’S, 39º11’17"W, 13/11/1986, L.P.
de Queiroz & M.J. Lemos 1032 (HUEFS).

2. Ceiba erianthos (Cav.) K.Schum., Fl. bras. 12 (3): 211. 1886. (Fig. 38A).
Árvore 2,5-6 m alt.; tronco e ramos aculeados. Folhas compostas digitadas, folíolos 3-5; lâmina 2-9,5

x 1-3,8 cm, oboval a elíptica, cartácea, ápice acuminado, margem inteira, base decurrente, glabra em ambas
as faces; peciólulo 1-2,7 mm, glabro; pecíolo 3-8,5 cm, glabro exceto por indumento de tricomas longos na
região distal capitada. Sinflorescência racemosa, inflorescência parcial racemo paucifloro, 1-3-floro; pedicelo
11-14 mm, glabro. Flores 5-6 cm, brancas, com estrias vináceas, cálice gamossépalo, campanulado, pentalobado
na antese, lobos irregulares subtriangulares, glabro verrucoso externamente e tomentoso internamente;
pétalas carnosas, externamente denso-tomentosa, indumento esbranquiçado, internamente glabra com man-
cha vinosa proximal, tubo estaminal glabro externamente, róseo, dividindo-se em 5 filetes róseo-
esbranquiçados, 12-24 mm, anteras sinuosas, ovário subgloboso, estilete glabro, estigma róseo. Fruto cápsu-
la 8-10 x 4-5 cm, elipsóide, glabro externamente, internamento denso-viloso-tomentoso, com tricomas lon-
gos envolvendo completamente as sementes, sementes numerosas, subglobosas, superfície minutamente
verrucosa.

Distribuição. Espécie exclusiva do Brasil, nos estados da Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio
de Janeiro, em Mata Atlântica (Gibbs & Semir, 2003; Duarte, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro do Agenor, 29/06/1996, E. Melo et al. 1627 (HUEFS); morro das
Tocas, 29/06/1996, E. Melo et al. 1604 (HUEFS); 31/08/1996, F. França et al. 1783 (HUEFS). Santa Terezinha:
morro do Cruzeiro, 13/09/1997, E.B. Miranda et al. 6 (HUEFS).

3. Corchorus aestuans L. Syst. Nat. Ed.10: 1079. 1759. (Fig. 38B).
Subarbusto ereto, prostrado ou decumbente, 40-50 cm alt.; ramos esparso vilosos a glabros, inermes.

Folhas simples; lâmina 2-6 x 0,3-0,6 cm, linear-subulada ou estreito-lanceolada, ápice agudo, margem serra-
da, base arredondada ou obtusa, membranácea, levemente discolor, face adaxial subglabra, esparso setosa
na nervura principal, face abaxial esparso setosa; pecíolo 2,5-3,5 mm, viloso; estípulas lineares, 3,5-4,5 mm,
face adaxial seríceo-setosa, face abaxial glabra. Inflorescência axilar, reduzida a flores solitárias, pedicelo
1,8-2 mm, ferrugíneo. Flores amarelas, 1,5-2 mm, cálice dialissépalo, 4-5-mero, sépala elíptica, setosa exter-
namente, glabra internamente, pétala elíptica, 1,7-2 mm, glabra, androceu polistêmone, filetes glabros, anteras
amarelas, ovário fusiforme, ginóforo breve, 1 mm, estilete 1 mm, estigma capitado. Fruto cápsula trígona,
2,5-3 cm,  rostro trífido, recurvo, sementes numerosas, irregularmente piramidal.

Difere de C. hirtus por apresentar ovário tricarpelar e fruto trígono, abrindo-se em 3 valvas.
Distribuição. América Central, América do Sul, África e Austrália. No Brasil ocorre nos estados de

Roraima, Amapá, Pará, Amazonas, Rondonia, Maranhão e Bahia (Bovini, 2012).
Material examinado: Brasil. Bahia. Iaçu: morro Sem Nome, 13/04/1997, E. Melo et al. 2159 (HUEFS). Material
adicional: Brasil. Bahia. Pilão Arcado: Torre da Telemar, 9º 57’59"S, 42º 23’29"W, 29/02/2000, M.R. Fonseca et al.
1299 (HUEFS).

4. Corchorus hirtus L., Sp. Pl. ed. 2: 747. 1762. (Fig. 38B-C).
Subarbusto 30-50 cm alt.; ramos esparso pubescentes, vilosos ou glabros, inermes. Folhas simples;

lâmina 3-6,5 x 0,5-1,5 cm, lanceolada, ápice agudo, margem serrada, base arredondada, membranácea, face
adaxial subglabra, esparso setosa na nervura principal, face abaxial esparso setosa; pecíolo 5-6 mm, setoso;
estípulas lineares, 3,5-5 mm, seríceo-setosas em ambas as faces. Inflorescência axilar, 1-3 floras; pedicelo
2,3 mm, seríceo. Flores amarelas, 1 cm, cálice dialissépalo, 4-5-mero, sépala oblonga, 3,2 mm, setosa exter-
namente, glabra internamente, pétala elíptica, 2-2,5 mm, glabra, androceu polistêmone, filetes 3-3,5 mm,
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glabros, anteras 1 mm, ovário fusiforme, ginóforo nulo, estilete 1,3 mm, glabro, estigma bilobado. Fruto 2-3
cm, cápsula cilíndrica, abrindo-se em duas valvas, sementes não vistas.

Difere de C. aestuans por apresentar ovário bicarpelar, visível pelo estigma e pela ausência de
ginóforo e frutos abrindo-se em duas valvas.

Distribuição. América Central e América do Sul. No Brasil é amplamente distribuída no Pará, Ama-
zonas, Maranhão, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Alagoas, Sergipe, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso
do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná (Bovini, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro do Bastião, 25/01/1998, E. Melo et al. 1938 (HUEFS).

5. Helicteres eichleri K.Schum., in Mart., Fl. bras. 12 (3): 16-17. 1886. (Fig. 38D).
Arbusto 1-1,5 m alt.; ramos tomentoso-seríceos a glabrescentes, tricomas estrelados, inermes. Fo-

lhas simples; lâmina 1,5-5,5 (-10)  x 1-4,5 (-7) cm, oval, ápice agudo, margem serrada, base cordada,
membranácea, discolor, face adaxial denso flocoso, face abaxial denso viloso, tricomas estrelados; pecíolo
0,5-1 cm, viloso, tricomas estrelados; estípulas lineares, 5-6,5 mm, viloso com tricomas estrelados. Inflorescência
em cincinos axilares, 1-2-floros, prófilos subulados, 8,5 mm, pedúnculo do cincino 2,5-10 mm, viloso; pedicelo
1,5-2,5 mm, viloso. Flores vermelhas, cálice gamossépalo, bordo denteado, 15-20 mm, viloso externamente
com tricomas estrelados, esparso tomentoso internamente tricomas simples, vermelho-alaranjado, com bor-
dos amarelo-esverdeado, pétala unguiculada, 4-5 mm, androginóforo reto 3,5-4 cm, androceu 10-mero,
filetes livres 1,3 mm, glabro, anteras 1,3 mm, ovário cônico ca. 1 mm, estilete 2 mm. Fruto 1,8-2 cm, cápsula
ovóide, glabra, carpelos enrolados em espiral de 1 1/2 giro, sementes não vistas.

Distribuição. Espécie restrita ao Nordeste do Brasil, nos estados do Maranhão, Paraíba, Pernambuco,
Bahia, Alagoas e Sergipe, em Caatinga e Mata Atlântica (Cristóbal, 2001; Esteves, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro do Agenor, 26/11/1996, F. França et al. 1471 (HUEFS); 08/04/
2006, E. Melo et al. 4352 (HUEFS); morro das Tocas, 16/12/1995, E. Melo et al. 1382 (HUEFS); 30/03/1996, E.
Melo et al. 1516 (HUEFS). Material adicional: Brasil. Bahia. Itatim: Morro não identificado, 12º45’S, 39º32’W, 17/
09/2005, J.O.V. Nascimento et al. 86 (HUEFS).

6. Herissantia nemoralis (A. St.-Hil.) Brizicky, J. Arnold Arbor. 49: 279. 1968. (Fig. 38E).
Arbusto procumbente até 30 cm alt.; ramos denso setoso-seríceos, inermes. Folhas simples; lâmina

1-2,5 x 0,9-2 cm, oval, ápice agudo, margem serreada, base cordada, membranácea, discolor, denso flocoso
em ambas as faces, tricomas estrelados; pecíolo 4,5-9,5 (-15) mm, viloso, tricomas estrelados; estípulas
lineares, 5-10 mm, setoso-seríceo, com tricomas estrelados. Inflorescência axilar, reduzida a flores solitári-
as, pedicelo 1-1,5 cm, setoso-hirsuto com tricomas estrelados. Flores brancas, 6-8 mm, cálice gamossépalo,
bordo lobado, lobos elíptico-lanceolados, tubo seríceo-setoso externamente, com tricomas estrelados, péta-
las unguiculadas, androceu polistêmone, tubo curto, filetes glabros, anteras c. 0,5mm, ovário 2mm larg.,
lóculo unisseminado. Frutos não visto.

Herissantia nemoralis, diferencia-se de H. crispa por apresentar um óvulo por lóculo (Bovini et al.,
2001), sendo frequentemente confundida com H. crispa, que apresenta 2-3 sementes por carpídio.

Distribuição. Ampla no Brasil (Bovini et al., 2001).
Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro da Quixaba, 14/12/1996, E. Melo et al. 1898 (HUEFS).

7. Herissantia tiubae (K.Schum.) Brizicki, J. Arnold Arbor. 49: 279 1968. (Fig. 38F).
Arbusto ereto, 0,5-2 m alt.; ramos com indumento denso de três tipos: flocoso com tricomas estrela-

dos de ramos breves, pubérulo com tricomas simples glandulares e esparso setoso com tricomas longos e
isolados. Folhas simples; lâmina 1,0-11 x 0,9-7 cm, oval, ápice agudo, margem serrada, base cordada,
membranácea, discolor, face adaxial com indumento esparso, flocoso principalmente nas nervuras e curto
setoso na lâmina, face abaxial denso flocoso, indumento similar ao dos ramos; estípulas lineares, 3-6mm,
indumento similar ao dos ramos. Inflorescência axilar, reduzida a flores solitárias, pedicelo c. 1-1,5cm,
indumento similar ao dos ramos. Flores brancas ou amareladas, 1,5-1,8 cm, cálice gamossépalo, lobos es-
treito-triangulares, tubo flocoso externamente, com tricomas estrelados, tomentoso internamente, pétalas
unguiculadas, glabras em ambas as faces, androceu polistêmone, tubo 2,5mm, filetes glabros, anteras bran-
cas, ovário pubérulo no ápice, estilete glabro. Fruto esquizocárpico, flocoso externanmente, carpídeos 18,
papiráceos, 10-16 x 7-11 mm, 2-3 seminados, sementes reniformes, enegrecidas, superfície muricada, com
linhas de tricomas curtos e curvos.
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Distribuição. Espécie exclusiva da região Nordeste do Brasil, sendo endêmica da Caatinga (Giulietti
et al., 2002), ocorrendo nos estados de Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco,
Bahia, Alagoas e Sergipe. Segundo Bovini (2012) ocorre também em Cerrado.

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: Monte Alto, 02/12/2003,  J. Carvalho-Sobrinho et al. 165
(HUEFS); 30/09/2003, C. Lucca et al 15 (HUEFS). Itaberaba: morro Itibiraba, 05/06/2005, E. Melo et al. 3925
(HUEFS); 23/10/2005, E. Melo et al. 4149 (HUEFS). Itatim: morro das Tocas, 27/01/1996, F. França et al. 1497
(HUEFS); morro da Quixaba, 14/12/1996, E. Melo et al. 1895 (HUEFS); morro da Pedra Grande, 9/04/2005, M.F.
Borba Lins Silva et al. 04 (HUEFS).

8. Melochia tomentosa L., Syst. Nat. ed. 10 2: 1140 1759. (Fig. 38G).
Arbusto 1-2,5 alt.; ramo denso setoso-seríceo, com tricomas estrelados inerme. Folha simples; lâmina

1,2-5,5 x 0,5-3,3 cm, oval, ápice agudo, arredondado ou obtuso, às vezes mucronado, margem serrada, base
cordada, truncada ou arredondada, membranácea, concolor,  denso flocoso em ambas as faces, tricomas
estrelados; pecíolo 1,9-15mm, seríceo-tomentoso, tricomas estrelados; estípulas lineares, tomentoso-seríceo,
com tricomas estrelados. Inflorescência acilas, cimas congestas 5-10-floras, pedicelo c. 3,8mm, seríceo-
tomentoso. Flores lilases ou rosadas, cálice gamossépalo, bordo lobado, lobos elíptico-lanceolados, c. 4mm
compr., tubo c. 2,5mm, flocoso externamente, com tricomas estrelados em ambas as faces, pétala espatulada,
8-9mm compr., ciliada,  androceu 5, filetes com tricomas isolados, laminares, c. 8mm compr.; antera c.
0,7mm compr., ovário estipitado, tomentoso distalmente, estilete c. 3mm, tomentoso até o estigma, estigma
punctiforme. Fruto cápsula quinquealada, 4,5 x 7,3 cm, rostro c. 4,5 mm, sementes naviculares.

Distribuição. Espécie Tropical. No Brasil ocorre no Piauí, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Alagoas,
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul (Esteves, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Iaçu: morro Laje Preta, 20/02/2005, F. França et al. 5125 (HUEFS). Itatim: morro
do Agenor, 17/12/1995, E. Melo et al. 1404 (HUEFS); 14/04/2000, K. Leite et al. 45 (HUEFS); morro Pedra Grande,
10/04/2005, M.F. Borba Lins Silva  et al. 43 (HUEFS); 3/06/2006, M.F. Borba Lins Silva et al. 49 (HUEFS); 02/07/
2005, A.O. Moraes et al. 13 (HUEFS).

9. Sida cordifolia L., Sp. Pl. Ed. 1: 684. 1753. (Fig. 38H).
Arbusto 0,5-1 m alt., ramos denso tomentoso-setosos. Folhas simples; lâmina 1,5-3 x 1-2,5 cm, oval a

elíptica, ápice agudo ou obtuso, margem serrada, base arredondada a obtusa, membranácea, concolor, face
adaxial esparso setoso com tricomas estrelados, face abaxial flocoso; pecíolo 0,9-1,5 cm, indumento como
dos ramos; estípulas lineares, 6,5-9 mm, indumento como o dos ramos. Inflorescência axilar, reduzida a
flores isoladas. pedicelo 0,5-1 cm, indumento similar ao dos ramos. Flores alaranjadas, 0,5-1 cm, cálice
gamossépalo, bordo lobado, lobos triangulares, tubo denso setoso-tomentoso externamente, glabro interna-
mente, pétala, androceu polistêmone, tubo c. 3mm compr., curto setoso externamente, parte livre dos filetes
c. 1mm, antera c. 0,5mm, gineceu não visto. Fruto esquizocárpico, carpídeos 7, dolabriforme, estriado exter-
namente, arista dupla presente, 6 x 2 mm, unisseminado, sementes dolabriformes, marrons, hilo pubérulo.

Distribuição. Pantropical. No Brasil ocorre em Roraima, Pará, Amazonas, Tocantins, Rondônia,
Maranhão, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Alagoas, Sergipe, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal,
Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná (Bovini, 2001, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: Monte Alto, 01/06/2004, F. França et al. 4988 (HUEFS).

10. Sida galheirensis Ulbr., Not. Bot. Gart. 9: 40. 1924. (Fig. 38I).
Arbusto ou subarbusto 0,5-1 cm; ramos com indumento em dois níveis, denso flocoso com tricomas

estrelados de ramo curto e setoso-híspido com tricomas longos, inerme. Folha simples; lâmina 1,0-4,5 x 0,6-
2,5 cm, oval, orbicular a elíptica, ápice agudo ou arredondado, margem serrada, base arredondada a obtusa,
membranácea, concolor, denso flocoso em ambas as faces; pecíolo 0,6-2 cm, indumento como dos ramos;
estípulas lineares, 3,5-4,5 mm, indumento como o dos ramos. Inflorescência axilar, reduzida a flores isoladas,
pedicelo 0,4-4 mm, indumento similar ao dos ramos. Flores alaranjadas, 1-1,5 cm, cálice gamossépalo, bordo
lobado, lobos triangulares, 3-3,5 mm compr, tubo denso flocoso externamente, tomentoso internamente,
pétala oboval, androceu polistêmone, tubo curto setoso externamente, parte livre dos filetes c. 2,5 mm,
antera c. 0,5 mm, gineceu não visto. Fruto esquizocárpico, carpídeos 5, dolabriforme, estriado externamente,
arista dupla presente, 3,5 x 1,5 mm, unisseminado, sementes dolabriformes, marrons, glabras.

Distribuição. Exclusiva do Brasil, sendo considerada endêmica da Caatinga (Giulietti et al., 2002).
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Segundo Bovini (2012) ocorre nos estados deo Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba,
Pernambuco, Bahia e Alagoas, em Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica.

Material examinado: Brasil. Bahia. Iaçu: morro da Garrafa, 22/02/1997, E. Melo et al. 2056 (HUEFS). Itatim: morro
do Agenor, 26/11/1995, F. França et al. 1460 (HUEFS); morro das Tocas, 20/04/1996, F. França et al. 1598
(HUEFS); morro da Quixaba, 14/12/1996, E. Melo et al. 1884 (HUEFS); morro Pedra Grande, M.F. Borba Lins
Silva et al. 9 (HUEFS); 3/06/2005, M.F. Borba Lins Silva et al. 77 (HUEFS); 02/07/2005, A.O. Moraes et al. 12
(HUEFS). Itaberaba: morro Itibiraba, 05/06/2005, E. Melo et al. 3876 (HUEFS).

11. Sida urens L., Syst. Nat. ed. 10: 1145. 1759. (Fig. 38J).
Arbusto até 70 cm alt.; ramos esparso setoso-híspidos, com tricomas estrelados isolados, inermes.

Folha simples; lâmina 1,8-5 x 0,9-2,5 cm, oval a lanceolada, ápice agudo, margem serrada, base cordada,
membranácea, concolor, esparso setoso ambas as faces; pecíolo 0,5-1 cm, setoso-híspido; estípulas linea-
res, setoso. Inflorescência axilar, cimas congestas, pauci-multiflora; pedicelo 1-4 mm, pubérulo. Flores
alaranjadas, 4-5 mm, cálice gamossépalo, bordo lobado, lobos triandulares, bordos involutos, tubo c. 2,5-3
mm, esparso setoso-híspido externamente, glabro internamente, pétala oboval, androceu polistêmone, tubo
1,5 mm, parte livre dos filetes 1,5 mm, antera 0,5 mm,  gineceu não visto. Fruto esquizocárpico, carpideos 5,
dolabriforme, estriado externamente, arista ausente, 2 x 1 mm, unisseminado, sementes dolabriformes, mar-
rons, glabras.

Distribuição. América Central, do México até o sul da Argentina (Fryxell, 1985). No Brasil ocorre no
Amazonas, Rondônia, Pernambuco, Bahia, Alagoas, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Minas
Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul (Bovini, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: Monte Alto, 14/09/2004, S.F. Conceição et al. 12 (HUEFS);
28/09/2004, S.F. Conceição et al. 47 (HUEFS); 9/10/2004, S.F. Conceição et al. 70 (HUEFS). Material adicional:
Brasil. Bahia. Cachoeira: Vale dos Rios Paraguaçu e Jacuípe, 12º32’S, 39º5’W, 40-120m, 07/1980,  Grupo Pedra do
Cavalo 385 (HUEFS). Itabuna: Bairro Jaçanã, Conjunto habitacional da CEPLAC, 17/08/1982, E.B. Santos 27
(HUEFS).

12. Sidastrum multiflorum (Jacq.) Fryxell, Brittonia 31: 298. 1979. (Fig. 38K).
Arbusto 0,2-1 m alt., ramos flocosos, inermes. Folha simples; lâmina 1-5,5 x 0,4-3,5 cm, oval a

lanceolada, ápice agudo, margem serrada, base arredondada a obtusa, membranácea, concolor, face adaxial
esparso-flocosa, face abaxial denso flocosa; pecíolo 4-7 mm, denso flocoso; estípulas lineares, 5 mm, face
abaxial setosa. Inflorescência terminal, cimas paucifloras, congestas; pedicelo 1-3,5 mm, setoso. Flores
amarelas, 3-5 mm, cálice gamossépalo, bordo lobado, lobos triangulares, 2 mm, tubo 2 mm,  denso flocoso
externamente, glabro internamente, pétala oboval, androceu polistêmone, tubo 1 mm, esparso pubérulo,
parte livre dos filetes 1 mm, antera c. 0,3 mm, gineceu não visto. Fruto esquizocárpico, carpideos 9,
dolabriformes, flocoso no dorso e lacerado nas laterais, arista ausente, 2 x 2 mm, unisseminado, sementes
piramidais, marrons esparso-vilosas.

Distribuição. América Tropical. No Brasil ocorre no Maranhão, Pernambuco e Bahia (Bovini, 2012).
Material examinado: Brasil. Bahia. Iaçu: morro da Garrafa, 22/02/1997, E. Melo et al. 2037 (HUEFS); morro das
Tocas, 25/05/1996, E. Melo et al. 1571 (HUEFS). Itatim: morro da Quixaba, 14/02/1996, E. Melo et al. 1897
(HUEFS).

13. Sidastrum paniculatum (L.) Fryxell, Brittonia 30(4): 453. 1978. (Fig. 38L).
Arbusto 1-2 m alt.; ramos esparso flocosos, inermes. Folha simples; lâmina 1,2-9,6 x 0,9-7 cm, oval a

lanceolada, ápice agudo, margem serreada, base cordada a arredondada, membranácea, concolor, esparso
flocoso em ambas as faces; pecíolo 0,2-4,0 cm, denso flocoso; estípulas lineares, 2,5-3 mm, setosa.
Sinflorescência terminal, tirso laxo, címulas unifloras, pedunculo da címula 2-3 cm, articulado com o pedicelo,
glabro ou glabrescente, pedicelo 2-4 mm, esparso flocoso. Flores vináceas, 2-2,5 mm, cálice gamossépalo,
bordo lobado, lobos triangulares, 1-1,5 mm, tubo 1-1,5, denso setoso externamente, glabro internamente,
pétala oboval 2,5 mm, androceu polistêmone, tubo 1,2 mm, parte livre dos filetes 1,2 mm, antera 0,2 mm,
gineceu não visto. Fruto esquizocárpico, carpideos 5, dolabriforme, setuloso externamente, arista ausente,
2,3 x 1,2 mm, unisseminado, sementes piramidais, marrons, pubérulas.

Distribuição. América do Norte, América Central e América do Sul. No Brasil, ocorre na Paraíba,
Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro (Bovini, 2012).
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Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: Monte Alto, 30/06/2005, A.P. Couto et al. 114 (HUEFS).
Itatim: morro do Agenor, 17/12/1995, E. Melo et al. 1402 (HUEFS); 25/02/1996, E. Melo et al. 1475 (HUEFS); 31/
03/1996, E. Melo et al.  1541 (HUEFS); morro das Tocas, 20/04/1996, F. Franca et al. 1609 (HUEFS); 29/06/1996,
F. França et al. 1612 (HUEFS); Morro Pedra Grande, 28/08/2005, A.O. Moraes & E. Melo 53 (HUEFS).

14. Triumfetta semitriloba Jacq., Select. Stirp. Amer. Hist.: 147. 1763. (Fig. 38M).
Arbusto 0,5-1 m alt.; ramos flocoso-vilosos, inermes. Folha simples; lâmina 7,5-10 x 5-7 cm, subrômbica,

ápice agudo, margem serrada, base arredondada, membranácea, discolor, face adaxial esparso flocoso,
face abaxial denso flocoso; pecíolo 2-6 cm, denso flocoso-viloso; estípulas lineares, 5 mm, setosa adaxialmente,
glabra abaxialmente. Sinflorescência tirso; címulas 2-3, trifloras, brácteas 1,0-1,8 x 2-4 mm; pedicelo 1-3
mm. Flores amarelas, 1 cm, cálice dialissépalo, sépalas 5, oblongas, flocosas externamente, internamente
glabras, 7-9 mm, pétalas obovado-espatuladas, 6-8 mm, androceu polistêmone, filetes 4-5 mm, ovário 1 mm,
3-4-locular, estilete 5-7 mm. Fruto 3-4 mm, cápsula esférica, glabra, aculeada, acúleos uncinados, ca. 2,5
mm, com tricomas simples retrosos ao longo da sua extensão, 3-5-seminada, sementes piramidais, marrons,
pubérulas.

Distribuição. Sul do México, Antilhas até a Argentina. No Brasil, ocorre no Pará, Amazonas, Maranhão,
Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Alagoas, Sergipe, Mato Grosso, Goiás,
Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa
Catarina e Rio Grande do Sul, em áreas úmidas, zona litorânea e borda de matas (Esteves, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itaberaba: Morro de Itibiraba, 22/10/2005,  E. Melo et al. 4128 (HUEFS).

15. Waltheria americana L., Sp. pl. 1: 673. 1753. (Fig. 38N).
Arbusto 0,4-1,5 m alt.; ramos flocosos setosos, inermes. Folha simples; lâmina 0,6-4,5 x 0,4-2,5 cm,

oval a lanceolada, ápice agudo, margem serrada, base arredondada a truncada, membranácea, discolor,
face adaxial denso flocoso ambas as faces; pecíolo 1-1,7 cm, denso flocoso; estípulas lineares, 5 mm,
flocosa adaxialmente, glabra abaxialmente. Inflorescência axilar, glomérulos congestos, pedúnculos 1-3 mm,
prófilos lineares a estreito-triangulares, tomentosos adaxialmente, 3,5 mm, pedicelo 1-3 mm. Flores amare-
las,  3-4 mm, cálice gamossépalo, pentâmero, lacínios acuminados, 1 mm, tubo 2 mm, tomentoso externa-
mente, pétala linear-oblonga, esverdeada ou esbranquiçada na base, androceu 5, tubo 2 mm, anteras 1 mm,
ovário distalmente tomentoso, estilete lateral, 2 mm, glabro. Fruto cápsula obovóide, tomentosa distalmente,
2,5-3 mm, base do estilete persistente, uniseminada, sementes obovóides, negras, glabras, lisas.

Distribuição. Trópical e Subtropical. No Brasil, ocorre nos estados de Roraima, Amapá, Pará, Ama-
zonas, Tocantins, Acre, Rondônia, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco,
Bahia, Alagoas, Sergipe, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Espírito
Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul (Esteves, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: morro do km 4, 13/05/2003, A.K.A. Santos et al. 121
(HUEFS). Iaçu: morro da Garrafa, 21/06/1997, F. França et al. 2311 (HUEFS). Itaberaba: morro Itibiraba, 5/06/
2005, E. Melo et al. 3944 (HUEFS). Itatim: morro do Leão, 26/10/1996, F. França et al. 1933 (HUEFS); 27/10/1996,
F. França et al. 1933 (HUEFS).

16. Waltheria operculata Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 5: 183 1897. (Fig. 38O).
Erva 10-40 cm alt; ramos decumbentes, esparso tomentosos, inermes. Folha simples; lâmina 1,3-3 x

0,5-1,5 cm, lanceolada, ápice agudo, margem serrada, base arredondada a obtusa, membranácea, discolor,
tomentosa em ambas as faces; pecíolo 4-5,5 mm, tomentoso; estípulas triangulares, 5 mm, tomentosa, glabra
abaxialmente. Inflorescência terminal, cincinos congestos, pedúnculos 3-6,5 cm, tomentosos, prófilos estrei-
to-lanceolados, tomentosos adaxialmente, 4 mm, pedicelos inconspícuos. Flores amarelas, 5-6 mm, cálice
gamossépalo, pentâmero, lacínios acuminados, tomentoso externamente, pétala linear-oblonga, androceu 5,
tubo 6 mm, anteras amarelas, ovário 1 mm, estilete lateral, fimbriado. Fruto 2-2,5 mm, cápsula obovóide,
com opérculo apical distinto, tomentosa distalmente, base do estilete persistente, uniseminada, envolta pelo
cálice persistente, semente obpiramidal, negra, glabra, tuberculada.

Distribuição. América Central e América do Sul. No Brasil ocorre no Rio Grande do Norte, Paraíba,
Pernambuco, Bahia, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais (Esteves, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Iaçu: Morro da Garrafa, 23/02/1997, E. Melo et al. 2079 (HUEFS). Material
adicional: Brasil. Bahia. Ipirá: 4/10/1984, B. Bastos 711 (HUEFS); 18/07/1984,  B. Bastos 503 (HUEFS).



230 Flora de Inselbergues

17. Wissadula periplocifolia (L.) C.Presl. ex Thwaites, in G. H. K. Thwaites & J. D. Hooker, Enum. pl.
zeyl. 27. 1858. (Fig. 38P).

Arbusto 1-1,5 m alt.; ramos inermes, com indumento em três níveis, denso-pubérulo, com tricomas
curtos, esparso flocoso, espaso setoso-híspido, tricomas simples longos. Folhas simples; lâmina 4-6,5 x 3,5-
5 cm, oval, ápice agudo, margem serrada, base cordada, membranácea, discolor, face abaxial esparso pubérulo,
face adaxial denso flocos; pecíolo 4-7 cm, indumento como o dos ramo; estípulas estreito-elípticas, 5 mm,
indumento similar ao dos ramos. Sinflorescência tirso laxo de cincinos paucifloros, cincinos de címulas
unifloras, pedunculo da címula 0,8-3,3 cm, articulado com o pedicelo, indumento como o dos ramos; pedicelo
5-8 mm, indumento como o dos ramos. Flores 0,5 cm, amarelas, cálice gamossépalo, bordo lobado, lobos
triangulares, 1,5 mm  tubo 1,5 mm, denso pubérulo-flocoso, pétala oboval androceu polistêmone, tubo 1 mm,
parte livre dos filetes 1 mm, anteras  0,2 mm, gineceu não visto. Fruto esquizocárpico, carpideos 5, arista
ausente, 5-7 mm, trisseminado, semente dolabriforme, negra, setulosa.

Distribuição. América Tropical. No Brasil ocorre nos estados de Roraima, Pará, Maranhão, Ceará,
Pernambuco, Bahia e Minas Gerais, em Caatinga e Mata Atlântica (Bovini, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: Monte alto, 28/09/2004, S.F. Conceição et al. 44 (HUEFS).
Material adicional: Brasil. Bahia. Contendas do Sincorá: 28/02/2000, M.M. da Silva et al. 344 (HUEFS).

MARANTACEAE
Efigênia de Melo

Chave de identificação para as espécies

1. Escapo dicotomicamente ramificado. Ovário unilocular .................................... 2. Maranta zingiberina
1’. Escapo não ramificado. Ovário trilocular ....................................................................... 1. Calathea sp.

2. Calathea sp. (Fig. 39A-B).
Erva ereta rizomatosa, 40-50 cm alt., glabra. Folhas simples, alternas, dísticas, inteiras, com bainha

aberta; lâmina 20-40 x 5-12 cm, lanceolada ou oval-lanceolada ou elíptico-lanceolada, assimétrica, ápice
agudo, base aguda, obtusa ou atenuada, membranácea ou cartácea, margem plana, glabra em ambas as
faces; pecíolo ca 1,5-2 cm, glabro, com pulvino, bainha 10-15 cm, glabra. Inflorescência terminal, cimosa,
densiflora, escapo 20-40 cm, não ramificado, brácteas foliáceas apicais, alterno-espiraladas, imbricadas
com bainhas, pedicelos ausentes, brácteas florais escamiformes Flores amarelas, 2-5 cm, zigomorfas, trímeras,
diclamídeas, 3 tépalas externas lanceoladas, livres, 3 tépalas internas livres, 1 estame excluso, filete petalóide
com dois ramos, antera biteca, tecas separadas, uma teca fértil e uma teca estérial sobre o ramo petalóide,
rimosa, baxifixa, 4 estaminódios petalóides, gineceu sincárpico, tricarpelar, estilete único, laminar, estigma
oblíquo-lateral, ovário ínfero, trilocular, um óvulo por lóculo, placentação basal. Fruto cápsula trilobada, ca. 1
cm, ereta, superfície lisa, envolvida pelas brácteas persistentes, sementes não vistas.

Distribuição. Brasil, Bahia. Encontrada no interior da mata da base do imnselbergue.
Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: inselbergue Monte Alto, 19/06/2006, E. Melo et al. 4457
(HUEFS).

1. Maranta zingiberina L.Andersson, Nordic J. Bot. 6: 746 1986. (Fig. 39C-D).
Erva ereta rizomatosa, 1-1,5 m alt., glabra. Folhas simples, alternas, dísticas, inteiras, com bainha

aberta; lâmina 20-30 x 1,5-5 cm, lanceolada ou oval-lanceolada, ápice agudo ou obtuso, base aguda, obtusa
ou subarredondada, membranácea, margem plana, glabra em ambas as faces; pecíolo ca 2 mm, bainha 12-
25 cm, glabra. Inflorescência terminal, cimosa, laxiflora, escapo dicotomicamente ramificado, ca. 20 cm,
bracteado, pedicelos ca. 1 cm, brácteas 4-5 cm, coriáceas, glabras. Flores branco-esverdeadas, 2,5-3 cm,
ligeiramente zigomorfas, trímeras, diclamídeas, perianto tepalóde, tépalas externas paleáceas, livres, tépalas
internas livres, 1 estame fértil, incluso, 5 estames petalóides, livres, anteras monotecas, rimosas, basifixas,
gineceu sincárpico, tricarpelar, estilete único, curvo e estigma em forma de anel, ovário ínfero, unilocular,
vários óvulos, placentação axial. Fruto cápsula tricostada, ca. 1,5 cm, ereta, superfície lisa, semente única,
cilíndrica, marrom.

Distribuição. Espécie exclusiva do Brasil, ocorre nos estados da Paraíba, Pernambuco, Bahia e Mi-
nas Gerais, em Caatinga e Mata Atlântica (Braga, 2012).
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Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: morro Monte Alto, J. Carvalho-Sobrinho et al. 159 (HUEFS);
5/5/2005, A.P.L. Couto et al. 60 (HUEFS). Itatim: morro do Agenor, 26/11/1995, F. França et al. 1461 (HUEFS); 26/
5/1996, E. Melo et al. 1591 (HUEFS); E. Gonçalves & F. França 812 (HUEFS); morro do Letreiro (Tyresoles), 3/
7/2005, A.O. Moraes et al. 47 (HUEFS); morro das Tocas, 24/2/1996, E. Melo et al. 1459 (HUEFS); morro Pé de
Serra, F. França et al. 2162 (HUEFS); morro do Bastião, 25/1/1997, E. Melo et al. 1935 (HUEFS).

MELASTOMATACEAE
Efigênia de Melo

Chave de identificação para as espécies

1. Flores brancas. Fruto baga verde translúcido .......................................................... 1. Miconia albicans
1’. Flores lilases ou roxas. Fruto cápsula vinácea ................................................  2. Tibouchina lithophila

1. Miconia albicans (Sw.) Triana, Trans Linn. Soc. Bot. 28: 116. 1871. (Fig. 39E-F).
Arbusto ereto 2-4 m alt., ramos pubescentes, indumento tomentoso, canescente ou ferrugíneo. Folhas

simples, oposto-cruzadas, inteiras, sem estípulas; lâmina 5-10 x 2,5-3,5 cm, elíptico-lanceolada, ápice
acuminado, base aguda ou obtusa, coriácea, margem inteira, discolor, face adaxial verde-escuro, face abaxial
marrom, pubescente; pecíolo 1-2,5 cm, pubescente. Inflorescência terminal, paniculada, densifloras, 5-8 cm,
pedúnculos 2-2,5 cm, pedicelos ausentes, brácteas escamiformes, pubescentes. Flores brancas, 3-5 mm,
bissexuadas, actinomorfas, pentâmeras, diclamídeas, cálice tubuloso, sépalas persistente, corola livre, glabra,
10 estames dimórficos, brancos, anteras poricidas, conectivo espessado no dorso, prolongado abaixo das
tecas, antepétalos com calcar dorsal, alargado, ventralmente projetado em aurículas arredondadas, gineceu
tricarpelar, estilete único, alargado no ápice, estigma capitado, ovário trilocular, placentação axial. Fruto 3-5
mm, baga globosa, verde-translúcido, glabra ou pubescente, sementes achatadas, diminutas.

Distribuição. Ocorre desde o Sul do México e Antilhas até o Paraguai (Martins et al. 1996). No
Brasil é amplamente distribuída em todos os estados, exceto Santa Catarina e Rio Grande do Sul (Goldenberg,
2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Iaçu: morro do Coité/Navio, E. Melo et al. 2167 (HUEFS). Milagres: morro Pé
de Serra, 21/03/1997, F. França et al. 2127 (HUEFS), 25/10/1997, F. França et al. 2401 (HUEFS).

2. Tibouchina lithophila Wurdack, Brittonia 33 (3): 1981. (Fig. 39G).
Arbusto ereto 1,5-2,5 m alt., densamente ramificado, ramos pubescentes. Folhas simples, oposto-

cruzadas, inteiras, sem estípulas; lâmina 2-5 x 1,5-3 cm, oval-lanceolada a elíptico-lanceolada, ápice agudo,
base aguda ou obtusa, coriácea, margem lisa, pubescente, tricomas retrorsos de base bojuda, em ambas as
faces; pecíolo curto 0,5-1 cm, pubescente. Inflorescência terminal, cimosas, cimas dicotômicas, densifloras,
5-15 cm, pedúnculos loca. 1 cm, pubescentes, pedicelos ausentes, brácteas escamiformes, pubescentes.
Flores lilases ou roxas, 1,5-2,5 cm, bissexuadas, actinomorfas, perianto pentâmero, diclamídeo, 5 sépalas
ligadas formando um tubo urceolado, 5 pétalas livres, 10 estames, anisodínamos, 5 maiores, 5 menores,
filetes exclusos, com pelos glandulares na base, anteras falciformes, bitecas, poricidas, dorsifixas, conectivo
com adorno (estames maiores) sem adorno (estames menores), gineceu sincárpico, pentacarpelar, estilete
único, curvo no ápice, estigma punctiforme, ovário ínfero, pubescente, pentalocular, pluriovulado, placentação
axial. Fruto 3-5 mm, cápsula semi-esférica, membranácea, pubescente, sementes lisas.

Distribuição. Endêmica da Bahia, em Cerrado (Guimarães, 2012). Apesar de ser indicada para Cer-
rado, a espécie só ocorre na Caatinga, associada a afloramentos rochosos.

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro das Tocas, 14/10/1995, F. França et al. 1370 (HUEFS); 27/01/
1996, F. França et al. 1517 (HUEFS); 25/05/1996, E. Melo et al. 1580 (HUEFS). Santa Terezinha: morro do
Cruzeiro, 24/11/1994, E. Melo et al. 1355 (HUEFS). Feira de Santana: morro do Km 4, 04/06/1994, E. Melo et al.
1106 (HUEFS); 11/03/2003, A.K.A. Santos et al. 45 (HUEFS). Itatim: morro do Agenor, 26/05/1996, E. Melo et al.
1595 (HUEFS); 21/04/1996, F. França et al. 1622 (HUEFS). Milagres: morro Pé de Serra, 15/03/1997, F. França et
al. 2119 (HUEFS). Iaçu: morro do Coité/Navio, 24/05/1997, E. Melo et al. 2183 (HUEFS). Feira de Santana:
inselbergue Monte Alto, 02/12/2003, J. Carvalho-Sobrinho et al. 148 (HUEFS); 30/06/2005, A.P.L. Couto et al.
127 (HUEFS). Itaberaba: morro Itibiraba, 05/06/2005, E. Melo et al. 3915 (HUEFS).
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MELIACEAE
Efigênia de Melo

1. Trichilia hirta L., Syst. ed. 10: 1020. 1759. (Fig. 39H).
Arbusto 1,5-5 m alt., ramos glabros. Folhas compostas, alternas, imparipinadas, aglomeradas no ápi-

ce, sem estípulas, com pulvino na base; 5-15 pares de folíolos, 2,5-10 x 1,5-3,5 cm, lâmina lanceolada,
elíptico-lanceolada ou oblongo-lanceolada, ápice agudo ou acuminado, base aguda ou obtusa, membranácea,
margem plana, glabra; pecíolo 1,5-2 cm, esparsamente pubescente. Inflorescência terminal ou axilar, tirsos
racemosos, laxifloros, 3-4 cm, pedúnculos 2-5 cm, com duas brácteas escamiformes, pedicelos 0,5-1 mm,
glabros. Flores branco-amareladas, 1,5-2 mm, actinomorfas, unissexuadas, heteroclamídeas, 4-5 sépalas
livres, 4-5 pétalas livres, 10 estames, filetes inclusos, ligados na base formando um tubo petalóide, pubescentes,
anteras bitecas, rimosas, basifixas, disco nectarífero anelar, gineceu sincárpico, tricarpelar, estilete único,
com anel de pelos subapical, estigma capitado, ovário súpero, trilocular, 1-2 óvulos por lóculo, placentação
axial. Fruto 1-1,5 cm, cápsula obovóide, trivalvar, valvas reflexas, superfície lisa, sementes envoltas em
arilo.

Distribuição. Espécie amplamente distribuída desde o México, América Central, Antilhas, América do
Sul. No Brasil no Piauí, Ceará, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, São
Paulo e Rio de Janeiro (Pennington, 1981; Pastore, 2003; Sakuragui et al., 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro do Agenor, 24/04/1996, E. Melo et al. 1485 (HUEFS); 28/01/1996,
F. França et al. 1539 (HUEFS); 05/12/1996, E. Melo et al. 1392 (HUEFS).

MENISPERMACEAE
Efigênia de Melo

Chave de identificação para as espécies

1. Flor estaminada com corola campanulada glabra, flor pistilada com pétala glabra externamente ............
........................................................................................................................ 1. Cisampelos andromorpha

1’. Flor estaminada com corola pateliforme, pubescente externamente, flor pistilada com pétala pubescente
externamente ............................................................................................................. 2. Cisampelos pareira

1. Cissampelos andromorpha DC., Syst. 1: 539. 1818. (Fig. 39I-J).
Trepadeira, volúvel; ramos cilíndricos, estriados, pubérulos ou pubescentes. Folhas simples, alternas,

inteiras, peltadas, sem estípulas; lâmina 3-10 x 3-8 cm, cordada ou cordado-ovalada, raramente reniforme
ou suborbicular, ápice obtuso, arredondado, base cordada, ou subcordada, membranácea, margem inteira,
plana, pubescente na face adaxial, densamente pubescente na abaxial, tricomas alvos; pecíolo 2-6 cm,
pubescente. Inflorescência axilar, unissexuada, estaminadas paniculadas, fascículos de cimas dicotômicas
sucessivas, laxifloras, pedúnculos 1-1,5 cm, pubescentes, raque pubescente, pedicelos ausentes, brácteas
ausentes. Flores estaminadas pequenas, esverdeadas, ca. 1 mm, actinomorfas, tetrâmeras, diclamídeas, 4
sépalas livres, ovais, glabras, 4 pétalas conadas, cupuliforme, lobos truncados, androceu em sinândrio, 4
anteras oblongas, transversalmente rimosas, flores pistiladas zigomorfas, 1 sépala externamente pubescente,
1 pétala oboval ou reniforme, oposta à sépala, glabra ou pubérula, gineceu unicarpelar, giboso, estilete curto,
cilíndrico, estigma trilobado, ovário súpero, unilocular, 1 óvulo, placentação basal. Fruto 4-5 mm, drupa
obovóide, vermelha, glabra ou pubérula, sementes subglobosas.

Distribuição. Ocorre no México, América Central e América do Sul. No Brasil é encontrada nos
estados do Roraima, Acre, Amazonas, Pará, Tocantins, Mato Grosso, Maranhão, Ceará, Pernambuco, Bahia,
Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, em
Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica (Braga, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: Monte Alto, 19/05/2005, A.P. Couto et al. 65, 71 (HUEFS);
14/09/2004, S.F. Conceição et al. 24 (HUEFS); 09/11/2004, S.F. Conceição et al. 86 (HUEFS). Itatim: morro do
Agenor, 17/12/1995, E. Melo et al. 1431 (HUEFS); 13/04/1997, Morro Sem Nome, E. Melo et al. 2156 (HUEFS).
Milagres: morro Pé de Serra, 16/03/1997, F. França et al. 2170 (HUEFS).
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2. Cissampelos pareira L., Sp. Pl.: 1031. 1753. (Fig. 39K).
Trepadeira, volúvel; ramos cilíndricos, estriados, glabros ou pubescentes. Folhas simples, alternas,

inteiras, peltadas, sem estípulas; lâmina 3-6 x 3-8 cm, cordada ou suborbicular, raramente deltóide, ápice
agudo, obtuso, arredondado, emarginado ou mucronado, base cordada, truncada, ou arredondada,
membranácea ou subcoriácea, margem plana ou ligeiramente ondulada, glabra, pubescente ou serícea na
face adaxial, glabra, a densamente pubescente ou serícea a tomentosa na abaxial; pecíolo 1-5 cm, pubérulo
ou tomentoso. Inflorescência axilar, fasciculada ou paniculiforme, ca. 25 cm, fascículos dicasiais ou cimas
laxifloras, pedúnculos ca. 3 cm, pubescentes, pedicelos 2-5 mm, brácteas ca. 3-10 mm, ovais, cordadas,
reniformes ou suborbiculares, mucronadas, membranáceas, pubescentes, bractéolas escamiformes, ca. 1
mm. Flores estaminadas pequenas, branco-esverdeadas ou amarelo-esverdeadas, ca. 1-2 mm, actinomorfas,
tetrâmeras, diclamídeas, 4 sépalas livres, glabras ou pubescentes, 4 pétalas conadas, corola pateliforme,
glabra ou pubescente externamente, lobos truncados, androceu em sinândrio, 4-6 anteras rimosas transver-
salmente, flores pistiladas zigomorfa, 1 sépala externamente pubescente, 1 pétala quadrangular ou deltóide,
reniforme ou suborbicular, oposta à sépala, pubescente externamente, gineceu unicarpelar, giboso, pubescente,
estilete curto, cilíndrico, estigma trilobado, ovário súpero, unilocular, 1 óvulo, placentação basal. Fruto ca. 5
mm, drupa obovóide, vermelha, glabra ou pubérula, sementes subglobosas.

Distribuição. Distribui-se na América do Norte, América Central e do Sul, Ásia e África. No Brasil
ocorre no Pará, Amazonas, Tocantins, Acre, Piauí, Pernambuco, Bahia, Goiás, Distrito Federal, Mato Gros-
so, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa
Catarina, em Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica (Rhodes, 1975; Barneby, 1996; Costa & Sano, 2007;
Braga, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: inselbergue Monte Alto, 30/09/2003, C. Lucca et al 14
(HUEFS).

MOLLUGINACEAE

Efigênia de Melo

1. Mollugo verticillata L., Sp. Pl. 1: 89. 1753.
Erva ereta ou semi-prostrada 30-60 cm alt., densamente ramificada, ramos glabros. Folhas alternas,

simples, inteira, sem estípulas; lâmina 1,5-2,5 x 0,1-0,3 cm, linear a lanceolada, ápice agudo, base aguda,
obtusa ou atenuada, membranácea, glabra, margem lisa. Inflorescência axilar, glomerular, laxiflora, pedúnculos
ausentes, brácteas escamiformes, caducas, pedicelos florais pulvinados, ca. 1 cm, com diminutos tricomas.
Flores branco-esverdeadas, 1,5-2 mm, actinomorfas, perianto monoclamídeo, 5 tépalas livres, 3 estames
livres, exclusos, anteras rimosas, dorsifixas, brancas, gineceu sincárpico, estiletes livres, estigmas capitado-
fimbriados, ovário súpero, trilocular, multiovulado, placentação axial. Fruto cápsula trilvalvar, 2-3 mm, valvas
membranáceas, lisas, sementes reniformes, marrons.

Distribuição. Espécie de ampla distribuição no Brasil, sendo encontrada no Pará, Amazonas, Maranhão,
Bahia, Alagoas, Mato Grosso, Distrito Federal, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e
Rio Grande do Sul (Furlan & Machado, 2007; Bittrich, 2010).

Material examinado: Feira de Santana: inselbergue Monte Alto, 12/08/2003, Pereira et al. 19 (HUEFS). Iaçu:
morro da Garrafa, 23/02/1997, E. Melo et al. 2093 (HUEFS). Itaberaba: morro Itibiraba, 05/06/2005, E. Melo et al.
3924 (HUEFS). Itatim: morro do Leão, 26/10/1996, F. França et al. 1937 (HUEFS); morro do Agenor, 09/10/1996,
E. Melo et al. 1418 (HUEFS); morro Pedra Grande, 09/04/2005, M.F. Borba Lins et al. 11 (HUEFS).
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MORACEAE

Efigênia de Melo & Ricardo M. Castro

Chave para a identificação das espécies

1. Ervas. Inflorescências em cenantos ................................................................... 1. Dorstenia caatingae
1’. Arbustos ou árvores. Sicônios fechados com ostíolo. Inflorescências em espigas ou glomérulos

2. Ramos espinescentes. ........................................................................................ 5. Maclura tinctoria
2’. Ramos não espinescentes. Inflorescências em sicônios

3. Sicônios pubescentes. Folhas pubescentes ou glabrescentes, pecíolo longo, 2-8 cm. Sicônio com
ostíolo superficial ............................................................................................ 2. Ficus calyptroceras
3’. Sicônio glabro. Folhas glabras, pecíolo curto, 1,5-2 cm

4. Sicônio com ostíolo elevado ...................................................................... 3. Ficus cyclophylla
4’. Sicônio com ostíolo superficial plano...............................................................4. Ficus mexiae

1. Dorstenia caatingae R.M. Castro & Rapini, Neodiversity 1: 14. 2006. (Fig. 40A).
Erva 5-10 cm alt., raízes e rizoma espessados. Folhas simples, alterno-rosuladas, inteiras, com estípulas

inconspícuas; lâmina 3-6 x 1,5-2 cm, elíptica, ápice obtuso, base obtusa, subcordada ou cordada, membranácea
ou cartácea, pubérula, pontuada com glândulas marrons, margem inteira, levemente ondulada, pubérula;
pecíolo longo 2-3 cm, pubérulo ou pubescente, estípulas diminutas, inconspícuas, persistente. Inflorescência
axilar, em cenantos, pedúnculos 2-3 cm, pubérulos, disco 0,5-1 cm, verde-claros, carnosos, com bordas
sinuosas, inflexas. Flores pequenas, inconspícuas, incolores, imersas no disco, estaminadas, na borda do
disco, flores pistiladas na porção central do disco, perianto 2-3-partido, sépalas conadas, anteras rimosas,
basifixas, flores pistiladas com estilete lateral, bifucado, ovário súpero, óvulo basal. Fruto não observado.

Distribuição. Brasil, endêmica da Caatinga, em matas estacionais e ciliares da região semiárida da
Bahia (Castro & Rapini, 2006; Romaniuc Neto et al., 2012b).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: inselbergue Monte Alto, 21/05/2009, E. Melo et al. 6219
(HUEFS).

2. Ficus calyptroceras (Miq.) Miq., Ann. Mus. Bot. Lugd.-bat. 3: 297. 1867.
Árvore 3-10 m alt., ramos pubescentes. Folhas simples, alternas, inteiras, com estípulas; lâmina 5-15

x 5-12 cm, oval a oval-arredondada, ápice obtuso-arredondado, base arredondada, subcordada ou subtruncada,
coriácea, margem levemente revoluta a ondulada, pubescente; pecíolo longo 1,5-8 cm, hirsuto pubescente,
estípulas coriáceas, em forma de caliptra, seríceo pubescente, caduca. Inflorescência axilar, séssil ou subséssil,
2 por axila, sicônios 0,5-1 cm, globosos, pubérulos, verde-acinzentados, duas brácteas coriáceas, basais,
douradas, ostíolo superficial, brácteas ostiolares elevadas formando um cone. Flores pequenas, inconspícuas,
incolores, flor estaminada com 3 sépalas fundidas, membranáceas, glabras, filetes filiformes, anteras bitecas,
rimosas, dorsifixas, flor pistilada com 3 sépalas conadas, glabras, estilete único, estigma bipartido, ovário
súpero, glabro. Fruto não observado.

Distribuição. Bolívia, Paraguai e Brasil, nos estados do Piauí, Ceará, Bahia, Minas Gerais, Espírito
Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás, em Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica (Romaniuc Neto
et al., 2012b).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro do Agenor, 28/01/1996, F. França et al. 1536 (HUEFS); 31/10/
2004, E. Melo et al. 3727 (HUEFS); morro Pedra Grande, 10/04/2005, M.F. Borba Lins et al. 42 (HUEFS); 08/04/
2006, E. Melo et al. 4351 (HUEFS); morro Pedra Redonda, 09/04/2006, E. Melo et al. 4369 (HUEFS).

3. Ficus cyclophylla (Miq.) Miq., Ann. Mus. Bot. Lugd-bat. 3: 297. 1867.
Árvore 5-25 m alt., ramos glabros. Folhas simples, alternas, dísticas, inteiras, com estípulas persisten-

tes; lâmina 10-20 x 8-11 cm, oboval a oboval-arredondada, ápice obtuso-arredondado, base aguda, obtusa,
subcordada a truncada, coriácea, margem plana ou levemente ondulada até revoluta, glabra; pecíolo curto
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0,5-1,5 cm, glabro ou pubérulo, estípulas 1-1,5 cm, triangulares, glabrescentes. Inflorescência axilar, séssil
ou subséssil, 2 por axila, sicônios 1-2,5 cm, globosos, pubérulos ou glabrescentes, verde-claros, brácteas
coriáceas, basais, vináceas, ostíolo cônico, elevado. Flores pequenas e inconspícuas, incolores, trímeras, flor
estaminada com 3 sépalas fundidas, triangulares, ca. 1 mm, glabras, membranáceas, estames 1, filete filiforme,
antera biteca, rimosa, dorsifixa, flor pistilada com 3 sépalas fundidas, glabras, ovário súpero, unilocular,
estilete único, estigma bipartido. Fruto não observado.

Distribuição. Sudeste e Nordeste do Brasil, nos estados de Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Bahia,
Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais (Romaniuc Neto et al., 2012b).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: inselbergue Monte Alto, 09/11/2004, Grupo Monte Alto 01
(HUEFS); 30/09/2003, C. Lucca et al. 28 (HUEFS). Itatim: morro do Agenor, 28/01/1996, F. França et al. 1549
(HUEF).

4. Ficus mexiae Standl., Field Mus. Chicago 17 (2): 173. 1937.
Árvore 5-10 m alt., ramos glabros. Folhas simples, alternas, inteiras, com estípulas caducas; lâmina

10-30 x 5-10 cm, oboval a oboval-lanceolada, ápice obtuso-arredondado, curto acuminado, base estreitada,
subcordada a subtruncada, coriácea, margem plana ou revoluta, glabra; pecíolo curto 1-2 cm, glabro, estípulas
1-2 cm, triangulares, coriáceas, marrons, glabras. Inflorescência axilar, séssil, sicônios geminados, 1-1,5 cm
de diâmetro, globosos, glabros, verde-claros, epibrácteas 2, coriáceas, glabras, ostíolo superficial, plano.
Flores pequenas e inconspícuas, incolores, 3-5 mm, trímeras, flor estaminada com 3 sépalas fundidas, glabras,
estames 1, filete filiforme, incluso, antera biteca, rimosa, dorsifixa, flor pistilada com 3 sépalas livres, glabras,
brevistila, estilete nulo, longistila com estilete filiforme, estigma bífido, ovário súpero, unilocular, óvulo basal.
Fruto drupa, sementes não vistas.

Distribuição. Brasil, nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia, em Caatinga, Cerrado e
Mata atlântica (Romaniuc Neto et al., 2012b).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: Monte Alto, 09/11/2004, C.T. Lima et al. 02 (HUEFS).

5. Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud., Nomencl. Bot. 2: 87. 1841. (Fig. 40B-C).
Árvore 3-8 m alt., ramos pubescentes ou pubérulos, com espinhos retos. Folhas simples, alternas,

inteiras, sem estípulas; lâmina 6-10 x 2-6 cm, elíptica ou elíptico-lanceolada, ápice longo acuminado, base
obtuso-arredondada, freqüentemente assimétrica, membranácea, margem crenulada-denticulada, glabra ou
pubérula; pecíolo curto ca. 1 cm, pubérulo. Inflorescência axilar, 1-3 por axila, masculina espiciforme, 1-8
cm, feminina glomérulos globosos, 1-1,5 cm, pedúnculos curtos 0,5-1 cm, bractéolas escamiformes, adnadas
ao botão floral, 1-4 por flor, pedicelos nulos. Flores pequenas, pouco vistosas, verde-amareladas, ca. 1-2
mm, actinomorfas, unissexuadas, perianto 4-5 partido, flor estaminada com sépalas livres, cuculadas, 4-5
estames, filetes livres, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, flor pistilada com sépalas cuculadas, carnosas,
pubescentes, ovário súpero, pubescente, estilete único, estigma punctiforme. Fruto drupa ca. 1 cm, globoso,
sementes achatadas.

Distribuição. Ocorre do México até a Argentina e Brasil, nos estados do Pará, Amazonas, Acre,
Rondônia, Maranhão, Piauí, Ceará, Pernambuco, Bahia, Mato Grosso, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul,
Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, em
vegetações perturbadas, borda de matas e capoeiras (Romaniuc Neto et al., 2012b).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itaberaba: morro Itibiraba, 04/06/2005, E. Melo et al. 3888 (HUEFS). Itatim:
morro das Tocas, 24/02/1996, E. Melo et al. 1455 (HUEFS); morro do Agenor, 24/02/1996, E. Melo et al. 1457
(HUEFS); 25/02/1996, E. Melo et al. 1509 (HUEFS); 29/06/1996, E. Melo et al. 1638 (HUEFS); morro Pedra
Grande, 09/04/2005, M.F. Borba Lins et al. 19 (HUEFS).
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MYRTACEAE

Paulino P. Oliveira, Marcos G. Sobral & Carolyn B. Proença

Chave de identificação para as espécies

1. Cálice aberto no botão floral , 4-5 lobos distintos e persistentes
2. Cálice 4-lobado

3. Cálice decíduo ou persistente como escama circular no fruto. Inflorescência em ramo bracteado
ou glomerular. Flores sésseis ................................................................................... 10. Myrciaria sp.
3’. Cálice persistente na antese e no fruto. Inflorescência em panícula. Flores pediceladas

4. Inflorescência uniflora ou biflora. Sementes com testa dura
5. Arbusto escandente........................................................................... 5. Eugenia duarteana
5’. Arbusto ereto ou arvoreta

6. Lâmina foliar até 3 cm compr. ............................................................. 7. Eugenia rosea
6’. Lâmina foliar acima de 3 cm compr.

7. Fruto até 1 cm
8. Fruto coroado por 4 sépalas desiguais. Semente única ..........................................
.......................................................................................... 4. Eugenia blanchetiana
8’. Fruto coroado por 4 sépalas iguais. Sementes numerososas ........ 8. Eugenia sp.

7’. Fruto acima de 1 cm. Inflorescências axilares reduzidas a uma única flor ...............
................................................................................................... 6. Eugenia punicifolia

4’. Inflorescência multiflora. Sementes com testa membranácea
2’. Cálice 5-lobado

9. Lâmina foliar 1-1,5 cm, arredondada, base obtusa ou truncada ........................ 1. Algrizea minor
9’. Lâmina foliar 2,5-4 cm, base aguda ou obtusa ............................................9. Myrcia duriuscula

1’. Cálice fechado no botão floral ou aberto por um poro, lobos indistintos e decíduos
10. Cálice caindo como caliptra. Flores solitárias ou racemos axilares. Ovário com 2-5 (6) lóculos,
óvulos numerosos em uma ou mais séries longitudinais

11. Inflorescência cauliflora ......................................................................... 13. Psidium cauliflorum
11’. Inflorescência não cauliflora

12. Lâmina foliar até 3 cm compr. .................................................... 16. Psidium schenckianum
12’. Lâmina foliar acima de 3 cm compr.

13. Inflorescência em racemos axilares ............................................15. Psidium rhombeum
13’. Inflorescência não em racemos axilares

14. Frutos sobre longos pedúnculos (acima de 1 cm) ............14. Psidium oligospermum
14’. Frutos sobre pedúnculos curtos (até 1 cm). ............... 12. Psidium appendiculatum

10’. Cálice não caindo como caliptra
15. Flores em fascículos caulifloros bracteados. Ovário com dois lóculos. Sementes com testa
membranácea ...................................................................................................  11. Plinia cauliflora
15’. Flores não em fascículos caulifloros bracteados. Ovário com mais de 5 lóculos. Sementes duras

16. Inflorescência com uma flor axilar ........................................ 1. Campomanesia dichotoma
16’. Inflorescência com duas flores axilares ............................ 2. Campomanesia eugenioides

1. Algrizea minor Sobral, Faria Jr. & Proença, Neodiversity 5: 1–6. 2010. (Fig. 40D-E).
Arbusto 2,5-3,5 m alt., ramos pubescentes. Folhas opostas; lâmina 1-1,5 x 0,7-1 cm, oblonga ou

elíptica, ápice arredondado, base obtusa ou truncada, cartácea, margem inteira, glabra em ambas as faces,
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pontuações glandulares esparsas, impressas na face adaxial, elevadas e densas na face abaxial; pecíolo 2-
2,5 mm, esparsamente pubescente. Inflorescência axilar, dicásios simples, pedúnculos 0,5-1 mm, pedicelos
2-5 mm, nectários na base, brácteas diminutas, margem pubescente, bractéolas diminutas, pubescentes.
Flores brancas ou esverdeadas, 2-5 mm, pentâmeras, sépalas livres, pétalas livres, estames numerosos,
filetes livres, exclusos, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, gineceu estilete inteiro, glabro, estigmas bilobados,
ovário ínfero, bilocular, glabro, óvulos numerosos, placentação central. Fruto 5-8 cm, baga globosa, com
pontuações glandulares densas, coroado pelos 5 lobos do cálice persistente, semente única, testa cartilaginosa,
aderida à parede do fruto.

Distribuição. Até o momento é distribuída na Bahia, em Caatinga, ocorrendo em áreas arenosas ou
rochosas e inselbergues (Sobral et al., 2010, Sobral et al., 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Iaçu: morro do Coité/Navio, 22/06/1997, F. França et al. 2333 (HUEFS); Itatim:
morro do Agenor, 26/10/1996, F. França et al. 1954 (HUEFS).

2. Campomanesia dichotoma (O.Berg) Mattos, Loefgrenia 26: 28. 1967. (Fig. 40F-G).
Árvore ou arbusto 2,5-8 m alt., ramos glabros ou pubérulos. Folhas opostas; lâmina 3-10 x 1,5-6 cm,

oval, elíptica, elíptico-ovalada, elíptico-oboval ou oblongo-ovalada, ápice obtuso, agudo, acuminado ou sub-
arredondado, base aguda, obtusa ou subcordada, membranácea, glabra ou pubérula, margem plana, pontua-
ções glandulares em ambas as faces; pecíolo 0,5-1 cm, pubérulo. Inflorescência axilar, dicásios paucifloros,
3-15 flores, pedúnculos 2-4 cm, brácteas ausentes, bractéolas lineares, 1-2 mm, pubérulas, caducas. Flores
brancas ou branco-esverdeadas, 0,5-1 cm, pentâmeras, sépalas livres, pubérulas, pétalas livres, glabras,
hipanto infundibuliforme, pubérulo, estames numerosos, filetes livres, exclusos, anteras bitecas, rimosas,
dorsifixas, gineceu estilete inteiro, estigmas punctiformes, ovário ínfero, plurilocular, óvulos numerosos,
placentação central. Fruto 0,5-1 cm, baga subglobosa, coroada, sementes subglosas.

Distribuição. Ocorre no Brasil: Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Espírito
Santo, Rio de Janeiro, em Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica (Landrum, 1986; Sobral et al., 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: inselbergue Monte Alto, 07/04/2005, A.P.L. Couto et al. 27
(HUEFS); 05/05/2005, A.P.L. Couto et al. 63 (HUEFS).

3. Campomanesia eugenioides (Cambess.) D.Legrand, Notul. Syst. 15 (3): 274. 1958. (Fig. 40H).
Árvore ou arbusto 2,5-4 m alt., ramos glabros. Folhas opostas; lâmina 2,5-5,5 x 1,5-4 cm, oval, oboval

ou oblongo-lanceolada, ápice acuminado, base obtusa ou subcordada, membranácea, margem ondulada,
crenulada, glabra, pontuações glandulares elevadas, densas na face abaxial; pecíolo 3-5 cm, pubescente.
Inflorescência terminal, reduzidas a duas flores, pedúnculos ausentes, pedicelos 1,5-2 cm, brácteas 1,5-2,5
mm, caduca, bractéola 2,5 mm. Flores brancas ou branco-esverdeadas, 0,5-1 cm, pentâmeras, sépalas
livres, margem ciliada, pétalas livres, estames numerosos, filetes livres, exclusos, anteras bitecas, rimosas,
dorsifixas, gineceu sincárpico, estilete inteiro, estigmas punctiformes, ovário ínfero, plurilocular, óvulos nu-
merosos, placentação central. Fruto 6-8 mm, baga globosa, coroada por 5 sépalas persistentes, amarelo
quando maduros, sementes subglosas, testa cartilaginosa, glandulosa.

Distribuição. Brasil nos estados de Pernambuco, Bahia, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, São
Paulo, Paraná e Santa Catarina, em Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica (Sobral et al., 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: inselbergue Monte Alto, 30/09/2007, C. de Lucca et al 11
(HUEFS); 02/12/2003, J. Carvalho-Sobrinho et al. 158 (HUEFS). Itatim: morro das Tocas, 27/01/1996, F. França et
al. 1505, 1510 (HUEFS); 21/11/1995, F. França et al. 1435 (HUEFS); 24/02/1996, E. Melo et al. 1439 (HUEFS);
morro do Agenor, 17/12/1995, E. Melo et al. 1400 (HUEFS); 25/02/1996, E. Melo et al. 1473 (HUEFS); morro do
Bastião,26/01/1997, E. Melo et al. 1962 (HUEFS); morro da Torre, 10/11/1996, E. Melo et al. 1836, 1848, 1851
(HUEFS); morro do Leão, 26/10/1996, F. França et al. 1934 (HUEFS); morro da Quixaba, 14/12/1996, E. Melo et al.
1865 (HUEFS). Itaberaba: morro Itibiraba, 18/02/2006, E. Melo et al. 4301 (HUEFS); 18/02/2006, C.T. Lima et al.
34 (HUEFS).

4. Eugenia blanchetiana O. Berg,  Fl. bras. 14 (1): 273. 1857.
Arbusto ereto, esgalhado, 2-3 m alt., ramos pubérulos. Folhas opostas; lâmina 3-4,5 x 1,5-2,5 cm,

elíptica, lanceolada a oblongo-lanceolada, ápice agudo, base abruptamente atenuada, cartácea, margem
ondulada, revoluta, glabra, pontuações glandulares translúcidas elevadas, densas na face abaxial, esparsas
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na adaxial; pecíolo 1-2 cm, pubescente. Inflorescência axilar, fascículos paucifloros, pedicelos 0,5-1 cm,
brácteas escamiformes, ca. 1 mm, caduca. Flores brancas ou branco-esverdeadas, 4-5 mm, pentâmeras ou
tetrâmeras, sépalas livres, margem ciliada, pétalas livres, estames numerosos, filetes livres, exclusos, anteras
bitecas, rimosas, dorsifixas, gineceu sincárpico, estilete inteiro, estigmas capitados, ovário ínfero, plurilocular,
óvulos numerosos, placentação central. Fruto 5-6 mm, baga globosa, coroada por 4-5 sépalas persistentes,
desiguais, semente única, testa cartilaginosa.

Distribuição. Espécie endêmica da Bahia, em Caatinga (Sobral et al., 2012).
Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro das Tocas, 28/09/1996, F. França et al. 1851 (HUEFS); morro da
Torre, 10/11/1996, E. Melo et al. 1845 (HUEFS). 23/06/1999, F. França et al. 3043 (HUEFS).

5. Eugenia duarteana Cambess., in St.- Hil., Fl. Bras. Merid. 2: 348. 1832.
Arbusto escandente, 1,5-2,5 m alt., ramos pubescentes. Folhas opostas; lâmina 2-5,5 x 1-2,5 cm,

lanceolada, oboval a oblongo-lanceolada, ápice levemente retuso, base obtusa, subcordada ou cordada,
cartácea, margem inteira, revoluta, pubescentes em ambas as faces, pontuações glandulares densas, im-
pressas a planas na face adaxial, elevadas na face abaxial; pecíolo 2,5-4 cm, pubescente. Inflorescência
axilar, reduzida a uma ou duas flores, pedicelos 2,5 mm, brácteas e bractéolas lanceoladas, pubescentes.
Flores brancas ou branco-esverdeadas, 0,5-1 cm, tetrâmeras, sépalas livres, margens ciliadas, pétalas livres,
estames numerosos, filetes livres, exclusos, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, gineceu sincárpico, estilete
inteiro, estigmas capitados, ovário ínfero, bilocular, óvulos numerosos, placentação central. Fruto 4-5 mm,
baga globosa, coroada por 4 sépalas persistentes, semente única, testa cartilaginosa, enrugada.

Distribuição. Espécie endêmica da Caatinga da Bahia e Minas Gerais (Sobral et al., 2012).
Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro do Leão, 26/10/1996, F. França et al. 1930 (HUEFS); morro das
Tocas. 28/09/1996, F. França et al. 1847 (HUEFS).

6. Eugenia punicifolia (Kunth) DC., Prodr. 3: 267. 1828. (Fig. 40I).
Arbusto 0,5-2,5 m alt., ramos pubescentes. Folhas opostas; lâmina 2-6 x 1-2,5 cm, elíptica, ápice

agudo, base aguda ou cuneada, coriácea, margem inteira, glabra em ambas as faces, pontuações glandula-
res translúcidas pouco visíveis, em ambas as faces; pecíolo curto, 1-2 mm, glabro. Inflorescência axilar,
reduzida a uma única flor; pedúnculos ca. 1 cm, glabros, brácteas e bractéolas diminutas, escamiformes,
persistentes. Flores brancas ou esverdeadas, ca. 1 cm, tetrâmeras ou pentâmeras, sépalas livres, coriáceas,
concavadas, reflexas, glabras, pétalas concavadas, reflexas, glabras, hipanto campanulado, glabro, estames
numerosos, inseridos sobre o hipanto, filetes livres, exclusos, anteras bitecas, rimosas, basifixas, gineceu
bicarpelar, estilete único, glabro, estigmas punctiformes, ovário ínfero, bilocular, glabro, óvulos numerosos,
placentação axial. Fruto 0,5-1 cm, baga globosa, amarela ou vermelha quando madura, sementes globosas,
testa endurecida.

Distribuição. Espécie exclusiva do Brasil, nos estados de Roraima, Amapá, Pará, Amazonas, Tocantins,
Rondônia, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Alagoas, Sergipe,
Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de
Janeiro e Paraná, em Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica (Sobral et al., 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: inselbergue Monte Alto, 09/09/2004, Grupo Monte Alto 19
(HUEFS). Iaçu: morro do Coité/Navio, 24/05/1997, E. Melo et al. 2175 (HUEFS).

7. Eugenia rosea DC., Prodr. 3: 264. 1828. (Fig. 40J).
Árvore ou arbusto 1,5-3 m alt., ramos pubescentes. Folhas opostas; lâmina 4-8 x 1-1,5 cm, lanceolada,

suboblonga ou espatulada, ápice agudo, base obtusa, cartácea ou subcoriácea, margem inteira, ligeiramente
ondulada, pubescente em ambas as faces, pontuações glandulares densas, elevadas em ambas as faces;
pecíolo 4-5 mm, pubescente. Inflorescência axilar, reduzida a flores isoladas, pedúnculos ausentes, pedicelos
1-1,5 mm, brácteas e bractéolas ca. 1 cm, pubescentes. Flores brancas ou esverdeadas, 0,5-1 cm, tetrâmeras,
sépalas livres, pétalas livres, estames numerosos, filetes livres, exclusos, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas,
gineceu com estilete inteiro, pubescente, estigmas bilobados, ovário ínfero, bilocular, pubescente, óvulos
numerosos, placentação central. Fruto 1,5-2 cm, baga globosa, pubescente-aveludado, coroada por 4 sépalas
persistentes, semente única, testa membranácea, aderida à parede do fruto.

Distribuição. Espécie endêmica de Caatinga, no estado da Bahia (Sobral et al., 2012).
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Material examinado: Brasil. Bahia. Iaçu: morro do Coité/Navio, 26/10/1996, F. França et al. 1951 (HUEFS). Itatim:
morro do Agenor, 17/12/1996, E. Melo et al. 1411 (HUEFS); 24/02/1996, E. Melo et al. 1462 (HUEFS); 26/11/1995,
F. França et al. 1464 (HUEFS); morro das Tocas, 24/12/1996, E. Melo et al. 1443, 1441 (HUEFS); 25/02/1996, E.
Melo et al. 1471 (HUEFS); 28/09/1996, F. França et al. 1835 (HUEFS); morro da Torre, 09/11/1996, E. Melo et al.
1838 (HUEFS); morro da Quixaba, 14/12/1996, E. Melo et al. 1867 (HUEFS); morro do Bastião, 26/01/1997, E.
Melo et al. 1979 (HUEFS).

8. Eugenia sp.
Arbusto 2,5 m alt., ramos glabrescentes. Folhas opostas; lâmina 4,5-6,5 x 1-3,5 cm, elíptica, oboval ou

oblonga, ápice agudo ou obtuso, base aguda ou obtusa, membranácea ou subcoriácea, margem inteira,
glabra em ambas as faces, pontuações glandulares translúcidas elevadas, em ambas as faces; pecíolo 1-2
mm, glabrescente. Inflorescência axilar, reduzida a duas ou três flores, pedúnculos ausentes, pedicelos 1-2
cm, brácteas e bractéolas diminutas, margens pubescentes. Flores brancas ou esverdeadas, 2-5 mm,
tetrâmeras, bissexuadas, sépalas livres, reflexas, pétalas livres, estames numerosos, filetes livres, exclusos,
anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, gineceu sincárpico, estilete inteiro, glabro, estigmas bilobados, ovário
ínfero, bilocular, glabro, óvulos numerosos, placentação central. Fruto 5-8 cm, baga globosa, com pontua-
ções glandulares densas, coroado pelos 4 lobos do cálice persistente, semente única, testa cartilaginosa,
aderida à parede do fruto.

Disrtribuição. Até o momento ocorre na Bahia em Caatinga.
Material examinado: Brasil. Bahia. Iaçu: morro do Coité/Navio, 25/05/1997, E. Melo et al. 2193 (HUEFS). Mila-
gres: morro Pé de Serra, 16/03/1997, F. França et al. 2191 (HUEFS).

9. Myrcia decorticans DC., Prodr. 3: 252 1828.
Árvore ou arbusto ca. 4 m alt., ramos jovens esparsamente pubescentes. Folhas opostas; lâmina 3,5-

6 x 2-5 cm, elíptica, ápice obtuso ou acuminado, base aguda ou atenuada, cartácea ou subcoriácea, margem
inteira, glabra em ambas as faces, pontuações glandulares translúcidas, densas; pecíolo 3-5 mm, esparsamente
pubescente. Inflorescência terminal, panículas com 2-4 ramos, pedúnculos longos 10-12 cm, pedicelos 0,5-
1 cm, bractéolas lanceoladas, pubescentes. Flores brancas ou esverdeadas, 0,5-1 cm, pentâmeras, bissexuadas,
sépalas livres, lanceoladas, pétalas orbiculares, margem ciliada, estames numerosos, filetes livres, exclusos,
anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, gineceu com estilete inteiro, glabro, estigmas bilobados, ovário ínfero,
bilocular, glabro, muitos óvulos por lóculo, placentação central. Fruto 0,5-0,7 cm, baga subglobosa, coroada
por 5 sépalas persistentes, pontuações glandulares densas, duas ou mais sementes por lóculo, testa óssea.

Distribuição. No Brasil ocorre no Amapá, Pará, Bahia, Alagoas, Sergipe, em Mata Atlântica e Ama-
zônia (Sobral et al., 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Santa Terezinha: morro do Cruzeiro, 29/09/1995, E. Melo et al. 1352 (HUEFS).

10. Myrciaria sp.  (Fig. 40K).
Arbusto 2,5-3,5 m alt., ramos glabros. Folhas opostas; lâmina 4-10 x 2,5-4 cm, elíptica, elíptico-lanceolada

ou oval-lanceolada, ápice agudo ou acuminado, base obtusa ou aguda, coriácea, margem fortemente revoluta,
glabra em ambas as faces, com glândulas punctiformes densas, nervuras impressas em ambas as faces;
pecíolo curto 1-2 mm, glabro ou pubérulo, espessado, bi-articulado. Inflorescência axilar, fascículos paucifloros;
pedúnculos e pedicelos ausentes; brácteas escamiformes, coriáceas, caducas. Flores brancas ou esverdeadas,
ca. 5 mm, sésseis, pentâmeras, sépalas livres, coriáceas, margem sem cílios, glabras, pétalas livres, glabras,
estames numerosos, filetes livres, exclusos, anteras bitecas, rimosas, basifixas, hipanto campanulado, glabro,
gineceu com estilete glabro, estigma punctiforme, ovário ínfero, bilocular, glabro, óvulos numerosos, placentação
central. Fruto e sementes não vistos.

Distribuição. Até o momento, só foi coletada na Bahia, na área de estudo.
Material examinado: Brasil. Bahia. Itaberaba: morro Itibiraba, 22/10/2005, E. Melo et al. 4124 (HUEFS).

11. Plinia cauliflora (Mart.) Kausel, in Arkiv, Bot. Stokik, Andra Ser. 3: 508. 1956. (Fig. 40L).
Árvore ou arbusto 3-6 m alt., ramos jovens pubescentes. Folhas opostas; lâmina 3,5-5,5 x 1,5-3,5 cm,

oblonga ou oblongo-lanceolada, ápice agudo ou obtuso, mucronado, base obtusa ou subcordada, cartácea ou
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subcoriácea, margem inteira, pubescente em ambas as faces, pontuações glandulares impressas, densas na
face abaxial, elevadas na face abaxial; pecíolo 3-3,5 mm, pubescente, com pontuações glandulares.
Inflorescência caulinar, fascículos densifloros ou flores axilares nos ramos, pedúnculos ausentes, pedicelos
0,5-1 cm, bractéolas e bractéolas escamiformes. Flores brancas, 3-5 mm, tetrâmeras, sépalas livres, lacínios
com margem pubescente, pétalas livres, estames numerosos, filetes livres, exclusos, anteras bitecas, rimosas,
dorsifixas, gineceu com estilete inteiro, glabro, estigmas bilobados, ovário ínfero, bilocular, glabro, dois óvulos
por lóculo, placentação central. Fruto 0,5-1 cm, baga globosa, coroada pelos lobos persistentes, duas semen-
tes por lóculo, testa óssea.

Distribuição. É citada para Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná, em
Mata Atlântica (Sobral et al., 2012). Neste trabalho está sendo registrada para a Bahia, em Caatinga,
ocorrendo em matas estacionais na base dos inselbergues.

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro das Tocas, 25/11/1995, F. França et al. 1449 (HUEFS); morro do
Agenor, 29/06/1996, E. Melo et al. 1632 (HUEFS); morro do Bastião, 25/01/1997, E. Melo et al. 1960 (HUEFS).

12. Psidium appendiculatum Kiaersk., Enum. Myrt. Brás.: 32. 1893. (Fig. 40M).
Árvore ou arbusto 1-5 m alt., ramos jovens pubescentes. Folhas opostas; lâmina 3-4 x 0,5-1,5 cm,

lanceolada, ápice agudo ou atenuado, base aguda ou atenuada, cartácea ou subcoriácea, margem inteira,
pubescente em ambas as faces, pontuações glandulares translúcidas, densas, elevadas em ambas as faces;
pecíolo 1,5-3,5 cm, pubescente, glândulas nectaríferas ausentes. Inflorescência axilar, reduzida a flores
isoladas, pedúnculos ausentes, pedicelos 0,5-1 cm, bractéolas aciculadas, tomentosas, caducas. Flores bran-
cas ou esverdeadas, 0,5-0,7 cm, pentâmeras, sépalas livres, lacínios falcados, 4-5 pétalas livres, estames
numerosos, filetes livres, exclusos, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, gineceu sincárpico, estilete inteiro,
glabro, estigmas bilobados, ovário ínfero, trilocular, pubescente, muitos óvulos por lóculo, placentação cen-
tral. Fruto 0,5-0,7 cm, baga subglobosa, coroada por 4-5 sépalas persistentes, pontuações glandulares den-
sas, duas ou mais sementes por lóculo, testa óssea.

Distribuição. Exclusiva do Brasil, nos estados de Piauí, Ceará, Bahia e Minas Gerais, em Caatinga e
Cerrado (Sobral et al., 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro do Agenor, 28/01/1996, F. França et al. 1528, 1551, 1721 (HUEFS),
25/02/1996, E. Melo et al. 1503, 1484 (HUEFS); 17/12/1995, E. Melo et al. 1426  (HUEFS); morro das Tocas, 14/
10/1995, F. França et al. 1384 (HUEFS); morro Lage Preta, 20/02/2005, F. França et al. 5120, 5126 (HUEFS). Santa
Terezinha: morro do Cruzeiro, 24/11/1994, E. Melo et al. 1351, 1370, 1373 (HUEFS); morro da Torre, 10/11/1996,
E. Melo et al. 1843, 1853 (HUEFS); morro do Bastião, 26/01/1997, E. Melo et al. 1977 (HUEFS); morro da Quixaba,
12/02/2006, A.O. Moraes et al. 154, 156 (HUEFS). Milagres: morro Pé de Serra, 21/03/1997, F. França et al. 2128
(HUEFS); 25/10/1997, F. França  et al.  2402 (HUEFS).

13. Psidium cauliflorum Landrum & Sobral, Sida 22 (2): 928. 2006. (Fig. 40N-O).
Árvore ou arbusto 2-4,5 m alt., ramos glabros. Folhas opostas; lâmina 3,5-8 x 2-4 cm, lanceolada a

oblongo-lanceolada, ápice agudo ou acuminado, base atenuada, coriácea, margem inteira ligeiramente ondu-
lada, glabra, pontuações glandulares translúcidas elevadas, densas em ambas as faces; pecíolo 7-8 mm,
canaliculado, com pontuações elevadas. Inflorescência axilar, fascículos laxifloros ou reduzidos a duas flo-
res, pedúnculos ausentes, pedicelos 3-4 mm, brácteas diminutas, com pontuações glandulares, bractéola
ausentes. Flores brancas ou branco-esverdeadas, 0,5-1 cm, pentâmeras ou tetrâmeras, sépalas livres, desi-
guais, pétalas livres, estames numerosos, filetes livres, exclusos, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, gineceu
estilete inteiro, glabro, estigmas capitados, ovário ínfero, bilocular, óvulos numerosos, placentação central.
Fruto 1-1,5 cm, baga globosa, coroada por 4-5 sépalas persistentes, sementes globosas, testa cartilaginosa.

Distribuição. Endêmica da Bahia (Landrum & Sobral, 2006), em matas estacionais de Caatinga, na
base dos inselbergues.

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: inselbergue Monte Alto, 13/07/2007, E. Melo et al. 4986
(HUEFS). Itatim: morro do Agenor, 31/03/1996, E. Melo et al. 1554 (HUEFS); 21/04/1996, F. França et al. 1632
(HUEFS). Milagres, morro Pé de Serra, 15/03/1997, F. França et al. 2139 (HUEFS).

14. Psidium oligospermum Mart., in DC. Prodr. 3: 236. 1828. (Fig. 40P).
Arbusto ou arvoreta 2,5-4,5 (8) m alt., ramos glabros. Folhas opostas; lâmina 2,5-7 x 1,5-2,5 cm,

elíptica, elíptico-lanceolada ou oval-lanceolada, ápice agudo, acuminado ou atenuado, base aguda, obtusa ou
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atenuada, cartácea ou subcoriáca, glabra, margem lisa; pecíolo 05,1 cm, glabro ou pubérulo. Inflorescências
axialares, reudzidas a uma ou duas flores, pedúnculos e pedicelos ca. 1 cm, glabros, brácteas e bractéolas
inconspícuas. Flores brancas ou branco-esverdeadas, 5-8 mm, pentâmeras, sépalas patentes, glabras, péta-
las glabras, estames numerosos, filetes livres, exclusos, anteras bitecas, dorsifixas, rimosas, hipanto
campanulado, glabro, estilete inteiro, estigma punctiforme, ovário ínfero, bilocular, um óvulo por lóculo. Fruto
0,5-1,5 cm, baga globosa, glabra, sementes ósseas.

Distribuição. Ocorre na região semiárida do Brasil, no Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba,
Pernambuco, Bahia, Alagoas, Sergipe, Goiás, Minas Gerais e Espírito Santo, em Caatinga e Mata Atlântica
(Sobral et al., 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: inselbergue Monte Alto, 13/07/2007, E. Melo et al. 4989
(HUEFS). Material adicional: Brasil. Bahia. Amélia Rodrigues: povoado de Areal, 07/06/1995, F. França et al.
1231 (HUEFS). Feira de Santana: Parque da cidade 12º15’S 39º41’W, 230 msm, 17/05/2007, M.V. Moraes 784
(HUEFS).

15. Psidium rhombeum O. Berg., in Mart., Fl. bras. 14 (1): 383. 1857.
Arbusto 3-5 m alt., ramos glabros. Folhas opostas; lâmina 3-6 x 2-3 cm, elíptica, ápice obtuso ou

retuso, base aguda ou obtusa, membranácea, margem inteira, ligeiramente ondulada, glabra ambas as faces,
pontuações glandulares translúcidas, densas, planas na face adaxial, elevadas na face abaxial; pecíolo 0,5
cm, glabro. Inflorescência axilar, racemosa, laxiflora, pedúnculos 0,3-1 cm, pedicelos 0,5 cm, brácteas e
bractéolas diminutas. Flores brancas ou esverdeadas, 0,5-1 cm, tetrâmeras, sépalas livres, 4 pétalas livres,
estames numerosos, filetes livres, exclusos, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, gineceu estilete inteiro,
glabro ou esparsamente pubescente, estigma capitado, ovário ínfero, bilocular, glabro, muitos óvulos por
lóculo, placentação central. Fruto 0,5-1 cm, baga subglobosa, coroado pelas sépalas persistentes, pontua-
ções glandulares densas, duas ou mais sementes por lóculo, testa óssea.

Distribuição. Espécie endêmica da Bahia, ocorrendo em Caatinga (Sobral et al., 2012).
Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro da Torre, 09/11/1996, E. Melo et al. 1827 (HUEFS).

16. Psidium schenckianum Kiaersk., Enum. Myrt. Bras.: 34. 1893. (Fig. 40Q).
Arbusto 2,5-3 m alt., ramos jovens pubescentes. Folhas opostas; lâmina 1,5-2,5 x 1-1,5 cm, elíptica,

ápice retuso, base obtusa ou cordada, cartácea ou subcoriácea, margem inteira, pubescente em ambas as
faces, pontuações glandulares translúcidas, densas, elevadas em ambas as faces; pecíolo 1-2 cm, pubescente,
glândulas nectaríferas na base. Inflorescência axilar, reduzida a flores isoladas, pedúnculos ausentes, pedicelos
4-6 mm, bractéolas aciculadas, caducas. Flores brancas ou esverdeadas, ca. 0,5-0,8 cm, pentâmeras, sépalas
livres, pétalas livres, estames numerosos, filetes livres, exclusos, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, gineceu
com estilete inteiro, glabro, estigmas bilobados, ovário ínfero, bilocular, pubescente, óvulos numerosos,
placentação central. Fruto 0,5-1 cm, baga globosa, coroado por 5 sépalas persistentes, pontuações glandu-
lares densas, uma semente por lóculo, testa óssea.

Distribuição. Espécie exclusiva do Nordeste brasileiro, ocorrendo nos estados de Ceará, Pernambuco
e Bahia, em Caatinga e Mata Atlântica (Sobral et al., 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro do Leão, 26/10/1996, F. França et al. 1932 (HUEFS). Milagres:
morro Pé de Serra, 16/03/1997, F. França et al. 2188 (HUEFS).

NYCTAGINACEAE

Efigênia de Melo

Chave de identificação para as espécies

1. Ervas. Flores com invólucro de brácteas caliciforme com uma única flor, estilete globoso ......................
..................................................................................................................................... 1. Boerhavia diffusa

1’. Árvores ou arbustos. Flores sem invólucro ou com invólucro não caliciforme
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2. Invólucro com 3 brácteas coloridas petalóides, com uma flor por bráctea. Flor com estigmas plumosos
decorrentes ...............................................................................................  2. Bougainvillea spectabilis
2’. Flor sem invólucro. Inflorescências com brácteas foliáceas. ..................................... 3. Guapira sp.

1. Boerhavia diffusa L., Sp. pl.: 3. 1753. (Fig. 40M).
Erva procumbente 40-50 m alt.; ramos pubescentes. Folhas simples, alternas, inteiras, sem estípulas;

lâmina 4-8 x 3-6 cm, oval, ápice obtuso ou acuminado, base obtusa, membranácea, margem lisa, ondulada,
esparsamente pubescente em ambas as faces; pecíolo 2-3 cm, pubescente. Inflorescências terminal ou
subterminal, cimas dicotômicas laxifloras, brácteas foliáceas, pedúnculos com um círculo de tricomas sésseis,
regularmente marcados, na metade de cada ramo da inflorescência, pedicelos ausentes, brácteas florais 2-
3 mm, bordas ciliadas, membranáceas, caducas. Flores vináceas 2-3 mm, actinomorfas, perianto
monoclamídeo, tépalas conadas, 2 estames exclusos, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, gineceu unicarpelar,
estilete e estigmas exclusos, estigma capitado, ovário súpero, unilocular, um óvulo, placentação basal. Fruto
aquênio obovóide 3-5 mm, superfície costada, semente oblonga, branca.

Distribuição. Nativa da América Tropical. Amplamente distribuída nos Estados Unidos, México, América
Central, Índias Ocidentais, América do Sul e regiões Tropicais do Velho Mundo (Foberg, 1978). No Brasil
ocorre no Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Pernambuco, Bahia, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, São Pau-
lo, Rio de Janeiro e Paraná (Sá, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro da Quixaba, 14/12/1996, E. Melo et al. 1863 (HUEFS).

2. Bougainvillea spectabilis (Willd.) L., Sp. Pl. 2: 348. 1789. (Fig. 40R).
Arbusto ou árvore 3-5 m alt., ramos escandentes, glabros. Folhas simples, alternas, inteiras, sem

estípulas; lâmina 3-8 x 2,5-4 cm, elíptica ou elíptico-lanceolada, ápice acuminado, base obtusa, membranácea,
margem lisa, glabra ou esparsamente pubescente; pecíolo 0,5-1 cm, glabro ou pubérulo. Inflorescência
terminal, cimas múltiplas, laxifloras, invólucros de 3 brácteas foliáceas, rosadas, pedúnculos 1-1,5 cm, glabros,
pedicelos concrescidos sobre a base da bráctea. Flores pequenas, grandes, 1-1,5 cm, pouco vistosas, ama-
reladas, tubo verde-vináceo, actinomorfas, perianto monoclamídeo, tubo verde-vináceo, estriado, revestido
por tricomas glandulares, alvos, tépalas conadas, 5 lacínios calicíneos amarelo-esverdeado, verde-vináceos
externamente, 5 lacínios corolíneos, amarelos, interligados aos lobos do cálice, 8 estames inclusos, filetes
unidos pelas bases, hipogínicos, glabros, anteras bitecas, rimosas, basifixas, gineceu unicarpelar, estilete
cilíndrico, lateral, incluso, estigma plumoso, decorrente unilateralmente, até 1/3 da base, papilas plumosas,
alvas e densas, ovário súpero, unilocular, verde, óvulo único, placentação apical. Fruto 1-1,5 cm, aquênio
oblonga, estriado, envolvido pelo cálice persistente, semente única.

Distribuição. Ocorre no Brasil, nos estados de Pará, Amazonas, Ceará, Bahia, Distrito Federal, Mato
Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná (Sá, 2012). Na área de estudo ocorre na mata da base
do inselbergue.

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: Monte Alto, 07/04/2005, A.P.L. Couto et al. 31 (HUEFS).

3. Guapira sp. (Fig. 40S).
Árvore 2-6 m alt., ramos pubescentes. Folhas simples, opostas, inteiras, sem estípulas; lâmina 2-7 x 2-

6 cm, elíptico-ovalada, ápice obtuso, base obtusa ou subarredondada, cartácea ou subcoriácea, margem lisa,
esparsamente pubescente-ferruginosa em ambas as faces; pecíolo 0,5-1,5 cm, pubescente. Inflorescência
terminal, cimas dicotômicas sucessivas, laxifloras, pedúnculos ferruginosos, pubescentes, brácteas foliáceas,
pedicelos curtos ou ausentes, brácteas florais escamiformes, pubescentes, caducas. Flores verde-amarela-
das, 3-5 mm, unissexuadas, actinomorfas, pentâmeras, perianto diclamídeo, sépalas diminutas, livres, 5 péta-
las conadas, flor estaminada com 6-8 estames exclusos, filetes unidos na base, anteras bitecas, rimosas,
dorsifixas, flor pistilada com gineceu unicarpelar, estilete filiforme, estigma penicilado, ovário súpero, unilocular,
um óvulo, placentação basal. Fruto 5-8 mm, aquênio oblongo, estriado quando seco, semente única.

Distribuição. Ocorre na Bahia, em Caatinga. A espécie é conhecida como Guapira laxa Furlan
(1996), nome ainda não validamente publicado.

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro do Agenor, 26/11/1995, F. França et al. 1466 (HUEFS); 17/12/
1995, E. Melo et al. 1407 (HUEFS); 29/09/1996, F. França et al. 1858 (HUEFS); morro das Tocas, 28/09/1996, F.
França et al. 1841 (HUEFS); morro do Leão, 26/10/1996, F. França et al. 1941 (HUEFS). Milagres: morro Pé de
Serra, 26/10/1996, F. França et al. 2396 (HUEFS).
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OCHNACEAE
Grênivel Mota da Costa

1. Ouratea parvifolia (A.St.-Hil.) Engl., in Mart., Fl. bras. 12 (2): 332. 1876.
Arbusto 1-1,5 m alt., ramos pubescentes. Folhas alternas, simples, inteiras, sem estípulas; lâmina 3,5-

7 x 2-2,5 cm, elíptica ou lanceolada, ápice agudo, base cuneada, coriácea, glabra, margem inteira na base e
serreada no ápice, nervação broquidródoma; pecíolo 1,5-2 cm, glabro ou pubérulo. Inflorescência terminal,
paniculada, pedúnculos 1,5-6 cm, glabros, brácteolas lanceoladas 2-2,5 cm, glabras. Flores amarelas, 2,5-3
cm, actinomorfas, pentâmeras, cálice dialissépalo, glabro, corola dialipétala,  10 estames livres, inclusos,
gineceu pluricarpelar, estilete inteiro, estigma capitado, ovário súpero, apocárpico. Fruto ca. 5 mm, drupa
oblonga, glabra, vinácea na maturidade, receptáculo carnoso, ca. 3 mm, globoso ou oblongo, sementes não
vistas.

Distribuição. Exclusiva do Brasil, ocorrendo no Piauí, Bahia, Goiás e Minas Gerais, em Caatinga e
Cerrado (Chacon & Yamamoto, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Milagres: Morro do Coité/Navio, 26/10/1997, F. França et al. 2431 (HUEFS).
Material adicional: Brasil. Bahia. Barreiras: L. P. de Queiroz et al. 2083 (HUEFS).

OLACACEAE
Efigênia de Melo

1. Ximenia americana L., Sp. pl. ed. 1: 1193. 1753.
Arbusto ou arvoreta 2-7 m alt., ramos glabros. Folhas simples, alternas, inteiras, sem estípulas; lâmina

1,5-6 x 1-2,5 cm, elíptica ou elíptico-lanceolada, ápice obtuso, base aguda, cuneada, cartácea ou subcoriácea,
margem lisa, glabra em ambas as faces, sem glândulas evidentes; pecíolo curto 0,5-1 cm, glabro ou pubérulo.
Inflorescência axilar, fasciculada, laxiflora, pedúnculos 2-5 mm, glabros, brácteas e bractéolas ausentes.
Flores pequenas, pouco vistosas, branco-amareladas, 5-8 mm, bissexuadas, actinomorfas, pentâmeras,
diclamídeas, cálice 5-partido, campanulado, glabro, corola 5-partida, campanulada, glabra, lacínios com margem
reflexa, 5 estames alternipétalos, filetes livres, envolvidos por uma porção de pelos desde a base até 1/3 do
ápice, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, gineceu sincárpico, 3-5 carpelos, estilete único, glabro, estigma
capitado-lobado, ovário súpero, trilocular, vários óvulos, placentação central. Fruto 1-2 cm, drupa globóide
ou oblonga, lisa, cálice persistente não acrescente, sementes não vistas.

Distribuição. Espécie pantropical e Subtropical, ocorrendo no Mexico, Guatemala, Belze, Honduras,
El Salvador, Costa Rica, Panamá (Klein, 1988). No Brasil, nos estados de Pará, Acre, Rondônia, Maranhão,
Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Alagoas, Sergipe, Mato Grosso, Goiás,
Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e
Santa Catarina, em Cerrado e Caatinga (Rossi, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: Morro da Quixaba, 25/02/1997, E. Melo et al. 1887 (HUEFS).

ONAGRACEAE
Efigênia de Melo

1. Ludwigia erecta (L.) H.Hara, in Journ. Jap. Bot. 28: 292. 1953. (Fig. 40T).
Erva ereta 15-30 cm alt., pouco ramificado, ramos avermelhados, glabros. Folhas simples, opostas,

inteiras, sem estípulas; lâmina 2-2,5 x 0,5-1 cm, lanceolada ou elíptico-lanceolada, ápice obtuso, base aguda,
decorrente, membranácea, margem lisa, esparsamente glabra em ambas as faces; pecíolo curto 1-2 mm,
glabro, um par de glândulas na base. Inflorescência axilar, reduzida a flores isoladas, pedicelo ca 1 mm,
brácteas ausentes. Flores 0,5-1 cm, amarelas, bissexuadas, actinomorfas, perianto trímero, diclamídeo, 4
sépalas livres, 6 pétalas livres, ungüiculadas, fetes exclusos, anteras bitecas, rimosas, basifixas, gineceu
sincárpico, pentacarpelar, estilete único, estigma capitado, ovário ínfero, pentalocular, pluriovular, placentação
axial. Fruto 2-2,5 cm, cápsula cilíndrica, membranácea, glabra, sementes numerosas.
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Distribuição. Espécie ampla na América Tropical desde os Estados Unidos e Venezuela até o Paraguai
e Bolívia. No Brasil está registrada para o Amapá, Pará, Amazonas, Rondônia, Maranhão, Ceará, Pernambuco,
Bahia, Distrito Federal, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná, em Amazônia, Caatinga, Cerra-
do, Mata Atlântica e Pantanal (Pott & Pott, 2000; Vieira, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Iaçu: morro da Garrafa, 23/02/1997, E. Melo et al. 2077 (HUEFS). Material
adicional: Brasil. Bahia. Morro do Chapéu: Fazenda Guariba, 11º26’14"S 41º11’38"W, 390 m, 12/10/2007, E. Melo
et al. 5222 (HUEFS).

ORCHIDACEAE
Daiane Trabuco da Cruz

Chave de identificação para as espécies

1. Plantas sem pseudobulbos
2. Epífita com caule reptante, escandente. Flores de coloração amarelo uniforme .................................
............................................................................................................................... 10. Vanilla palmarum
2’. Terrestre ou rupícola. Folhas em rosetas. Flores branco-esverdeadas. ..............................................
................................................................................................................... 9. Prescottia plantaginifolia

1’. Plantas com pseudobulbos
3. Plantas terrestres. Pseudobulbos piriformes, não revestidos com bainhas paleáceas. .........................
........................................................................................................................ 8. Oeceoclades maculata
3’. Plantas epífitas ou rupícolas, eventualmente terrestres

4. Lâmina foliar cilíndrica ......................................................................... 1. Brassavola tuberculata
4’. Lâmina foliar plana

5. Pseudobulbos fusiformes. Folhas membranáceas plicadas
6. Brácteas florais 1,5-2,5 cm, margem das peças florais ligeiramente onduladas ...................
............................................................................................................. 5. Cyrtopodium flavum
6’. Brácteas florais 5,5-8 cm, margem das peças florais onduladas .... 4. Cyrtopodium gigas

5’. Pseudobulbos cilíndricos, ovóides ou oblongos. Folhas não plicadas, lâmina crassa ou coriácea
7. Labelo trilobado, com lobos laterais concrescidos à coluna .............. 6. Encyclia dichroma
7’. Labelo ligeiramente trilobado com lobos laterais não concrescidos à coluna

8. Labelo com margem denticulada. .......................................... 7. Epidendrum secundum
8’. Labelo com margem não denticulada

9. Pseudobulbos arqueados. Lâmina oboval ou elíptica ............  3. Cattleya aclandiae
9’. Pseudobulbos eretos. Lâmina lanceolada .............................. 2. Catasetum luridum

1. Brassavola tuberculata Hook., in Bot. Mag. 56 tab. 2878. 1829.
Erva rupícola ou epífita; rizoma ca. 0,5-3 cm compr., raízes emergindo ao longo de todo rizoma;

pseudobulbos cobertos com bainhas paleáceas. Folhas pendentes; lâmina 10-20 x 0,2 cm, cilíndrica, carnosa,
ápice ligeiramente agudo, base truncada, glabra. Inflorescência 2 flores ressupinadas; pedúnculo ca. 6,5 cm
ereto, cilíndrico; brácteas escapais 0,6 x 0,2 cm, ovais a orbiculares, bráctea floral 4-6 mm, oval, ápice
agudo, base truncada; pedicelo ca. 6 cm. Flores 2-3 cm, sépalas membranáceas, verde amareladas ou
creme amareladas internamente e vinácea externamente, lanceoladas, sépala dorsal maior, pétalas
membranáceas, da mesma cor das sépalas, lanceoladas, labelo 2,5 x 1,5 mm, concrescido à base da coluna,
branco com guias de néctar amarelo, coluna 10 x 3 mm, 1,5 mm alt., amarelo-amarrozada, antera amarronzada.
Fruto não visto.

Distribuição. No Brasil ocorre nos estados de Tocantins, Bahia, Sergipe, Minas Gerais, São Paulo,
Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, em Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica (Barros
et al., 2012).
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Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: inselbergue do Km 4, 06/05/2003, A.K.A. Santos et al. 107
(HUEFS).

2. Catasetum luridum Lindl., Gen. Sp. Orchid. Pl.: 156. 1833. (Fig. 41A).
Erva epífita; pseudobulbo 8-12 x 2-3 cm, ereto, oblongo, revestido por bainhas paleáceas. Folhas

patentes; lâmina 30-60 x 5-10 cm, lanceolada, ápice acuminado, base atenuada, plana, coriácea a carnosa.
Inflorescência 6-10 flores; pedicelo 20-30 mm, glabro. Flores 2-2,5 cm, sépalas carnosas, verde pálidas ou
com os segmentos levemente manchados de vermelho, oblongas, curvados e sobrepostos apressos ao labelo,
2,5-2,7 x 7-8 mm de largura, os laterais um tanto oblíquos, pétalas 2,5-2,7 x 8-10 cm, carnosas, da mesma cor
das sépalas, oblongas, ápice arredondado levemente apiculado, muitas vezes ocultado pela sépala dorsal e
arcados sobre o labelo, base atenuada, labelo 2,8-3,2 x 2,2-2,5 cm, ligeiramente trilobado, amarelado ou ás
vezes maculado de vermelho, oval-cuculato, coluna 10-12 x 7-8 mm, amarelada, antera não visualizada.
Fruto 5-8 cm, cilíndrico, costado.

Possui flores ressupinadas, sépalas curvadas sobrepostas ao labelo, que tem ranhuras evidentes na
parte interna anterior do lobo mediano. Cresce como epífita sobre licurizeiro.

Distribuição. Espécie exclusiva do Brasil, na Bahia, Espírito Santo e Rio de Janeiro, em Caatinga e
Mata Atlântica (Barros et al., 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: inselbergue Monte Alto, 30/09/2003, C.F. Lucca et al. 21
(HUEFS). Itatim: morro das Tocas, 29/06/1996, E. Melo et al. 1616 (HUEFS); morro do Agenor, 25/02/1996, E.
Melo et al. 1498 (HUEFS); 28/01/1996, F. França et al. 1540 (HUEFS).

3. Cattleya aclandiae Lindl., in Bot. Reg.: 26, tab. 48. 1840. (Fig. 41B).
Erva epífita; rizoma 2-3 cm compr.; pseudobulbo 11 x 0,4 cm, arqueado, cilíndrico, revestido por

bainhas paleáceas. Folhas patentes; lâmina 6-7,5 x 3,5-4,0 cm, oboval a elíptica, ápice ligeiramente retuso a
mucronado, base atenuada, ligeiramente amplexicaule, margem inteira, plana, coriácea a carnosa; espata
ausente. Inflorescência 1-4 flores; pedúnculo 1,7-7 x 0,1-0,2 cm, ereto, cilíndrico; brácteas escapais ausen-
tes, brácteas florais 2-5 mm, ovais, ápice acuminado, base truncada; pedicelo 4-5,5 mm. Flores 2-3 cm,
sépalas carnosas, verde claro a castanho claro com manchas escuras, elíptico-lanceoladas, ápice agudo a
acuminado, base atenuada, sépala dorsal 4-5,3 x 0,6-1,9 cm, sépalas laterais 4-5,3 x 1-1,3 cm, pétalas 3,3-5
x 8-1,7 cm, carnosas, da mesma cor das sépalas, elípticas, levemente espatuladas, ápice obtuso a acuminado,
base atenuada, labelo 4-5,7 x 2,5-4,5 cm, ligeiramente trilobado, lilás claro, com lobo terminal magenta; lobos
laterais não envolvendo a coluna, coluna 2-2,8 x 0,8-1,5 cm, 4-7 mm alt., lilás, com a base, antera e face
ventral brancas. Fruto 5-6 cm, elipsóide, costado.

Distribuição. Espécie endêmica da Bahia, em áreas de Caatinga (Barros et al., 2012). Na área de
estudo, ocorre como epífita de base, em indivíduos arbóreos no entorno dos inselbergues.

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: inselbergue do Km 4, 06/05/2003, A.K A. Santos et al. 118
(HUEFS).

4. Cyrtopodium flavum (Nees) Link & Otto ex Rchb.f., Iconogr. Bot. Exot. 3: 7. 1830. (Fig. 41C).
Erva terrestre ou rupícula; rizoma inconspícuo; pseudobulbo 8,5-20 cm, ereto, fusiforme, revestido

por bainhas paleáceas. Folhas eretas, plicadas; lâmina  12-37 x 0,5-3,5 cm, linear a lanceolada, ápice agudo,
base atenuada, membranácea. Inflorescência 41-46 flores; pedúnculo 50-70 cm, brácteas escapais 4,5-6,5
cm, ovais, brácteas florais 1,8-2,4 cm, ovais a elípticas, ápice agudo, base atenuada, verde amarelada com
manchas vináceas; pedicelo 1,5-2 cm. Flores vistosas, 2-2,5 cm, amarelas, frequentemente com manchas
vináceas, sépalas membranáceas, verde-amarelada com manchas vináceas, ovais, sépala dorsal 15-20 mm,
sépalas laterais 15-20 mm, pétalas 15-18 mm, membranáceas, lanceoladas a orbiculares, ápice agudo, base
atenuada, margem ligeiramente ondulada, labelo 7 x 8 mm, trilobado, articulado com o pé da coluna, amare-
lo, coluna 0,5 x 0,6 x 0,1 cm, amarela com ápice avermelhado. Fruto 5-6 cm, cápsula elipsóide, costada.

Distribuição. Exclusiva do Brasil, nos estados da Paraíba, Pernambuco, Bahia, Alagoas, Minas Ge-
rais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, em Cerrado e
Mata Atlântica (Barros et al., 2012). Na área de estudo cresce sobre licurizeiro e também sobre lajedos
rochosos.
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Material examinado: Brasil. Bahia. Iaçu: morro do Coité ou Navio, 26/10/1997, F. França et al. 2438 (HUEFS).
Feira de Santana: morro Monte Alto, 30/09/2003, C.F. Lucca et al. 20 (HUEFS). Itatim, 25/01/1997, E. Melo et al.
1937 (HUEFS); 26/01/1997, E. Melo et al. 1966 (HUEFS); morro das Tocas, 29/06/1996, E. Melo et al. 1605
(HUEFS); morro da Quixaba, 14/12/1996, E. Melo et al. 1893 (HUEFS).

5. Cyrtopodium gigas (Vell.) Hoehne, Fl. bras. 5 (12): 13. 1942. (Fig. 41D).
Erva epífita; rizoma inconspícuo; pseudobulbo 25-35 cm, ereto, fusiforme, revestido por bainhas

paleáceas. Folhas eretas, plicadas; lâmina 76 x 2,5 cm, linear, ápice agudo, base truncada, membranácea.
Inflorescência 20 flores; pedúnculo 80 cm compr.; brácteas escapais 12 x 1,8 cm, ovais, brácteas florais 5,5-
8 cm compr., ovais a elípticas, ápice agudo, base atenuada, margem ondulada; pedicelo 20 mm compr.
Flores 2-2,5 cm, sépalas membranáceas, esverdeadas com pontos vináceos, ovais, ápice agudo, base truncada,
margem ondulada; sépala dorsal 7-12 x 6-9 mm, sépalas laterais 7,5-11,5 x 6-9,5 mm, pétalas 10 x 9 mm,
membranáceas, amarelo-esverdeadas, ovais, ápice agudo, base truncada, margem ondulada, labelo 6 x 5
mm, trilobado, articulado com o pé da coluna, amarelo esverdeado com pontos vináceos, coluna e antera não
visualizadas. Fruto 5-10 cm, oblongo ou elipsóide, glabro, costelado.

Esta espécie é epífita em licurizeiros (Syagrus coronata) e apresenta pseudobulbos robustos, fusiformes
e eretos.

Distribuição. Ocorre exclusivamente no Brasil, nos estados de Paraíba, Pernambuco, Bahia, Alagoas,
Minas Gerais, espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul (Barros
et al., 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro das Tocas, 25/11/1995, F. França et al. 1415 (HUEFS).

6. Encyclia dichroma (Lindl.) Schltr., Orchideen : 209. 1914. (Fig. 41E-F).
Erva terrestre ou rupícola; rizoma 3,5-6 cm; pseudobulbo 2-3 cm, ereto, ovóide, revestido por bainhas.

Folhas sésseis, eretas; lâmina 7-20 x 1,5-2 cm, lanceolada, ápice agudo mucronado, base atenuada, coriácea.
Inflorescência 3-4 flores ressupinadas; pedúnculo 2,5-6,5 cm, ereto, cilíndrico; brácteas escapais 5-6,5 cm,
ovais, brácteas florais 2-3 mm, ovais, ápice agudo, base truncada; pedicelos 1,53 cm. Flores 1,5-2,5 cm,
lilases, sépalas membranáceas, rosa claro a lilás, sépala dorsal patente, levemente oboval, ápice agudo,
sépalas laterais patentes, lanceoladas, ápice agudo, pétalas membranáceas, da mesma cor das sépalas,
espatuladas, ápice obtuso, base atenuada,  labelo concrescido a coluna, trilobado, lilás mais escuro que o
restante do perianto; lobo terminal 8-10 mm, coluna 14 x 6 mm, 3 mm alt., lilás. Fruto 2-3 cm, elipsóide,
costado.

Distribuição. Espécie endêmica do Nordeste, ocorrendo em Pernambuco, Bahia e Sergipe, em Mata
Atlântica (Barros et al., 2012). Nos inselbergues, essa espécie forma grandes populações sobre os
afloramentos rochosos nas encostas e topos dos morros.

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro das Tocas, 27/01/1996, F. França et al. 1518 (HUEFS). Milagres:
morro São Cristovão, 13/03/2005, F. França et al. 5177 (HUEFS). Santa Terezinha: morro do Cruzeiro, 29/10/1995,
F. França et al. 1322 (HUEFS); 29/10/1995, E. Melo et al. 1361 (HUEFS).

7. Epidendrum secundum Jacq., Enum. Syst. Pl.: 29. 1760.
Erva terrestre ou rupícola; rizoma inconspícuo; pseudobulbo 18-30 cm, ereto, cilíndrico, revestido por

bainhas. Folhas sésseis, semi-eretas; lâmina 4-10 x 1-2,5 cm, lanceolada, ápice agudo a obtuso, base atenu-
ada, coriácea. Inflorescência 2-6 flores não ressupinadas; pedúnculo 15-70 cm, ereto, cilíndrico; brácteas
escapais 2,5-8 cm, oblongo-lanceoladas, brácteas florais 2-4 mm, triangulares, ápice agudo, base truncada;
pedicelo 1,5-2 cm. Flores rosadas, 1,5-1,8 cm, não ressupinadas, sépalas membranáceas, sépala dorsal 6-8
mm, reflexa, elíptica levemente espatulada, ápice agudo, sépalas laterais 5-6 mm, patentes, oblongas a
obovais, ápice obuso apiculado; pétalas 0,5-0,7 cm, membranáceas, da mesma cor das sépalas, lanceoladas,
ápice agudo, base atenuada, labelo 3 x 2 mm, trilobado, róseo, com margem denticulada; lobos laterais não
envolvendo a coluna, coluna 4 x 1 mm, 1 mm alt., róseo, antera amarela. Fruto 2–3 × 1–1,5 cm, elipsóide,
costado.

Distribuição. Continente Americano desde a Flórida até o Sul do Brasil, ocorrendo nos estados de
Roraima, Amapá, Pará, Amazonas, Tocantins, Ceará, Pernambuco, Bahia, Mato Grosso, Goiás, Distrito
Federal, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, em Amazô-
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nia, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica (Barros et al., 2012).
Material examinado: Brasil. Bahia. Milagres: morro Pé de Serra, 25/10/1997, F. França et al. 2424 (HUEFS); 25/10/
1997, F. França et al. 2428 (HUEFS).

8. Oeceoclades maculata (Lindl.) Gen. Sp. Orchid. Pl.: 327. 1833. (Fig. 41G).
Erva terrestre, 10-20 cm alt; pseudobulbo 2,5-3 cm, ereto, piriforme, não revestido pelas bainhas

foliares, verde-escuro. Folha séssil, variegada; lamina 7,5-25 x 2-3 cm, elíptica, ápice agudo, coriácea.
Inflorescência lateral, racemosa, pauciflora, laxa, ereta; pedúnculo 18-25 cm, ereto; brácteas escapais 2-3
mm, ovais, ápice agudo; brácteas florais 0,3-1 x 0,2 mm, lanceoladas, ápice agudo; pedicelo ca. 1 cm. Flores
0,5-1 cm, branco-esverdeadas, sépalas esverdeadas, sépala dorsal oblanceolada, ápice arredondado, sépalas
laterais, falciformes, ápice agudo, pétalas ca. 1 x 0,3 cm, elípticas, ápice arredondado, labelo tetralobado,
alvo com duas máculas vináceas, ca. 1,2 x 1 cm, cálcar claviforme, ca. 3 mm, formado na base do labelo;
lobos laterais arredondados, com estrias vináceas; lobos centrais orbiculares; coluna alva, ca. 4 mm compr.
Fruto 1,5-2 cm, cilíndrico, costado.

Distribuição. Esta espécie é de ampla distribuição e ocorre frequentemente em áreas degradadas,
como planta terrestre, sendo considerada subespontânea no Brasil, ocorrendo em Amazônia, Caatinga,
Cerrado e Mata Atlântica (Barros et al., 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro do Agenor, 25/02/1996, E. Melo et al. 1498 (HUEFS). Iaçú: morro
do Coité, 25/05/1997, E. Melo et al. 2200 (HUEFS); 27/09/1997, E. Melo et al. 2254 (HUEFS).

9. Prescottia plantaginifolia Lindl. ex Hook., Exot. Fl. 2 : 115. 1824. (Fig. 41H).
Erva anual, terrestre ou rupícola; raízes em tubérculos, pilosas, sem pseudobulbos. Folhas dispostas

em rosetas; lâmina 10-25 x 2,5-4 cm, lanceolada, ápice agudo, base atenuada, semi-ereta, membranácea,
semi-crassa. Inflorescência espiciforme, flores não ressupinadas; pedúnculo 30-60 cm, ereto, cilíndrico,
brácteas escapais 3-7 x 4 mm, oblongas, brácteas florais membranáceas, diminutas; pedicelos 1-3 mm.
Flores branco-esverdeadas ou amareladas, não ressupinadas, pouco vistosas, ca. 5 mm, sépalas
membranáceas, amarelo-esverdeadas, pétalas membranáceas, da mesma cor das sépalas, lineares leve-
mente espatuladas, labelo cuculado,  coluna e antera não visualizadas. Fruto 0,5-0,8 mm, cápsula oblonga ou
elipsóide, costada.

Distribuição. Exclusiva do Brasil, nos estados de Pernambuco, Paraíba, Bahia, Goiás, Minas Gerais,
Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina, em Cerrado e Mata Atlântica (Barros et
al., 2012). Na área de estudo tem sido registrada também para a Caatinga, principalmente sobre lajedos
rochosos.

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: Monte Alto, 02/10/2003, J.G. Carvalho-Sobrinho et al. 155
(HUEFS). Santa Terezinha: morro do Cruzeiro, 02/09/1995, F. França et al. 1326 (HUEFS); 29/10/1995, E. Melo et
al. 1360 (HUEFS).

10. Vanilla palmarum (Salzm.  ex Lindl.) Lindl., Gen. Sp. Orchid. Pl. : 436. 1840. (Fig. 41I).
Erva epífita; caule reptante escandente, sem formação de pseudobulbos. Folhas sésseis; lâmina 4,5-

12,5 x 2-4 cm, oval a elíptico-ovalada, ápice agudo ou obtuso, base obtusa, coriácea ou crassa, margem
plana. Inflorescência 1-3 flores; pedúnculos 5-8,5 cm, cilíndricos, curvados, pendentes; brácteas escapais
ausentes, brácteas florais ovais; pedicelos 1-2 mm, glabros. Flores vistosas, 3-4,5 cm, uniformemente ama-
relas, sépalas membranáceas, amarelo-esverdeadas, pétalas membranáceas, labelo com borda diminutamente
franjada, coluna 2,8 x 0,4 cm, antera não visualizada. Fruto 3-5,5 cm, cápsula cilíndrica, tricostada, glabra.

Distribuição. Ocorre desde Cuba até o Brasil, nos estados de Roraima, Pará, Amazonas, Maranhão,
Pernambuco, Bahia, Alagoas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, em Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata
Atlântica (Barros et al., 2012). Na área de estudo ocorre sempre associada ao licurizeiro (Syagrus coronata).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: inselbergue Monte Alto, 05/05/2005, A.P.L. Couto et al. 68
(HUEFS); 28/09/2004, S.F. Conceição et al. 52 (HUEFS); 30/09/2003, C.F. Lucca et al. 25 (HUEFS). Itatim: morro
das Tocas, 30/03/1996, E. Melo et al. 1519, 1558 (HUEFS); morro do Agenor, 14/10/1995, F. França et al. 1392
(HUEFS); 26/11/1995, F. França et al. 1465 (HUEFS).
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OXALIDACEAE

Jumara M. Souza, Wilian G. Delfino & Abel A. Conceição

Chave de identificação para as espécies

1. Folhas concentradas em pseudoverticilos; caule glabro a hirsuto piloso, tricomas simples; pedúnculo da
inflorescência menor do que 2,7cm; cápsula oblonga; semente 3 por lóculo, fusiforme ...............................
....................................................................................................................................... 1.Oxalis frutescens

1’. Folhas distribuídas ao longo do caule; caule com tricomas glandulares e bífidos mesclados; pedúnculo da
inflorescência maior do que 3,4cm; cápsula subglobosa; semente 1 por lóculo, oval ....................................
..................................................................................................................................2. Oxalis psoraleoides

1. Oxalis frutescens L., Sp. Pl. ed. 1: 435. 1753. (Fig. 42A).
Erva ou arbusto 10-50 cm alt.; ramos glabros a hirsuto pilosos, internós até 7,4 cm, nulo nos

pseudoverticilos. Folhas trifolioladas, pseudoverticiladas; folíolo terminal 0,4-3 x 0,3-2 cm; lâmina oboval a
elíptica, ápice retuso a arredondado, base obtusa; folíolo lateral 0,3-1,5 x 0,2-0,9 cm, suboblonga a oval, ápice
retuso, base assimétrica, membranácea, discolor, face adaxial e abaxial pilosa a pubescente, tricomas ar-
queados, margem ciliada; pecíolo 0,3-2,5 cm, ascendente, hirsuto piloso a pubescente; raque 0,2-0,5 cm.
Inflorescência dicotômica ou umbeliforme, bráctea linear, pilosa; pedúnculo 0,5-2,6 cm, hirsuto piloso; pedicelo
1-5 mm, hirsuto pubescente. Flores amarealas, 1-1,5 cm, cálice unido próximo à base, sépalas esverdeadas,
imbricadas, lanceoladas, 4-5 mm, ápice acuminado, pilosa, corola unida na parte mediana, pétala oboval a
subespatulada, estames 10, heterostílicos, filetes maiores pubescentes, filetes menores glabros, ovário globoso,
estilete pubescente, estigma bicapitado. Fruto 3-5 x 2-4 mm, cápsula oblonga, pubescente, sementes 3 por
lóculo, fusiformes, com cortes longitudinais e estrias transversais.

Distribuição. Desde o México e Atnilhas até o Noroeste da Argentina. No Brasil, é encontrada nos
estados do Amazonas, Roraima, Amapá, Tocantins, Acre, Maranhão, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí,
Bahia, Alagoas, Sergipe, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro,
em Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica (Lourteig, 1994; Abreu & Fiasch, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Iaçu: morro da Garrafa, 21/06/1997, F. França et al. 2316 (HUEFS); 22/02/1997,
E. Melo et al. 2035 (HUEFS); morro sem nome, 12°47’39’’S 39°54’43’’W, 13/04/1997, E. Melo et al. 2158 (HUEFS).
Milagres: morro Pé de Serra, 16/03/1997, F. França et al. 2175 (HUEFS).

2. Oxalis psoraleoides Kunth, Nov. Gen. Sp. Pl. 5 : 245. 1821. (Fig. 42B).
Arbusto ereto 0,5-1,5 m alt.; ramos pubescentes, glandulares, presença de tricomas bífidos mescla-

dos; internós até 3,7 cm. Folhas trifolioladas, alternas; folíolo terminal 2,5-7,8 x 1,5-4 cm; folíolo lateral 2-7,5
x 1,2-3 cm; lâmina elíptica a lanceolada, ápice agudo a acuminado, base aguda, face adaxial finamente
pubescente, tricomas adpressos; face abaxial densamente tomentosa, margem ciliada; pecíolo 1-8,5 cm,
ascendente, hirsuto piloso, tricomas arqueados; raque 0,5-2 cm. Inflorescência dicotômica umbeliforme,
brácteas 1 mm, linear-lanceoladas, tomentosas; pedúnculo 3,4-8,5 cm, hirsuto piloso, tricomas arqueados;
pedicelo 2-5 mm, tomentoso, tricomas glandulares esparsos. Flores amarelas, 1,5 cm, cálice unido próximo
à base, sépalas imbricadas, oblongas, 0,5-0,7 cm, ápice agudo, hirsuto pubescente, corola unida na parte
mediana, pétala 0,7-1,5 cm, espatulada, estames 10, heterostílicos, filetes pubescentes, ovário globoso, estiletes
pubescentes, estigma capitado, papiloso. Fruto 4-5 x 4-5 mm, cápsula globosa, glabrescente; sementes 1 por
lóculo, oval, apiculadas, com estrias transversais e depressões profundamente verrucosas.

Distribuição. Norte do Paraguai, Bolívia, Noroeste da Argentina e Brasil, nos estados do Piauí, Ceará,
Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Alagoas, Sergipe, Mato Grosso e Minas Gerais, em
Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica (Lourteig, 1994; Abreu & Fiaschi, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Iaçu: morro do Coité, 25/05/1997, E. Melo et al. 2199 (HUEFS); morro da
Garrafa, 21/06/1997, F. França et al. 2319 (HUEFS). Itatim: 25/01/1997, E. Melo et al. 1952 (HUEFS); 26/01/1997,
E. Melo et al. 1984 (HUEFS).
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PASSIFLORACEAE

Efigênia de Melo & Teonildes Sacramento Nunes

Chave de identificação para as espécies

1. Brácteas involucrais pinatifidas ou pinatissectas com segmentos glandulares; estípulas persistentes
pinatissecta com tricomas glandulares .......................................................................  3. Passiflora foetida
1’. Brácteas involucrais inteiras ou serrilhadas, nunca pinatifidas ou pinatissectas, sem segmentos glandulares;
estípulas inteiras, sem tricomas glandulares, às vezes decíduas

2. Folhas inteiras, oblongas ou lanceoladas sem glândulas. Flores alvas ...........  4. Passiflora silvestris
2’. Folhas lobadas ou partidas

3. Folhas adultas 5 lobadas ou partidas ....................................................... 1. Passiflora cincinnata
3’. Folhas adultas 2-3 lobadas

4. Flores branco-esverdeadas, aos pares na axila foliar, com até 3 cm de diâmetro, pétalas ausentes
................................................................................................................... 5. Passiflora suberosa
4’. Flores vermelhas, isoladas, com mais de 3 cm de diâmetro, pétalas presentes ........................
................................................................................................................. 2. Passiflora edmundoi

1. Passiflora cincinnata Mast., Gard. Chron. 37: 966. 1868. (Fig. 42C).
Trepadeira com gavinhas; ramos cilíndricos, esparsamente pubescentes. Folhas alternas, simples,

pentalobadas, com estípulas; lâmina 4-8 x 1,5-3,5 cm, elíptico-lanceolada, ápice obtuso mucronado, base
obtusa ou subcordada, cartácea a subcoriácea, margem lobada, glabra; pecíolo longo 1,5-4,5 cm, pubescente,
com 2 glândulas pateliformes, próximo à base, estípulas 5-8 mm, lineares, persistentes. Inflorescência axilar
reduzida a flor isolada, pedúnculos ausentes, brácteas ausentes, pedicelos 6-10 cm, glabros, bractéolas
foliáceas, com uma glândula séssil na base. Flores vistosas, roxas, 5-8 cm, actinomorfas, 5 sépalas ligadas
na base, formando um hipanto verde externamente e vináceo internamente, 5 pétalas livres, ligadas à base
das sépalas, sobre o hipanto, coroa de estames com filamentos roxos, filiforme, em duas séries, externa do
mesmo tamanho que as pétalas, interna menor, de cor vinácea em duas faixas, opérculo membranoso,
pregueado, límen anular, anel nectarífero presente, androginóforo tracejado de vináceo, filetes liberando-se
na metade do tubo, exclusos, anteras reflexas, bitecas, rimosas, dorsifixas, gineceu tricarpelar, estilete reto,
estigma capitado, ovário súpero, glabro, unilocular, multiovular, placentação parietal. Fruto 4-6 cm, baga
globosa, lisa, glabra, sementes achatadas, brancas.

Distribuição. América do Sul, desde o oeste da Bolívia até o leste do Brasil, nos estados do Pará,
Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Alagoas, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal,
Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e São Paulo, em Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica (Nunes & Queiroz,
2006; Cervi et al. 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Iaçu: morro da Garrafa, 22/02/1997, E. melo et al. 2044 (HUEFS); morro Pé de
Serra, 15/03/1997, E. Melo et al. 2158 (HUEFS). Feira de Santana: inselbergue Monte Alto, 19/05/2005, A.P.L.
Couto et al. 78 (HUEFS). Itatim: morro do Agenor, 26/11/1995, F. França et al. 1483 (HUEFS); 31/03/1996, E. Melo
et al. 1562 (HUEFS); morro das Tocas, 16/12/1995, E. Melo et al. 1386 (HUEFS).

2. Passiflora edmundoi Sacco, Sellowia 18: 44. 1966.
Trepadeira com gavinhas, ramos cilíndricos, delgados, glabros. Folhas alternas, simples, trilobadas,

com estípulas; lâmina 2,5-8 x 4-10 cm, trilobada, ápice agudo ou obtuso, base truncada ou subcordada,
membranácea, margem lobada, glabra; pecíolo longo 3-6 cm, glabro, com 1-3 pares de glândulas dispersas,
estípulas foliáceas, 1-2,5 cm, reniformes, persistentes. Inflorescência axilar, reduzida a flores isoladas,
pedúnculos longos, 8-20 cm, glabro, brácteas ovais, pecioladas, 3-5 mm, glabras, persistentes, pedicelos 1-
1,5 cm, glabros. Flores vermelhas, 5-8 cm, actinomorfas, pentâmeras, 5 sépalas ligadas, cálice tubuloso,
campanulado, persistentes, pétalas idênticas às sépalas, coroa de estames com filamentos vináceos, filiformes,
em 3-4 séries, opérculo membranáceo, filamentoso, límen tubular, anel nectarífero anular carnoso,
androginóforo delgado, estames, exclusos, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, gineceu tricarpelar, estilete
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reto, estigma capitado, ovário súpero, glabro, unilocular, multiovular, placentação parietal. Fruto 5-6,5 cm,
baga alongada, oblonga, lisa, sementes oblongas.

Distribuição. Espécie exclusiva do Brasil, registrada para os estados da Bahia, Minas Gerais e Espí-
rito Santo, em Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica (Nunes & Queiroz, 2006; Cervi et al., 2012).

Material exmiando: Brasil. Bahia. Iaçu: morro da Garrafa, 23/02/1997,  E. Melo et al. 2100 (HUEFS). Milagres:
morro Pé de Serra, 15/03/1997, F. França et al. 2121, 2153 (HUEFS).

3. Passiflora foetida L., Sp. Pl. 2: 959. 1753. (Fig. 42D).
Trepadeira com gavinhas, ramos cilíndricos, angulosos, pubescentes, com tricomas glandulares. Fo-

lhas alternas, simples, inteiras, com estípulas; lâmina 3-7 x 2,5,5-5 cm, triangulado-lobada, ápice agudo ou
obtuso, mucronado, base obtusa, arredondada, cordada ou subcordada, membranácea, margem lobada,
pubescente; pecíolo longo 1,5-4,5 cm, pubescente, com 2 glândulas estipitadas no ápice, estípulas 0,5-1,5 cm,
pinatissecta, persistentes. Inflorescência reduzida a flores isoladas, axilares, pedicelos longos, 1,5-4 cm
glabro, brácteas pinatissectas, 1,5-3 cm, pubescentes, persistentes, verticiladas. Flores pouco vistosas, bran-
co-esverdeadas, 1,5-3 cm, actinomorfas, pentâmeras, 5 sépalas livres, carenadas persistentes, pétalas idên-
ticas às sépalas, coroa de estames com filamentos brancos ou lilases, filiformes, em quatro séries, opérculo
ereto, límen com margem ondulada, anel nectarífero presente, androginóforo 3-5 mm, 5 estames, exclusos,
anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, gineceu tricarpelar, estilete reto, estigma capitado, ovário súpero, glabro,
unilocular, multiovular, placentação parietal. Fruto 3-5 cm, baga globosa, superfície lisa, sementes oblongas
ou obovais, foveoladas, brancas.

Distribuição. Espécie de ampla distribuição ocorrendo na América Central e do Sul. No Brasil ocorre
em Roraima, Amapá, Pará, Amazonas, Acre, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba,
Pernambuco, Bahia, Alagoas, Sergipe, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Rio de Janeiro,
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, principalmente em áreas degradadas (Nunes & Queiroz, 2006;
Cervi et al., 2010).

Material examinado: Brasil. Bahia. Iaçu: morro da Garrafa, 21/06/1997, F. França et al. 2313 (HUEFS). Itatim:
morro do Leão, 26/10/1996, F. França et al. 1919 (HUEFS).

4. Passiflora Silvestris Vell., Fl. fluminensis, icon. 9: tab. 74, 1831 (“1827”) (Fig. 42E-F).
Trepadeira com gavinhas, ramos cilíndricos, angulosos, glabros. Folhas alternas, simples, inteiras,

com estípulas; lâmina 8-15 x 2,5-4,5 cm, elíptica ou elíptico-lanceolada, ápice agudo ou obtuso, mucronado,
base obtuso, arredondada ou subcordada, coriácea, margem inteira, glabra; pecíolo longo 2-3 cm, glabro,
com 2 glândulas estipitadas no ápice, estípulas 1-3 cm, oval-lanceoladas, persistentes. Inflorescência redu-
zida a flores isoladas, axilares, pedúnculos longos, 4-10 cm, glabro, brácteas foliáceas, 1,5-2 cm, glabras,
persistentes, alternadas no pedúnculo, margem lisa, inteira, sem glândulas, pedicelos 1-1,5 cm, glabros.
Flores pouco vistosas, branco-esverdeadas, 5-8 cm, actinomorfas, pentâmeras, 5 sépalas livres, carenadas
persistentes, pétalas idênticas às sépalas, coroa de estames com filamentos brancos, filiformes, em duas
séries, opérculo filamentoso, límen cupuliforme, anel nectarífero presente, androginóforo 3-5 cm, 5 estames,
exclusos, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, gineceu tricarpelar, estilete reto, estigma capitado, ovário
súpero, glabro, unilocular, multiovular, placentação parietal. Fruto 5-6 cm, baga obovóide, oblonga ou globosa,
costada, superfície lisa, sementes obovóides.

Distribuição. Espécie exclusiva do Brasil, ocorrendo na Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Bahia Rio de
Janeiro, em Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica, em áreas de florestas estacionais, campos rupestres e
restingas (Nunes & Queiroz, 2006; Cervi et al., 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: inselbergue Monte Alto, 30/09/2003, C. de Lucca et al. 22
(HUEFS); 19/05/2005, A.P.L. Couto et al. 73, 105 (HUEFS). Milagres: morro Pé de Serra, 15/03/1997, F. França et
al. 2160 (HUEFS).

5. Passiflora suberosa L., Sp. Pl. 2: 958. 1753. (Fig. 42G-H).
Trepadeira com gavinhas, ramos cilíndricos, glabros ou esparsamente pubescentes. Folhas alternas,

simples, trilobadas, com estípulas; lâmina 5-10 x 3,5-4 cm, elíptico-lanceolada, ápice agudo, base obtusa ou
subcordada, membranácea, margem lobada, glabra ou esparsamente pubescente; pecíolo longo 1-2 cm,
pubescente, com 2 glândulas estipitadas na região mediana, estípulas 5-8 mm, lineares, persistentes.
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Inflorescência reduzida a duas flores axilares, pedúnculos curtos, 1-1,5 cm, pubescentes, brácteas lineares
decíduas, pubescentes, alternadas no pedúnculo, margem lisa, inteira, sem glândulas, pedicelos 0,5-1 cm,
pubescentes, Flores pequenas, pouco vistosas, branco-esverdeadas, 0,5-3 cm, actinomorfas, pentâmeras, 5
sépalas livres, pubescentes, persistentes, pétalas ausentes, coroa de estames com filamentos verde-amare-
lados, filiformes, em duas séries, interna capitelada, externa filiforme, opérculo membranoso, pregueado,
límen anular, anel nectarífero presente, androginóforo 0,5-1 cm, 5 estames, exclusos, anteras bitecas, rimosas,
dorsifixas, gineceu tricarpelar, estilete reto, estigma capitado, ovário súpero, glabro, unilocular, multiovular,
placentação parietal. Fruto 1-1,5 cm, baga globosa, superfície lisa, glabra, sementes achatadas, brancas.

Distribuição. América Tropical. No Brasil ocorre nos estados de Maranhão, Ceará, Rio Grande do
Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Alagoas, Sergipe, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso
do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul,
em Cerrado e Mata Atlântica (Nunes & Queiroz, 2006; Cervi et al. 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: inselbergue Monte Alto, 19/05/2005, A.P.L. Couto et al. 100
(HUEFS).

PHYLLANTHACEAE

Daniela Carneiro, Inês Cordeiro e Flávio França

Chave de identificação para as espécies

1 Árvores .....................................................................................................................  4. Savia sessiliflora
1’ Ervas

2. Folhas oblongas, estípula linear - lanceolada e estigma punctiforme ................ 3. Phyllanthus niruri
2’. Folhas elípticas, largo-oboval, largo orbicular a largo-elíptica; estípula largo-triangular, oboval a
lanceolada; estigma capitado.

3. Inflorescência com címulas bissexuais, flores estaminadas com disco subturbinado, estames livres
...................................................................................................................  1. Phyllanthus clausseni
3’ Inflorescência com címulas unissexuais, flores estaminadas com disco apiculado a subcuspidado,
estames unidos até 1/3 do comprimento .............................................. 2. Phyllanthus heteradenius

1. Phyllanthus claussenii Muell. Arg., in Linnaea 32: 40. 1863.
Erva monóica, até 1,5 m alt.; ramos cilíndricos a levemente achatados não modificados em cladódios,

glabros. Folhas opostas; lâmina 5-14 x 0,5-1 cm, elíptica a largamente oboval, ápice apiculado a mucronulado,
base arredondada a acuminada, membranácea, margem inteira, face adaxial verde-vinácea, face abaxial
esverdeada; pecíolo ca. 1 mm; estípulas ca 2 mm, lanceoladas, margem denteada, glabras. Inflorescências
cimosas, címulas bissexuais. Flores pequenas, pouco vistosas, unissexuadas; flor pistilada 1, flores estaminadas
1-2; brácteas estreitamente triangulares, ca. 1 mm; flores estaminadas 2-3 mm, pedicelo ca. 2 mm, sépalas
(5-)6, elípticas a ovais, agudas, denteadas nas margens, creme a esverdeadas; disco com (5-)6 glândulas,
pateliformes, subturbinadas, papilosas, estames 3, livres, tecas divergentes, rimas horizontais; flores pistiladas
2–3 mm, pedicelo 6-10 mm, sépalas (5-)6, elípticas a obovais, ápice arredondado a agudo, côncavas, leve-
mente denteadas nas margens, amarelo a esverdeadas, disco anular, papiloso, ovário globoso, amarelo-
esverdeado, estiletes profundamente 2-partidos, ramos divaricados, capitados. Fruto ca. 3 mm, cápsula
globosa, sementes castanhas, verruculosas.

Distribuição. Restrita ao Brasil, ocorre no Pará, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais,
Distrito Federal, Espírito Santo, São Paulo e Paraná, em Caatinga e Cerrado (Silva & Sales, 2007; Secco et
al., 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Iaçu: morro do Coité/Navio, 28/07/1997, E. Melo et al. 2261 (HUEFS).

2. Phyllanthus heteradenius Muell. Arg., in Mart., Fl. bras. 11 (2): 63.1873. (Fig. 42I).
Erva monóica, até 15 cm alt.; ramos cilíndricos a levemente achatados não modificados em cladódios,
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glabros. Folhas subsésseis opostas; lâmina 7-10 x 5-6 mm, largamente orbicular a largamente elíptica, ápice
obtuso a agudo, base arredondada, membranácea, margem inteira, face adaxial verde-escura, face abaxial
verde-claro; pecíolo ca. 1 mm; estípulas largamente triangulares a obovais, margem denteada, ca. 1 mm.
Inflorescência axilar, címulas unissexuais, 2-3 flores; brácteas oval-lanceoladas. Flores estaminadas ca. 3
mm, pedicelo ca. 1,3 mm, sépalas 5, largamente ovais a obovais, ápice agudo, translúcidas nas margens,
creme; disco com 5 glândulas pateliformes, apiculadas a subcuspidadas; estames 3, unidos até 1/3 do com-
primento; tecas divergentes, rimas horizontais; flores pistiladas ca. 3,5 mm, pedicelo ca. 1 mm, sépalas 5,
largamente ovais, ápice agudo, translúcidas nas margens, disco com 5 glândulas pateliformes, agudas, côn-
cavas, ovário globoso, estiletes 2-partidos, ramos eretos, reflexos no ápice, divergentes, capitados. Fruto 2-
3 mm, cápsula globosa, achatada, sementes castanhas, verruculosas.

Distingue-se de outras espécies, por apresentar disco da flor estaminada com glândulas apiculadas a
subcuspidadas e flores pistiladas com disco pateliforme côncavo.

Distribuição. Exclusiva do Brasil, nos estados de Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia,
Alagoas, Sergipe e Minas Gerais, em Caatinga e Cerrado (Silva & Sales, 2007; Secco et al., 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Iacu: morro da Garrafa, 22/02/1997, E. Melo et al. 2074 (HUEFS). Itatim: morro
do Bastião, 25/01/1997, E. Melo et al. 1927 (HUEFS); morro da Quixaba, 30/08/1997, F. França et al. 2346
(HUEFS).

3. Phyllanthus niruri L., Sp. pl. 2: 981-982. 1753. (Fig. 42J).
Erva ereta, 10-50 cm alt.; ramos glabros. Folhas alternas, simples, inteiras, com estípulas; lâmina 0,5-

1 x 0,5-0,8 cm, oblonga, ápice obtuso ou arredondado, base obtusa ou arredondada, membranácea, glabra,
margem inteira, sem glândulas evidentes; estípulas duas laterais ao pecíolo, linear-lanceoladas, membranáceas,
verde-claras; pecíolo ca. 1 mm, glabro. Inflorescência axilar, reduzida a uma flor unissexual, pedúnculos
ausentes, brácteas inconspícuas, pedicelos 2-5 mm, glabros. Flores pequenas, 1-2 mm, branco-esverdeadas,
actinomorfas, monoclamídeas, perianto 5-partido, sépalas livres, flores estaminadas, com 3 estames, inclu-
sos, filetes livres, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, flores pistiladas com gineceu tricarpelar, estilete tripartido,
ramos reduzidos, estigmas punctiformes, ovário súpero, trilocular, 2 óvulos por lóculo, placentação axial.
Fruto 2-3 mm, cápsula globosa, hexapartida, coriácea, glabra, marrom, estiletes persistentes, cálice persis-
tente não acrescente, sementes oblongas, testa fina estriada, muricada.

Distribuição. Exclusiva das Américas, desde o Sul do México até a Argentina. No Brasil, ocorre
especialmente em áreas degradadas, Ceará, Bahia, Alagoas, Piauí, Pernambuco, Sergipe, Maranhão, São
Paulo, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul (Silva & Sales, 2004;
Secco et al., 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Milagres: morro Pé de Serra, 16/03/1997, F. França et al. 2177 (HUEFS); Morro
São Cristóvão, 13/03/05, F. França et al. 5164 (HUEFS).

4. Savia sessiliflora (Sw.) Willd., Sp. Pl. 4 (2): 771. 1806. (Fig. 42K).
Árvore 3-6 m alt., monóica; ramos glabros. Folhas alternas, inteiras, com estípulas; lâmina 3-10 x 2,5-

6 cm, ápice agudo ou obtuso, diminuto mucronado, base aguda ou obtusa, margem inteira, membranácea,
glabra; 2 estípulas, oval-lanceoladas, coriáceas, apiculadas, persistentes; pecíolo 2-5 mm, glabro, sem glân-
dulas. Inflorescência axilar, fascículos de flores reduzidos a 1-2 flores, pedúnculo ca. 1 cm, glabro, brácteas
reduzidas, escamiformes. Flores pequenas, 1-2 mm, esverdeadas, actinomorfas, monoclamídeas, sépalas
livres, flores estaminadas não vistas, flores pistiladas com gineceu tricarpelar, 3 estiletes, estigmas bífidos,
ovário súpero, trilocular, 2 óvulos por lóculos, placentação axial. Fruto ca. 5 mm, cápsula esquizocárpica,
hexâmera, coriácea, glabra, lisa, sementes elipsóides, branco-rajadas de marrom, sem carúncula evidente.

Distribuição. América Tropical. México, Cuba, Venezuela, Porto Rico, Hispaniola, Ilhas Virgens
(Wesbster, 2005). No Brasil ocorre no Ceará, Pernambuco, Bahia e Sergipe (Secco et al., 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia: Feira de Santana: inselbergue Monte Alto, 02/12/2003, J. Carvalho-Sobrinho
et al. 174 (HUEFS).
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PHYTOLACCACEAE
Efigênia de Melo

Chave de identificação para as espécies

1. Flor com 4 tépalas, estigma capitado. Fruto baga .......................................................... 3. Rivina humilis
1’. Flor com 5 tépalas, estigma bífido ou multifido. Fruto aquênio

2. Folhas linear-lanceoladas sem heterofilia. Flor com estilete ausente, estigma multifido ......................
......................................................................................................................... 1. Microtea maypurensis
2’. Folhas oval-lanceoladas com heterofilia. Flor com estilete presente, estigma bífido ..........................
............................................................................................................................ 2. Microtea paniculata

1. Microtea maypurensis (Kunth) G.Don, Hort. Brit. 2: 98. 1830.
Subarbusto ereto 30-50 cm alt.; ramos glabros. Folhas simples, alternas, inteiras, sem estípulas; lâmi-

na 4,5-7 x 0,5-2 cm, linear-lanceolada, ápice agudo ou acuminado, base atenuada, membranácea, margem
lisa, glabra em ambas as faces; pecíolo curto, 2-5 mm, glabro. Inflorescência terminal ou subterminal,
racemosa, 4-10 cm, laxiflora, bráctea diminuta, ca. 1 mm, pedúnculos curtos, ca. 2 cm, pedicelos ca. 1 mm,
brácteas florais 1 mm. Flores pequenas, pouco vistosas, branco-esverdeadas ca. 1 mm, actinomorfas,
pentâmeras, perianto monoclamídeo, 5 tépalas livres, 6-8 estames livres, inclusos, anteras bitecas, rimosas,
dorsifixas, gineceu unicarpelar, estilete ausente, multifido, ovário súpero, unilocular, um óvulo, placentação
basal. Fruto 1-2 mm, aquênio globoso, superfície muricado-uncinulado.

Distribuição. No Brasil ocorre nos estados de Roraima, Pará, Amazonas, Rio Grande do Norte,
Paraíba, Pernambuco, Bahia, Sergipe, Espírito Santo e Rio de Janeiro (Brito, 2001; Marchioretto, 2013).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itaberaba: morro Itibiraba, 05/06/2005, E. Melo et al. 3907 (HUEFS); A.O.
Moraes et al. 58 (HUEFS). Itatim: morro do Agenor, 29/06/1996, E. Melo et al. 1634 (HUEFS); 21/04/1996, F.
França et al. 1620 (HUEFS). Milagres: morro São Cristóvão, 13/03/2005, F. França et al. 5172 (HUEFS).

2. Microtea paniculata Moq., in DC. Prodr. 13 (2): 18. 1849. (Fig. 42L).
Erva ou subarbusto ereto 0,5-1 m alt.; ramos levemente pubescentes. Folhas simples, alternas, intei-

ras, sem estípulas, com heterofilia; lâmina 1-8 x 0,1-3 cm, oval ou oval-lanceolada, filiformes na base dos
ramos, ápice agudo ou acuminado, base atenuada, membranácea, margem lisa, glabra em ambas as faces;
pecíolo curto ou ausente, ca. 0,1 mm, glabro. Inflorescência terminal e axilar, espiciforme, 5-25 cm, laxiflora,
bráctea diminuta, ca. 1 mm, pedúnculos curtos, ca. 1 cm, pedicelos ausentes, brácteas florais escamiformes.
Flores pequenas, pouco vistosas, branco-esverdeadas ca. 1 mm, actinomorfas, pentâmeras, perianto
monoclamídeo, 5 tépalas livres, 7-8 estames livres, exclusos, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, gineceu
unicarpelar, estilete único, estigma bífido, ovário súpero, unilocular, um óvulo, placentação basal. Fruto 1-2
mm, aquênio globoso, superfície muricada.

Distribuição. Paraguai e Brasil. No Brasil ocorre no Maranhão, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Bahia,
Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e
São Paulo. Siqueira, 1995; Marchioretto & Siqueira, 1993; 1998; Marchioretto, 2013).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: inselbergue do km 4, 13/05/2003, A.K.A. Santos et al. 124
(HUEFS); inselbergue Monte Alto, 14/09/2004, S.F. Conceição et al. 18 (HUEFS); 16/09/2003, P. Ribeiro et al. 63
(HUEFS); 02/12/2003, J. Carvalho-Sobrinho et al. 156 (HUEFS). Itatim: morro Pedra Grande, 09/04/2005, M.F.
Borba Lins et al. 33 (HUEFS).

3. Rivina humilis L., Sp. Pl. ed. 1: 121. 1753.
Erva ou subarbusto ereto 0,3-1 cm alt.; ramos glabros. Folhas simples, alternas, inteiras, sem estípulas;

lâmina 3-12 x 2-7,5 cm, oval ou oval-lanceolada, ápice agudo ou acuminado, base obtusa, membranácea,
margem lisa, ligeiramente ondulada, levemente pubescente; pecíolo longo 2-6 cm, glabro. Inflorescência
terminal e axilar, racemosa, 5-10 cm, laxiflora, bráctea diminuta, ca. 1 mm, pedúnculos 2-5 cm, pedicelos ca.
2-4 mm, brácteas florais escamiformes. Flores pequenas, vistosas, branco-amareladas ca. 2-5 mm,
actinomorfas, pentâmeras, perianto monoclamídeo, 4 tépalas livres, 7-8 estames livres, exclusos, anteras
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bitecas, tecas paralelas, rimosas, dorsifixas, gineceu unicarpelar, estilete único, estigma capitado, ovário
súpero, unilocular, um óvulo, placentação basal. Fruto ca. 5 mm diâmetro, drupa globosa, vermelho sanguí-
neo, superfície lisa, perianto persistente patente.

Distribuição. América do Norte, México, América Central e América do Sul. No Brasil ocorre no
Amazonas, Ceará, Bahia, Mato Grosso, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul
(Marchioretto, 2013).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: inselbergue Monte Alto, 02/12/2003, J. Carvalho-Sobrinho
et al. 179 (HUEFS); 05/05/2005, A.P.L. Couto et al. 33 (HUEFS). Itatim: morro do Agenor, 21/04/1996, F. França
et al. 1633 (HUEFS); morro da Quixaba, 15/12/1996, E. Melo et al. 1906 (HUEFS).

PICRAMNIACEAE
Flávio França

1. Picramnia bahiensis Turcz., Bull. Soc. Nat. Imp. Moscou 31 (1): 446. 1858.
Árvore 5-10 m alt.; râmulos apressos setosos, estriados. Folhas alternas, compostas, com um dos

folíolos do par terminal fazendo as vezes de folíolo terminal, folíolos opostos, 4,5-15 x 2,5-4 cm; lâmina
elíptica ou lanceolada,  ápice acuminado, margem ondulada, revoluta, esparso setosa, base arredondada,
face adaxial glabra, nervura média plana a impressa; face abaxial subglabra, nervura média setosa, proemi-
nente. Inflorescência terminal, pleiotirso. Flores pequenas, branco-esverdeadas, flor estaminada com 3 sépalas
conchiformes, setosas externamente, pétalas obcordadas, côncavas, glabras externamente, estames 3, in-
clusos, filetes glabros, disco trilobado, pistilódio reduzido pubérulo; flor pistilada com 3 pétalas abraçando os
estaminódios, estaminódios 3, disco anular sublobado, gineceu bicarpelar, ovóide, esparso pubérulo a glabro,
estilete inteiro, estigmas 2, divergentes e ascedentes, ovário súpero, bilocular. Fruto 1-1,5 x 0,4-0,7 cm
obovóide, glabro; semente 1, elipsóide a obovóide, 4-6 2-3 mm.

Distribuição. Espécie exclusiva do Brasil ocorrendo na Bahia, Sergipe, Espírito Santo e Rio de Janei-
ro, em Caatinga e Mata Atlântica (Pirani, 1989).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: Monte Alto, 30/06/2005, A.P.L. Couto et al. 118, 122
(HUEFS).

PIPERACEAE
Efigênia de Melo

1. Peperomia pellucida (L.) Kunth, Nov. Gen. Sp. 1: 64. 1815. (Fig. 42M).
Erva ereta, 5-15 cm, semi-crassa, ramos glabros. Folhas simples, alternas, inteiras, sem estípulas;

lâmina 1-2 x 1-2,5 cm, oval-cordada, ápice agudo ou obtuso, base cordada ou subarredondada, membranácea,
margem inteira, glabra em ambas as faces; pecíolo curto 0,5-1 cm, glabro. Inflorescência terminal, opositifolia,
espiciforme, laxiflora, pedúnculos curtos, 5 mm, raque carnosa, glabra, pedicelos ausentes, bractéola
membranácea. Flores diminutas, inconspícuas, brancas, 0,5 mm, bissexuadas, aclamídeas, protegidas por
uma bráctea circular, peltada, 2 estames, anteras sésseis, rimosas, gineceu unicarpelar, estilete ausente,
estigma, punctiforme, ovário súpero, unilocular, um óvulo, placentação basal. Fruto 0,8 mm, drupa globosa
ou elipsóide, estriada, sementes globosas, brancas.

Distribuição. América do Norte, América Central, Antilhas e América do Sul (Guimarães & Giordano,
2004). No Brasil ocorre nos estados de Roraima, Amapá, Pará, Amazonas, Tocantins, Acre, Ceará,
Pernambuco, Bahia, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro,
em Amazônia, Caatinga e Mata Atlântica, em locais úmidos e sombreados, paredões e encostas rochosas
(Guimarães et al., 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: inselbergue Monte Alto, 19/06/2006, E. Melo et al. 4456
(HUEFS).
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PLANTAGINACEAE

Flávio França

Chave de identificação para as espécies

1. Folhas opostas
2. Râmulo com indumento desenvolvido .......................................................... 2. Angelonia pubescens
2’. Râmulo glabro

3. Folha com limbo elíptico, ovado ou lanceolado, largura do limbo maior que 9 mm .........................
..................................................................................................................... 1. Angelonia campestris
3’. Folha com limbo acicular; largura do limbo menor que 2 mm ............... 3. Monopera micrantha

1’. Folhas verticiladas
4. Ramos e folhas glanduloso-pontuados. Flores actinomorfas ................................. 4. Scoparia dulcis
4’. Ramos e folhas não glanduloso-pontuados. Flores zigomorfas ...........................5. Stemodia foliosa

1. Angelonia campestris Nees & Mart., Nov Ac. Nat. Cur., 11: 44. 1822. (Fig. 43A).
Arbusto, às vezes escandente 1-3 m alt.; râmulos glabros. Folhas opostas, simples; lâmina 1,5-6 x 1-

3 cm, elíptica, oval ou lanceolada, ápice agudo, margem lisa, serreada ou irregularmente serreada, base
aguda, obtusa ou arredondada, face adaxial glabra ou com raros tricomas isolados, face abaxial setosa,
pricipalmente nas nervuras; pecíolo 1,5-3 mm, esparso setoso-viloso. Inflorescência parcial reduzida a flor
isolada axilar; pedicelo 2-3 mm, glabro ou subglabro, com tricomas esparsos. Flores 1-1,5 cm, zigomorfas;
cálice dialissépalo, pentâmero, sépalas lanceoladas, glabras em ambas as faces, corola com pré-floração
imbricada, bigibosa, personada, lobos 5; glabra em ambas as faces, apêndice inconspícuo, lacínios vináceos
a roxos e gibas verdeas a branco vináceas; estames 4 filetes 2-3 mm, pilosos, tricomas capitados, anteras
bitecas, tecas divergentes, disco ausente; gineceu bicarpelar, estilete inteiro, estigma punctiforme, ovário
súpero, bilocular, glabro, muitos óvulos por lóculo. Fruto 0,8-1 cm, seco indeiscente, glabro; sementes pira-
midais, angulosas, foveoladas.

Distribuição. Exclusiva da região semiárida do Brasil, nos estados de Piauí, Ceará, Paraíba, Pernambuco
e Bahia, em Caatinga e Cerrado (Souza, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Iaçu: morro da Garrafa, 9/07/2006, C.T. Lima et al. 49 (HUEFS); 22/02/1997, E.
Melo et al. 2057 (HUEFS); 22/06/1997, F. França et al. 2326 (HUEFS); 6/02/2003, F. França et al. 4339 (HUEFS);
23/02/1997, E. Melo et al. 2105 (HUEFS). Itatim: morro do Agenor, 25/02/1996, E. Melo et al. 1479 (HUEFS);
morro Pedra Grande, 10/04/2005, M.F.B. Lins Silva et al. 38 (HUEFS).

2. Angelonia pubescens Benth., Companion, Bot. Mag. 2: 15. 1836.
Arbusto ou subarbusto 0,5-1 m alt.; râmulos pilosos, tricomas capitados. Folhas opostas, simples,

inteira; lâmina 1-3,5 x 0,7-2,5 cm oval ou elíptica, pice agudo, margem serreada, base arredondada ou
cuspidada, setosa em ambas as faces; pecíolo 5-6 mm, setoso. Inflorescência parcial reduzida a flor isolada
axilar; pedicelo 1,5-5,5 mm, piloso. Flores pouco vistosas, 5-8 mm, roxas, zigomorfas, pentâmeras, cálice
dialissépalo, sépala estreito-lanceolada, ápice acuminado, seríceo-tomentosa externamernte, glabra interna-
mente, corola com pré-floração imbricada, bigibosa, gibas extendidas lateralmente, personada, setosa
externamete, glabra internamente, apêndice conspícuo, roxa, estames 4, filetes pilosos, tricomas capitados,
anteras bitecas, tecas divergentes, disco ausente,  gineceu bicarpelar, estilete inteiro, estigmas punctiformes,
ovário bilocular, glabro, muitos óvulos por lóculo. Fruto 5-6 mm, cápsula subglobosa, glabra; sementes pira-
midais, angulosas, foveoladas.

Distribuição. Exclusiva do Brasil, nos estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Paraíba, Pernambuco,
Bahia, Alagoas e Goiás, em Caatingas e Cerrados (Souza, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: morro do km 4, 4/06/1994, E. Melo & F. França 1109
(HUEFS); Monte Alto, 11/05/2004, F. França et al. 4979 (HUEFS).



256 Flora de Inselbergues

3. Monopera micrantha (Benth.) Barringer, Brittonia 35 (2): 112. 1983.
Erva ereta 10-15 cm alt.; râmulos glabros. Folhas opostas, simples, inteiras; lâmina 1-2 x 0,1 mm,

acicular, ápice agudo, margem inteira, base aguda, glabra em ambas as faces, séssil. Inflorescência parcial
reduzida a flor axilar isolada; pedicelo 2-6 mm, esparso piloso, tricomas capitados. Flores pouco vistosas, ca.
5 mm, róseas ou lilases, zigomorfas, pentâmeras, cálice dialissépalo, sépala estreito-lanceolada, ápice agudo,
externamente esparso-piloso, glabra internamente, corola com pré-floração imbricada, giba presente,
personada, tubo c. 1,0 mm compr., externamente minutamente pubérula, glabra internamente, apêndice
ausente, estames 4, filetes com tricomas capitados isolados,  anteras bitecas, tecas divergentes, disco au-
sente, gineceu bicarpelar, estilete inteiro, estigma bilobado, ovário bilocular, glabro, muitos óvulos por lóculo.
Fruto 3-4 mm, cápsula globosa, glabra; sementes piramidais, angulosas, foveoladas.

Distribuição. Espécie indicada como endêmica do Bioma Caatinga, ocorrendo no Piauí, Pernambuco
e Bahia (Giulietti et al., 2002; Souza, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Iaçu: morro da Garrafa, 23/02/1997, E. Melo et al. 2087 (HUEFS). Material
adicional: Brasil. Bahia. Lençóis: estrada Lençóis-Itaberaba, 12º29’24"S 41º20’24"W, 474 m, 21/04/1997, R.M.
Harley et al. 28638 (HUEFS).

4. Scoparia dulcis L., Sp. Pl. 1: 116. 1753. (Fig. 43B).
Subarbusto 50-60 cm alt.; râmulos com pontuações glandulosas. Folha 3-verticilada, simples; lâmina

2-10 x 0,5-1,5 cm, elíptica, ápice obtuso ou arredondado, margem inteira, base decurrente, subulada, glanduloso-
pontuada em ambas as faces, séssil. Inflorescência parcial reduzida a uma ou duas flores axilares isoladas;
pedicelo 1-3 mm, verrucoso. Flores pouco vistosas, 3-5 mm, brancas, actinomorfas, cálice dialissépalo,
tetrâmero, sépalas lanceoladas, ápice agudo, seríceo-tomentosa distal e externamente, glabra internamente,
corola com pré-floração imbricada, giba ausente, rotácea, tetrâmera, tubo inconspícuo, glabra externamen-
te, longo vilosa basal e internamente, apêndice ausente, estames 4, filetes glabros, anteras bitecas, tecas não
divergentes, disco ausente; ovário esférico, glabro, muitos óvulos por lóculo; estilete  glabro, estigma
punctiforme. Fruto 2-3 mm, cápsula globosa, glabra; sementes diédricas, angulosas, foveoladas.

Distribuição. Espécie Pantropical. No Brasil considerada ruderal, distribuida em todo o território bra-
sileiro (Lorenzi, 2000) (Souza, 2010).

Material examinado: Brasil. Bahia. Milagres: morro Pé de Serra, 15/03/1997, F. França et al. 2147 (HUEFS). Feira
de Santana: Monte Alto, 16/09/2003, P.L. Ribeiro et al. 55 (HUEFS).

5. Stemodia foliosa Benth., Hooker’s J. Bot. Kew Gard. Misc. 2: 46. 1840. (Fig. 43C).
Subarbusto 0,5-1,2 m alt.; râmulos esparso vilosos, tricomas simples. Folhas 3-verticilada, simples;

lâmina 2,5-5 x 0,5-2 mm, lanceolada, ápice agudo, margem serreada, base decurrente, face adaxial pubérulo-
furfuráceo, face abaxial curto-viloso; pecíolo 3,2-6,5 (-8,5) mm, pubérulo-viloso. Inflorescência parcial
racemosa 2-3,5 mm pubérula. Flores pequenas, pouco vistosas, zigomorfas, pentâmeras, cálice dialissépalo,
pentâmero, sápala lanceolada, face externa vilosa, face interna glabra, corola com pré-floração imbricada,
bilabiada, giba ausente, tubo 3-4 mm, glabra internamente, tomentosa basal e internamente; apêndice ausen-
te, fauce branca e lacínios lilases, estames 4, filetes glabros, anteras bitecas, tecas não divergentes, disco
ausente; ovário cônico, bilocular, glabro, estilete inteiro, glabro, estigma lateral, muitos óvulos por lóculo.
Fruto e sementes não vistos.

Distribuição. No Brasil ocorre no Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Alagoas,
Sergipe, Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo. No Brasil é tida como ruderal (Souza, 1996).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro do Agenor, 14/04/2000, C. Correia et al. 9 (HUEFS). Feira de
Santana: morro do km 4, 11/03/2003,  A.K.A. Santos et al. 46 (HUEFS).
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PLUMBAGINACEAE
Efigênia de Melo

1. Plumbago scandens L. Sp. Pl. 2: 215. 1762. (Fig. 43D).
Arbusto 0,5-1,5 m alt.; ramos glabros ou pubérulos. Folhas simples, alternas, inteiras, sem estípulas;

lâmina 2-10 x 1,5-3,5 cm, elíptica ou elíptico-lanceolada, ápice agudo, base aguda ou atenuada, membranácea,
glabra ou pubérula, margem lisa; pecíolo curto 0,5-1 cm, plano-achatado, glabro. Inflorescência terminal,
racemosa ou paniculiforme, laxiflora, pedúnculos glabros, 1-2 mm, brácteas foliáceas, lanceoladas, pedicelos
2-5 mm, bractéolas foliáceas, oval-lanceoladas. Flores brancas, 2-3 cm, actinomorfas, perianto diclamídeo,
5 sépalas ligadas formando um tubo cilíndrico, revestido por tricomas glandulares pedunculados, lacínios
agudos, reduzidos, 5 pétalas conadas, tubo longo, afilado, corola hipocrateriforme, lacínios mucronados, 5
estames inclusos ou subexclusos, filetes livres, glabros, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, base sagitada,
gineceu sincárpico, pentacarpelar, estilete único, ramificado no ápice, estigmas punctiformes, ovário súpero,
pseudomonômero, 1 óvulo placentação basal. Fruto 1-1,5 cm, aquênio alongado, envolto pelo cálice glanduloso,
semente aderida ao pericarpo.

Distribuição. Espécie Pantropical. No Brasil, ocorre no Pará, Maranhão, Ceará, Paraíba, Pernambuco,
Bahia, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo, em Amazônia, Caatinga e Mata Atlântica (Farinaccio
& Nascimento, 2005; Zappi, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: morro do Km 4, 04/06/1994, E. Melo & F. França 1093
(HUEFS). Itatim: morro das Tocas, 16/12/1995, E. Melo et al. 1377 (HUEFS); morro do Agenor, 17/12/1995, E.
Melo et al. 1398 (HUEFS); 31/03/1996, E. Melo et al. 1548 (HUEFS); morro do Letreiro, 03/06/2005, Moraes, A.O.
et al. 37 (HUEFS); morro Pedra Grande, 09/04/2005, M.F.B. Lins Silva et al. 08 (HUEFS); 03/06/2005, M.F.B. Lins
Silva et al. 55 (HUEFS). Itaberaba: morro Itibiraba, 04/06/2005, E. Melo et al. 3885 (HUEFS).

POACEAE
Efigênia de Melo

Chave para identificação das espécies

1. Inflorescências unissexuadas, espiguetas uni ou bifloras ............................................. 12. Raddia portoi
1’. Inflorescências bissexuadas, espiguetas multifloras ou bifloras

2. Espiguetas achatadas lateralmente
3. Inflorescências com raque horizontal, glumas desiguais, as basais aristadas
............................................................................................................ 2. Dactyloctenium aegyptium
3’. Inflorescências com raque ereta, glumas iguais ou desiguais

4. Raque com glândulas. Glumas desiguais .................................................. 5. Eragrostis tenella
4’. Raque sem glândulas. Glumas iguais ou semelhantes

5. Antécio fértil reduzido a um, lema longo aristada .....................................8. Melinis repens
5’. Antécio fértil vários

6. Antécios involucrados. Invólucro não espinescente. Glumas uninervadas .......................
........................................................................................... 11. Pappophorum pappiferum

6’. Antécios não involucrados
7. Lema com arista longa, maior que a lema. Lígula eciliada ...  4. Enteropogon mollis
7’. Lema com arista curta, menor que a lema. Lígula pubescente ciliada ......................
.................................................................................................... 18. Tripogon spicatus

2’. Espiguetas achatadas dorsalmente
8. Espiguetas uni ou bifloras. Glumas sem arista ................................. 16. Tragus berteronianus

9. Espiguetas com longos pelos setosos persistentes após a queda do aquênio
10. Lígula com um anel contínuo de tricomas curtos ...................... 13. Setaria parviflora
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10’. Lígula com um tufo de tricomas longos .......................................... 14. Setaria setosa
9’. Espiguetas sem pelos setosos persistentes. Glumas sem aristas

11. Espiguetas ramificadas em diferentes pontos, formando panículas
12. Panículas geralmente muito ramificadas, ramos basais verticilados. Lema superior e
pálea rugosos ......................................................................... 7. Megathyrsus maximus
12’. Panículas esparsamente ramificadas, ramos basais não verticilados. Lema superior
e pálea não rugosos

13. Ramos arranjados de um só lado. Espiguetas apiculadas. Gluma inferior 1-5
nervada ............................................................................... 19. Urochloa adspersa
13’. Ramos congestos arranjados de ambos os lados

14. Aquenios envoltos pela palea e lema
15. Lâmina foliar oval ou oval-lanceolada .............  9. Panicum trichoides
15’. Lâmina foliar linear ou linear-lanceolada ....  10. Panicum venezuelae

14’. Aquenios não envoltos ............................................... 6. Lasiacis ligulata
11’. Espiguetas ramificadas em um mesmo ponto ou em panículas muito contraídas

16. Espiguetas aos pares com glumas endurecidas e lemas membranáceas, arista 3-5
cm compr. ........................................................................... 15. Trachypogon spicatus
16’. Espiguetas mais de duas. Lema superior não recobrindo a pálea. Lígula com
expansões laminares paleáceas. Gluma inferior trinervada .................. 17. Tridens sp.

8’. Espiguetas multifloras (3 a muitas flores)
17. Antécios involucrados. Invólucro com cerdas unidas na base formando um disco, não
espinescente ............................................................................................. 1. Cenchrus ciliaris
17’. Antécios não involucrados. Lema superior com as margens recobrindo a pálea, gluma
superior aristada .......................................................................................... 3. Digitaria tenuis

1. Cenchrus ciliaris L. Mant. Pl.: 302. 1771. (Fig. 43E).
Erva rizomatosa, 30-50 cm alt. Folhas dísticas, com bainha ligulada; lâmina 5-20 x 0,3-1 cm, linear-

lanceolada, ápice atenuado, membranácea, margem plana, esparsamente pubescente; bainha 3-5 cm, glabra,
lígula pubescente, tricomas longos e esbranquiçados. Inflorescência terminal, panícula contraída, 5-10 lilás,
pedúnculos 2-3 cm, pubescentes, espiguetas sésseis, cilíndricas, involucradas, 1-2 por invólucro, invólucro
de cerdas unidas na base, não espinescente, gluma inferior uninervada, gluma superior uninervada. Antécio
com lema coriácea e pálea membranácea, 3 estames livres, exclusos, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas,
gineceu sincárpico, estiletes livres, estimas plumosos, ovário súpero, tricarpelar, unilocular, um óvulo basal.
Fruto cariopse ca. 2 mm, envolto pelo invólucro não espinescente.

Distribuição. Nativa da África, introduzida nos trópicos, ocorre em áreas degradadas. No Brasil
ocorre no Pará, Piauí, Ceará, Pernambuco, Bahia, Sergipe, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Minas
Gerais, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul (Filgueiras & Rodrigues-da-Silva, 2001; Filgueiras, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro da Quixaba, 14/12/1996, E. Melo et al. 1876 (HUEFS); morro Laje
Preta, 20/02/2005, F. França et al. 2158 (HUEFS); morro Pedra Grande, 02/07/2005, A.O. Moraes et al. 31 (HUEFS).

2. Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd., Enum. Hort. Berol.: 1029. 1809. (Fig. 43F).
Erva terófita cespitosa, 10-50 cm alt. Folhas dísticas, com bainha ligulada; lâmina 5-10 x 0,2-0,5 cm,

linear-lanceolada, ápice atenuado, membranácea, margem plana, esparsamente pubescente, tricomas retrorsos
diminutos na margem; bainha 1,5-2 cm, glabra, lígula pubescente ciliada. Inflorescência terminal, panícula
contraída, em múltiplos ramos racemiformes, 2,5-4 cm, espiguetas sésseis, achatadas lateralmente, compos-
tas por 3-4 antécios, glumas quilhadas, gluma inferior sem arista, gluma superior com uma arista rígida.
Antécio não involucrado, com lema e pálea membranáceos, 3 estames livres, anteras bitecas, rimosas,
dorsifixas, gineceu sincárpico, estiletes livres, estigmas plumosos, ovário súpero, bicarpelar. Fruto cariopse
ca. 1 mm, oblongo, envolvido pela lema e pálea.

Distribuição. Em regiões tropicais e temperadas do Velho Mundo. Introduzida na América. No Brasil
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ocorre no Amapá, Pará, Maranhão, Ceará, Bahia, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo e Rio de Janeiro, em
áreas degradadas (Boechat et al. 2001; Filgueiras, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro do Agenor, 01/09/1996, F. França et al. 1803 (HUEFS). Iaçú:
morro da Garrafa, 23/02/1997, E. Melo et al. 2085 (HUEFS).

3. Digitaria tenuis (Nees) Henrard, in Blumea 1: 99. 1934. (Fig. 43G).
Erva rizomatosa, 0,5-1m alt. Folhas dísticas, com bainha ligulada; lâmina 6-12 x 0,4-0,5 cm, linear-

lanceolada, ápice atenuado, membranácea, margem plana, esparsamente pubescente; bainha 3-5 cm, glabra,
lígula pubescente. Inflorescência terminal, panícula contraída, 10-15 cm, espiguetas sésseis, achatadas
dorsalmente, multifloras, glumas não quilhadas, gluma inferior sem arista, gluma superior com uma arista
rígida, gluma e pálea superioes com pontuações granuladas. Antécio não involucrado, com lema e pálea
membranáceos, 3 estames livres, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, gineceu sincárpico, estiletes livres,
estigmas plumosos, ovário súpero, bicarpelar. Fruto cariopse ca. 1 mm, oblongo, envolvido pela lema e
pálea.

Distribuição. Nativa do Nordeste do Brasil, ocorre no Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco,
Bahia e Alagoas, em Caatinga. (Renvoize, 1984; Canto-Dorow, 2012). Ocorre nos platôs e encostas rocho-
sas dos inselbergues.

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: morro do Km 4, 06/05/2003, A.K.A. Santos et al. 115
(HUEFS); morro Monte Alto, 16/09/2003, P.L. Ribeiro et al. 58 (HUEFS). Iaçu: morro da Garrafa, 22/6/1997, F.
França et al. 2333 (HUEFS). Itatim: morro do Agenor, 17/12/95, E. Melo et al. 1421 (HUEFS); morro Pé de Serra,
15/3/1197, F. França et al. 2148 (HUEFS). Milagres: morro São Cristóvão, 13/03/2005, F. França et al. 5175
(HUEFS).

4. Enteropogon mollis (Nees) Clayton, Kew Bull. 37: 419. 1982. (Fig. 43H).
Erva terófita, 20-50 cm alt. Folhas dísticas, com bainha ligulada; lâmina 3-10 x 0,2-0,5 cm, linear-

lanceolada, ápice atenuado, membranácea, margem plana, esparsamente pubescente; bainha 2,5-3 cm, lígula
eciliada. Inflorescência terminal, paniculada 5-6 cm, raque pubescente, espiguetas sésseis, achatadas late-
ralmente, multifloras, glumas sem aristas, lema longo-aristada. Antécios com lema fértil membranácea, sem
arista, 3 estames livres, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, gineceu sincárpico, estiletes livres, estigmas
plumosos, ovário súpero, bicarpelar, unilocular, um óvulo, placentação basal. Fruto cariopse ca. 1 mm, oblon-
go.

Distribuição. Índias Ocidentais, Equador e Brasil, exclusivamente em Caatinga, no Maranhão, Ceará
e Bahia (Filgueiras, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro das Tocas, 29/6/1996, E. Melo et al. 1610 (HUEFS).

5. Eragrostis tenella (L.) P.Beauv. ex Roem. & Schult., Syst. Veg. 2: 576. 1817.
Erva terófita cespitosa, 10-50 cm alt.; colmos eretos ou decumbentes. Folhas dísticas, com bainha

ligulada; lâmina 2-10 x 0,2-0,8 cm, linear-lanceolada, ápice atenuado, membranácea, margem plana,
esparsamente pubescente; bainha 2,5-3 cm, lígula ciliada. Inflorescência terminal, panícula 15-30 cm, raque
pubescente, com glândulas, espiguetas pediceladas, achatadas lateralmente, bi ou multifloras, glumas desi-
guais, primeira gluma reduzida, segunda gluma igual a lema estéril. Antécios com lema estéril aristada, lema
fértil membranáceo, sem arista, pálea membranácea, ciliada, desprendendo-se logo abaixo das glumas, 3
estames livres, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, vináceas, gineceu sincárpico, estiletes livres, estigmas
plumosos, ovário súpero, bicarpelar. Fruto cariopse ca. 2 mm, elipsóide.

Distribuição. Nativa do Velho Mundo, naturalizada nos trópicos e subtrópicos. No Brasil ocorre nos
estados de Roraima, Amapá, Pará, Amazonas, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba,
Pernambuco, Bahia, alagoas, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais,
Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná (Boechat et al. 2001; Longhi-Wagner, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Iaçu: morro da Garrafa, 23/02/1997, E. Melo et al. 2092 (HUEFS). Itatim: morro
Pedra Grande, 2/07/2005, A.O. Moraes et al. 10 (HUEFS).

6. Lasiacis ligulata Hitch. & Chase, Contr. U.S. Natl. Herb. 18: 337. 1917. (Fig. 43I).
Erva perene ereta 0,5-2,5 m alt. Folhas dísticas, com bainha ligulada; lâmina 5-10 x 1-1,5 cm, lanceolada,

ápice atenuado, base assimétrica, membranácea, margem ciliada, glabra ou pubérula; bainha glabra ou
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pubescente, lígula ciliada. Inflorescência panícula 10-15 cm, pedúnculos 5-10 cm, espiguetas achatadas
dorsalmente, elípticas ou subglobosas, glumas 9-nervada, inferior muito maior, antécio inferior neutro ou
com flor estaminada, lema e pálea 9-nervada, antécio superior glabro, castanho escuro na maturação. Fruto
1-2 mm, globóide, glabro, negro e brilhante, não envolvido pelas glumas.

Distribuição. Ocorre desde as Antilhas até o Brasil, nos estados de Amazonas, Acre, Rondônia,
Maranhão, Ceará, Pernambuco, Bahia, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, São Paulo e Rio de Janeiro,
em florestas e margem de rios (Santos & Sano, 2001; Filgueiras, 2012). Na área de estudo foi coletada no
interior da mata de encosta.

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: inselbergue Monte alto, 19/08/2009, E. Melo et al. 6389
(HUEFS).

7. Megathyrsus maximus (Jacq.) B.K.Simon & S.W.L.Jacobs, Austrobaileya 6: 572. 2003.
Erva geófita rizomatosa, 1-3,5 m alt. Folhas dísticas, com bainha ligulada; lâmina 0,6-1 x 0,5-3,5 cm,

linear-lanceolada, ápice atenuado, membranácea, margem plana, pubescente; bainha 40-50 cm, glabra ou
pubescente, lígula ciliada. Inflorescência terminal, panículas muito ramificadas, com ramos verticilados na
base, 10-80 cm, pedúnculos longos 40-50 cm, esparsamente pubescentes, espiguetas sésseis, achatadas
dorsalmente, bifloras, antécios desprendendo-se logo abaixo das glumas, glumas membranáceas. Antécio,
com lema e pálea endurecidos, rugosos, 3 estames livres, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, amarelas,
gineceu sincárpico, estiletes livres, estigmas plumosos, ovário súpero, bicarpelar. Fruto cariopse ca. 2 mm,
elipsóide.

Distribuição. Nativa da África, introduzida nos trópicos. No Brasil ocorre no Amazonas, Bahia, Mato
Grosso, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná, em
áreas degradadas (Zuloaga et al. 2001; Filgueiras, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: morro do Km 4, 06/05/2003, A.K.A. Santos et al. 120
(HUEFS); morro Monte alto, 16/09/2003, P.L. Ribeiro et al. 64 (HUEFS).

8. Melinis repens (Willd.) Zizka, Biblioth. Bot. 38: 55 1988. (Fig. 43J).
Erva geófita rizomatosa, 30-60 cm alt. Folhas dísticas, com bainha ligulada; lâmina 20-40 x 0,3-1 cm,

linear-lanceolada, ápice atenuado, membranácea, margem plana, pubescente; bainha 6-10 cm, pubescente;
lígula pubescente. Inflorescência terminal, paniculada, 15-30 cm, lilás ou vinácea, pedúnculos longos, 10-15
cm, raque pubescente, espiguetas pediceladas, achatadas lateralmente, recobertas com longos pelos sedo-
sos rosados, bifloras, gluma inferior reduzida, gluma superior maior, pubescente, aristada. Antécio fértil
reduzido a um, com lema estéril aristada, lema fértil sem arista, membranáceos, desprendendo-se logo
abaixo das glumas, 3 estames livres, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, vináceas, gineceu sincárpico, estiletes
livres, estigmas plumosos, ovário súpero, bicarpelar. Fruto cariopse ca. 2 mm, elipsóide.

Distribuição. Espécie africana naturalizada nos Neotrópicos. No Brasil ocorre na região Centro-
Oeste e Sudeste, principalmente em áreas degradadas (Filgueiras, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: morro do km 4, 25/03/2003, A.K.A Santos et al. 51 (HUEFS);
morro Monte Alto, 16/09/2003, P.L. Ribeiro et al. 70 (HUEFS). Iaçu: morro da Garrafa, 22/02/1997, E. Melo et al.
2071 (HUEFS). Itatim: morro do Leão, 26/10/1996, F. França et al. 1943 (HUEFS); morro Pé de Serra, 15/03/1997,
F. França et al. 2150 (HUEFS).

9. Panicum trichoides Sw., Prodr. Veg. Ind. Occ. 24 1788. (Fig. 43K).
Erva geófita 20-40 cm alt. Folhas dísticas, com bainha ligulada; lâmina 2,5-4 x 1-1,5 cm, oval ou oval-

lanceolada, ápice agudo, atenuado, base obtusa, margem inteira, esparsamente pubescente ou pubérula em
ambas as faces, tricomas alvos; bainha ca. 2 cm, pubescente, estriada, colo glabro. Inflorescência paniculada,
10-20 cm, raque esparsamente pubescente, espiguetas achatadas dorsalmente, reduzidas a dois antécios,
antécios sem cerdas involucrais, reduzidos a uma flor, glumas elípticas, ápice agudo,  estriadas, pubescentes
sobre as estrias, decíduas. Fruto elipsoide ca. 1 mm, marrom.

Distribuição. Ocorre em todas as regiões do Brasil, exceto na região Sul. (Guglieri & Rodrigues,
2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro do Agenor, 20/05/2006, A.C. Queiroz et al. 19 (HUEFS).
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10. Panicum venezuelae Hack. Oesterr. Bot. Z. 51: 368 1901.
Erva estolonífera, 20-50 cm alt. Folhas dísticas, com bainha ligulada; lâmina 4-10 x 0,5-1 cm, linear ou

linear-lanceolada, ápice agudo, atenuado, margem inteira, pubescente ou pubérula em ambas as faces,
tricomas alvos; bainha 1,5-2 cm, pubescente, estriada, lígula pubescente. Inflorescência paniculada, esverdeada,
10-15 cm, raque pubescente, espiguetas achatadas dorsalmente, laxas, antécios sem cerdas involucrais,
reduzidos a uma ou duas flores, glumas elípticas, estriadas, pubescentes sobre as estrias, decíduas. Fruto
elipsóide, ca. 1 mm, marrom.

 Distribuição. Espécie nativa da América Central e do Sul. No Brasil ocorre nos estados de Ceará,
Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia e Alagoas, em Caatinga (Guglieri & Rodrigues, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: inselbergue morro do Agenor,  26/01/1997, Melo et al. 1976 (HUEFS).

11. Pappophorum pappiferum (Lam.) Kuntze, Rev. Gen. Pl. 3 (3): 365. 1898. (Fig. 43L).
Erva geófita rizomatosa, em touceiras, 1-1,5 m alt. Folhas dísticas, com bainha ligulada; lâmina 1-5 x

0,5-0,8 cm, linear-lanceolada, ápice atenuado, membranácea, margem enrolada, pubescente; bainha 5-8 cm,
glabra, lígula pubescente. Inflorescência terminal, panícula 30-60 cm, pedúnculos 10-15 cm, esparsamente
pubescentes, espiguetas sésseis, achatadas lateralmente, multifloras, antécios desprendendo-se sem as glumas,
glumas paleáceas, uninervadas, sem arista. Antécio, com lema e pálea membranáceos, 3 estames livres,
anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, brancas, gineceu sincárpico, estiletes livres, estigmas plumosos, ovário
súpero, bicarpelar. Fruto cariopse ca. 2 mm, oblongo, marrom.

Distribuição. Ocorre nas Índias Ocidentais até a Argentina. No Brasil ocorre na Bahia e Minas
Gerais, em Caatinga e Mata Atlântica (Renvoize, 1984; Filguerias, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro das Tocas, 27/1/1996, F. França et al. 1503 (HUEFS); morro do
Agenor, 21/4/1996, F. França et al. 1618 (HUEFS).

12. Raddia portoi Kuhlm., Arch. Jard. Bot. Rio de Janeiro 4: 350. 1925. (Fig. 43M).
Erva rizomatosa, semi-prostrada, 30-40 cm alt. Folhas dísticas, com bainha ligulada; lâmina 3-5 cm,

lanceolada, ápice agudo, base obtusa, membranácea, margem plana, glabra; bainha 2-2,5 cm, esparsamente
pubescente, lígula com anel membranáceo, ápice franjado. Inflorescência terminal (masculinas) e axilar
(femininas), panículas ou racemos, laxifloros, 1,5-7 cm, pedúnculos 2-3 cm, glabros, espiguetas pediceladas,
multifloras, antécios desprendendo-se junto com as glumas, glumas e páleas membranáceos, não aristadas.
Flor masculina com 3 estames livres, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, vináceas, flor feminina com gineceu
sincárpico, bicarpelar, estiletes livres, estigmas plumosos, 3 lodículas petalóides, ovário súpero, unilocular,
um óvulo, placentação basal. Fruto cariopse ca. 3-3,5 mm, elipsóide, encoberto pelas glumas.

Distribuição. Exclusiva do Brasil, no Ceará, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Sergipe e Minas Gerais, em
Caatinga, Mata Atlântica e áreas transicionais (Renvoize, 1984; Shirasuna & Oliveira, 2013). Encontrada no
interior da mata de encosta, em local sombreado.

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: Monte Alto, 19/06/2003, E. Melo et al. 4459 (HUEFS).

13. Setaria parviflora (Poir.) Kerguélen, Lejeunea 120: 161. 1987. (Fig. 43N).
Erva anual, em touceiras, 10-40 cm alt. Folhas dísticas, com bainha ligulada; lâmina 5-30 x 0,2-0,8 cm,

linear a linear-lanceolada, ápice agudo ou  atenuado, membranácea, esparsamente pubescente; bainha cilín-
drica, glabra, lígula formando um anel contínuo de tricomas pelos curtos. Inflorescência terminal, espigas
isoladas, cilíndricas, 2-8 cm, pedúnculos longos, 2-15 cm, glabros, espiguetas sésseis, gluma inferior subglobosa,
apiculada, 3-4 nervada, gluma superior elíptico-ovalada, acuminada, lema estéril elíptica, apiculada, 5-7
nervada, pálea fértil 2-nervada, lema fértil 5-nervada, com estriações transversais, pálea fértil estriada,
bicarenada. Fruto cariopse ca. 1-1,5 mm, ovóide ou elipsóide, plano-convexa.

Distribuição. Nativa do Continente Americano, ocorrendo desde os Estados Unidos até a Argentina.
No Brasil ocorre no Pará, Amazonas, Maranhão, Piauí, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Alagoas, Distrito
Federal, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande
do Sul (Kissmann & Gross, 1999; Shirasuna & Oliveira, 2013).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: Monte Alto, Melo et al. 4985 (HUEFS).

14. Setaria setosa (Sw.) P.Beauv., Ess. Agrost.: 51, 171, 178. 1812. (Fig. 43O).
Erva geófita rizomatosa, em touceiras, 30-50 cm alt. Folhas dísticas, com bainha ligulada; lâmina 15-
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20 x 0,2-0,5 cm, linear-lanceolada, ápice atenuado, membranácea, margem enrolada, esparsamente
pubescente; bainha 3-6 cm, pubescente, lígula geniculada com um tufo de pelo lateral. Inflorescência termi-
nal, panícula contraída, espiciforme, 15-20 cm, pedúnculos 3-5 cm, esparsamente pubescentes, espiguetas
sésseis, achatadas dorsalmente, uni ou bifloras, antécios desprendendo-se junto com as glumas, glumas
membranáceas, sem aristas, duas setas laterais em cada ramo antecial. Antécio, com lema e pálea
membranáceos, 3 estames livres, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, brancas, gineceu sincárpico, estiletes
livres, estigmas plumosos, ovário súpero, tricarpelar. Fruto cariopse ca. 2 mm, ovóide.

Distribuição. Brasil e Índias Ocidentais. No Brasil encontra-se em Alagoas, Bahia, Espírito Santo,
Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, em Caatinga e Mata Atlântica (Shirasuna & Oliveira, 2013).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: Monte Alto, 1/6/2004, F. França et al. 4987 (HUEFS). Itatim:
morro das Tocas, 15/03/1997, F. França et al. 1504 (HUEFS).

15. Trachypogon spicatus (L. f.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 2: 794. 1891.
Erva geófita rizomatosa, em touceiras, 30-60 cm alt. Folhas dísticas, com bainha ligulada; lâmina 15-

20 x 0,2-0,5 cm, linear-lanceolada, ápice atenuado, membranácea, margem enrolada, esparsamente
pubescente; bainha 3-6 cm, pubescente, lígula pubescente. Inflorescência terminal, panícula contraída, 5-8
cm, pedúnculos 2-3 cm, esparsamente pubescentes, espiguetas aos pares, pediceladas, achatadas dorsalmente,
uni ou bifloras, antécios desprendendo-se junto com as glumas, glumas membranáceas, aristadas, aristas
longas 2-5 cm, duas setas laterais em cada ramo antecial, plumosas. Antécio, com lema e pálea
membranáceos, 3 estames livres, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, brancas, gineceu sincárpico, estiletes
livres, estigmas plumosos, ovário súpero, tricarpelar. Fruto cariopse ca. 2 mm, ovóide.

Distribuição. África e América Tropical. No Brasil, é amplamente difundida, nos estados da Bahia,
Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e São Paulo, em Cerrado, Caatinga
e Mata Atlântica (Filgueiras, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro Pé de Serra, 15/03/1997, F. França et al. 2130 (HUEFS).

16. Tragus berteronianus Schult., Mant. 2: 205. 1824.
Erva cespitosa, terófita, 10-50 cm alt., caule geniculado. Folhas dísticas, com bainha ligulada; lâmina

2,5-3 x 0,3-0,6 cm, linear-lanceolada, ápice atenuado, membranácea, plana, margem com tricomas diminu-
tos; bainha 2-3 cm, glabra, lígula ciliada. Inflorescência terminal, racemosa, 5-10 cm, pedúnculos curtos 2-3
cm, glabros, espiguetas sésseis, achatadas dorsalmente, bifloras, antécios desprendendo-se logo abaixo das
glumas, glumas membranáceas. Antécio, com lema e pálea endurecidos, 3 estames livres, anteras bitecas,
rimosas, dorsifixas, amarelas, gineceu sincárpico, estiletes livres, estigmas plumosos, ovário súpero, tricarpelar.
Fruto cariopse 1-2 mm, elipsóide, hilo basal punctiforme.

Distribuição. Espécie Pantropical. No Brasil ocorre no Nordeste, nos estados do Maranhão, Piauí,
Ceará, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Alagoas e Sergipe, em Caatinga (Maciel et al. 2009; Filgueiras, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro do Agenor, 21/05/2006, A.C. Queiroz et al. s.n. (HUEFS).

17. Tridens sp.
Erva cespitosa, 10-15 cm alt., caule encoberto pelas bainhas foliares. Folhas dísticas, com bainha

ligulada; lâmina 3-5 x 0,1-0,2 cm, linear-lanceolada, ápice longo atenuado, membranácea, margem enrolada,
sem tricomas; bainha 1-2 cm, glabra, lígula com expansões laminares paleáceas. Inflorescência terminal,
panículas contraídas, duas ou mais, 3-5 cm, raque costada, pubérula, pedúnculos ausentes, espiguetas sésseis,
achatadas dorsalmente, bifloras, antécios desprendendo-se sem as glumas, glumas inferiores paleáceas
mucronadas, trinervadas. Antécio, com lema e pálea membranáceas, 3 estames livres, exclusos, anteras
bitecas, rimosas, dorsifixas, amarelas, gineceu sincárpico, estiletes livres, estigmas plumosos, ovário súpero,
bicarpelar. Fruto 0,2 mm, lenticular, oblongo.

Distribuição. Brasil, Bahia. Até o momento só foi coletada na área de estudo.
Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro do Agenor, 28/6/1998, E. Melo et al. 2449 (HUEFS).

18. Tripogon spicatus (Nees) Ekman, Ark. Bot. 11 (4): 36. 1912.
Erva geófita rizomatosa, em touceiras, 10-40 cm alt. Folhas dísticas, com bainha ligulada; lâmina 3-7

x 0,1 cm, linear-lanceolada, ápice atenuado, membranácea, margem plana, glabra; bainha 2-3 cm, glabra,
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lígula pubescente. Inflorescência terminal, panícula espiciforme, 8-15 cm, pedúnculos 1-2 cm, esparsamente
pubescentes, espiguetas sésseis, achatadas lateralmente, uni ou bifloras, antécios desprendendo-se junto
com as glumas, glumas membranáceas, aristadas, duas setas laterais em cada ramo antecial. Antécio, com
lema e pálea membranáceos, 3 estames livres, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, brancas, gineceu sincárpico,
estiletes livres, estigmas plumosos, ovário súpero, tricarpelar. Fruto cariopse ca. 2 mm, ovóide.

Distribuição. Ocorre desde os Estados Unidos até a Argentina e Uruguai. No Brasil ocorre no Rio
Grande do Norte, Bahia, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul, especialmente em
afloramentos rochosos (Filgueiras, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia: Iaçu: morro da Garrafa, 22/02/1997, E. Melo et al. 2066 (HUEFS); 21/06/1997,
F. França et al. 2298 (HUEFS).

19. Urochloa adspersa (Trin.) R.D.Webster, Syst. Bot. 13: 607. 1988. (Fig. 43P).
Erva anual 40-60 cm alt. Folhas dísticas, com bainha ligulada; lâmina 5-10 x 0,5-1,5 cm, lanceolada ou

linear-lanceolada, ápice atenuado, membranácea, margem plana, pubescente; bainha 5-7 cm, glabra ou
pubescente, lígula sem tricomas. Inflorescência paniculada, 10-40 cm, pedúnculos longos 20-40 cm,
esparsamente pubescentes, espiguetas pediceladas, apiculadas, achatadas dorsalmente, bifloras, antécios
desprendendo-se logo abaixo das glumas, glumas membranáceas. Antécio, com lema e pálea endurecidos, 3
estames livres, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, amarelas, gineceu sincárpico, estiletes livres, estigmas
plumosos, ovário súpero, bicarpelar. Fruto ca. 2 mm, oblongo-piramidal, envolto pelas glumas.

Distribuição. Sul dos Estados Unidos e Caribe. No Brasil ocorre na Bahia, Mato Grosso e Paraná
(Shirasuna & Oliveira, 2013).

Material examinado: Brasil. Bahia. Iaçu: morro da Garrafa, 22/02/1997, E. Melo et al. 2064 (HUEFS).

POLYGALACEAE
Efigênia de Melo

Chave para a identificação das espécies

1. Ervas, arbustos ou subarbustos. Flores brancas ou lilases
2. Folhas lineares ou filiformes ....................................................................... 3. Polygala trichosperma
2’. Folhas não lineares ou filiformes

3. Flores maiores que 1 cm compr. ............................................................... 2. Polygala spectabilis
3’. Flores menores que 1 cm compr.

4. Inflorescências racemosas com brácteas foliáceas escamiformes na base .... 4. Polygala sp.
4’. Inflorescências racemosas sem brácteas foliáceas na base ............. 1. Polygala decumbens

1’. Lianas ou artbustos escandentes. Flores lilases ............................................ 5. Securidaca diversifolia

1. Polygala decumbens A.W.Benn., Fl. bras. 13 (3): 15. 1874. (Fig. 44A).
Erva 15-80 cm alt.; ramos pubescentes, tricomas adpressos. Folhas alternas, simples, inteiras, com

estípulas; lâmina 2,5-4 x 0,3-1 cm, elíptico-lanceolada, ápice agudo, mucronado, base aguda, membranácea,
margem inteira, pubescente; pecíolo curto, 0,5-1 cm, glabro, estípulas filiformes. Inflorescência terminal,
racenosa, laxiflora, pedúnculos 1-1,5 cm, pedicelos 5 mm pubescentes, curvos, bractéolas lanceoladas, ca-
ducas. Flores pequenas, vistosas, lilases, 3-5 mm, bissexuadas, zigomorfas, diclamídeas, 2 sépalas, inferior
bidentada, persistentes, 5 pétalas, 2 laterais ungüiculadas, 2 superiores (dorsal) fusionadas, estandarte lilás,
10 estames fusionados, monadelfos anteras amarelas, bitecas, rimosas, dorsifixas, gineceu bicarpelar, estilete
curvo, estigma com um semicírculo de pelos logo abaixo da superfície, ovário súpero, bilocular, 2 óvuilos
pêndulos. Fruto 0,5 cm, cápsula bivalvar, valvas membranáceas, plano-achatadas, superfície lisa, envolta
pelo cálice persistente, sementes oblongas, pubescentes.

Distribuição. No Brasil ocorre nos estados de Roraima, Pará, Amazonas, Tocantins, Maranhão, Paraíba,
Bahia, Mato Grosso, Goiás (Marques, 1997; Marques & Peixoto, 2007; Coelho et al., 2008; Pastore et al.,
2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro do Leão, 26/10/1996, F. França et al. 1945 (HUEFS).
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2. Polygala spectabilis DC., Prodr. 1: 331. 1824. (Fig. 44B).
Erva ou arbusto, 1-1,5 m alt.; ramos escandentes, pubescentes. Folhas alternas, simples, inteiras, sem

estípulas; lâmina 4-6 x 1,5-2,5 cm, elíptica ou elíptico-lanceolada, ápice acuminado, base aguda ou atenuada,
membranácea, margem inteira, ligeiramente ondulada, glabra, pecíolo curto, 3-5 mm, pubescente, estípulas
ausentes. Inflorescência terminal, racenosa, laxiflora, pedúnculos 1-1,5 cm, pedicelos 0,5 cm, bractéolas
escamiformes. Flores brancas, 1,5-2 cm, bissexuadas, zigomorfas, diclamídeas, 5 sépalas, 3 externas livres,
2 internas, maiores e petalóides, corola com 5 pétalas, 2 externas rudimentares ou ausentes, 2 internas e
uma central carenada, ungüiculada, cobrindo os órgãos reprodutores, modificada em labelo, com ápice
fimbriado, 10 estames, filetes ligados formando um tubo, excluso, adnado às pétalas, anteras bitecas, poricidas,
basifixas, gineceu bicarpelar, estilete curto, estigma lamelado, ovário súpero, bilocular, um óvulo por lóculo,
placentação apical. Fruto 0,3 cm, cápsula bivalvar, valvas membranáceas, superfície lisa, envolta pelo cálice
persistente, sementes oblongas ou fusiformes, com um tufo de pelos na base.

Distribuição. Ocorre na Venezuela, Guiana Francesa, Peru, Bolíva e Brasil, nos estados do Amazo-
nas, Pará, Amapá, Acre, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Bahia, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro
(Pastore et al., 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Iaçu: morro do Coité/Navio, 24/05/1997, E. Melo et al. 2168 (HUEFS).

3. Polygala trichosperma Jacq., Enum Pl. 1760. (Fig. 44C).
Erva 20-40 cm alt.; ramos pubérulos. Folhas alternas, simples, inteiras, sem estípulas; lâmina 1-1,5 x

0,1-0,2 cm, linear ou filiforme, ápice agudo, base aguda, membranácea, margem inteira, glabra, com duas
séries de glândulas no 1/3 apical da lâmina; pecíolo nulo, estípulas ausentes. Inflorescência terminal, racemosa,
densiflora, pedúnculos 1-1,5 cm, pedicelos 0,5 cm, bractéolas ausentes. Flores pequenas, pouco vistosas,
branco-esverdeadas, ou lilases, 3-5 mm, bissexuadas, zigomorfas, diclamídeas, 5 sépalas, 3 externas livres,
2 internas, maiores e petalóides, 5 pétalas, 2 laterais externas rudimentares, 2 internas e uma central carenada,
ungüiculada, cobrindo os órgãos reprodutores, modificada em labelo, fimbriado, 10 estames, filetes ligados
formando uma bainha, inclusos, anteras bitecas, rimosas, basifixas, gineceu bicarpelar, estilete curto, estig-
ma lamelado, ovário súpero, bilocular, um óvulo por lóculo, placentação apical. Fruto 0,3 cm, cápsula bivalvar,
valvas membranáceas, superfície lisa, envolta pelo cálice persistente, sementes oblongas ou fusiformes,
com um tufo de pelos na base.

Distribuição. No Brasil ocorre nos estados de Roraima, Amapá, Pará, Amazonas, Tocantins, Rondonia,
Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Alagoas e Sergipe (Pastore et
al., 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itaberaba. Morro Itibiraba, 23/10/2005, E. Melo et al. 4147 (HUEFS).

4. Polygala sp.
Erva 15-80 cm alt.; ramos pubescentes, tricomas adpressos. Folhas alternas, simples, inteiras, com

estípulas; lâmina 2,5-4 x 0,3-1 cm, elíptico-lanceolada, ápice agudo, mucronado, base aguda, membranácea,
margem inteira, pubescente; pecíolo curto, 0,5-1 cm, glabro, estípulas filiformes. Inflorescência terminal,
racenosa, laxiflora, pedúnculos 1-1,5 cm, pedicelos 5 mm pubescentes, curvos, brácteas foliáceas na base
do pedúnculo, bractéolas lanceoladas, caducas. Flores pequenas, vistosas, lilases, 3-5 mm, bissexuadas,
zigomorfas, diclamídeas, 2 sépalas, inferior bidentada, persistentes, 5 pétalas, 2 laterais ungüiculadas, 2
superiores (dorsal) fusionadas, estandarte lilás, 10 estames fusionados, monadelfos anteras amarelas, bitecas,
rimosas, dorsifixas, gineceu bicarpelar, estilete curvo, estigma com um semicírculo de pelos logo abaixo da
superfície, ovário súpero, bilocular, 2 óvuilos pêndulos. Fruto 0,5 cm, cápsula bivalvar, valvas membranáceas,
plano-achatadas, superfície lisa, envolta pelo cálice persistente, sementes oblongas, pubescentes.

Distribuição. Até o momento, encontrada em Milagres, Bahia.
Material examinado: Brasil. Bahia. Milagres: morro São Cristóvão, 13/03/2005, F. França et al. 5166 (HUEFS).

5. Securidaca diversifolia (L.) S.F.Blake, Contr. Gray Herb. 47: 15. 1916. (Fig. 44C).
Arbusto escandente ou liana; ramos glabros ou pubérulos, com tricomas esparsos. Folhas alternas,

simples, inteiras, sem estípulas; lâmina 5-8 x 2-4 cm, elíptico-lanceolada ou oval-lanceolada, ápice agudo ou
obtuso, base aguda, obtusa ou arredondada, cartácea ou subcoriácea, margem inteira, glabra na face adaxial
e pubérula na abaxial, tricomas adpressos; pecíolo 0,5-1 cm, glabro ou pubérulo, com duas glândulas laterais
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no ápice. Inflorescência terminal e lateral, racemos simples ou bifurcados, ca. 3-4,5 cm, laxifloros, pedúnculos
1-2 cm, raque com duas glândulas cilíndricas laterais na base do pedicelo, pedicelos ca. 5 mm, pubérulos,
bractéolas lanceoladas, caducas ou persistentes. Flores vistosas, lilases, 1-1,5 cm, bissexuadas, zigomorfas,
diclamídeas, sépalas desiguais, pétalas 5 pétalas ungüiculadas, desiguais, ciliadas na base, laterais pubérulas
internamente, carena cristada, 10 estames, filetes fusionados formando uma bainha monadelfa, pubescente
internamente, anteras amarelas, bitecas, poricidas, basifixas; gineceu bicarpelar, estilete lateral curvo, estig-
ma bilobado, ovário súpero, bilocular, giboso, piloso no ápice, 1 óvulo por lóculo, pêndulos. Fruto 3-5 cm,
sâmara unialada, núcleo seminífero basal, tuberculado, sementes membranáceas.

Distribuição. América do Norte, América Central e América do Sul. No Brasil, encontra-se nos
estados de Roraima, Amapá, Pará, Amazonas, Rondônia, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte,
Paraíba, Pernambuco, Bahia, Alagoas, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Espírito
Santo, Rio de Janeiro e Paraná (Pastore et al., 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Iaçu: morro do Coité/Navio, 28/09/1997, E. Melo et al. 2264 (HUEFS). Itatim:
morro das Tocas, 14/10/1995, F. França et al. 1377, 1398 (HUEFS); 25/11/1995, F. França et al. 1447a (HUEFS); 26/
11/1995, F. França et al.1484 (HUEFS); morro da Quixaba, 15/12/1996, E. Melo et al. 1915 (HUEFS); morro Pé de
Serra, 15/03/1997, F. França et al. 2125 (HUEFS).

POLYGONACEAE
Efigênia de Melo

Chave de identificação para as espécies

1. Flores pentâmeras. Perianto frutífero crasso, carnoso
2. Perianto frutífero globoso, lobos não acrescentes .................................. 2. Coccoloba schwackeana
2’. Perianto frutífero oval, lobos acrescentes ......................................................1. Coccoloba alnifolia

1’. Flores trímeras. Perianto frutífero membranáceo, seco
3. Tubo do perianto frutífero aberto até quase a base, expondo o totalmente o pericarpo.......................
............................................................................................................................ 4. Ruprechtia laxiflora
3’. Tubo do perianto frutífero fechado até a metade, encobrindo totalmente o pericarpo .......................
.............................................................................................................................. 3. Ruprechtia apetala

1. Coccoloba alnifolia Casar., Nov. Stirp. Bras. 8: 71. 1844. (Fig. 44E).
Arbusto ou árvore até 20 m alt., ramos glabros, medula maciça. Folhas simples, alternas, inteiras, com

estípulas concrescidas (ócreas); lâmina 6-40 x 4-30 cm, oboval a subarredondada, ápice curto-acuminado
ou arredondado, base obtusa, arredondada ou subcordada, margem revoluta, coriácea, face adaxial glabra,
abaxial pubérula; ócreas 1-2 cm, glabras ou pubérulas, coriáceas, base persistente; pecíolo 0,5-1,5 cm,
glabro ou pubérulo, articulado na base ou acima da base da ócrea. Inflorescêncial terminal, tirsos simples,
densifloros, 10-30 cm, raque pubérula; pedicelos 1-2 mm, glabros, inclusos nas ocréolas; brácteas e ocréolas
ca. 1 mm, glabras ou pubérulas. Flores branco-esverdeadas, 1,5-2,5 mm, actinomorfas, pentâmeras, perianto
tepalóide, tépalas fusionadas, 8 estames epitépalos, exclusos, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, gineceu
sincárpico, tricarpelar, estiletes ligados até a metade, estigmas capitados, ovário súpero, unilocular, um óvu-
lo, placentação basal. Fruto carnoso, 3-5 mm, perianto frutífero elíptico ou oval, coriáceo, glabro, bordos
livres acrescentes; pericarpo trígono-ovalado, ápice cônico.

Distribuição. Ocorre exclusivamente no Brasil, nos estados da Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Bahia,
Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, em Caatinga, Mata Atlântica e Cerrado (Melo & França,
2006; Melo, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: inselbergue do Km 4, 04/06/1994, E. Melo et al. s.n., estéril
(HUEFS). Material adicional: Brasil. Bahia. Andaraí: rio Santo Antônio, 5/IV/1996, F. França et al. 1585 (HUEFS).

2. Coccoloba schwackeana Lindau, Bot. Jahrb. 13: 200. 1890. (Fig. 44F).
Arbusto ereto ou arvoreta até 4 m alt.; ramos glabros, medula maciça. Folhas alternas, simples,
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inteiras, com estípulas concrescidas (ócreas); lâmina 3,5-12 x 2,5-9 cm, oboval, ápice arredondado abrupto-
acuminado ou obtuso, base cordada, subcordada ou arredondada, margem plana, coriácea, face adaxial
glabra, abaxial glabra, glabrescente ou pubescente; ócreas 3-5 mm, coriáceas, pubescentes, borda oblíquo-
truncada; pecíolo 3-5 mm, glabro ou pubescente, articulado, inserido acima da base da ócrea. Inflorescência
terminal, tirsos simples, laxifloros, 5-10 cm, raque glabra ou pubérula; pedúnculos 2-3 mm, exclusos, brácteas
e ocréolas 0,2-0,3 mm, coriáceas, pubérulas. Flores branco-esverdeadas, 2-3 mm, actinomorfas, pentâmeras,
perianto tepalóide, tépalas fusionadas na base, 8 estames epitépalos exclusos, anteras bitecas, rimosas,
dorsifixas, gineceu sincárpico, tricarpelar, estiletes ligados até a metade, estigmas capitados, ovário súpero,
unilocular, um óvulo, placentação basal. Fruto carnoso, 4-6 mm, perianto frutífero oval ou subgloboso, coriáceo,
glabro, bordos livres não acrescentes, pericarpo obovóide, ligeiramente sulcado, ápice obtuso.

Distribuição. Endêmica da Caatinga, nos estados da Bahia e Minas Gerais, ocorrendo principalmente
em áreas florestadas (Melo & França, 2006; Melo, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: inselbergue do km 4, 04/06/1994, E. Melo et al. 1100
(HUEFS). Itatim: morro do Agenor, 21/02/1995, E. Melo et al. 1639 (HUEFS); 29/09/1996, F. França et al. 1860
(HUEFS); morro da Quixaba, 14/12/1996, E. Melo et al. 1864 (HUEFS).

3. Ruprechtia apetala Wedd., Ann. Sci. Nat. Sér. 3. 13:268. 1849. (Fig. 44G).
Árvore ou arbusto de 3,5-8 m alt.; ramos glabros. Folhas alternas, simples, inteiras, com estípulas

concrescidas (ócreas); lâmina 4,5-12 x 2,5-7,5 cm, elíptica a elíptico-lanceoladas, coriácea a subcoriácea,
ápice obtuso a arredondado, raramente subacuminado, base aguda, obtusa ou arredondada, margem plano-
ondulada, face adaxial esparsamente pubescente, abaxial pubescente; ócrea caduca; pecíolo 0,3-1 cm.
Inflorescência terminal, tirsos compostos, densifloros, raque densamente pubescente, brácteas e ocréolas
coriáceas, pubescentes. Flores pequenas, pouco vistosas, branco-amareladas, 1-2 mm, unissexuadas,
actinomorfas, trímeras, flores masculinas com 6 tépalas ligadas na base, 9 estames epitépalos, exclusos,
anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, flores femininas com 3 sépalas ligadas na base, persistentes, 3 pétalas
reduzidas, rudimentares, hipanto sepalóide, gineceu sincárpico, tricarpelar, estiletes parcialmente ligados,
estigmas lobados, ovário súpero, unilocular, um óvulo, placentação basal. Fruto seco pseudosâmara, perianto
frutífero 2-3 cm, tubo 7 mm, aberto acima de 2/3, externamente pubescentes, alas espatuladas, 2-2,6 x 5-8
mm, esparsamente pubescentes, pericarpo tricostado, liso, glabro.

Distribuição. Habita as zonas secas da Argentina, Sul da Bolívia e Brasil, nos estados do Rio Grande
do Norte, Pernambuco e Bahia, em Caatinga (Pendry, 2004;  Melo & França, 2006; Melo, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro Laje Preta, 12/03/2005, E. Melo et al. s.n., estéril (HUEFS).
Material adicional: Brasil. Bahia. Morro do Chapéu: Gruta dos Brejões, 11º00’46"S, 41º25’58"W, 16/XI/1999, E.
Melo et al. 3104 (ALCB, HUEFS).

4. Ruprechtia laxiflora Meisn., in Mart., Fl. bras. 5 (1): 56. 1855. (Fig. 44H).
Árvore até 20 m alt.; ramos glabros ou pubérulos. Folhas alternas, simples, inteiras, com estípulas

concrescidas (ócreas); lâmina 3-6 x 1,5-3,5 cm, elíptica ou elíptico-lanceolada, ápice obtuso a arredondado,
raramente subacuminado, base aguda, obtusa ou arredondada, cartácea a subcoriácea, margem plano-
ondulada, face adaxial glabrescente, abaxial pubescente ou glabrescente; ócrea caduca; pecíolo 0,3-1 cm,
glabro. Inflorescência terminal, tirsos compostos, densifloros, ocréolas membranáceas, pubescentes, raque
pubescente. Flores pequenas, pouco vistosas, branco-amareladas, 1-2 mm, unissexuadas, actinomorfas,
trímeras, flores masculinas com 6 tépalas ligadas na base, 9 estames epitépalos, anteras rimosas, dorsifixas,
flores femininas com 3 sépalas ligadas na base, persistentes, 3 pétalas reduzidas, rudimentares, hipanto
sepalóide, gineceu sincárpico, estiletes parcialmente ligados, estigmas lobados, ovário súpero, unilocular, um
óvulo, placentação basal. Fruto pseudosâmara, perianto frutífero 2-3 cm, tubo aberto até próximo à base,
glabro ou pubérulo, alas espatuladas, 2-2,6 x 5-8 mm, esparsamente pubescente, pericarpo 3-5 mm, tricostado,
pubescência esparsa.

Distribuição. Sudeste do Brasil, Sul do Paraguai, Nordeste da Argentina e Norte do Uruguai. No
Brasil, ocorre em Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de
Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul (Melo & França, 2006; Melo, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro das Tocas, 27/01/1996, F. França et al. 1492 (HUEFS); morro do
Agenor, 28/01/1996, F. França et al. 1544 (HUEFS); 25/02/1996, E. Melo et al. 1502 (HUEFS).
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PORTULACACEAE

Alexa Paes Coelho & Efigênia de Melo

Chave para a identificação das espécies

1. Folhas geralmente com tricomas axilares esbranquiçados. Flor com ovário ínfero. Fruto pixídio (cápsula
operculada)

2. Folhas oblongo-lanceoladas, planas. Botão floral com sépalas levemente carenadas. Fruto com ala
membranácea, sementes com papilas piramidais ........................................... 3. Portulaca umbraticola
2’. Folhas lineares, linear-lanceoladas, cilíndricas a semi-cilíndricas. Folhas e sépalas glabras. Caule não
lignificado, tricomas axilares multiseriados

3. Caule ereto, folhas caducas, tricomas esbranquiçados persistentes .............. 1. Portulaca elatior
3’. Caule prostrado, folhas persistentes, tricomas axilares multiseriados esbranquiçados. Flores
pequenas. Fruto com pedicelo maior que 1 mm.......................................... 2. Portulaca halimoides

1’. Folhas geralmente sem tricomas axilares esbranquiçados. Flor com ovário súpero. Fruto cápsula trivalvar
4. Inflorescência com pedúnculos cilíndricos. Sépalas decíduas na frutificação ......................................
........................................................................................................................... 4. Talinum paniculatum
4’. Inflorescência com pedúnculos triangulares. Sépalas persistentes na frutificação .............................
............................................................................................................................  5. Talinum triangulare

1. Portulaca elatior Mart. ex Rohrb.,  in Mart. Fl. bras. 14 (2): 302. 1872. (Fig. 44I).
Erva ereta 20-50 cm alt. ramos nodosos, nós pubescentes. Folhas simples, alternas, inteiras, sem

estípulas; lâmina 10-20 x 0,5-1 cm, linear-lanceolado, ápice agudo ou obtuso, base atenuada, semi-crassa,
margem lisa, glabra em ambas as faces, caduca; pecíolo curto ou ausente, 1,5-2 mm, glabro. Inflorescência
terminal, cimosa, 3-8 flores, laxiflora, brácteas involucrais foliáceas, linear-lanceoladas, glabras, pedúnculos
ausentes, pedicelos ausentes, brácteas florais escamiformes. Flores amarelas ou brancas, 0,5-1,5 cm,
actinomorfas, pentâmeras, perianto diclamídeo, 5 sépalas livres, 5 pétalas livres, 10-15 estames unidos na
base e adnados à base da corola, inclusos, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, gineceu sincárpico, estilete
único, estigma multifido, ovário ínfero, unilocular, muitos óvulos, placentação basal. Fruto cápsula 3,5-5 mm,
ovóide, superfície lisa, opérculo com ápice diminuto piramidal, sementes semi-esféricas, negras, papilosas.

Distribuição. Desde as Antilhas até o Brasil, sendo amplamente nos estados de Pará, Acre, Rondônia,
Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Alagoas, Sergipe, Goiás, Minas
Gerais, Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro, principalmente em áreas degradadas (Coelho, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro do Agenor, 17/12/1995, E. Melo et al. 1422 (HUEFS); 17/12/1995,
E. Melo et al. 1424 (HUEFS); morro das Tocas, 08/11/1995, E. Melo et al. 1365, 1367 (HUEFS); morro Pedra
Grande, 09/04/2005, M.F.B. Lins Silva et al. 10 (HUEFS). Itaberaba: morro Itibiraba, 04/05/2005, E. Melo et al.
3871 (HUEFS).

2. Portulaca halimoides L. Sp. Pl., ed. 2: 639. 1762. (Fig. 44J).
Erva prostada 5-20 cm alt. ramos nodosos, nós pubescentes. Folhas simples, verticiladas, inteiras,

sem estípulas; lâmina 4-8 x 1-1,5 mm, linear-lanceolado ou oblongo-cilíndrico, ápice agudo ou obtuso-arre-
dondado, base obtuso-arredondada, crassa, margem lisa, com bordo esbranquiçado, glabra, persistente ou
caduca; pecíolo curto ou ausente, 3-8 mm, glabro. Inflorescência terminal, cimosa, 2-6 flores, laxiflora,
brácteas involucrais foliáceas, linear-lanceoladas, glabras, pedúnculos ausentes, pedicelos curtos, ca. 2 mm,
brácteas florais nãi vistas. Flores brancas, amarelas ou rosadas, 0,3-0,5 mm, actinomorfas, pentâmeras,
perianto diclamídeo, 5 sépalas livres, 5 pétalas livres, 6-12 estames unidos na base e adnados à base da
corola, inclusos, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, gineceu sincárpico, estilete único, estigma multifido,
ovário ínfero, unilocular, muitos óvulos, placentação basal. Fruto 2-3 mm, cápsula cilíndrica, superfície lisa,
opérculo com ápice cônico, sementes semi-esféricas, negras, papilosas.

Distribuição. Ocorre em todo o continente americano, desde os Estados Unidos até o Brasil, sendo
amplamente distribuída nos estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Alagoas,
Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás (Coelho & Giulietti, 2006; Coelho, 2012).
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Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: inselbergue Monte Alto, 12/08/2003, A.C. Pereira et al. 21
(HUEFS). Itatim: morro do Agenor, 17/12/1995, E. Melo et al. 1420 (HUEFS); morro das Tocas, 24/02/1996, E.
Melo et al. 1467 (HUEFS); 20/04/1996, F. França et al. 1611 (HUEFS); morro do Bastião, 25/01/1997, E. Melo et
al. 1957 (HUEFS); morro da Quixaba, 20/07/1996, F. França et al. 2347 (HUEFS).

3. Portulaca umbraticola Kunth,  in H.B.K., Nov. Gen. Sp. 6: 58. 1823. (Fig. 44K).
Erva ereta 15-30 cm alt. Caule muito ramificado, ramos nodosos, nós pubescentes, lanosos. Folhas

simples, verticiladas, inteiras, sem estípulas; lâmina 2-3,5 x 1-1,5 mm, oblanceolada a espatulada, ápice
agudo, base obtuso-arredondada, crassa, margem lisa com bordo esbranquiçado, glabra, persistente; pecíolo
curto ou ausente, 1-2 mm, glabro. Inflorescência terminal, cimosa, laxiflora, brácteas involucrais foliáceas,
linear-lanceoladas, glabras, pedúnculos ausentes, pedicelos ausentes, brácteas florais não vistas. Flores
amarelas ou rosadas, 1-1,5 cm, actinomorfas, pentâmeras, perianto diclamídeo, 5 sépalas livres, 5 pétalas
livres, 15-25 estames livres, exclusos, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, gineceu sincárpico, estilete único,
estigma multifido, ovário ínfero, unilocular, muitos óvulos, placentação basal. Fruto 2-4 mm, cápsula cilíndri-
ca, base expandida, superfície lisa, opérculo com ápice cônico, sementes semi-esféricas, negras, papilosas.

Distribuição. Amplamente distribuída em todo o continente americano. No Brasil, ocorre no Maranhão,
Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Alagoas, Sergipe, Mato Grosso, Goiás,
Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa
Catarina e Rio Grande do Sul, em Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica, nos mais variados ambientes, sendo
considerada invasora de culturas (Coelho & Giulietti, 2006; Coelho, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro do Agenor, 17/12/1995, E. Melo et al. 1423 (HUEFS).

4. Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 2: 219. 1791. (Fig. 44L).
Erva anual, ereta 0,5-1 m alt., ramos glabros. Folhas simples, alternas, inteiras, sem estípulas; lâmina

3-10 x 1,5-3,5 cm, elíptica ou obovado-lanceolada, ápice agudo a arredondado, base aguda ou atenuada,
crassa, margem lisa, glabra, persistente; pecíolo curto ou ausente, 1-2 mm, glabro. Inflorescência terminal,
cimeira dicasial paniculada, laxiflora, pedúnculos 10-25 cm, cilíndricos, brácteas escamiformes, glabras,
pedicelos 2-3 mm. Flores rosadas ou lilases, ca. 5 mm, actinomorfas, pentâmeras, perianto diclamídeo, 2
sépalas livres, 5 pétalas livres, 10-15 estames livres, exclusos, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, gineceu
sincárpico, estilete único, estigma tripartido, ovário súpero, unilocular, muitos óvulos, placentação central
livre. Fruto 2-5 mm, cápsula globosa, trivalvar, valvas membranáceas, sementes esféricas, muricadas.

Distribuição. Espécie originária da América Central e da costa oeste da América do Sul, ocorrendo
desde o sul dos Estados Unidos até a Argentina. No Brasil ocorre no Pará, Amazonas, Acre, Rondônia,
Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Alagoas, Sergipe, Mato Gros-
so, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa
Catarina e Rio Grande do Sul, principalmente em ambientes degradados (Coelho & Giulietti, 2006; Coelho,
2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: inselbergue Monte Alto, 05/05/2005, A.P.L. Couto et al. 61
(HUEFS); 14/09/2004, S.F. Conceição et al. 13 (HUEFS). Itatim: morro das Tocas, 27/01/1996, F. França et al. 1499
(HUEFS); morro Pedra Grande, 09/04/2005, M.F.B. Lins Silva et al. 5 (HUEFS).

5. Talinum triangulare (Jacq.) Willd., Sp. Pl. 2: 862. 1800. (Fig. 44M).
Erva anual, ereta 15-60 cm alt., ramos glabros. Folhas simples, alternas, inteiras, sem estípulas; lâmi-

na 2-10 x 1,5-4 cm, obovado-lanceolada, ápice obtuso ou emarginado, base cuneada ou atenuada, crassa,
margem lisa, glabra, persistente; pecíolo curto ou ausente, 1-1,5 mm, glabro. Inflorescência terminal, cimei-
ra monocasial paniculada, laxiflora, pedúnculos 2-10 cm, triangulares, brácteas escamiformes, glabras,
pedicelos 0,5-1 cm. Flores rosadas ou lilases, ca. 5-8 mm, actinomorfas, pentâmeras, perianto diclamídeo, 2
sépalas livres, 5 pétalas livres, 20-40 estames livres, exclusos, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, gineceu
sincárpico, tricarpelar, estilete único, estigma tripartido, ovário súpero, unilocular, muitos óvulos, placentação
central livre. Fruto 2-5 mm, cápsula globosa, trivalvar, valvas membranáceas, sementes esféricas, muricadas.

Distribuição. Espécie originária do continente americano, ocorrendo esparsamente em todo o Brasil,
no Amazonas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais,
São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná (Coelho & Giulietti, 2006; Coelho, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro da Quixaba, 15/12/1996, E. Melo et al. 1917 (HUEFS).
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RHAMNACEAE
Efigênia de Melo

1. Ziziphus joazeiro Mart.,  in Reise Bras. 2: 581. 1828. (Fig. 44N-O).
Árvore 2-10 m alt.; ramos flexuosos, pubescentes, com espinhos. Folhas alternas, simples, inteiras,

sem estípulas; lâmina 5-10 x 2,5-5 cm, elíptica, ápice obtuso, base obtusa, arredondada ou subtruncada,
cartácea ou subcoriácea, margem serreada, glabra na face adaxial, pubéruloa ou pubescente na abaxial;
pecíolo curto, 0,3-0,5 cm, glabro ou pubérulo, estípulas lanceoladas, pubescentes. Inflorescência axilar,
fasciculada, densiflora, pedúnculos ausentes, pedicelos subnulos, brácteas inconspícua. Flores amarelas ou
amarelo-esverdeadas, 3-6 mm, bissexuadas, diclamídeas, actinomorfas, 5 sépalas livres, 5 pétalas livres, 5
estames, filetes livres inclusos, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, gineceu sincárpico, tricarpelar, 3 estiletes
parcialmente ligados, estigmas capitados, ovário súpero, trilocular, um óvulo por lóculo, placentação axial.
Fruto 1-1,5 cm, drupa globosa, glabra, sementes rugosas, sementes achatadas.

Distribuição. Endêmica da região semiárida nordestina, nos estados de Bahia, Ceará, Maranhão,
Paraíba, Pernambuco, Piauí e Sergipe, em áreas de Caatinga (Lima, 2000).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: Monte Alto, 16/09/2003, P.L. Ribeiro et al. 83 (HUEFS); 05/
05/2005, A.P.L. Couto et al. 62 (HUEFS). Itatim: morro das Tocas, 16/12/1995, E. Melo et al. 1381 (HUEFS); morro
do Agenor, 31/03/1996, E. Melo et al. 1563 (HUEFS); morro do Leão, 27/10/1996, F. França et al. 1965 (HUEFS).

RUBIACEAE
Efigênia de Melo

Chave de identificação para as espécies

1. Trepadeira volúvel. Flores vermelhas .................................................................. 11. Manettia cordifolia
1’. Erva, subarbusto, arbusto ou árvore. Flores brancas, lilases ou azuis

2. Erva, subarbusto ou arbusto com até 1 metro de altura
3. Inflorescências em glomérulos. Um óvulo em cada lóculo do ovário

4. Glomérulos axilares não involucrados. Fruto esquizocárpico. Sulco ventral da semente coberto
pelo estrofíolo ............................................................................................... 7. Diodella apiculata
4’. Glomérulos involucrados. Fruto deiscente

5. Cápsula com deiscência longitudinal. Valvas unidas na base. Sementes não lobadas em cruz,
face dorsal convexa e face ventral plana, com sulco mediano longitudinal, sem estrofíolo. ......
..............................................................................................................  2. Borreria verticillata
5’. Cápsula com deiscência transversal circuncisa. Valvas separadas em duas porções, uma
opercular e outra não, sementes 4 lobadas, lobos em forma de cruz

6. Folhas opostas ..................................................................... 14. Mitracarpus longicalyx
6’. Folhas verticiladas

7. Ramos cilíndricos ................................................... 15. Mitracarpus salzmannianus
7’. Ramos quadrangulares

8. Ramos glabros. Corola 3,5-6 mm ................................. 12. Mitracarpus frigidus
8’. Ramos pubescentes. Corola 2-3 mm ..............................13. Mitracarpus hirtus

3’. Inflorescência cimosa. Ovário com muitos óvulos em cada lóculo. Fruto cápsula septicida com
ápice excluso ............................................................................................. 10. Leptoscela ruellioides

2’. Árvores, arbustos ou arvoretas com mais de 1 metro de altura
9. Cálice tão longo quanto o tubo da corola, ovário unilocular ou falsamente unilocular, óvulo com
placentação basal. Fruto não drupáceo, semente horizontal ....................... 8. Faramea hyacinthina
9’. Cálice mais curto que o tubo da corola. Fruto drupa, com 2 pirênios

10. Frutos maduros brancos .............................................................................3. Chiococca alba
10’. Frutos maduros não brancos
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11. Ramos armados. Cálice com bordo lobado ou fendido, com mais de 1,5 mm, estames presos
na fauce da corola, ovário com 2 lóculos, óvulos bisseriados .................... 16. Randia armata
11’. Ramos não armados. Cálice com bordo truncado ou denteado, com até 1,5 mm, estames
não presos a fauce da corola, ovário com 4-5 lóculos, óvulos multisseriados

12. Pedicelos até 1 mm. Flores branco-rosadas ..........................  5. Cordiera aff. sessilis
12’. Pedicelos 1-5 mm. Flores branco-amareladas .............................. 4. Cordiera rigida

13. Ovário com até 4 óvulos em cada lóculo............................... 1. Alseis floribunda
13’. Ovário com mais de 4 óvulos por lóculo. Fruto baga, drupa ou cápsula

14. Flores com até 1 cm. Cálice truncado, corola 5 lobada, estilete indiviso. Fruto
globoso urceolado ................................................................  9. Guettarda angelica
14’. Flores com mais de 1 cm. Cálice não truncado, corola 4-5 lobada, estilete bilobado

15. Fruto baga globosa, sementes não aladas ............... 17. Tocoyena formosa
15’. Fruto cápsula comprimida, sementes com ala circular ................................
....................................................................................... 6. Coutarea hexandra

1. Alseis floribunda Schott,  in Spreng., Syst. Veg. 4 (2): 404. 1927. (Fig. 45A).
Árvore 3-5 m alt.; ramos glabros. Folhas opostas, inteiras, com estípulas; lâmina 8-20 x 4-8 cm,

oblono-lanceolada ou elíptico-lanceolada, ápice agudo ou obtuso, base aguda, atenuada ou cuneada, mar-
gem inteira, cartácea, esparsamente pubescente na face adaxial, abaxial com pubescência concentrada nas
nervuras; pecíolo 1-2 cm, esparsamete pubescente; estípulas reduzidas a um anel paleáceo, glabra.
Inflorescência em panículas, densifloras, pedúnculos 1,5-3 cm, pubescente, brácteas escamiformes, cadu-
cas. Flores sésseis, ca. 5 mm, branco-esverdeadas, cálice gamossépalo, 6-partido, dentes agudos, corola
gamopétala, 6-denteada, glabra, com um anel de tricomas na borda interna, androceu com 6 estames isodínamos,
filetes livres, barbados na base, não epipétalos, excluosos, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, gineceu com
estilete bífido, glabro, estigmas punctiformes, ovário ínfero, bilocular, pubescente, óvulos 1 por carpelo,
placentação axial. Fruto 1-1,5, obpiramidal, glabro, sementes não vistas.

Distribuição. No Brasil ocorre no Ceará, Bahia, Alagoas, Sergipe, Minas Gerais, Espírito Santo, São
Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina, em Amazônia, Caatinga e Mata Atlântica (Pereira-Moura,
2001; Barbosa et al. 2012).

Material examinado: Brasil, Bahia. Itatim: morro das Tocas, 22/12/2010, E. Melo et al. 8265 (HUEFS).

2. Borreria verticillata (L.) G.Mey., Prim. Fl. Esseq. : 83. 1818. (Fig. 45B).
Erva ereta, 30-60 cm alt.; ramos quadrangulares, glabros. Folhas opostas, inteiras simples, estípulas

truncadas, com longos tricomas; lâmina 1-2,5 x 0,3-0,5 cm, lanceolada, ápice agudo, base truncada,
membranácea, glabra, margem inteira, com tricomas hialinos sobre a nervura principal e margens; pecíolo
ausente. Inflorescência terminal e subterminal, glomérulos 1-1,5 cm diâmetro, densifloros, pedúnculo ausen-
te, pedicelos ausentes, brácteas involucrais semelhante a folhas, bractéolas ausentes; estípulas truncadas,
com longos pelos. Flores brancas, terâmeras, 3-4 mm, 2 sépalas desenvolvidas, 2 atrofiadas, tubo cônico,
glabro, corola tubulosa, tubo cilíndrico, glabro, estames inclusos, filetes curtos, círculo de pelos hialinos na
base dos filetes, anteras dorsifxas; gineceu bicarpelar, estilete glabro, indiviso, ovário ínfero, bilocular, estig-
ma discretamente bilobado, um óvulo por lóculo, placentação apical. Fruto 3-4 mm, cápsula com deiscência
longitudinal, valvas unidas na base, semente com face dorsal convexa e face ventral plana, com sulco
mediano longitudinal, não coberto por estrofíolo.

Distribuição. Oeste da África, Antilhas, América Central e América do Sul. No Brasil ocorre em
Roraima, Pará, Amazonas, Rondônia, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco,
Bahia, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná,
Santa Catarina e Rio Grande do Sul, em Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica, em áreas degrada-
das (Bacigalupo & Cabral, 2007; Cabral & Salas, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: inselbergue Monte Alto, P.L. Ribeiro et al. 67 (HUEFS).

3.Chiococca alba (L.) Hitchc., Rep. Missouri Bot. Gard. 4: 94. 1893. (Fig. 45C).
Arbusto 1-2 m alt.; ramos glabros ou pubérulos. Folhas opostas, com estípulas interpeciolares; lâmina

3-6 x 1,5-4 cm, oval-lanceolada, ápice agudo, base obtusa ou arredondada, membranácea, margem inteira,
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pubescente na face abaxial; pecíolo curto, 2-3 mm, pubescente; estípulas 2-3 mm, inteiras, triangulares,
pubérulas. Inflorescência axilar, racemosa, laxiflora, 1,5-2,5 cm, pedúnculos pubescentes, pedicelos curtos
1-5 mm, bracteolas ca. 1 mm, pubescente. Flores branco-amareladas, 0,5-1 cm, 5 sépalas conadas, tubo
subulado, pubescente, persistente, 5 pétalas conadas, corola infundibuliforme, pubérula externamente, 5
estames isodínamos, presos na base do tubo, inclusos, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, gineceu com
estilete inteiro, excluso, estigma punctiforme, ovário ínfero, bilocular, uniovulado, placentação apical. Fruto
0,5-1 cm, drupa orbicular, comprimida lateralmente, pirênios livres, comprimidos, lisos, sementes aderidas.

Distribuição. Amplamente distribuída no Brasil, no Acre, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco,
Bahia, Alagoas, Sergipe, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de
Janeiro e Paraná, em Mata Atlântica, Caatinga e Cerrado, em borda de matas (Jardim, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Iaçu: morro do Coité/Navio, E. Melo et al. 2172 (HUEFS). Itatim: morro Pe de
Serra, E. Melo et al. 2058 (HUEFS); morro do Bastião, E. Melo et al. 1964 (HUEFS).

4. Cordiera rigida (K.Schum.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 1: 279. 1891. (Fig. 4D).
Arbusto 1,5-5 m alt.; ramos glabros ou pubérulos. Folhas opostas, com estípulas interpeciolares;

lâmina 3-6 x 1,5-4 cm, oval-lanceolada, ápice agudo, base obtusa ou arredondada, membranácea, margem
inteira, pubescente na face abaxial; pecíolo curto, 2-3 mm, pubescente; estípulas 2-3 mm, inteiras, triangula-
res, pubérulas. Inflorescência axilar, racemosa, laxiflora, 1,5-2,5 cm, pedúnculos pubescentes, pedicelos
curtos 1-5 mm, bracteolas ca. 1 mm, pubescente. Flores branco-amareladas, 0,5-1 cm, 5 sépalas conadas,
tubo subulado, pubescente, persistente, 5 pétalas conadas, corola infundibuliforme, pubérula externamente,
5 estames isodínamos, presos na base do tubo, inclusos, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, gineceu com
estilete inteiro, excluso, estigma punctiforme, ovário ínfero, bicarpelar, bilocular, uniovulado, placentação
apical. Fruto 0,5-1 cm, drupa orbicular, comprimida lateralmente, pirênios livres, comprimidos, lisos, semen-
tes aderidas.

Distribuição. Espécie exclusiva do Brasil, ocorrendo em Pernambuco, Bahia e Minas Gerais, em
Caatinga e Cerrado (Pessoa & Zappi, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia: Iaçu: morro do Coité/Navio, 27/09/1997, E. Melo et al. 2256, 2271 (HUEFS);
26/10/1997, F. França et al. 2434 (HUEFS). Itatim: morro das Tocas, 14/10/1995, F. França et al. 1379 (HUEFS); 28/
09/1996, F. França et al. 1849 (HUEFS); morro do Agenor, 20/11/1995, F. França et al. 1478 (HUEFS); 20/07/1996,
F.França et al. 1718 (HUEFS); morro Pé de Serra, 25/10/1997, F. França et al. 2403, 2423 (HUEFS).

5. Cordiera aff. sessilis (Vell.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 1: 279. 1891.  (Fig. 45E).
Arbusto 1,5-3 m alt.; ramos glabros. Folhas opostas, com estípulas interpeciolares; lâmina 3,5-8 x 2-

4,5 cm, elíptica, ápice agudo ou obtuso, base obtusa, membranácea ou subcoriácea, margem inteira, glabra;
pecíolo curto, 2-3 mm, glabro; estípulas ca. 2 mm, ovais, 2 opostas as folhas, glabras ou pubérulas.
Inflorescência terminal, reduzida a uma flor. 1,5-2,5 cm, pedúnculos e pedicelos curtos ca. 1 mm, pubescente.
Flores branco-rosadas, 0,5-1 cm, 5 sépalas conadas, tubo subulado, pubescente, persistente, 5 pétalas conadas,
corola infundibuliforme, pubérula externamente, 5 estames isodínamos, presos na base do tubo, inclusos,
anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, gineceu com estilete inteiro, excluso, estigma punctiforme, ovário ínfero,
bilocular, 1 óvulo por lóculo, placentação apical. Fruto 0,5-1 cm, drupa orbicular, comprimida lateralmente,
pirênios livres, comprimidos, lisos, sementes aderidas.

Distribuição. No Brasil ocorre no Maranhão, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do
Sul, Minas Gerais e São Paulo (Pessoa & Zappi, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro das Tocas, 25/11/1995, F. França et al. 1437 (HUEFS); morro do
Agenor, 29/09/1996, F. França et al. 1861 (HUEFS); morro da Quixaba, 30/08/1997, F. França et al. 2337 (HUEFS);
morro da Torre, 10/11/1997, E. Melo et al. 1841 (HUEFS).

6. Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum., in Mart., Fl. bras. 6 (6): 196. 1889. (Fig. 45F-G).
Arbusto 2-5 m alt.; ramos glabros. Folhas opostas, com estípulas interpeciolares; lâmina 3-5 x 1,5-3

cm, oval ou elíptico-ovalada, ápice acuminado, base aguda ou atenuada, membranácea, margem inteira,
glabra; pecíolo curto, 0,5-1 cm, glabro; estípulas 2-3 mm, inteiras, triangulares, pubérulas. Inflorescência
axilar, fascículos laxifloros, pedúnculos ausentes, pedicelos curtos 2-5 mm, bractéolas ca. 1 mm, pubescentes.
Flores brancas ou branco-amareladas, 4-6,5 cm, 5 sépalas ligadas, cálice laciniado, tubo cilíndrico, glabro,
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persistente, 5 pétalas conadas, corola tubulosa, infundibuliforme, glabra, externamente, 5 estames isodínamos,
exclusos, presos na base do tubo, anteras bitecas, rimosas, basifixas, gineceu com estilete bipartido, excluso,
estigma punctiforme, ovário ínfero, bilocular, 1 óvulo por lóculo, placentação apical. Fruto 1-1,5 cm, cápsula
bivalvar, comprimida lateralmente, ápice apiculado, pintalgada com verrugas brancas, pirênios concrescidos,
comprimidos, lisos, sementes aderidas.

Distribuição. No Brasil ocorre nos estados de Roraima, Amapá, Pará, Amazonas, Acre, Rondônia,
Paraíba, Pernambuco, Bahia, Mato Grosso, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Espírito
Santo, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, em áreas de matas e borda de campos
(Macias, 2007a; Zappi et al. 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro do Agenor, E. Melo et al. 1486 (HUEFS); F. França et al. 1863
(HUEFS); E. Melo 1628 (HUEFS); morro Pé de Serra, E. Melo et al. 2058 (HUEFS); morro do Bastião, E. Melo et
al. 1964, 1986 (HUEFS); Iaçu: morro do Coité/Navio, E. Melo et al. 2172 (HUEFS).

7. Diodella apiculata (Willd. ex Roem. & Schult.) Delprete, in Reitz, Fl. Ilustr. Catarin. Rubiaceae I: 169.
2004). (Fig. 45H).

Erva terrestre ou rupícola, 20-40 cm alt.; ramos quadrangulares, pubescentes. Folhas opostas, com
estípulas; lâmina 1-1,5 x 0,3-0,4 cm, lanceolada, ápice agudo ou atenuado apiculado, base truncada,
membranácea, pubescente, margem inteira; pecíolo ausente; estípulas truncadas, com longos tricomas.
Inflorescência axilar, glomérulos laxifloros, não involucrados, pedúnculo ausente, pedicelos ausentes, brácteas
a bractéolas inconspícuas. Flores brancas, tetrâmeras, 1-2 mm, sépalas tubulosas, tubo cilíndrico, pubescente,
corola tubulosa, pubescente, estames inclusos, gineceu bicarpelar, estilete curto, estigmas lamelados, ovário
ínfero, bilocular, um óvulo por lóculo. Fruto 3-4 mm esquizocárpico, com 2 mericarpos, pubescentes, semen-
tes aderidas, sulco ventral coberto pelo estrofíolo.

Distribuição. Neotropical. No Brasil ocorre em Roraima, Pará, Piauí, Ceará, Pernambuco, Bahia,
Sergipe, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa
Catarina e Rio Grande do Sul, em locais degradados (Cabral & Salas, 2012).

Brasil. Bahia. Itatim: morro do Agenor, A. Queiroz et al. 16 (HUEFS); morro Sem Nome, E. Melo et al. 2164
(HUEFS); Itaberaba: morro Itibiraba, 05/06/2005, E. Melo et al. 3914 (HUEFS).

8. Faramea hyacinthina Mart., Flora 24 (2): 73. 1841.
Arbusto ou arvoreta, 1-6 m alt.; ramos cilíndricos ou aplanados e angulosos nos ápices, glabros.

Folhas opostas, com estípulas; lâmina 5-11 x 2-5 cm, elíptica a oblanceolada, ápice agudo ou cuspidado, base
cuneada, raramente truncada, cartácea, glabra, margem plana a levemente ondulada, estípulas triangulares,
escariosas, caducas; pecíolo 2-5 mm, glabro. Inflorescência terminal, dicásios simples, laxifloros, pedúnculo
1,5-3 cm, azulados, brácteas foliáceas 1,5-3,5 cm; pedicelos 1-2 cm, azuis, glabros, bractéolas inconspícuas.
Flores azuis, 1-2 cm, 5 sépalas ligadas, lacínios truncados, 5 pétalas ligadas, corola hipocrateriforme, lacínios
reflexos, 4 estames inseridos no tubo da corola, filetes curtos, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, gineceu
com estilete inteiro, glabro, estigma bilobado, ovário ínfero, unilocular, um óvulo, placentação basal, disco
nectarífero presente. Fruto 0,5-1 cm, drupa carnosa, sementes com testa rugosa, cálice persistente na
frutificação.

Distribuição. A espécie está distribuída no Paraguai, Argentina e Brasil, nos estados da Bahia, Minas
Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná, em Mata Atlântica e Cerrado (Jardim, 2003;
Gomes, 2007; Jardim, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro do Agenor, 26/11/1995, F. França et al. 1468 (HUEFS); 17/12/
1995, E. Melo et al. 1399 (HUEFS); 25/02/1996, E. Melo et al. 1474 (HUEFS).

9. Guettarda angelica Mart. ex Muell.Arg., Flora 58: 450. 1875. (Fig. 45I).
Árvore ou arbusto 2-5 m alt.; ramos com pubescência tomentosa nos ápices. Folhas opostas, com

estípulas; lâmina 5-10 x 2,5-4 cm, elíptica ou elíptico-lanceolada, ápice acuminado, base aguda ou obtusa,
membranáceas ou cartáceas, pubescente em ambas as faces, margem inteira, plana; pecíolo curto 05,-1 cm,
pubescente; estípulas pubescentes reduzidas ou ausentes, caducas. Inflorescência terminal e axilar, cimas
dicotômicas, laxifloras, pedúnculos longos, 2-5 cm, tomentosos, brácteas ausentes, bractéolas laciniadas,
pubescentes, pedicelos ausentes. Flores brancas ou esverdeadas, 4 sépalas conadas, cálice tubuloso, borda
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truncada, pubescente, 4 pétalas conadas, corola tubulosa, glabra, lobos curtos, 4 estames isodínamos, inclu-
sos, filetes concrescidos à corola, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, gineceu com estilete inteiro, estigmas
capitado-lobados, ovário ínfero, bilocular ou falsamente tetralocular, pubescente, 2 óvulos por lóculo,
placentação basal. Fruto ca. 5 mm, globoso, glabro, coriáceo, sementes não observadas.

Distribuição. Espécie exclusiva do Brasil, sendo considerada endêmica da região semiárida, ocorre
nos estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco e Bahia, em Caatinga (Barbosa, 2007; 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: Monte Alto, 02/12/2003, J. Carvalho-Sobrinho et al 172
(HUEFS). Itatim: morro das Tocas, 27/01/1996, F. França et al. 1508 (HUEFS); 24/02/1996, E. Melo et al. 1466
(HUEFS); 30/03/1996, E. Melo et al. 1529 (HUEFS); morro do Agenor, 28/01/1996, F. França et al. 1548 (HUEFS);
17/12/1995, E. Melo et al. 1406 (HUEFS); 25/02/1996, E. Melo et al. 1510 (HUEFS); 21/04/1996, F. França et al.
1624 (HUEFS).

10. Leptoscela ruellioides Hook. f., Hooker’s Icon. Pl. 12: 44. 1873. (Fig. 45J).
Arbusto 40-60 cm alt.; ramos glabros. Folhas opostas, com estípulas; lâmina 2-3,5 x 1,1,5 cm, lanceolada

ou elíptico-lanceolada, ápice agudo ou obtuso, base aguda ou obtusa, membranácea, margem inteira, glabra
em ambas as faces; pecíolo curto, 2-4 mm, glabro; estípulas filiformes, glabras. Inflorescência axilar, cimosa,
dicásios laxifloros, pedúnculos 1-1,5 cm, brácteas e bractéolas escamiformes, pedicelos ca. 5 mm, glabros.
Flores branco-esverdeadas ou lilases, 0,5-0,8 cm, 5 sépalas conadas, tubo campanulado, curto, glabro, per-
sistente, 5 pétalas conadas, corola campanulada, 5 estames isodínamos, presos na base da corola, inclusos,
anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, gineceu estilete ligado até a metade, excluso, estigmas capitados, ovário
ínfero, bilocular, um óvulo por lóculo, placentação axial. Fruto 3-4 cm, baga globosa ou piriforme, superfície
pintalgada de branco, lisa, sementes elípticas.

Distribuição. Espécie exclusiva do Brasil, ocorrendo apenas no Nordeste, nos estados de Paraíba,
Pernambuco, Bahia, Alagoas e Sergipe, em Caatinga e Cerrado (Jardim, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: inselbergue do km 4, 8/04/2003, A.K. Santos et al. 71
(HUEFS); Monte Alto, 12/08/2003, P.L. Pereira et al 23 (HUEFS); 16/09/2003, P.L. Ribeiro et al. 53 (HUEFS).
Itaberaba: morro Itibiraba, 04/06/2005, E. Melo et al. 3889 (HUEFS). Itatim: morro das Tocas, 16/12/1995, E. Melo
et al. 1372 (HUEFS); 30/03/1996, E. Melo et al. 1528 (HUEFS); 25/11/1995, F. França et al. 1527 (HUEFS).

11. Manettia cordifolia Mart., Denkschr. Konigl. Akad. Wiss. Munchen: 95. 1824. (Fig. 45K-L).
Trepadeira volúvel; ramos glabros. Folhas opostas, com estípulas; lâmina 3-10 x 1,5-4,5 cm, elíptico-

ovalada, ápice acuminado, base obtusa, arredondada, subcordada ou atenuada, membranácea, margem
inteira, glabra em ambas as faces; pecíolo curto, 1-1,5 cm, glabro; estípulas reduzidas, membranáceas,
glabras. Inflorescência axilar, reduzida a uma única flor isolada, pedúnculos ausentes, pedicelos 2-3 cm,
bracteolas ausentes. Flores vermelhas, 4-6 cm, 4 sépalas ligadas, tubo cilíndrico, lacínios foliáceos, 4 pétalas
ligadas, corola tubulosa, infundibuliforme, lobos curtos, iguais, glabra esternamente, 4 estames isodínamos,
exclusos, filetes curtos, inseridos no ápice do tubo, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, gineceu com estilete
inteiro, excluso, glabro, estigma bilobado, ovário ínfero, bilocular, carpelos uniovulados, placentação axial.
Fruto 1-1,5 cm, cápsula subglobosa, bilobada, glabra, verde-vinácea, sementes oblongas, aladas.

Distribuição. Ocorre desde o Peru até o Uruguai. No Brasil, está distribuídas nos estados de Acre,
Ceará, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Alagoas, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul,
Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, em
Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica (Macias, 2007b; Pessoa & Macias, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: inselbergue Monte Alto, 28/08/2009, E. Melo et al. 5927
(HUEFS).

12. Mitracarpus frigidus (Willd. ex Roem. & Schult.) K.Schum., in Mart., Fl. bras. 6 (6): 81. 1888. (Fig.
45M).

Erva ereta 20-45 cm alt.; ramos quadrangulares, glabros. Folhas verticiladas, com estípulas; lâmina
1,5-5 x 0,2-1 cm, estreitamente lanceolada, ápice agudo ou atenuado, base obtusa ou truncada, membranácea,
margem inteira, revoluta, glabra ou pubérula; pecíolo ausente; estípulas membranáceas, borda truncada,
com longos pelos setosos. Inflorescência terminal, subterminal ou axilar, glomérulos densifloros, pedúnculos
ausentes, brácteas involucrais foliáceas, bracteolas ausentes, pedicelos ausentes. Flores brancas, 3,5-6 mm,
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4 sépalas ligadas, 2 maiores, 2 menores, cálice cilíndrico, 4 pétalas ligadas, corola tubulosa, lobos curtos,
iguais, glabra externamente, 4 estames epipétalos, isodínamos, exclusos, filetes ausentes, anteras bitecas,
rimosas, dorsifixas, gineceu com estilete inteiro, estigma bífido, glabro, ovário ínfero, bilocular, carpelos
uniovulados, placentação apical. Fruto 2-3 mm, cápsula envolta pelo cálice persistente, sementes oblongas,
tetragonais, marrons, muricadas.

Distribuição. Colômbia, Venezuela, Guiana Francesa e Brasil, nos estados de Roraima, Amazonas,
Piauí, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Santa Catarina, em
Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica (Souza, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itaberaba: morro Itibiraba, 04/05/2005, E. Melo et al. 3875 (HUEFS). Itatim:
morro do Agenor, 26/05/1996, E. Melo et al. 1594 (HUEFS); morro Pé de Serra, 15/03/1997, F. França et al. 2144
(HUEFS).

13. Mitracarpus hirtus (L.) DC., Prodr. 4: 572. 1830. (Fig. 45N).
Erva anual, ereta ramificada, 20-40 cm alt.; ramos quadrangulares, pubescentes. Folhas verticiladas,

com estípulas; lâmina 1,5-6 x 0,5-1,5 cm, lanceolada, ápice agudo ou atenuado, base obtusa ou aguda,
membranácea, margem inteira, pubescente, tomentosa ou hirsuta; pecíolo ausente; estípulas membranáceas,
borda truncada, com longos pelos setosos. Inflorescência terminal, subterminal ou axilar, glomérulos densifloros,
0,5-2 cm de diâmetro, pedúnculos ausentes, 2-4 brácteas involucrais foliáceas, bracteolas ausentes, pedicelos
ausentes. Flores brancas, 1,5-3 mm, 4 sépalas ligadas, 2 maiores, 2 menores, 4 pétalas ligadas, corola
tubulosa, lobos curtos, iguais, glabra externamente, 4 estames epipétalos, isodínamos, subexclusos, filetes
curtos, inseridos no tubo da corola, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, gineceu com estilete inteiro, estigma
bífido, glabro, ovário ínfero, bilocular, carpelos uniovulados, placentação basal. Fruto 2-3,5 mm, cápsula
envolta pelo cálice persistente, sementes oblongas, tetragonais, marrons, muricadas.

Distribuição. Amplamente distribuída no Sul e Sudeste dos Estados Unidos, México, Índias Ociden-
tais, América Central, Caribe, Colômbia, Equador, Peru, Brasil, Bolívia e centro da Argentina. No Brasil
ocorre em todas as regiões, Nos estados do Pará, Tocantins, Ceará, Pernambuco, Bahia, Alagoas, Mato
Grosso, Distrito Federal, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e
Rio Grande do Sul, em Amazônia, Caatinga e Cerrado, áreas degradadas, borda de matas e áreas de cultivo
(Souza, 2008, Souza, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itaberaba: morro Itibiraba, 05/06/2005, E. Melo et al. 3931 (HUEFS). Itatim:
morro das Tocas, 29/06/1996, E. Melo et al. 1606 (HUEFS).

14. Mitracarpus longicalyx E.B. Souza & M.F.Sales, Brittonia 53: 482. 2002. (Fig. 45O).
Erva ereta 20-40 cm alt.; ramos quadrangulares, pubescentes. Folhas opostas, com estípulas; lâmina

1,5-2,5 x 0,2-1 cm, lanceolada, ápice agudo, base obtusa ou truncada, cartácea, margem inteira, ciliada,
revoluta, pubescentes em ambas as faces; pecíolo ausente; estípulas membranáceas, concrescidas na base,
borda bilobada, com longos pelos setosos. Inflorescência axilar, glomérulos densifloros, pedúnculos e pedicelos
ausentes, brácteas involucrais foliáceas, 4 iguais, semelhantes as folhas, bractéolas transformadas em pe-
los. Flores brancas, 2-5 mm, tetrâmeras, sépalas ligadas na base, 2 maiores, verdes, 2 menores, hialinas,
bordas ciliadas, corola tubulosa, lacínios curtos, iguais, glabra externamente, estames epipétalos, isodínamos,
subexclusos, filetes curtos, inseridos entre os lacínios, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, gineceu com
estilete inteiro, estigma bífido, glabro, ovário ínfero, bilocular, carpelos uniovulados, placentação apical.
Fruto 1-1,5 mm, cápsula com deiscência transversal, circuncisa, porção apical operculada, envolta pelo
cálice persistente, sementes oblongas, tetralobadas, lobos em em forma de cruz.

Distribuição. Espécie restrita à região semiárida do Brasil, no Ceará, Piauí, Pernambuco e Bahia, em
áreas de Caatinga (Souza & Sales, 2001, Souza 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro das Tocas, 29/06/1996, E. Melo et al. 1611 (HUEFS).

15. Mitracarpus salzmannianus DC., Prodr. 4: 571. 1830. (Fig. 45P).
Erva semi-prostrada ramificada, até 40 cm alt.; ramos cilíndricos, glabros. Folhas verticiladas, com

estípulas; lâmina 1,5-2,5 x 0,1-0,4 cm, linear, ápice agudo, base obtusa ou truncada, membranácea, margem
inteira, revoluta, glabra ou pubérula; pecíolo ausente; estípulas membranáceas, borda truncada, com longos
pelos setosos. Inflorescência terminal, subterminal ou axilar, glomérulos densifloros, pedúnculos ausentes,
brácteas involucrais foliáceas, 2 curtas e 2 longas, bracteolas ausentes, pedicelos ausentes. Flores brancas,
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2-3 mm, 4 sépalas ligadas, 2 maiores, 2 menores, cálice cilíndrico, 4 pétalas ligadas, corola tubulosa, lobos
curtos, iguais, glabra externamente, 4 estames epipétalos, isodínamos, inclusos, filetes ausentes, anteras
bitecas, rimosas, dorsifixas, gineceu bicarpelar ou tricarpelar, estilete inteiro, estigma bífido ou trífido, glabro,
ovário ínfero, bi ou trilocular, carpelos uniovulados, placentação apical. Fruto 2-3 mm, cápsula envolta pelo
cálice persistente, sementes oblongas, tetragonais, marrons, muricadas.

Distribuição. Guiana, Suriname, Guiana Francesa e Brasil, onde ocorre nos estados de Roraima,
Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Goiás,
Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, em Amazônia, Caatinga e Cerrado (Souza, 2008, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia: Iaçu: morro da Garrafa, 23/02/1997, E. Melo et al. 2094 (HUEFS). Itaberaba:
morro Itibiraba, 23/10/2005, E. Melo et al. 4122, 4139 (HUEFS).

16. Randia armata (Sw.) DC., Prodr. 4: 387. 1830. (Fig. 45Q-R).
Árvore ou arbusto 3-5 m alt.; ramos escandentes, glabros, espinescentes, espinhos robustos, pontia-

gudos, 1-1,5 cm. Folhas opostas, com estípulas; lâmina 3-10 x 2-5 cm, elíptica ou elíptico-lanceolada, ápice
agudo, base aguda, embranácea ou cartácea, margem inteira, glabra ou pubérula; pecíolo curto, ca. 5 mm,
glabro ou pubérulo; estípulas 2-3 mm, inteiras, triangulares, pubérulas. Inflorescência terminal, cimosa, laxiflora,
1,5-2,5 cm, pedúnculos curtos, pubescentes, pedicelos curtos 1-5 mm, bracteolas ca. 1 mm, pubescente.
Flores branco-amareladas, 2-4,5 cm, 5 sépalas livres, lacínios lanceolados, pubescente, persistente, 5 pétalas
conadas, corola hipocrateriforme, glabra, lobos com ápice mucronado, 5 estames isodínamos, presos na
fauce do tubo, inclusos, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, gineceu com estilete inteiro, incluso, estigma
punctiforme, ovário ínfero, bilocular, carpelos uniovulados, placentação apical. Fruto 2-2,5 cm, drupa globosa
ou subglobosa, glabra, lisa, sementes não vistas.

Distribuição. Do México até o Paraguai, América Central, Índias Ocidentais e América do Sul. No
Brasil, ocorre no Pará, Amazonas, Acre, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Mato Grosso, Goiás, Minas
Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina, em Amazônia, Mata Atlântica,
Cerrado e Caatinga, em áreas de restingas, matas ciliares e matas estacionais (Jung-Mendaçolli &
Anunciação, 2007; Zappi, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: Monte Alto, J. Carvalho-Sobrinho et al. 163 (HUEFS); 14/
09/2004, S.F. Conceição et al. 7 (HUEFS); 07/04/2005, A.P.L. Couto et al. 26 (HUEFS); 30/06/2005, A.P. Couto et
al. 126 (HUEFS). Itatim: morro da Torre, 09/11/1996, E. Melo et al. 1828 (HUEFS); morro do Agenor, 25/02/1996,
E. Melo et al. 1508 (HUEFS); 01/09/1996, F. França et al. 1826 (HUEFS); 29/09/1996, F. França et al. 1865
(HUEFS); morro das Tocas, 25/11/1995, F. França et al. 1442 (HUEFS).

17. Tocoyena formosa (Cham. & Schltdl.) K.Schum., in Mart., Fl. bras. 6 (6): 347. 1889. (Fig. 45S-T).
Árvore 2-5,5 m alt.; ramos glabros ou pubérulos. Folhas opostas, com estípulas; lâmina 10-20 x 5-10

cm, obovado-lanceolada ou elíptico-lanceolada, ápice obtuso, retuso ou acuminado, base aguda, obtusa,
atenuada ou subcordada, coriácea, margem inteira, revoluta, pubescente na face abaxial; pecíolo curto, 0,5-
1 cm, pubescente; estípulas lanceoladas, caducas, pubérulas. Inflorescência terminal, cimosa, dicásios con-
traídos, laxifloros, pedúnculos 1-1,5 cm, brácteas e bractéolas caducas, pedicelos ausentes. Flores branco-
amareladas, 10-15 cm, 5 sépalas conadas, tubo campanulado, curto, glabro, persistente, 5 pétalas conadas,
corola tubulosa, hipocrateriforme, carnosa, 5 estames isodínamos, sésseis, presos na fauce da corola, exclusos,
anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, gineceu com estilete inteiro, excluso, estigma bilobado, ovário ínfero,
bilocular, lóculos uniovulados, placentação axial. Fruto 3-4 cm globoso ou piriforme, lisa, glabra, sementes
elípticas.

Distribuição. Distribuída no Suriname, Paraguai e Brasil, nos estados do Amapá, Pará, Amazonas,
Maranbão, Ceará, Pernambuco, Bahia, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Minas
Gerais, São Paulo e Paraná, em Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica (Zappi, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro das Tocas, 27/01/1996, F. França et al. 1516 (HUEFS); 30/03/
1996, E. Melo et al. 1522 (HUEFS); morro do Agenor, 28/01/1996, F. França et al. 1529 (HUEFS; morro Pé de Serra,
16/03/1997, F. França et al. 2189 (HUEFS); morro do Bastião, 26/01/1997, E. Melo et al. 1983 (HUEFS).
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RUTACEAE

Efigênia de Melo & Flávio França

Chave de identificação para as espécies

1. Ramos inermes. Folha trifoliolada. Fruto alado .............................................. 1. Balfourodendron molle
1’. Ramos armados com acúleos. Folha 2-6 pares de folíolos. Fruto não alado ............................................

................................................................................................................. 2. Zanthoxylum rhoifolium

1. Balfourodendron molle (Miq.) Pirani, Brittonia 50 (3): 359-360. 1998. (Fig. 46A).
Arbusto ou árvore 1,5-10 m; ramos inermes pubérulos. Folhas compostas trifolioladas, folíolo central

4-6,5 x 2-2,5 cm; lâmina oval a elíptica, ápice arredondado a agudo ou curto acuminado, margem inteira a
crenulada, base decurrente, subglabra em ambas as faces, com tricomas esparsos nas nervuras e no bordo
das domáceas crateriformes, densamente pontuada em ambas as faces. Inflorescência terminal, diplotirso
politélico, paracládios 8-12, eixos denso-pubérulos, bracteas prófilos linear-lanceolados, denso publerulos,
pedicelo 1-2 mm, pontuações glandulares presentes, pubescentes. Flores branco-esverdeadas, 1-2 mm,
sépalas orbiculares a ovais, c. 0,5 mm, pubescentes a glabras, abaxialmente, pétalas brancas ou branco-
amareladas, pontuações presentes, androceu tetrâmero, estames alternipétalos, filetes glabros, anteras ovóides.
Fruto sâmara 4- alada, 1-3 x 1,5-3 cm; sementes não vistas.

Distribuição. Espécie exclusiva do Brasil, sendo endêmica da região semiárida, nos estados do Ceará,
Piauí, Pernambuco, Bahia e Norte de Minas Gerais, em Caatinga, áreas florestadas (Pirani, 1998).

Brasil: Bahia. Itaberaba: morro Itibiraba, 5/06/2005, E. Melo et al. 3926 (HUEFS); 19/03/2006, E. Melo et al. 4330
(HUEFS).

2. Zanthoxylum rhoifolium Lam., Encycl. 2 (2): 39. 1768. (Fig. 46B).
Árvore 4-15 m alt.; ramos espinescentes, aculeados. Folhas compostas, alternas, imparipinadas, aglo-

meradas no ápice, sem estípulas, com pulvino na base, 2-6 pares de folíolos; lâmina 2,5-7,5 x 1-3 cm,
lanceolada, elíptico-lanceolada ou oblongo-lanceolada, ápice acuminado, base aguda ou obtusa, membranácea,
margem crenada ou serrilhada, pubescente na face abaxial, pelos estrelados; pecíolo 2-5 cm, espinescente.
Inflorescência terminal ou axilar, panículas densifloras, 10-20 cm, brácteas diminutas, pedúnculos 2-5 cm,
brácteas ausentes, pedicelos ca. 1 mm, pubescentes, tricomas estrelados. Flores pequenas, pouco vistosas,
branco-esverdeadas, 1,5-2 mm, actinomorfas, unissexuadas, tetrâmeras ou pentâmeras, heteroclamídeas,
4-5 sépalas livres, 4-5 pétalas livres, flor masculina com 4-5 estames, exclusos, anteras bitecas, rimosas,
disco nectarífero presente flor feminina com gineceu sincárpico, tricarpelar, estilete nulo, estigma capitado,
ovário súpero, trilocular, uniovulado, placentação basal. Fruto 3-5 mm, drupa obovóide, superfície glandulosa,
semente única, negra brilhosa, sub-esférica, ca. 3mm diâm.

Distribuição. Ampla nos Neotrópicos.  No Brasil ocorre em praticamente todos os Estados e Biomas,
principalmente em áreas degradadas (Albuquerque, 1985).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: Monte Alto, 9/09/2004, Grupo Monte Alto 15 (HUEFS).
Itaberaba: morro Itibiraba, 19/03/2006, E. Melo et al. 4321 (HUEFS). Itatim: morro das Tocas, 16/12/1995, E. Melo
et al. 1387 (HUEFS); 24/02/1996, E. Melo et al. 1456 (HUEFS); morro do Agenor, 29/06/1996, E. Melo et al. 1629
(HUEFS).

SALICACEAE
Flávio França

Chave de identificação para as espécies

1. Flores com 3 sépapas .................................................................................................... 3. Prockia crucis
1’. Flores com 5 sépalas

2. Lâmina foliar com margem lisa ou apenas pouco serrilhada. Semente envolta por tricomas ..............
......................................................................................................................... 1. Casearia luetzelburgii
2’. Lâmina foliar com margem serrilhada. Semente não envolta por tricomas ... 2. Casearia sylvestris
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1. Casearia luetzelburgii Sleumer, Notizbl. Bot. Gart. Berlin 11: 955. 1934. (Fig. 46C).
Arbusto ereto ou escandente a árvore, 2-6 m alt.; râmulos inermes, pubérulos. Folhas alternas, sim-

ples, sem estípulas; lâmina 3-7,5 x 2-4 cm, oboval ou elíptica, ápice arredondado, obtuso, raro agudo, mar-
gem inteira ou às vezes serrilhada, base principalmente aguda, glabra em ambas as faces, coriácea a
membranácea, linhas translúcidas presentes; pecíolo pubérulo, 2-5 mm; estípula linear-subulada, 2-2,5 mm,
pubérula. Inflorescência axilar, fascículos densifloros, 10-20 flores. Flores andróginas, 2-2,5 mm, sépalas 5,
elípticas ou oblongas, glabras em ambas as faces, pétalas ausentes, estames 9, menores que as sépalas,
anisodínamos, filetes glabros, anteras globosas, glândulas ausentes, lobos do disco livres, inter-estaminal,
claviformes, com tricomas no ápice, ovário glabro, estilete trífido, glabro. Fruto. 2-3 mm, cápsula, piriforme,
glabra, semente única, envolta por tricomas ferrugíneos, testa foveolada.

Casearia luetzelburgii apresenta margem foliar inteira ou apenas obscuramente serreada, em algu-
mas folhas.

Distribuição. Espécie considerada endêmica da Caatinga, nos estados da Paraíba, Pernambuco e
Bahia (Sleumer, 1980). Marquete et al., 2012, citam-na também para Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de
Janeiro, em Mata Atlântica.

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro Pedra Grande, 2/07/2005, A.O. Moraes et al. 17 (HUEFS); morro
do Agenor, 26/11/1995, F. França et al. 1459 (HUEFS); morro da Quixaba, 15/12/1996, F. França et al. 1913
(HUEFS); 15/12/1996, E. Melo et al. 1911 (HUEFS); morro das Tocas, 28/09/1996, F. França et al. 1836 (HUEFS);
31/08/1996, F. França et al. 1778 (HUEFS); 25/11/1995, F. França et al. 1446 (HUEFS). Milagres: morro Pé de
Serra, 25/10/1997, F. França et al. 2414 (HUEFS); 25/10/1997, F. França et al. 2418 (HUEFS).

2. Casearia sylvestris Sw., Fl. Ind. Occid. 2: 752. 1798. (Fig. 46D).
Arvoreta 1,5-3 m alt.; râmulos inermes, pubérulos. Folhas alternas, simples, com estípulas; lâmina 4-

6,5 x 2-3 cm, oboval ou elíptica, ápice arredondado, obtuso, raro agudo,  margem serrilhada, base aguda,
subcoriácea, linhas translúcidas presentes,  glabra em ambas as faces; pecíolo 4-5 mm, glabro; estípula
suboval, 1,5 mm, escariosa. Inflorescência axilar, fascículos densifloros, 10-20 flores. Flores andróginas, 1-
2 mm, sépalas 5, ovais, glabras em ambas as faces, pétalas ausentes, estames 10, menores que as sépalas,
obscuramente anisodínamos, filetes glabros, anteras globosas, glândula ausente, lobos do disco unidos aos
estames na base, inter-estaminal, tomentoso, ovário glabro, estilete trífido. Fruto 2-3 mm, ovóide, glabro,
sementes lisas.

Distribuição. Espécie muito comum, de ampla distribuição na região Neotropical (Sleumer, 1980). No
Brasil ocorre em Roraima, Amapá, Pará, Amazonas, Tocantins, Acre, Rondônia, Maranhão, Piauí, Ceará,
Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Alagoas, Sergipe, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal,
Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul (Marquete et al., 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Iaçu: Morro do Coité, 28/09/1997, E. Melo et al. 2265 (HUEFS).

3. Prockia crucis P.Browne ex L., Syst. Nat. ed. 10 : 1074. 1759. (Fig. 46E-F).
Arbusto ou arvoreta, 2-3 m alt.; râmulos inermes, vilosos. Folhas alternas, simples, com estípulas;

lâmina 4-8,5 x 3-8 cm, oval, ápice agudo, raro arredondado, margem serrilhada, base arredondada, obtusa ou
cordada, membranácea, linhas translúcidas ausentes, face adaxial esparso setosa, face abaxial denso setosa;
pecíolo denso-setoso a glabrescente, 0,3-2,5 cm; estípula linear-subulada, 5-6 mm, tomentosa. Inflorescência
axilar, racemos laxifloros, 5-6 (-12) flores. Flores andróginas, 4-5 mm, branco-esverdeadas, sépalas 3, ovais,
4-5 x 4-5 mm, denso setoso em ambas as faces, pétalas não vistas, estames muitos, maiores que as sépalas,
anisodínamos, filetes glabros, anteras globosas, glândulas ausentes; disco ausente, ovário tomentoso, estilete
obscuramente trilobado, distalmente glabrescente e proximalmente tomentoso. Fruto 4-5 mm, globoso, se-
mentes não vistas.

Distribuição. Do México e Antilhas até a Argentina. No Brasil ocorre no Acre, Maranhão, Ceará, Rio
Grande do Norte, Pernambuco, Bahia, Alagoas, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Rio de
Janeiro, Paraná e Santa Catarina (Marquete et al., 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro da Quixaba, 14/12/1996, E. Melo et al. 1855 (HUEFS); morro do
Agenor, 29/09/1996, F. França et al. 1868 (HUEFS); morro das Tocas,  25/11/1995,  F. França et al. 1441 (HUEFS).
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SANTALACEAE
Efigênia de Melo

Chave de identificação para as espécies

1. Ramos cilíndricos. Folhas lineares ou linear-lanceoladas. Frutos maduros alaranjados ............................
........................................................................................................................ 1. Phoradendron ensifolium

1. Ramos quadrangulares. Folhas oblongas, obovais ou oboval-lanceoladas
2. Frutos tuberculados, brancos quando maduros .................................  2. Phoradendron mucronatum
2’. Frutos lisos, vermelhos quando maduros ..................................... 3. Phoradendron quadrangulare

1. Phoradendron ensifolium (Pohl ex DC.) Nutt., J. Acad. Nat. Sci. Philadelphia, ser. 2, 1: 185. 1847. (Fig.
46G).

Erva hemiparasita; ramos cilíndricos, glabros. Folhas opostas, sem estípulas; lâmina 2-6 x 0,3-0,5 cm,
linear, ápice agudo ou obtuso, base aguda ou atenuada, coriácea, margem lisa, glabra em ambas as faces;
pecíolo ausente. Inflorescência axilar, espiciforme, densiflora, 2,5-4 cm, pedúnculos curtos ou ausentes,
raque glabra, articulada, 1 flor por artículo, brácteas escamiformes, ca. 2 mm, pedicelos ausentes. Flores
amarelo-esverdeadas, parcialmente imersas nas fóveas, 01-2 mm, actinomorfas, diclamídeas, trímeras, perianto
com tépalas crassas, 10 estames livres, exclusos, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, gineceu unicarpelar,
estilete único, estigma capitado, ovário ínfero, unilocular, 1 óvulo placentação basal. Fruto 2-5 mm, bagas
globosas, lisas, alaranjadas quando maduras, sementes inconspícuas.

A espécie é considerada sinônimo de P. linearifolium Eichl. (Caires & Dettke, 2012).
Distribuição. Exclusiva do Brasil, nos estados do  Pará, Ceará, Paraíba, Bahia, Mato Grosso, Goiás,

Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul (Caires & Dettke, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: inselbergue Monte Alto, 09/10/2004, S.F. Conceição et al.
60 (HUEFS). Itatim: morro do Agenor, 26/05/1996, E. Melo et al. 1599 (HUEFS); 01/09/1996, F. França et al. 1812
(HUEFS).

2. Phoradendron mucronatum (DC.) Krug & Urban, Bot. Jahr. 24:34. 1897. (Fig. 46H).
Erva hemiparasita; ramos quadrangulares, glabros, nós engrossados. Folhas opostas, sem estípulas;

lâmina 2-4,5 x 1,5-3 cm, obovado-lanceolada, obovado-elíptica, ou elíptica, ápice obtuso, retuso ou emarginado,
mucronada, base aguda ou atenuada, coriácea, margem lisa, nervação acródroma imperfeita, glabra em
ambas as faces; pecíolo curto ou ausente. Inflorescência axilar, espiciforme, densiflora, 1-1,5 cm, pedúnculos
curtos ou ausentes, raque glabra, articulada, artículos quadrangulares, 6 flores em 4 séries, brácteas opos-
tas, decussadas, brácteas escamiformes, ca. 1 mm, pedicelos ausentes. Flores ca. 1 mm, amarelo-esverdeadas,
trímeras, actinomorfas, flores masculinas apicais, flores femininas laterais, parcialmente imersas nas fóveas,
tépalas carnosas livres, persistentes na frutificação, estames livres, inclusos, anteras bitecas, rimosas,
dorsifixas, gineceu sincárpico, unicarpelar, estilete único, estigma mamilóide, ovário ínfero, unilocular, 1
óvulo placentação basal. Fruto carnoso, 2-3 mm, bagas ovóides ou globóides, lisas ou verrucosas, branco,
quando maduras, sementes imersas.

Distribuição. Bolívia, Paraguai, Índias Ocidentais e Brasil, no Pará, Amazonas, Tocantins, Maranhão,
Ceará, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Minas
Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná (Caires & Dettke, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro do Agenor, 14/10/1995, F. França et al. 1393 (HUEFS); 28/01/
1996, F. França et al. 1550 (HUEFS); morro das Tocas, 28/09/1996, F. França et al. 1821 (HUEFS). Milagres: morro
Pé de Serra, 16/03/1997, F. França et al. 2171 (HUEFS). Iaçu: morro da Garrafa, 22/06/1997, F. França et al. 2324
(HUEFS); morro do Coité/Navio, 28/09/1997, E. Melo et al. 2270 (HUEFS). Santa Terezinha: morro do Cruzeiro,
13/09/1997, E. B. Miranda et al. 8 (HUEFS).

3. Phoradendron quadrangulare (Kunth) Griseb., Fl. Brit. 1: 711. 1864. (Fig. 46I).
Erva hemiparasita; ramos quadrangulares, glabros. Folhas opostas, sem estípulas; lâmina 2-4 x 1-2

cm, oblongo-lanceolada ou obovado-lanceolada, ápice obtuso ou arredondado, base aguda ou atenuada,
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coriácea, margem lisa, glabra em ambas as faces; pecíolo ausente. Inflorescência axilar, espiciforme, densiflora,
3-4 (6) cm, pedúnculos curtos ou ausentes, raque glabra, articulada, mais de 12 flores por artículo, brácteas
escamiformes, ca. 2 mm, pedicelos ausentes. Flores amarelo-esverdeadas, 0,5-1 cm, actinomorfas, diclamídeas,
flores masculinas na base, femininas no ápice da inflorescência, parcialmente imersas nas fóveas, sépalas
ligadas formando um tubo cilíndrico, 5 pétalas livres, 10 estames livres, exclusos, anteras bitecas, rimosas,
dorsifixas, gineceu unicarpelar, estilete inteiro, estigma capitado, ovário ínfero, unilocular, 1 óvulo placentação
basal. Fruto 2-5 mm, bagas globosas, lisas, vermelhas quando maduras, sementes imersas.

Distribuição. No Brasil ocorre nos estados do Pará, Amazonas, Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará,
Paraíba, Pernambuco, Bahia, Alagoas, Sergipe, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul,
Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul (Caires
& Dettke, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro das Tocas, 25/04/1996, E. Melo et al. 1521 (HUEFS).

SAPINDACEAE
Flávio França

Chave de identificação para as espécies

1. Árvore ou arbusto
2. Folha composta

3. Pétalas ausetes ............................................................................ 1. Averrhoidium gardnerianum
3’. Pétalas presentes ............................................................................................. 4. Cupania rigida

2’. Folha simples ...................................................................................................... 5. Dodonea viscosa
1’. Trepadeira com gavinhas

4. Fruto inflado
5. Folha biternada ................................................................................ 2. Cardiospermum corindum
5’. Folha trifoliolada ...............................................................................3. Cardiospermum oliveirae

4’. Fruto não inflado
6. Folha trifoliolada

7. Núcleo seminífero basal ........................................................................  7. Serjania faveolata
7’. Núcleo seminífero central .......................................................................... 11. Urvillea laevis

6’. Folha biternada ou imparipinada pela fusão do limbo dos foliólulos inferiores
8. Pecíolo alado .........................................................................................  9. Serjania marginata
8’. Pecíolo não alado

9. Lâmina do folíolo terminal com base arredondada ............................ 8. Serjania fuscifolia
9’. Lâmina do folíolo terminal com base decurrente

10. Domáceas presentes na axila da junção entre a nervura principal e a nervura secundária
na face abaxial do folíolo terminal ...............................................  6. Serjania caracasana
10’. Domáceas ausentes ................................................................. 10. Serjania paludosa

1. Averrhoidium gardnerianum Baill., in Adans. 11: 244. 1874. (Fig. 46J).
Árvores ou arbustos arborescentes, 1,5-10 m alt.; râmulos pubescentes, tricomas setosos. Folha com-

posta, pinada, apêndice terminal 2-6 mm, denso tomentoso-setoso; folíolo terminal, 2,5-6,5 x 1,5-2,5 cm;
lâmina elíptica a oboval, ápice agudo, margem distalmente serreada, raro inteira, base aguda a arredondada,
às vezes assimétrica, face adaxial glabra ou subglabra com tricomas esparsos ou isolados nas nervuras,
face abaxial subglabra com indumento setoso nas nervuras; domáceas ausentes; peciólulo 1-4,5 mm, denso
setoso ferrugíneo; pecíolo 1-4 cm, não alado, denso setoso. Inflorescência terminal, tirsos laxifloros, pedúnculos
2-5 cm, setoso; gavinhas ausentes. Flor actinomorfa; disco lobado; sépalas 6, sépala menor suborbicular,
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glabra internemente, setosa externamente, sépala maior suborbicular, glabra internamente, setosa externa-
mente; pétalas ausentes; estames 6-7, filetes glabros; anteras glabras; ovário globoso, tricomas eretos basais
maiores que o ovário, estilete inteiro, glabro. Fruto cápsula, não inflado, não alado, 8-10 x 5,5-7,0 mm,
apresso setoso. Semente ovóide, negra, enrugada, arilo presente, cobrindo totalmente a semente.

Distribuição. Espécie endêmica de Caatinga, distribuída na Bahia, Alagoas e Minas Gerais, comum
nas matas estacionais, no Nordeste brasileiro (Giulietti et al., 2002; Somner et al., 2013).

Material examinado: Brasil: Bahia, Feira de Santana, Ipuaçu, Monte Alto, 5/052005, A.P.L. Couto et al. 54
(HUEFS); 2/12/2003,  J. Carvalho-Sobrinho et al. 162 (HUEFS); 30/06/2005, A.P.L. Couto et al. 111 (HUEFS).
Itatim: morro da Torre, 10/11/1996, E. Melo et al. 1844 (HUEFS); morro das Tocas, 16/12/1995, E. Melo et al. 1389
(HUEFS); 24/02/1996, E. Melo et al. 1453 (HUEFS);  9/11/1996, E. Melo et al. 1826 (HUEFS); 91km de Feira de
Santana na rodovia BR 116, 14/04/1995, E. Melo & F. França 1166 (HUEFS); 27/01/1996, F. França et al. 1524
(HUEFS); morro do Agenor, 25/02/1996, E. Melo et al. 1493 (HUEFS); morro Pedra Redonda, 9/04/2006, E. Melo
et al. 4360 (HUEFS); morro da Quixaba, 15/12/1996, E. Melo et al. 1904 (HUEFS); morro do Letreiro, 3/07/2005,
A.O. Moraes et al. 43 (HUEFS).

2. Cardiospermum corindum L., Sp. Pl. 2: 526. 1763. (Fig. 46K).
Trepadeira com gavinha; râmulos viloso-setulosos. Folhas compostas, biternadas, apêndice terminal

ausente; folíolo terminal 1,5-4,5 x 0,5-1,5 cm, lâmina lanceolada, ápice agudo, margem serreada, base
decurrente, face adaxial tomentosa, face abaxial setosa, domáceas ausentes; peciólulo 1,5-9,5 mm, setoso;
pecíolo 1,5-13 mm, não alado, setoso. Inflorescência axilar, tirsos laxifloros, pedúnculo 2,5-7 mm, setoso;
gavinhas 2, pilosas. Flor zigomorfa, 4-5 mm, disco unilateral, bicorniculado, cornículos com ápice arredonda-
do; sépalas 4, sépalas menores orbiculares, 1-2 mm, glabra internamente, com tricomas isolados abaxialmente,
ciliada na margem, sépala maior elíptico-navicular, 3 mm, glabra internamente, glabra externamente, curto-
ciliada na margem; pétalas 4, pétala superior oboval, pubérula interna e distalmente, escama ventral cuculada;
tricomas esparsos marginais; pétala lateral oboval, setulosa, escama assimétrica, bilobada, glabra; flor mas-
culina com 8 estames, filetes 2-2,5 mm, seríceo-tomentoso, anteras glabras; pistilódio presente; flor femini-
na com androceu similar ao da flor masculina, estaminódios 8, ovário cilíndrico, glabro, estilete, inteiro,
glabro. Fruto cápsula, inflado, não alado, 1,3-3 x 1-3 cm, denso setoso externamente. Semente esférica,
negra, superfície lisa, hilo com mancha esbranquiçada emarginada, arilo presente, cordiforme, cobrindo
menos que 1/3 da semente.

Espécie muito comum, extremamente similar a C. halicacabum diferindo apenas na forma da man-
cha branca (arilo) sobre o hilo (cordiforme e bilobado nesta espécie).

Distribuição. América Central, Índias Ocidentais e América do Sul. No Brasil ocorre nos estados do
Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná,
em Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica (Somner et al., 2013).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: Monte Alto, 30/06/2005, A.P.L. Couto et al. 113 (HUEFS);
14/09/2004, S.F. Conceição et al. 14 (HUEFS). Itaberaba: morro Itibiraba, 5/06/2005, E. Melo et al. 3942 (HUEFS).
Itatim: morro Pedra Grande, 8/04/2006, E. Melo et al. 4342 (HUEFS); 9/04/2005, M.F.B.L. Silva et al. 34 (HUEFS);
3/06/2005, M.F.B.L.Silva et al. 59 (HUEFS); morro da Quixaba, 14/12/1996, E. Melo et al. 1871 (HUEFS); morro
do Agenor, 7/11/1996, M.A. Mayworm 62 (HUEFS); 31/03/1996, E. Melo et al. 1656 (HUEFS); 21/04/1996, F.
França et al. 1616 (HUEFS). Milagres: morro Pé de Serra, 15/03/1997, F. França et al. 2159 (HUEFS).

3. Cardiospermum oliveirae Ferrucci, Bol. Soc. Argent. Bot. 24 (2): 116. 1985. (Fig. 46L).
Trepadeira com gavinha; râmulos setulosos, retrorsos. Folha composta, trifoliolada, apêndice terminal

ausente; folíolo terminal 1,5-6 x 0,9-3 cm, lâmina lanceolada, ápice agudo, margem duplo-serrilhada, ou
crenado-serrilhada, base decurrente, face adaxial setulosa, mais denso nas nervuras, face abaxial denso
setulosa, domáceas ausentes; peciólulo 1-8 mm, setoso; pecíolo 0,3-2,5 cm, não alado, setoso-setuloso.
Inflorescência axilar, tirsos laxifloros, pedúnculos 1,5-8 cm, setuloso-setoso, gavinha 2, setoso-serícea. Flor
zigomorfa, 1,5-2 mm; disco tetracorniculado, cornículos urceolados; sépalas 4, sépalas menores orbiculares,
c. 1,0 mm, glabra internamente, apresso pubérula externamente, margem ciliada, sépalas maiores elíptico-
naviculares, 2 mm, glabra interna e externamente, curto-ciliada na margem; pétalas 4, pétala superior
espatulada, 1,5 mm, pubérula internamente, escama com ápice bilobado, margem setosa; pétala lateral
espatulada, pubérula distalmente, estreito-espatulada, pubérula, tomentosa na base; flor masculina não vista;
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flor feminina com 7 estaminódios, ovário ovóide, pubérulo, estilete 3, pubérulo. Fruto cápsula, inflado, alado,
1,5-2 cm, glabro; semente subesférica, negra, lisa, arilo presente, cobrindo menos que 1/3 da semente,
circular.

Distribuição. Endêmica da Caatinga do Nordeste brasileiro, distribuída nos estados de Pernambuco,
Bahia e Alagoas (Somner et al., 2013). Espécie muito próxima a Urvillea, diferindo por apresentar fruto
inflado.

 Material examinado: Brasil. Bahia. Iaçu: morro da Garrafa, 21/06/1997, F. França et al. 2310 (HUEFS). Itatim:
morro Pedra Grande 9/04/2005, M.F.B.L. Silva et al. 36 (HUEFS); 2/07/2005, A.O. Moraes et al. 11 (HUEFS);
morro das Tocas, 20/04/1996, F. França et al. 1607 (HUEFS); 27/01/1996, F. França et al. 1521 (HUEFS); 16/12/
1995, E. Melo et al. 1375 (HUEFS).

4. Cupania rigida Radlk., Sitzungsber. Math.-Phys. Cl. Königl. Bayer. Akad. Wiss. München 9: 564. 1879.
(Fig. 46M).

Árvore, 5 m alt..; râmulos pubescente-ferrugíneos. Folha composta, pinada, apêndice terminal 1-2
mm, denso densamente pubérulo; folíolo terminal 3,5-9 x 2-4 cm; lâmina oblonga a oblongo-oboval, ápice
arredondado, margem esparsamente serreada a serreada, base aguda a atenuada, geralmente assimétrica,
subssésseis, face adaxial glabra ou subglabra com tricomas esparsos, face abaxial subglabra com indumento
estrigoso nas nervuras; domácias presentes urceoladas ou ausentes,  subssésseis,  pecíolo 3,5-5 cm, não
alado, pubérulo. Inflorescência parcial panícula; pedúnculo 3,5-5 cm, pubérulo, gavinhas ausentes. Flor
actinomorfa, 2-3 mm, disco lobado, sépalas 5, 2-3 mm, pubérula a lanosa externamente, subglabra interna-
mente, margem ciliada; pétalas 5, 2 mm, subglabra a esparsamente lanosa externamente, lanosa interna-
mente, estames 8, filetes 2-4 mm, vilosos geralmente até a região apical ou menos freqüente até a região
mediana, anteras glabras, ovário ovóide, 2-3 mm, esparsamente tomentoso a tomentoso; estilete 2-3mm,
simples, esparsamente tomentoso. Fruto cápsula loculicida, inflado, não alado, 2,5-3 x 1,5-2 cm, glabro a
subglabro; semente elipsóide a obovóide 1-2 mm, negra, arilo presente, cobrindo a semente até a metade.

Distribuição. Espécie exclusiva do Brasil, ocorrendo na Bahia e Espírito Santo (Somner et al., 2013).
Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: inselbergue Monte Alto, 30/06/2005, A.P.L. Couto et al. 117
(HUEFS).

5. Dodonea viscosa Jacq., Enum. Syst. Pl. 19: 1760. (Fig. 46N).
Arbusto, 1,5-2 m alt.; râmulos glabros, resinosos. Folha simples; lâmina 1,5-8 x 0,5-2 cm, estreito

elíptica a oboval, ápice agudo, obtuso ou arredondado, margem inteira, pouco revoluta, base decurrente,
glabra em ambas as faces, domáceas ausentes; pecíolo 2-8 mm, não alado, glabro. Inflorescência axilar,
tirsos laxifloros, pedúnculo  1,5-2,0 mm, glabro, gavinha ausente. Flor actinomorfa, 2-2,5 mm, sépalas 3,
similares, elíptico-navicular, 2-2,5 mm, pubérula internamente, pubérula externamente, pétalas ausentes,
estames 6, filetes inconspícuos, anteras glabras, ovário prismático trianguloso, 0,8-0,9 mm, pubérulo, trilobado,
glabro; disco ausente. Fruto cápsula, não inflado, alado, 1-1,7 x 1,5-2 mm, glabro; semente lenticular, 2-3 x 1-
2 mm, negra, lisa, arilo ausente.

Distribuição. Espécie de ampla distribuição nos Trópicos, Subtrópicos e regiões Temperadas da Amé-
rica do Sul e África. No Brasil ocorre nos estados de Rondônia, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte,
Paraíba, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina
e Rio Grande do Sul (Acevedo-Rodriguez, 1993; Somner et al., 2013).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro do Leão, 26/10/1996, F. França et al. 1948 (HUEFS). Milagres:
morro Pé de Serra, 25/10/1997, F. França et al. 2407 (HUEFS); 15/03/1997, F. França et al. 2143 (HUEFS).

6. Serjania caracasana (Jacq.) Willd., Sp. Pl. 2: 465. 1799.
Trepadeira com gavinha; râmulos pubérulos, setulosos ou furfuráceos. Folha composta, biternada,

apêndice terminal ausente; folíolo terminal 1,5-5 x 0,5-2,5 cm, lâmina lanceolada ou elíptica, ápice agudo a
obtuso, margem serreada, base decurrente, face adaxial subglabra, setosa na nervura principal, face abaxial
subglabra, tricomas em tufos na axila das nervuras secundárias, domáceas presentes; peciólulo 2-6 mm,
glabro ou subglabro, tricomas isolados; pecíolo 0,6-4,0 cm, não alado, glabro ou subglabro, pubérulo-furfuráceo
na base. Inflorescência terminal, tirsos laxifloros, pedúnculos 0,1-9 mm, glabro ou subglabro, esparso furfuráceo,
gavinhas 2, glabras a seríceas. Flor zigomorfa, 0,5 mm, disco tetracorniculado, cornículos deltoides; sépalas
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4-5, similares, orbicular ou elíptico-navicular a unguiculada, pubérula seríceo-retrorsa internamente, pubérula
externamente; pétalas 4, pétala superior elíptico-navicular, glabra internamente, pubérula externamente,
escama com dorso bicorniculado e ápice longo acuminado, margem tomentosa; pétala lateral espatulada,
pubérula-tomentosa externamente, pubérula internamente, escama cuculada, margem tomentosa; flor mas-
culina com 8 estames, filetes tomentosos, anteras glabras; pistilódio presente, flor feminina não vista. Fruto
esquizocárpico, não inflado, alado, 1,5-2 x 1,4-1,5 cm, mericarpo samaróide, 13-14 x 7 mm, ala glabra;
núcleo seminífero 5-6 x 3-4 mm, glabro, dissepimento sub-rômbico; semente lenticular, negra, lisa, arilo
ausente.

Distribuição. Espécie Neotropical, ocorrendo no México, Venezuela, Argentina, Paraguai, Uruguai e
Brasil, nos estados de Roraima, Amapá, Pará, Amazonas, Acre, Rondônia, Piauí, Paraíba, Pernambuco,
Bahia, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo,
Rio de Janeiro e Paraná (Somner & Barroso, 1988; Somner et al., 2013).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itaberaba: morro Itibiraba, s.d., A.O. Moraes et al. 64 (HUEFS). Itatim: morro
das Tocas, 31/08/1996, F. França et al. 1781 (HUEFS); 29/06/1996, E. Melo et al. 1602 (HUEFS); morro do
Agenor, 29/06/1996, E. Melo et al. 1631 (HUEFS).

7. Serjania faveolata Radlk., Monogr. Serjania 145. 1875. (Fig. 46O).
Trepadeira com gavinha; râmulos esparso pubérulos. Folha composta, trifoliolada, apêndice terminal

ausente, folíolo 5-10 x 2,5-6,5 cm, lâmina oval, ápice agudo ou acuminado, margem largo-serreada, base
arredondada, face adaxial glabra, face abaxial glabra, domáceas ausentes; peciólulo 0,5-2,5 cm, glabro ou
subglabro, tricomas isolados; pecíolo 3-8 mm, não alado, glabro ou subglabro, tricomas isolados. Inflorescência
terminal, tirsos laxifloros, pedúnculo 2-8 mm, glabro ou subglabro, tricomas isolados, gavinhas 2, glabras ou
subglabras, tricomas isolados. Flor zigomorfa 4-5 mm, disco tetracorniculado, dois corniculos deltoides ex-
cêntricos e dois laterais urceolados; sépalas 5, similares, obovais ou espatuladas, glabras internamente,
denso puberulas externamente, pétalas 4, pétala superior elíptico-navicular, ápice agudo involuto, pubérula
internamente, glabra externamente, escama cuculada, dorso bicorniculado, ápice longo acuminado, margem
tomentosa; pétala lateral espatulada, pubérula internamente, glabra externamente, escama cuculada, dorso
unicorniculado, margem tomentosa; flor masculina com 8 estames, filetes tomentosos, glabros, pistilódio 1,0
mm; flor feminina com androceu dissimilar ao da flor masculina, estaminódios 8, ovário prismático trianguloso,
pubérulo, estilete trífido, glabro. Fruto esquizocárpico, não inflado, alado, mericarpo samaróide, 1,5-2 x 0,7-
0,8 cm, ala subglabra, tricomas isolados; núcleo seminífero pubérulo, semente lenticular, enegrecida, lisa,
arilo ausente.

Distribuição. Espécie endêmica da Caatinga do estado da Bahia (Somner et al., 2013).
Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: Monte Alto, 14/09/2004, S.F. Conceição et al. 39 (HUEFS);
5/05/2005, A.P.L. Couto et al. 47 (HUEFS); 19/05/2005, A.P.L. Couto et al. 82 (HUEFS).

8. Serjania fuscifolia Radlk., Monogr. Serjania 221. 1875.
Trepadeira com gavinha; râmulo denso setoso ferrugíneo. Folha composta, biternada, apêndice termi-

nal ausente; folíolo terminal 2,2-3,5 x 1,5-2,5, lâmina elíptica, ápice agudo, margem serreada, base arredon-
dada, face adaxial denso setosa, face abaxial denso setosa, domáceas ausentes; peciólulo 2-3 mm, denso
setoso ferrugíneo; pecíolo 0,5-2 cm, não alado, denso setoso ferrugíneo. Inflorescência parcial tirso, pedúnculo
1,5-4 cm, denso setoso ferrugíneo, gavinha 2, denso setoso-ferrugínea. Flor zigomorfa, 2-3,5 mm, disco não
corniculado, sépalas 5, similares, orbicular ou elíptico-navicular a unguiculada, 2-3,5 mm, glabro internamen-
te, denso puberulo externamente, pétalas 4, pétala superior espatulada, 4-5 mm, puberula interna e externa-
mente, escama cuculada, dorso bicorniculado, ápice longo acuminado, 2-3 mm, margem tomentosa, pétala
lateral espatulada, 4-5 mm, pubérula interna e externamente, escama cuculada, dorso unicorniculado, 2-3
mm, margem tomentosa; flor masculina com 8 estames, filetes 3-3,5 mm, tomentoso, antera glabra; pistilódio
c. 0,8 mm; flor feminina não vista. Fruto esquizocárpico, não inflado, alado, 1,5-1,6 x 1,4-1,5 mm, mericarpo
samaróide, ala esparso-pubérula; núcleo seminífero 4-5 x 3-4 mm, seríceo-tomentoso, dissepimento rômbico;
semente ovóide, 2-2,5 x 2 mm, marrom, lisa, arilo ausente.

Distribuição. No Brasil ocorre no Pará, Amazonas, Bahia, Mato Grosso, Minas Gerais, Espirito Santo,
São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul, em Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica
(Somner et al., 2013).

Material examinado: Brasil. Bahia. Santa Terezinha: Morro do Cruzeiro 13/09/1997, E.B. Miranda et al. 16 (HUEFS).
Material adicional: Brasil. Bahia. Cachoeira: Barragem de Bananeiras, 05/1980,  Grupo Pedra do Cavalo 24
(HUEFS).
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9. Serjania marginata Casar., Nov. Stirp. Bras. 5: 44. 1843.
Trepadeira com gavinha; râmulos pubérulos micro-aculeados. Folha composta, biternada, apêndice

terminal ausente, folíolo 2-5 x 1,5-2 cm rômbico a oval, ápice agudo, margem distalmente serrada, base
decurrente, face adaxial subglabra, tricomas isolados; face abaxial subglabra, tricomas isolados, domáceas
ausentes; peciólulo 5-6 mm, viloso na nervura principal; pecíolo 2,5-3 cm, alado, subglabro, tricomas na
margem e nas nervuras. Inflorescência terminal, tirsos paniculados, gavinhas 2. Flor zigomorfa, 4-5 mm;
disco bicorniculado, cornículos deltóides; sépalas 5, similares, obovais ou espatuladas, glabra internamente,
pubérula externamente, pétalas 4, pétala superior espatulada, pubérula interna e externamente, escama
cuculada, dorso bicorniculado, ápice longo acuminado, margem tomentosa; pétala lateral espatulada, pubérula
interna e externamente, escama cuculada, dorso unicorniculado, margem tomentosa; flor masculina com 8
estames, filetes tomentoso na base, pistilódio 1 mm; flor feminina não vista. Fruto esquizocárpico, não
inflado, alado, 1,5 x 1,1 cm; mericarpo samaróide, 1,5-0,6 cm, ala esparso-pubérula; núcleo seminífero 4-5 x
3-4 mm, pubérulo, dissepimento fusiforme.

Distribuição. Paraguai, Bolívia, Argentina e Brasil, nos estados de Tocantins, Rondônia, Pernambuco,
Bahia, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná (Somner &
Barroso, 1988; Somner et al., 2013).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: Monte Alto, 9/11/2004, Grupo Monte Alto 21 (HUEFS).
Material adicional: Brasil. Bahia. Santa Terezinha: morro do Cruzeiro 27/05/1987, L.P. Queiroz et al. 1556 (HUEFS).
Tanhaçu: morro do Antoninho, 14º 8’35"S 41º 21’57"W, 550 m, 22/02/2004, F. França et al. 4900 (HUEFS).

10. Serjania paludosa Cambess., in A.St.-Hil., Juss. & Cambess., Fl. Bras. 1: 368. 1825.
Trepadeira com gavinha; râmulos denso viloso-ferrugíneos. Folha composta, biternada ou imparipinada

com fusão dos foliolulos inferiores, apêndice terminal ausente; folíolo terminal 2,5-7 x 1,8-4 cm, rômbico,
ápice agudo ou obtuso, mucronado, margem irregularmente crenada, base decurrente, face adaxial denso
setosa, face abaxial denso setosa, domáceas ausentes; folíolos laterais menores, peciólulo 0,5-1 cm, denso
viloso; pecíolo 0,7-3 cm, não alado, denso viloso. Inflorescência parcial tirso, pedúnculo 3-12 cm, denso
viloso, gavinha 2, vilosas. Flor zigomorfa, 5-6 mm; disco com duas lâminas deltoides; sépalas 4-5, similares
elíptico naviculares, pubérulas internamente, seríceo-vilosas externamente, pétalas 4, pétala superior espatulada,
pubérula interna e externamente, escama cuculada, dorso bicorniculado, ápice acuminado reflexo, margem
tomentosa; pétala lateral espatulada, pubérula interna e externamente, escama cuculada, dorso unicorniculado,
margem tomentosa; flor masculina com 8 estames, filetes seríceo-tomentosos, glabros; pistilódio 0,8 mm;
flor feminina não vista. Fruto esquizocárpico, não inflado, alado, 1,5-2 x 1,5-2,5 cm, mericarpo samaróide,
15-16 x 8 mm, ala esparso setosa-vilosa; núcleo seminífero 5-6  x 3-4 mm, viloso, dissepimento estreito
cordado.

Distribuição. No Brasil ocorre em Minas Gerais e Bahia, em Caatinga e Cerrado (Somner et al.,
2013).

Material examinado: Brasil. Bahia. Iaçu: morro Lage Preta, 12/03/2005, F. França et al. 5155 (HUEFS); morro da
Garrafa, 22/02/199, E. Melo et al. 2025 (HUEFS); 21/06/199, F. França et al. 2305 (HUEFS). Itaberaba: morro
Itibiraba, 5/06/2005, E. Melo et al. 3920 (HUEFS).

11. Urvillea laevis Radlk., Sitzb. Bayer Akad., 7: 264. 1878. (Fig. 46P).
Trepadeira com gavinhas; ramos glabros ou glabrescentes, estriados. Folhas alternas, compostas,

trifolioladas, estipuladas, folíolos 3-10 x 2-4,5 cm; lâmina ovado-deltóide, ápice agudo, mucronado, base
obtuso-decorrente, margem serreado-denteada, membranácea ou cartácea, face adaxial glabra, abaxial
glabra ou pubérula, folíolos laterais menores; pecíolo 0,5-1 cm, pubescentes, estípulas escamiformes.
Inflorescência terminal, tirsos paniculados, pedúnculos 1-5 cm, pubescentes, brácteas e bractéolas
escamiformes, pubescentes, pedicelos 1-1,5 cm, pubérulos. Flor zigomorfa, 3-5 mm, branca, cálice 5-parti-
do, sépalas livres, corola 4-partido, pétalas livres, glabras, espatuladas, escamas vilosas, cristadas, disco
nectarífero glabro, estames 5-8, filetes livres, glabros, anteras rimosas, dorsifixas, gineceu tricarpelar, 3
estiletes livres, estigmas papilosos, ovário súpero, trilocular, trígono-ovalado, um óvulo por lóculo, placentação
axial, central livre. Fruto 2-2,5 cm, cápsula oblonga ou elipsóide, não inflada, núcleo seminífero central,
glabro, alas cartáceas, glabras, sementes ovóides, enegrecidas.

Distribuição. No Brasil ocorre no Ceará, Pernambuco, Bahia, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul,
Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná (Somner et al., 2013).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro das Tocas, 25/05/1996, E. Melo et al. 1581 (HUEFS). Material
adicional: Brasil. Bahia. Morro do Chapéu: Ventura, L.P. Queiroz et al. 13263 (HUEFS).
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SAPOTACEAE
Efigênia de Melo

Chave de identificação para as espécies

1’. Plantas espinescentes. Folhas elípticas ou elíptico-obovais. Flores pentâmeras. Drupa oblonga, glabra
......................................................................................................................... 2. Sideroxylon obtusifolium

1. Plantas inermes. Folhas obovado-lanceoladas. Flores tetrâmeras. Drupa obovóide, pubescente .............
...............................................................................................................................1. Pouteria gardneriana

1. Pouteria gardneriana (A.DC.) Radlk., Sitzungsber. Math.-Phys. Cl. Königl. Bayer. Akad. Wiss. München
12: 333. 1882. (Fig. 47A-B).

Árvore 1,5-8 m alt.; ramos glabros, verruculosos, não espinescentes. Folhas simples, alternas, intei-
ras, sem estípulas; lâmina 6-15 x 2,5-3,5 cm, obovado-lanceolada, ápice obtuso, base atenuada, membranácea
ou cartácea, margem lisa, glabra em ambas as faces; pecíolo curto 0,5-1 cm, pubescente. Inflorescência
axilar, fasciculada, densiflora, pedúnculos ausentes, brácteas ausentes, pedicelos 1-1,5 cm, pubescentes.
Flores amarelo-esverdeadas, 3-5 mm, actinomorfas, tetrâmeras, 2 sépalas externas, pétalas conadas, tubo
cilíndrico, 4 estames inclusos, filetes livres, anteras bitecas, rimosas, basifixas, gineceu bicarpelar, estilete
inteiro, estigma punctiforme, ovário súpero, bilocular, 1 óvulo por lóculo, placentação central. Fruto 2-2,5 cm,
drupa obovóide, pubescente, sementes não vistas.

Distribuição. É encontrada na América do Sul, ocorrendo na Argentina, Paraguai, Uruguai e Brasil,
nos estados do Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia, Mato Grosso, Goiás, Minas
Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, em Caatinga,
Cerrado e Mata Atlântica (Pennington, 1991; Carneiro & Almeida Júnior, 2010).

Material examinado: Brasil. Bahia. Iaçu: morro do Coité/Navio, 24/05/1997, E. Melo et al. 2166 (HUEFS); morro
da Garrafa, 23/02/1997, E. Melo et al. 2108 (HUEFS). Itatim: morro do Agenor, 14/10/1995, F. França et al. 1397
(HUEFS); 29/09/1996, F. França et al. 1797 (HUEFS); 29/09/1996, F. França et al., 1870 (HUEFS); morro das
Tocas, 16/12/1995, E. Melo et al. 1369 (HUEFS); 25/05/1996, E. Melo et al. 1570 (HUEFS); morro da Torre, 9/11/
1996, E. Melo et al. 1830 (HUEFS).

2. Sideroxylon obtusifolium (Roem. & Schult.) T.D.Penn., Fl. Neotrop. 52: 113. 1990. (Fig. 47C-D).
Árvore 4-15 m alt.; ramos pubescentes, ferruginosos, com espinhos pontiagudos. Folhas simples,

alternas, em fascículos, sem estípulas; lâmina 1,5-3,5 x 0,5-2 cm, oblonga ou elíptica, ápice obtuso, emarginado,
base obtusa ou aguda, cartácea ou subcoriácea, margem lisa, glabra ou esparsamente pubescente; pecíolo
curto 0,5-1 cm, glabro ou pubescente. Inflorescência axilar, fasciculada, densiflora, pedúnculos ausentes,
brácteas diminutas, escamiformes, ferruginosas, pedicelos 2-5 mm, pubescentes. Flores amarelo-esverdeadas,
2-4 mm, actinomorfas, pentâmeras, sépalas livres, pétalas conadas na base, 10 estames inclusos, filetes
livres, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, gineceu sincárpico, pentacarpelar, estilete único, estigma lobado,
ovário súpero, 5 lóculos, 1 óvulo por lóculo, placentação basal. Fruto 0,5-1 cm, drupa oblonga ou ovóide, lisa,
negra quando madura, sementes duras.

Distribuição. Espécie com distribuição neotropical. No Brasil ocorre nos estados de Tocantins,
Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Alagoas, Sergipe, Mato Gros-
so, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro,
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul (Pennington, 1990; Carneiro & Almeida Junior, 2010).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: Monte Alto, 28/09/2004, S.F. Conceição et al. 51 (HUEFS).
Itatim: morro Pedra Grande, 28/08/2005, A.O. Moraes & E. Melo 50 (HUEFS); morro da Quixaba, 20/07/1996, F.
França et al. 2340 (HUEFS); morro das Tocas, 27/01/1996, F. França et al. 1493 (HUEFS); morro do Agenor, 20/
07/1996, F. França et al. 1725 (HUEFS).
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SCHOEPFIACEAE
Efigênia de Melo

1. Schoepfia brasiliensis A. DC., Prodr. 14: 622. 1857. (Fig. 47E).
Arbusto ou arvoreta 2-6 m alt.; ramos glabros. Folhas simples, alternas, dísticas, inteiras, sem estípulas;

lâmina 4-8 x 2-4,5 cm, elíptica ou elíptico-lanceolada, ápice acuminado, base obtuso-atenuada, coriácea,
margem lisa, glabra em ambas as faces; pecíolo curto ou ausente, 3-8 mm, glabro. Inflorescência axilar,
fasciculada, densiflora, pedúnculos ausentes, brácteas ausentes, pedicelos 0,5-1 mm. Flores verde-amarela-
das, 5-7 mm, actinomorfas, pentâmeras, sépalas campanuladas, corola urceolada, 5 estames epipétalos,
filetes concrescidos à corola, inclusos, anteras bitecas, rimosas, assentadas sobre um tufo de pelos sobre a
corola, gineceu sincárpico, tricarpelar, estilete único, estigma capitado, trilobado, ovário ínfero, trilocular, 1
óvulo por lóculo, placentação central. Fruto 1-1,5 cm, drupa oblonga, glabra, ápice coroado, sementes esfé-
ricas, brancas, lisas.

Distribuição. Espécie distribuída na Venezuela, Argentina e Brasil, nos estados do Pará, Maranhão,
Ceará, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Distrito Federal, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janerio, Paraná e
Santa Catarina, em Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica (Rossi, 2010). A espécie é comum em matas
estacionais de Caatinga.

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: inselbergue Monte Alto, 14/09/2004, S.F. Conceição et al.
34 (HUEFS); 05/05/2005, A.P.L. Couto et al. 44 (HUEFS). Iaçu: morro do Coité/Navio, 28/09/1996, E. Melo et al.
2262 (HUEFS); 22/06/1997, F. França et al. 2330 (HUEFS). Itatim: morro do Agenor, 26/05/1996, E. Melo et al.
1582 (HUEFS); 01/09/1996, F. França et al. 1808 (HUEFS); 03/07/2005, A.O. Moraes et al. 39 (HUEFS).

SIMAROUBACEAE
Flávio França

1. Simarouba amara Aubl., Hist. Pl. Guian. Franç., 2: 860-861. 1775. (Fig. 47F).
Arbusto ou árvore 3-15 m; ramos glabros. Folha composta imparipinada, 4-9 pares, folíolos subalter-

nos; folíolo com lâmina 4-6 x 6-11 cm, oblonga, oboval a elíptica, ápice arredondado, às vezes curto cuspidado,
margem inteira, base decurrente, glabra em ambas as faces; peciólulo 2-10 mm, glabro. Inflorescência
panícula, inflorescência estaminada com mais flores que a pistilada. Flores unissexuais, 4-7 mm, sépalas 5,
1 mm, pétalas 5, 4-7 mm, estames 10, filetes 1-2,5 mm, apêndice basal do filete denso viloso, anteras
reduzidas nas flores pistiladas, gineceu 5-carpelar, 5-locular, estilete único, estigmas livres, pistilódio da flor
estaminada c. 0,5 mm, Fruto drupa, 11-12 x 7-8  mm, alaranjada quando madura; sementes não vistas.

Distribuição. Encontrada em Antigua, Belize, Bolívia, Costa Rica, Colômbia, Equador, Guiana,
Guatemala, Honduras, Panamá, Peru, Suriname, Trinidad e Tobago, Venezuela. No Brasil ocorre nos esta-
dos do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Mato Grosso,
Minas Gerais, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima e Sergipe (Pirani,
1990).

Brasil. Bahia. Milagres: morro do Coité/Navio, 26/10/1997, F. França et al. 2432 (HUEFS); 27/09/1997, E. Melo et
al. 2250 (HUEFS).

SMILACACEAE
Efigênia de Melo

1. Smilax cissoides Mart. ex Griseb., Fl. bras. 3(1): 8. 1842. (Fig. 47G).
Trepadeira com gavinha; caule cilíndrico, glabro, espinescente. Folhas simples, alternas, inteiras; lâ-

mina 4-25 x 2-10 cm, oval, oval-lanceolada ou elíptica, ápice obtuso, mucronado, base obtusa, arredondada
ou subarredondada, membranácea ou subcoriácea, margem plana, glabra em ambas as faces; pecíolo ca 1-
1,5 cm, glabro. Inflorescência axilar, cimosa, cimas umbeliformes, laxifloras, pedúnculos ausentes, pedicelos
1-1,5 cm, brácteas diminutas, 1 mm, coriáceas, glabras. Flores amarelo-esverdeadas, 1,5-2 mm, unissexuadas,
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actinomorfas, trímeras, diclamídeas, 3 sépalas externas livres, 3 pétalas internas livres; flor masculina com
6 estames exclusos, livres, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas; flor feminina com estiletes inteiros, estigmas
capitados, ovário súpero, trilocular, 1-2 óvulos por lóculo, placentação axial. Fruto ca. 0,5 cm, baga globosa,
superfície lisa, atropurpúrea na maturidade, sementes avermelhadas.

Distribuição. Espécie exclusiva do Brasil, nos estados de Tocantins, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará,
Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Alagoas, Mato Grosso e Goiás, em Cerrado, Caatinga,
Mata Atlântica e Amazônia (Andreata, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: inselbergue do Km 4, 8/04/2003, A.K.A. Santos et al. 60
(HUEFS); inselbergue Monte Alto, 30/09/2003, C. de Lucca et al. 12, 26 (HUEFS); 9/11/2004, S.F. Conceição et
al. 87 (HUEFS). Iaçu: morro do Coité/Navio, 25/05/1997, E. Melo et al. 2196 (HUEFS); 25/05/1997, E. Melo et al.
2191 (HUEFS); 28/09/1997, E. Melo et al. 2274 (HUEFS). Itaberaba:  morro Itibiraba, 4/06/2005, E. Melo 3891
(HUEFS).

SOLANACEAE
Adriana de Olinda Moraes, Efigênia de Melo, Maria de Fátima Agra & Flávio França

Chave de identificação para as espécies

1. Anteras com deiscência rimosa
2. Erva ou subarbusto. Corola com apêndices entre os lacínios ................... 6. Schwenckia americana
2’. Arbustos ou arvoretas. Corola sem apêndices entre os lacínios

3. Flores com 4 estames, estames didínamos ................................................. 1. Brunfelsia uniflora
3’. Flores com 5 estames

4. Flores maiores que 4 cm. Fruto cápsula ................................................... 5. Nicotiana glauca
4’. Flores menores que 3 cm. Fruto baga

5. Corola infundibuliforme, filetes adnados à corola .............................. 4. Cestrum obovatum
5’. Corola rotáceo-campanulada, filetes não adnados

6. Folhas ovais ou oval-lanceoladas. Cálice com lacínios truncados ...................................
....................................................................................................... 2. Capsicum caatingae

6’. Folhas oblongo-lanceoladas. Cálice com lacínios filiformes ...........................................
............................................................................................... 3. Capsicum longidentatum

1’ Antera com deiscência poricida
7. Plantas inermes

8. Ervas ou arbustos glabros ou glabrescentes, tricomas simples. Inflorescências em cimeiras
paucifloras. Corola branca. Bagas glabras

9. Ervas glabrescentes. Folhas membranáceas. Flores ca. 5 mm diam. Fruto ca. 5 mm diam. .....
................................................................................................................. 8. Solanum americanum
9’. Arbustos glabros. Folhas cartáceas. Flores maiores que 1 cm diam. Frutos 1,5-2 cm diam. ....
............................................................................................................. 9. Solanum campaniforme

8’. Arbustos com indumento tomentoso, tricomas estrelados. Inflorescências em cimeiras dicotômicas
multifloras. Corola lilás ou roxa. Frutos tomentosos ................................. 14. Solanum stipulaceum

7’. Plantas aculeadas
10. Ervas ou subarbustos, acúleos aciculares nos ramos, folhas e inflorescências. Lâmina foliar com
tricomas simples e estrelados ........................................................................... 7. Solanum agrarium
10’. Arbustos eretos ou escandentes, acúleos retos ou curvados no ápice Lâmina foliar apenas com
tricomas estrelados

11. Inflorescências paniculadas, cimeiras multifloras .........................  13. Solanum paniculatum
11’. Inflorescências em monocásios ou cimeira monocasiais escorpióides paucifloras
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12. Arbustos eretos. Corola branca ou lilás. Baga menor que 1,5 cm diam.
13. Acúleos comprimidos lateralmente, curvados no ápice. Corola lilás, ovário pubescente
..................................................................................................... 12. Solanum megalonyx

13’. Acúleos aciculares. Corola branca ou branco-esverdeada. Fruto glabro ....................
........................................................................................................ 11. Solanum gardneri

12’. Arbustos escandentes. Corola branca. Baga maior que 1,5 cm diam. Fruto puberulento
................................................................................................... 10. Solanum depauperatum

1. Brunfelsia uniflora (Pohl) D.Don, Edinburgh New Philos.J., 7: 85. 1829. (Fig, 47H).
Árvore ou arbusto 1-5 m; ramos glabros, inermes. Folhas alternas; lâmina 5-7 x 2-2,5 cm, oval a

lanceolada, ápice acuminado a agudo, margem inteira, base atenuada, membranácea a cartácea, margem
puberula; pecíolo cilíndrico, 0,3-0,4 cm, puberulento. Inflorescência terminal, reduzida a flores solitárias.
Flores 1,5-2 cm, lilases ou violetas, cálice campanulado, lacínios triangulares, agudos ou acuminados, 1-1,6
cm, glabros, corola hipocrateriforme, tubo cilíndrico, lobos oblanceolados a ovados, glabros, ca. 1,3 cm,
glabra, estames 4, didínamos, fitete menor ca. 1,8 cm filete maior ca. 2 cm, anteras rimosas, estilete ca. 1,8
cm, glabro, estigma bífido, ovário glabro. Fruto globoso, ca. 1 cm, envolvido pelo cálice acrescente; cálice de
frutificação ca. 1 cm compr., coriáceo., sementes elípticas.

Distribuição. Venezuela, Trinidad, Bolívia, Argentina e Brasil, nos estados da Bahia, Ceará, Espírito
Santo, Goiás, Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Roraima e São Paulo, em
Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica (Moraes et al., 2009; Plowman, 1998).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: Monte Alto, 19/05/2005, A.P.L. Couto et al. 93 (HUEFS).
Material adicional: Brasil. Bahia. Rio do Pires: 5/12/2000, F.H.F. Nascimento 400, 425 (HUEFS); Tucano: 09/04/
2004, D. Cardoso 22 (HUEFS).

2. Capsicum caatingae  Barboza & Agra, Syst. Bot. 36 (3): 771. 2011. (Fig, 47I-J).
Arbusto 1-2,5 m alt.; ramos pubescentes a glabros, inermes. Folhas alternas; lâmina 3-9 x 2-3,5 cm,

oval a oval-lanceolada, ápice agudo, margem inteira, base arredondada a cuneiforme, membranácea, leve-
mente discolor, pubescente; pecíolo cilíndrico, 1-3 cm, pubescente. Inflorescência axilar, em fascículos
paucifloros, pedicelos 1-1,5 cm, não geniculados. Flores 0,5-1 cm, brancas ou vináceas, cálice campanulado,
lacínios truncados, externamente pubescentes, corola rotácea, tubo campanulado 1-2 mm, lacínios triangu-
lares, mancha linear vinosa central, base verde, pubescente no ápice, filetes ca. 1 mm, não adnados à corola,
anteras rimosas, amarelas, estilete 2-6 mm, estigma verde, ovário glabro. Fruto globoso, 4-6 x 3-6 cm ;
cálice de frutificação 1-3 mm, sementes ovais.

Distingue-se essa espécie pelo elevado número de flores nos fascículos (5-18), pedicelos não
geniculados na antese e cálice truncado.

Distribuição.  Espécie endêmica da Caatinga, ocorrendo nos estados da Bahia, Pernambuco e norte
de Minas Gerais (Barboza et al. 2011).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: Monte Alto, 30/06/2005, A.P.L. Couto et al. 106 (HUEFS);
30/09/2003, C.F. Lucca et al. 18 (HUEFS). Itatim: morro do Bastião, 26/01/1997, E. Melo et al. 1969 (HUEFS);
morro Pedra Grande, 09/04/2005, M.F.B.L. Silva et al. 18 (HUEFS); morro da Quixaba, 12/02/2006, A.O Moraes et
al. 159, 160 (HUEFS).

3. Capsicum longidentatum Agra & Barboza, Syst. Bot. 36 (3): 771. 2011.
Arbusto ramificado, 1,5-2,5 m; ramos com indumento pubescente a velutino, verde-amarelado, iner-

mes. Folhas alternas; lâmina 2,6-4,5 x 1,2-2,5 cm, lanceolada a oblonga, ápice acuminado a agudo, margem
inteira, base arredondada a truncada, membranácea, levemente discolor, pubescente; pecíolo cilíndrico, 0,5-
0,9 cm, pubescente. Inflorescência axilar, em fascículos, brácteas ausentes; pedúnculos pubescentes, 0,5-1
cm. Flores branco-esverdeadas, 5-6 mm, cálice campanulado, lacínios filiformes, pubescentes, 4-7 mm,
corola rotáceo-campanulada, tubo campanulado, 1-2 m, lacínios triangular-agudos, 4-6 mm, ápice dos lobos
puberulentos, filetes não adnados à corola, glabros, anteras rimosas, verdes, estilete glabro, estigma bilobado,
verde, ovário oblongo, glabro; Fruto globoso, maduro rugoso, 3-6. x 2-6 mm; cálice de frutificação 4-9 mm,
sementes reniformes, ca. 3 mm.

Distribuição. Bahia e Pernambuco, em Caatinga.
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Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: 25/01/1997, E. Melo et al. 1920 (HUEFS); 14/12/1996, E. Melo et al.
1859 (HUEFS); 12/02/2006, A.O. Moraes et al. 161 (HUEFS).

4. Cestrum obovatum Sendtn., Fl. bras. 10: 209. 1846. (Fig, 47K).
Árvore, arbusto ou raramente erva, 1-2 m alt.; ramos inermes, pubescentes com tricomas simples,

ramificados, estrelados, às vezes glandulares. Folhas alternas, simples e inteiras; lâmina elíptico-lanceolada,
ápice agudo, base aguda ou obtusa, membranácea, geralmente glabra; pecíolo 0,5-1 cm, pubérulo.
Inflorescência termina ou axilar, uniflora ou multiflora e então fasciculada, racemosa, corimbosa ou paniculada.
Flores 1,5-2 cm, amarelas ou amarelo-esverdeadas, cálice tubular ou campanulado, lacínios triangulares,
ápice agugo ou acuminado, corola infundibuliforme, triangular-lanceolado, glabros, androceu 5, estames
inclusos, soldados ao tubo da corola até a metade ou mais, filetes glabros ou pubescentes, anteras largas,
rimosas, bilobadas, estilete puberulento ou pubescente no ápice, estigma capitado ou lobado, ovário bilocular.
Fruto baga, 5-8 mm, ovóide ou elipsóide, vináceo ou roxo na maturação, glabra, sementes comprimidas.

Distribuição. Exclusiva do Brasil, ocorrendo no Ceará, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Sergipe, Goiás,
Distrito Federal e Minas Gerais (Moraes et al., 2009; Stehmann et al., 2010).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: 28/01/1996, F. França et al. 1533 (HUEFS). Iaçu: 22/06/1997, F. França
et al. 2334 (HUEFS).

5. Nicotiana glauca Graham, Edinburgh New Philos. J., 5: 175. 1828. (Fig, 47L).
Arbusto, 2-2,5 m alt.; ramos glabros, inermes. Folhas alternas; lâmina 5-10 x 3,5-4 cm, lanceolada a

oval, ápice agudo a acuminado, margem inteira, base arredondada a obtusa, coriácea, glabra, concolor;
pecíolo 3-5 cm, glabro. Inflorescência em panícula; pedúnculos glabros, 2,5-5,2 cm. Flores actinomorfas, 4-
5 cm, amarelas, cálice tubuloso, 5-lobado, lacínios lanceolados, ápice pubescente, externamente, corola
tubulosa, externamente pubescente, internamente glabra, lacínios eretos, estames inclusos, filetes glabros,
anteras rimosas, verdes, estilete incluso, glabro, estigma verde, ovário glabro; cálice de frutificação 1-1,2
cm, glabro. Fruto 1-1,5 cm, cápsula septicida, ovóide, glabra; sementes ovais.

Distribuição. Argentina, Bolívia, Chile, Uruguai e Brasil, nos estados de Piauí, Ceará, Rio Grande do
Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Distrito Federal, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul, como espécie subespontânea (Stehmann et al., 2010).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: 28/01/1996, F. França et al. 1556 (HUEFS).

6. Schwenckia americana L., Gen. Pl. ed. 6: 577. 1764. (Fig, 47M).
Erva ereta 30-80 cm alt.; ramos inermes, lanulosos, amarelo-esverdados. Folhas alternas; lâmina 2,5-

3 x 0,5-0,8 cm, oblanceolada, ápice agudo, margem sinuosa a inteira, base atenuada, membranácea, concolor,
pubescente; pecíolo 0,3-0,5 cm pubescente, tomentoso. Inflorescência em cimeira escorpióide; pedúnculo
glabro, 1,8-3,5 cm. Flores actinomorfas, 0,5-1 cm, vináceas, cálice tubuloso, lacínios lobados, externamente
pubescentes, corola tubulosa, glabra, lacínios eretos, filetes glabros,  inclusos, anteras rimosas, amarelas,
estilete incluso, glabro, ovário glabro; cálice de frutificação 0,3- 0,4 cm, glabro. Fruto 3-4 mm, cápsula
cilíndrica, glabra, sementes poliédricas, subnaviculares.

Distribuição. América Central e do Sul. No Brasil só não ocorre na região Sul, ocorre em Amazônia,
Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica, principalmente em ambientes degradados (Stehmann et al., 2010).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro do Agenor, 21/04/1996, F. França et al. 1625 (HUEFS). Material
adicional: Brasil. Bahia. Massarandupió: 30/03/2001, M.L. Guedes 8123 (HUEFS).

7. Solanum agrarium Sendtn., in Mart. Fl. bras. 10: 69, pl. 5, f. 32-33. 1846.
Arbusto 0,5-1 m alt.; râmulos armados, pubescentes de coloração ferrugínea, acúleos eretos, amare-

los a ferrugíneos. Folhas alternas; lâmina 2,6-4,0 x 2,4-2,5 cm,  elíptica, ápice acuminado a agudo, margem
inteira a dividida, base arredondada a truncada, membranácea, concolor, hispidulosa, acúleos eretos, amare-
los, 0,1-0,3 cm, localizados nas nervuras; pecíolo 1,5-2 cm, hispiduloso. Inflorescência em monocásios.
Flores lilases, 05-1 cm, cálice campanulado, lacínios hispidulosos, corola rotáceo-estrelada, filetes glabros,
anteras poricidas, amarelas, estilete ca. 0,5 cm,  estigma verde, ovário pubescente; cálice de frutificação ca.
0,4 cm, hispiduloso. Fruto 1-1,5 cm, baga globosa, glabra; sementes reniformes a ovais, 2-3 mm.
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Distribuição. Espécie restrita ao Brasil, presente nos estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande
do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Goiás e Minas Gerais (Stehmann et al., 2010).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: 12/07/2003, A.C. Pereira et al. 17 (HUEFS). Material adicio-
nal: Brasil. Bahia. Feira de Santana: 14/07/2002, S.S. Santos et al. 139 (HUEFS).

8. Solanum americanum Mill, Gard. Dict. 5: 1768. (Fig, 47N).
Erva 30-50 cm alt.; râmulos inermes, estrigosos, amarelos a ferrugíneos. Folhas alternas; lâmina 4,5-

9 x 1,5-2,5 cm, oval a lanceola, ápice agudo a acuminado, margem sinuosa a inteira, base obtusa, membranácea,
concolor, indumento estrigoso; pecíolo 0,4-0,5 cm, estrigoso. Inflorescências terminais, em umbela; pedúnculo
estrigosos, 1,0-1,5 cm, glabro ou pubérulo. Flores brancas, 4-5 mm, cálice campanulado, lacínios agudos,
indumento externo estrigoso, interno glabro, corola rotácea-campanulada, indumento externo estrigoso, in-
terno glabro, filetes ca. 1 mm, anteras amarelas, poricida, estilete ca. 2 mm, estigma verde, ovário lanuloso;
cálice de frutificão 1-2 mm. Fruto 3-5 mm, baga globosa; sementes discóides.

Distribuição. Espécie encontrada nas regiões Tropical e Temperada do Velho Mundo, sendo conside-
rada ruderal. Ocorre em todas as regiões do Brasil (Stehmann et al., 2010).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: Monte Alto, 12/08/2003, A.C. Pereira et al 26 (HUEFS).

9. Solanum campaniforme Roem. & Schult., Syst. Veg. 4: 662 662 1819.
Arbusto escandente, 1-2,5 m alt.; ramos inermes, glabros. Folhas alternas; lâmina 5-12 x 2,5-5 cm,

oval-lanceolada, elíptico-lanceolada, oblanceolada a lanceolada, ápice agudo, margem inteira, base cuneiforme,
membranácea ou cartácea, glabra em ambas as faces; pecíolo 0,5- 1,5 cm, glabro. Inflorescências axilares,
solitárias ou em cimas paucifloras; pedúnculos 0,5-1 cm, glabros, brácteas inconspícuas. Flores brancas 0,5-
1 cm, cálice campanulado, 5-partido, lacínios ovais, glabro, corola rotáceo-estrelada, glabra, filetes glabros,
anteras amarelas, poricida, estilete glabro, ovário glabro; cálice de frutífero não expandido. Fruto 0,5-0,8 cm,
baga globosa, glabra; sementes reniformes.

Distribuição. No Brasil ocorre em Roraima, Pará, Amazonas, Maranhão, Ceará, Paraíba, Pernambuco,
Bahia, Distrito Federal, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e
Rio Grande do Sul (Stehmann et al., 2010).

Material examinado: Brasil. Bahia, Feira de Santana: inselbergue Monte Alto, 30/06/2005, A.P.L. Couto et al. 109
(HUEFS). Itatim: morro do Agenor, 7/12/1995, E. Melo et al. 1412 (HUEFS); 21/04/1996, E. Melo et al. 1619
(HUEFS). Material adicional: Brasil. Bahia. Feira de Santana: 6/02/1997, F. França et al. 2072 (HUEFS).

10. Solanum depauperatum Dunal, in DC., Prodr., 13 (1): 227. 1852.
Arbusto 1-2,5 m alt.; râmulos armados, com indumento puberulento ferrugíneos, acúleos amarelos a

marrons, falciformes. Folhas alternas; lâmina 9-10 x 4-4,5 cm, oval, ápice acuminado, margem inteira, base
arredondada a atenuada, papirácea a cartácea, discolor, pubescente, indumento curto viloso, com acúleos na
nervura principal. Inflorescências em monocásios. Flores brancas, 0,5-1 cm, cálice campanulado, lacínios
agudos, pubescentes, corola rotácea-estrelada, filetes 2 mm, anteras amarelas, poricidas, estilete ca. 0,7 cm,
glabro, estigma verde, ovário puberulento; cálice de frutificação 0,4-0,5 cm. Fruto 2,5-3 x 2-3 cm, baga
globosa, puberulento; sementes ovais, 2-3 mm.

Distribuição. Espécie exclusiva do Brasil ocorrendo na Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo, em
Mata Atlântica (Stehmann et al., 2010).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: Monte Alto, 11/02/2003, A.O. Moraes et al. 139 (HUEFS).
Material adicional: Brasil. Bahia. Santa Teresinha: 27/12/2000, L.P. Queiroz et al. 6395 (HUEFS); 27/09/2000, L.P.
Queiroz et al. 6392 (HUEFS).

11. Solanum gardneri Sendtn, in Mart. Fl. bras. 10: 69. 1849. (Fig, 47O).
Arbusto espinescente 0,5-1,5 cm alt.; râmulos armados, glabros, acúleos eretos. Folhas alternas;

lâmina 2-3,5 x 05-1,5 cm, lanceolada a oblanceolada, ápice agudo, margem inteira, base arredondada,
membranácea, pubescente, tomentosa; pecíolo 0,5-1 cm, tomentoso. Inflorescências terminais, em monocásios.
Flores brancas 0,5-1 cm, cálice campanulado, lacínios obtusos, tomentosos, corola rotácea-estrelada, lacínios
patentes, externamente tomentosa, internamente glabra, filetes glabros, anteras amarelas, poricida, estilete
ca. 0,4 cm, estigma verde, ovário glabro; cálice de frutificação ca. 0,7 cm. Fruto 0,5 cm, baga globosa,
vermelha na maturação; sementes ovais.
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Distribuição. Espécie exclusiva do Brasil, tendo registro para os estados de Pernambuco, Alagoas,
Sergipe, Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro, em Caatinga e Mata Atlântica (Stehmann et al., 2010).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro do Bastião, 25/01/1997, E. Melo et al. 1947 (HUEFS); morro
Pedra Grande, 9/04/2005, M.F.B.L. Silva et al. 35 (HUEFS); 02/06/2005, A.O. Moraes et al. 09 (HUEFS).

12. Solanum megalonyx Sendtn., in Mart., Fl. bras. 10: 92, pl. 56-59. 1846. (Fig. 47P-Q).
Arbusto 1-2,5 m alt.; ramos armados, hirsutos, amarelos a ferrugíneos, acúleos eretos, 0,4-0,9 cm.

Folhas alternas; lâmina 4-7,5 x 2-6 cm,, oval a oblanceolada, ápice agudo, margem inteira a lobada, base
arredondada, membranácea a cartácea, discolor, indumento curto viloso; pecíolo 1,5-2 cm, pubescente,
hirsuto. Inflorescências terminais, cimeiras monocasiais escorpióides; pedúnculo hirsuto, 1,8-3 cm, pubescente.
Flores lilases, 1-2 cm, cálice campanulado, lacínios agudos, externamente hirsuto, internamente glabro, corola
rotácea-estrelada, externamente pubescente, internamente glabra, filetes ca. 1 mm, anteras amarelas, ca.
0,8 cm, poricida, estilete 0,7-1 cm, estigma verde, ovário hirsuto; cálice de frutificação ca. 1 cm, pubescente.
Fruto 1-1,2 cm, baga globosa, pubescente; sementes reniformes, 2-3 mm.

Distribuição. Espécie restrita ao Brasil, encontrada nos estados do Pará, Bahia, Sergipe e Minas
Gerais, em Amazônia, Caatinga e Cerrado, em altitudes que variam de 0 a 800 m (Moraes et al. 2009;
Stehmann et al., 2010).

Material examinado: Brasil. Bahia. Iaçu: morro da Garrafa, 22/02/1997, E. Melo et al. 2040 (HUEFS). Itatim morro
do Agenor, 17/12/1995, E. Melo et al. 1414 (HUEFS);  morro das Tocas, 29/06/1996, E. Melo et al. 1613 (HUEFS);
morro Pedra Grande, 09/04/2005, M.F.B.L. Silva et al. 22 (HUEFS).

13 Solanum paniculatum L., Sp. Pl., 2: 267. 1762. (Fig. 47R-S).
Arbusto 1-2,5 m alt.; râmulos armados, velutinos a lanuginosos verde-esbranquiçados, acúleos eretos

ca. 1 mm. Folhas alternas; lâmina 4,5-18 x 3-9 cm, oval a subcordada, ápice agudo a acuminado, margem
ondulada a lobada, base arredondada a hastada, membranácea, discolor, face adaxial lanoso-estrelado, ver-
de-esbranquiçado, tricomas esparsos, face abaxial lanoso-estrelado, verde-esbranquiçado, denso; pecíolo
cilíndrico, 0,5-2 cm, pubescente. Inflorescências terminais, paniculada; pedúnculo lanuginoso, 3-1,2 cm.
Flores lilases, 1-2 cm, cálice campanulado, lacínios agudos, externamente lanuginoso, internamente glabro,
corola rotácea-estrelada, externamente lanuginosa, internamente glabra, filetes 1-2 mm, anteras amarelas,
3-6 mm, poricida, esstilete 5-6 mm, estigma verde, ovário glabro; cálice de frutificação 2-6 mm, pubescente.
Fruto 0,5-1,2 cm, baga globosa, glabra ou glabrescente; sementes reniformes, 2-3 mm.

Distribuição. No Brasil ocorre no Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba,
Pernambuco, Bahia, Alagoas, Sergipe, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Minas
Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul (Stehmann et
al., 2010).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro do Agenor, 26/11/1995, F. França et al. 1455 (HUEFS); 03/03/
1996, E. Melo et al. 1546 (HUEFS); 29/09/1996, F. França et al. 1856 (HUEFS); morro da Quixaba, 15/12/1996, E.
Melo et al. 1901 (HUEFS). Feira de Santana: Monte Alto, 02/12/2003, J. Carvalho-Sobrinho et al. 170 (HUEFS);
11/02/2003, A.O. Moraes et al. 141 (HUEFS). Iaçu: morro Lage Preta, 12/12/2005, F. França et al. 5160 (HUEFS).
Itaberaba: morro Itibiraba, 04/05/2005, E. Melo et al. 3870 (HUEFS).

14. Solanum stipulaceum Roem. & Schult., Syst. Veg. 4: 662. 1819. (Fig. 47T).
Arbusto 1-3 m alt.; ramulos  inermes, indumento tomentoso ferrugíneo. Folhas alternas; lâmina 8-10

x 2-3,5 cm, oblanceolada, ápice acuminado a agudo, margem inteira, base aguda, obtusa ou atenuada,
membranácea, discolor; pecíolo 1,5- 3 cm, tomentoso. Inflorescências terminais, cimeiras escorpióides;
pedúnculo, 06-1 cm, tomentoso. Flores lilases, 0,5-1 cm, cálice campanulado, lacínios agudos, indumento
externo tomentoso, interno glabro, corola rotácea-estrelada, indumento externo tomentoso, interno glabro,
filete ca. 2 mm, anteras amarelas, ca. 3 mm, poricida, estilete ca. 5 mm, estigma verde, ovário tomentoso;
cálice de frutificação 2-5 mm, tomentoso. Fruto 0,8-1 cm, baga globosa, tomentoso; sementes reniformes a
ovais, ca. 2 mm.

Distribuição. Espécie exclusiva do Brasil, ocorrendo nos estados de Piauí, Ceará, Paraíba, Pernambuco,
Bahia, Alagoas, Sergipe, Goiás e Minas Gerais, em Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica (Stehmann et al.,
2010).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro do Agenor, 31/03/1996, E. Melo et al. 1543 (HUEFS); 03/07/2005,
A.O. Moraes et al. 46 (HUEFS).
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TRIGONIACEAE

Efigênia de Melo

1. Trigonia nivea Cambess., in A.St.-Hil., Fl. bras. Mer. 2: 81. 1829. (Fig. 48A-B).
Liana; ramos pubescentes, acinzentados. Folhas opostas, simples, inteiras, com estípulas; lâmina 3,5-

6 x 1,5-2,5 cm, elíptica, ápice agudo ou obtuso, base aguda ou obtusa, coriácea, margem inteira, revoluta,
pubescente; pecíolo curto, 3-5 mm, pubescente, estípulas filiformes. Inflorescência terminal e subterminal,
racemos laxifloros, pedúnculos 0,2-0,5 cm, pedicelos 0,2-0,5 cm, pubescentes, brácteas diminutas,
escamiformes, pubescentes. Flores 3-5 mm, brancas ou branco-amareladas, zigomorfas, 5 sépalas ligadas
na base, 5 pétalas livres, com um tufo de pelos na base, a externa calcarada, duas laterais espatuladas, duas
internas carenadas, 3-12 estames, filetes parcialmente unidos, formando uma bainha, inclusos, anteras bitecas,
rimosas, basifixas, gineceu sincárpico, tricarpelar, estiletes unidos na base, pubescentes, estigmas punctiformes,
ovário súpero, trilocular, um ou mais óvulos por lóculo, placentação axial. Fruto 2-3 cm, cápsula trígona,
deiscente, valvas coriáceas, tomentosas, sementes lanígeras.

Distribuição. Espécie amplamente distribuída desde a Venezuela até o Sul do Brasil, ocorrendo nos
estados do Pará, Acre, Maranhão, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Goiás, Minas Gerais, Espirito Santo, São
Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina (Lleras, 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Iaçu: morro do Coité/Navio, 24/05/1997, E. Melo et al. 2170 (HUEFS). Itatim:
morro das Tocas, 28/09/1996, F. França et al. 1842 (HUEFS); 02/09/1995, F. França et al. 1323 (HUEFS). Santa
Terezinha: morro do Cruzeiro, 29/10/1995, E. Melo et al. 1356 (HUEFS).

TURNERACEAE
Flávio França

Chave de identificação para as espécies

1. Corona presente internamente à corola ............................................................... 1. Piriqueta racemosa
1’. Corona ausente

2. Ramos jovens com tricomas glandulosos ................................................. 4. Turnera chamaedrifolia
2’. Ramos jovens sem tricomas glandulosos

3. Base do limbo foliar aguda ou decurrente ............................................ 2. Turnera calyptrocarpa
3’. Base do limbo foliar arredondado ................................................................ 3. Turnera cearensis

1. Piriqueta racemosa (Jacq.) Sweet, Hort. Brit. 1: 154. 1826. (Fig. 48C).
Erva 0,5-1 m alt.; ramos hirsutos, tricomas porrecto-estrelados, entre tricomas simples unicelulares e

multicelulares, estipulas ausentes.  Folhas alternas, simples, inteira; lâmina 2-8 x 0,2-0,5 mm, oval, ápice
agudo, margem crenado-serreada, base arredondada, frequentemente assimétrica, face adaxial setosa,
indumento esbranquiçado, tricomas porrecto-estrelados, venação plana; face abaxial pubérula a velutina,
indumento esbranquiçado, tricomas estrelados, venação proeminente; pecíolo 1-15 (-25) mm, hirsuto.
Inflorescências terminais, racemosas, pedúnculo 1,5-3 cm, hirsuto, como nos ramos, prófilos inconspícuos;
pedicelo 1-3 cm, setoso hirsuto. Flores 1-1,5 cm, amarelas, alaranjadas ou brancas, com estrias lilases,
cálice tubuloso, tubo campanulado, lacínio ovado, ápice arredondado, glabro internamente, híspido-flocoso
externamente, corola glabra, corona presente, 0,5 mm alt., lóbulos papilosos, filetes soldados na base, glabros,
não alargado na base, anteras ovais, ovário ovóide, tomentoso, estilete glabro. Fruto 4-5 mm, cápsula globosa,
tomentosa externamente; sementes reniformes, testa reticulada, pubérula, arilo não amplo.

Distribuição. Espécie distribuída nas Antilhas, Venezuela, Colômbia, Brasil e Paraguai. No Brasil
ocorre nos estados de Alagoas, Paraíba, Piauí, Pernambuco, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais e
Rio de Janeiro, em Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica (Arbo, 2000; 2010).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: Monte Alto, 12/08/2003, A.C. Pereira et al. 25 (HUEFS); 11/
05/2004, F. França et al. 4973 (HUEFS). Itaberaba:  morro Itibiraba, 4/06/2005, E. Melo et al. 3883 (HUEFS). Itatim:
16/03/1997, V.M. Monteiro et al. 52 (HUEFS).
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2. Turnera calyptrocarpa Urb., Jahrb. Konigl. Bot. Gart. 2: 128. 1883. (Fig. 48D).
Arbusto 0,5-2 m alt.; ramos setosos, tricomas simples; estípula 1 par, subulada, tomentosa. Folhas

alternas; lâmina 0,5-3,5 x 0,5-1,8 cm, elíptico-oboval a espatulada, ápice arredondado ou obtuso, margem
serreada distalmente, base aguda ou decurrente, face adaxial subglabra, com tricomas esparsos nas nervuras
ou setosa, indumento esbranquiçado, tricomas simples, venação impressa, face abaxial esparso a denso
setoso com pontuações glandulares, indumento esbranquiçado, tricomas simples, venação proeminente; pecíolo
1-3 mm, setoso-tomentoso, estípulas persistentes. Flores pequenas, vistosas, 5-8 mm, branco-amareladas,
axilares solitárias ou poucas; pedúnculo inserido na base da folha,  1-3mm, setoso, tricomas simples; prófilos
estreito-elípticos, 5 mm, setosos. Flores brancas, cálice campanulado, lacínio tringular, ápice agudo, glabro
internamente, setoso externamente, corola tomentoso-vilosa internamente, externamente tomentosa no cen-
tro do lacínio, corona ausente, filetes unidos na base ou não, vilosos basalmente, não alargados na base,
anteras ovais, ovário ovóide, tomentoso, estilete glabro. Fruto 4-5 mm cápsula globosa, rugosa externamen-
te; sementes obovóides, testa reticulada, arilo amplo.

Distribuição. Exclusiva do Brasil, nos estados da Bahia, Ceará, Pernambuco, Piauí, Sergipe e Minas
Gerais, em Cerrado e  Caatinga, de 200 a 1030 metros de altitude (Arbo 2000; 2010).

Material examinado: Brasil. Bahia. Iaçu: morro Laje Preta, 20/02/2005, F. França et al. 5134 (HUEFS). Itaberaba:
morro Itibiraba, 18/03/2006, E. Melo et al. 4312 (HUEFS); 19/03/2006, E. Melo et al. 4322 (HUEFS); 5/06/2005, E.
Melo et al. 3922 (HUEFS). Itatim: morro das Tocas, 24/02/1996, E. Melo et al. 1458 (HUEFS); morro do Agenor,
17/12/1995, E. Melo et al. 1413 (HUEFS); morro do Bastião, 25/01/1997,  E. Melo et al. 1958 (HUEFS). Milagres:
morro Pé de Serra, 25/10/1997, F. França et al. 2422 (HUEFS); 25/10/1997, F. França et al. 2408 (HUEFS); 15/03/
1997, F. França et al. 2134 (HUEFS).

3. Turnera cearensis Urb., Jahrb. Konigl. Bot. Gart. 2: 100. 1883.
Arbusto 0,5-1 m alt.; ramos vilosos a setosos, mais denso distalmente, tricomas simples, estípula 1 par,

subulada, tomentosa. Folhas alternas; lâmina 3-4,5 x 1-1,5 cm elíptico-oboval, ápice agudo a obtuso, margem
serreada, base arredondada, face adaxial flocosa, indumento esbranquiçado, tricomas estrelados, venação
impressa, face abaxial denso tomentosa, indumento amarelado, tricomas simples, venação proeminente;
pecíolo 3,5-7 mm, setoso-tomentoso, cicatrizes foliares proeminentes, base foliar e estípulas não persisten-
tes. Inflorescências axilares reduzidas a flor solitária; pedúnculos inseridos na base do pecíolo, 1-3 mm,
tomentosos, tricomas simples, prófilos estreito-elípticos, tomentosos. Flores 1-1,3 cm, amarelas,  cálice
urceolado, lacínio triangular, ápice agudo, glabro internamente, setoso externamente, corola glabra, corona
ausente, androceu não visto, gineceu não visto. Fruto não visto.

Distribuição. Endêmica da região semiárida brasileira, nos estados de Maranhão, Ceará, Paraíba,
Pernambuco, Bahia, Alagoas, Sergipe e Norte de Minas Gerais, em Caatinga e Mata Atlântica (Arbo, 2000,
2010).

Material examinado: Brasil. Bahia. Milagres: morro Pé de Serra, 25/10/1997, F. França et al. 2421 (HUEFS).

4. Turnera chamaedrifolia Cambess., Fl. Bras. Merid. 2: 221. 1830. (Fig. 48E).
Arbusto ou subarbusto 0,6-0,8 m alt., ramos puberulos, tricomas glandulosos, estípulas inconspícuas.

Folhas alternas; lâmina 1-2,5 x 0,5-1,5 cm, oval, ápice agudo, margem distalmente denteada, base arredon-
dada a obtusa, face adaxial setoso-puberulo, indumento esbranquiçado, tricomas simples isolados e tricomas
capitados glandulosos denso venação plana, face abaxial pubérula e setosa nas nervuras, indumento
esbranquiçado, tricomas simples nas nervuras e capitado-glandulosos na lâmina, venação proeminente; pecíolo
2-8 mm, puberulo glanduloso, com tricomas simples e longos isolados, base foliar e estípulas não persisten-
tes. Inflorescências axilares reduzidas a flor solitária, pedúnculo inserido na base do pecíolo, até 6mm,
puberulo, tricomas capitados, glandulosos, prófilos estreito-lanceolados, pubérulos.  Flores vistosas, 1-1,5
amarelas, cálice campanulado, lacínio estreitro-lanceolado, glabro internamente, puberulo externamente,
corola glabra, corona ausente,  filetes soldados na base, glabros, alargados na base, anteras sagitadas, ovário
tomentoso, estilete glabro. Fruto 3-4 mm, globoso, tomentoso externamente. Semente obovóide, testa
reticulada, arilo não amplo.

Distribuição. Exclusiva do Brasil, nos estados de Piauí, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Alagoas, Sergipe,
Minas Gerais e Rio de Janeiro, em Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica, desde o nível do mar até 1100
metros (Arbo, 2000, 2010).

Material examinado: Brasil. Bahia. Iaçu: morro da Garrafa, 22/06/1997, F. França et al. 2332 (HUEFS). Itatim:
morro do Agenor, 17/12/1995, E. Melo et al. 1405 (HUEFS).



293Flora de Inselbergues

ULMACEAE
Efigênia de Melo

1. Phyllostylon brasiliense Capan. ex Benth. & Hook. f., Gen. Pl. 3: 352. 1880. (Fig. 48F).
Árvore 3-5 m alt.; ramos pubescentes, sem espinhos. Folhas alternas, simples, inteiras, com estípulas;

lâmina 2-2,5 x 1-1,5 cm, oval ou oval-lanceolada, ápice agudo ou atenuado, base obtusa, subcordada ou
arredondada, membranácea, margem denteada, glabrescente na face adaxial, pubescente na abaxial; pecíolo
curto, 0,5-1 cm, glabro, estípulas caducas. Inflorescência axilar, cimas, densifloras, pedúnculos 0,5-1 cm,
glabros, pedicelos 2-3 mm, pubérulos, bractéolas coriáceas, caducas. Flores pequenas, inconspícuas,
esverdeadas, 2-3 mm, unissexuadas, monoclamídeas, actinomorfas, 4-5 tépalas livres, disco inconspícuo, 4-
5 estames, inclusos, filetes livres, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, gineceu sincárpico, bicarpelar, estilete
em forma de folha carpelar, papilas estigmáticas nos bordos, ovário súpero, bilocular, um óvulo pêndulo,
placentação apical. Fruto 2,5-3 cm, sâmara com núcleo seminífero basal, sulcado, bialada, ala desenvolvida
com dorso reto, ventre arredondado, ala atrofiada rudimentar, inconspícua, restos do perianto persistente,
sementes não observadas.

Distribuição. América do Sul. No Brasil ocorre em Pernambuco, Bahia, Mato Grosso do Sul, Minas
Gerais e Rio de Janeiro, em Caatinga e Mata Atlântica (Carauta, 1971).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro das Tocas, 25/11/1995, F. França et al. 1432 (HUEFS).

URTICACEAE
Efigênia de Melo

Chave de identificação  para as espécies

1. Árvores, caule fistuloso. Fruto totalmente envolto pelo perianto persistente .............................................
............................................................................................................................1. Cecropia pachystachya

1’. Ervas, caule sólido. Fruto parcialmente envolto pelo perianto persistente ........... 2. Laportea aestuans

1. Cecropia pachystachya Trécul, Ann. Sc. Nat. 3 (8): 80. 1847. (Fig. 48G-I).
Árvore 2,5-10 m alt.; ramos glabros ou pubérulos, ocos. Folhas alternas, simples, profundamente

partidas; lâmina 15-35 (60) x 15-30 (50) cm, palmado-digitada, peltada, lobos subobovados, ápice agudo ou
acuminado, membranácea, face adaxial glabra ou esparsamente pubescente, face abaxial pubescente, tricomas
esbranquiçados; pecíolo 10-30 cm, cilíndrico, com domácias na base; estípulas 10-20 cm, caduca. Inflorescência
subterminal, fascículos espiciformes,  pêndulos, envoltos por espata, enquanto jovem, pedúnculos 5-10 cm,
brácteas florais ausentes. Flores diminutas, pouco vistosas, branco-esverdeadas, 2-5 mm, unissexuadas,
actinomorfas, perianto tubuloso, monoclamídeo, flor estaminada com 2 estames, flor pistilada com estigma
penicilado ou peltado. Fruto 1-2 mm, drupa oblonga ou globosa, envolta pelo perianto acrescente.

Distribuição. Argentina, Paraguai e Brasil, nos estados do Pará, Amazonas, Maranhão, Piauí, Ceará,
Paraíba, Pernambuco, Bahia, Sergipe, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Minas
Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul (Carauta,
1996; Carvalho, 2006).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: inselbergue do Km 4 A.K. Santos et al. 122 (HUEFS). Itatim:
morro das Tocas, F. França et al. 1603 (HUEFS); 09/10/1996, E. Melo et al. 1603 (HUEFS); morro do Agenor, 09/
10/1996, E. Melo et al. 1623 (HUEFS); morro Pé de Serra, F. França et al. 2140 (HUEFS); F. França et al. 2132
(HUEFS).

2. Laportea aestuans (L.) Chew., Gard. Bull. Singapore 21: 200. 1965. (Fig. 48J-K).
Arbusto ou árvore 2,5-10 m alt., ramos pubescentes, sem espinhos. Folhas alternas, simples, inteiras,

com estípulas; lâmina 5-12 x 1,5-5 cm, oval-lanceolada, ápice agudo ou longo-atenuado, base obtusa a
subcordada, assimétrica, membranácea, áspera, margem serreada, pubescente; pecíolo curto, 0,5-1 cm,
pubérulo, estípulas filiformes, caducas. Inflorescência axilar, cimosas, densifloras, pedúnculos 1-1,5 cm,
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pubescentes, pedicelos nulos, brácteas diminutas, lanceoladas, pubescentes. Flores pequenas, inconspícuas,
brancas ou esverdeadas, 2-5 mm, unissexuadas, monoclamídeas, zigomorfas, 4-5 tépalas livres,
membranáceas, 4-5 estames, filetes livres exclusos, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, gineceu sincárpico,
bicarpelar, 2 estiletes livres, estigma punctiforme, ovário súpero, bilocular, um óvulo, placentação apical.
Fruto 0,3-05 cm, drupa ovóide ou elipsóide, glabra, parcialmente envolvida pelo perianto persistente, semen-
te não observada.

Distribuição. México, América Central, Índias Ocidentais, Colômbia, Guiana, Suriname, Equador,
Peru, Brasil, Bolívia, África Tropical, Madagascar, Índia, Sumatra e Java. Amplamente distribuída no Brasil,
nos estados do Pará, Amazonas, Acre, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas,
Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná (Berg & Carauta, 1996).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: inselbergue do km 4, 04/06/1994, E. Melo et al. 1103
(HUEFS).

VELLOZIACEAE
Efigênia de Melo

1. Vellozia plicata Mart., Nov. Gen. Sp. Pl. 1: 16. 1823. (Fig. 48L).
Erva ereta 0,5-1,5 m alt.; caule recoberto pela base das folhas persistentes. Folhas simples, alternas,

em 3 séries inteiras, com bainhas; lâmina 10-15 x 0,5-1 cm, lanceoladas, ápice agudo ou atenuado, mucronado,
base aguda, coriácea, plana, fortemente nervada, margem lisa, glabra em ambas as faces; pecíolo ausente,
bainha lenhosa persistente. Flores isoladas, escapo 8-10 cm, ebracteado, pedicelos longos 3-5 cm, glabros.
Flores brancas, 10-12 cm, actinomorfas, trímeras, monoclamídeas, 6 tépalas lanceoladas livres, 6 estames
livres, inclusos, filetes curtos e crassos, anteras estreitas, filamentosas, 1,5-2 cm, bitecas, rimosas, basifixas,
gineceu sincárpico, tricarpelar, estilete único, estigma trilobado, ovário ínfero, trilocular, vários óvulos,
placentação axial. Fruto cápsula 3-6 cm, cilíndrica, coriácea, estriada, ereta, sementes numerosas, diminu-
tas, achatadas.

Distribuição. Exclusiva do Brasil, nos estados do Piauí, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais,
Espírito Santo e Rio de Janeiro, em Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica, especialmente em áreas com
afloramentos rochosos (Smith, 1962; Mello-Silva, 2010).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: morro Monte Alto, 12/8/2003, A.C. Pereira et al. 10 (HUEFS).
Iaçu: morro Laje Preta, 20/2/2005, F. França et al. 5135 (HUEFS). Itatim: morro do Agenor, 20/11/1995, F. França
et al. 1477 (HUEFS); morro das Tocas, F. França et al. 1604 (HUEFS); morro da Quixaba, 14/12/1996, E. Melo et
al. 1881 (HUEFS); morro do Bastião, 25/1/1997, E. Melo et al. 1936 (HUEFS).

VERBENACEAE

Carla Teixeira de Lima & Flávio França

Chave de identificação para as espécies
1. Fruto drupa carnosa

2. Presença de acúleos nos ramos
3. Flores alaranjadas, amarelas ou vermelhas. Acúleos grandes com 0,4-0,6 mm ..............................
............................................................................................................................. 1. Lantana camara
3’. Flores lilás, acúleos pequenos com 0,25-0,4 mm .................................................... 4. Lantana sp.

2’. Râmulos sem acúleos
4. Inflorescência com bráctea basal maior que a bráctea apical .......................... 3. Lantana fucata
4’. Inflorescência com bráctea basal semelhante à bráctea apical ................ 2. Lantana canescens

1’. Fruto seco
5. Fruto com cálice persistente e inflado .................................................................... 9. Priva bahiensis
5’. Fruto sem cálice persistente, ou persistente não inflado
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6. Androceu formado por 2 estames com anteras
7. Tubo floral longo com 40-50 mm ................................................... 11. Stachytarpheta bicolor
7’. Tubo floral curto com 9-12 mm ........................................... 10. Stachytarpheta angustifolia

6’. Androceu formado por 4 estames com anteras
8. Limbo foliar oblanceolado ......................................................................... 8. Lippia thymoides
8’. Limbo foliar oval

9. Limbo foliar com base truncada
10. Limbo foliar com 2-3,5 cm ................................................................ 5. Lippia elliptica
10’. Limbo foliar com 0,5-1 cm ....................................................... 6. Lippia microphylla

9’. Limbo foliar com base cuneada ............................................................ 7. Lippia pohliana

1. Lantana camara L. Sp. Pl. 2: 627. 1753. (Fig. 49A-B).
Arbusto escandente 0,5-2,5 m alt.; râmulo tomentuloso, esbranquiçado, armado, acúleos 0,4-0,6 mm.

Folhas opostas, simples; lâmina 4-8 x 2-4,5 cm, oval, ápice agudo, margem serrada, base truncada,
membranácea, discolor, ambas as faces hirsutulosas, adaxial esparso, abaxial denso; pecíolo 0,5-1,5 cm,
pubescente. Inflorescência terminal, racemos 14-16 cm; parciais racemosas congestas, pedúnculo 2-4,5
cm, pubescente. Flores 1-1,8 cm, alaranjada, amarela ou vermelha; cálice tubuloso, verde, bordo truncado,
pubescente externamente, glabro internamente; corola campanulada, vilosa externamente, glabra interna-
mente; estames 4, filetes glabros, 0,4-0,5 mm, inseridos no terço distal da corola, anteras amarelas, dorsifixas,
conectivos sem ornamentação; ovário bilocular, glabro, estilete 1-1,3 mm. Fruto drupa, imaturo verde e
maduro vináceo 3-4,2 x 2-3 mm, sem cálice persistente; sementes ovóides, glabras.

Distribuição. Originalmente da América Tropical. No Brasil ocorre nos estados de Roraima, Amapá,
Amazonas, Tocantins, Acre, Rondônia, Marranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco,
Bahia, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo,
Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul (Salimena et al., 2010).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: Morro das Tocas, 28/09/1996, F. França et al. 1848 (HUEFS); 25/11/
1995, F. França, et al. 1443 (HUEFS). Feira de Santana: Distrito de Ipuaçu, inselbergue Monte Alto, 25/11/2005,
C.T. de Lima et al.14 (HUEFS).

2. Lantana canescens Kunth, in Humboldt, Bonpland & Kunth, Nov. Gen. & Sp., 2: 209-210. 1815. (Fig.
49C).

Arbusto 1,5-2 m alt.; râmulo tomentuloso, esbranquiçado, acúleos ausentes. Folhas opostas, simples;
lâmina 1,5-4,5 x 1,3-2,5 cm, oval, ápice agudo, margem serreada, base cuneada, membranácea, discolor,
ambas as faces esparso hirsutulosas; pecíolo 0,5-1 cm, lanoso. Inflorescência terminal, racemos, 9-16 cm;
parciais racemosas congestas, pedúnculo 2-3,5 cm, pubescente. Flores 4,5-5 mm, liláses com fauce amare-
la, zigomorfas; cálice tubuloso, verde, bordo truncado, pubescente externamente, glabro internamente, corola
campanulada, 4,5-5 mm, vilosa externamente, glabra internamente, estames 4, filetes glabros, inseridos no
terço mediano da corola, anteras amarelas, dorsifixas, conectivos sem ornamentação, ovário bilocular, glabro,
estilete 1,0-1,2 mm, estigma capitado. Fruto drupa, maduro vináceo, 3,5-4,2 x 3,5-4 mm, globosa, sem cálice
persistente.; sementes não vistas.

Distribuição. Espécie Neotropical. No Brasil é encontrada no estado do Amazonas, Piauí, Ceará, Rio
Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Alagoas, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso
do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná, em diferentes ambientes (Salimena et al., 2010)

Brasil. Bahia. Feira de Santana: morro do Km 4, 4/06/1994, E. Melo et al. 1090 (HUEFS). Iaçu: morro da Garrafa,
22/02/1997, E. Melo et al. 2075 (HUEFS).

3. Lantana fucata Lindl., Bot. Reg. 10: 788, t. 798. 1824. (Fig. 49D).
Arbusto 1-2,5 m alt.; râmulo tomentuloso, esbranquiçado, acúleos ausentes. Folhas opostas, simples;

lâmina 1,5-3 x 0,6-2 cm, oval, ápice agudo, margem serreada, base cuneada, membranáceo, discolor, ambas
as faces hirsutulosas, adaxial esparso, abaxial denso; pecíolo 4-10 mm, pubescente. Inflorescência terminal,
racemos 17-25 cm; parciais racemosas congestas, pedúnculo 1,5-2.5 cm, pubescente. Flores 2,5-3,5 mm,
lilases com fauce amarela, zigomorfas; cálice tubuloso, verde, bordo truncado, pubescente externamente,
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glabro internamente, corola campanulada, vilosa externamente, glabra internamente; estames 4, filetes glabros,
inseridos no terço mediano da corola, anteras amarelas, dorsifixas, conectivos sem ornamentação; ovário
bilocular, glabro, estilete 1,3-1,5 mm, estigma capitado. Fruto drupa, não visto.

Distribuição. A espécie tem distribuição nas regiões Temperadas Subtropicais e Tropicias da Améri-
ca. No Brasil ocorre no Maranhão, Piauí, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Alagoas, Goiás, Mato Grosso
do sul, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, em
Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica (Salimena et al., 2010).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro do Agenor, 08/04/2006, E. Melo et al. 4553 (HUEFS).

4. Lantana sp.
Arbusto 1,5-2,5 m alt.; râmulo glabro, armado, acúleos 0,25-0,4 mm. Folhas opostas, simples; lâmina

2,3-5,2 x 1,5-2,5 cm, ápice agudo, margem serreada, base arredondada, membranácea, discolor, ambas as
faces hirsutulosas e esparso; pecíolo 0,5-1 cm, pubescente. Inflorescência terminal, racemos 19-23 cm,
parciais congestas, pedúnculo 2,2-4 cm, pubescente. Flores 1-1,5 cm, zigomorfas, lilás claro com fauce
amarela; cálice tubuloso, verde, bordo truncado, pubescente externamente, glabro internamente, corola
campanulada, vilosa externamente, glabra internamente, estames 4, filetes glabros, inseridos no terço distal
da corola, anteras amarelas, dorsifixas, conectivos sem ornamentação, ovário bilocular, glabro, estilete 1-1,2
mm, estigma capitado. Fruto drupa, imaturo verde e maduro vináceo, 3-5,6 x 2-3,5 mm, sem cálice persis-
tente; sementes ovóides, glabras.

Distribuição. Este material assemelha-se a aqueles identificados como L. camara, mas difere desta
principalmente quanto ao tamanho dos acúleos presente nos râmulos, sendo 0,4-0,6 mm em L. camara e
0,2-0,4 mm em Lantana sp. Esta espécie é semelhante a L. fucata, contudo esta não apresenta acúleos.

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro do Leão, 26/10/1996, F. França et al. 1942 (HUEFS); morro da
Quixaba, 14/12/1996, E. Melo et al. 1857 (HUEFS); morro Pedra Grande, 10/04/1997, M.F.B.L. da Silva et al. 39
(HUEFS); 25/01/1997, E. Melo et al. 1948 (HUEFS). Iaçu: morro da Garrafa, 22/021997, E. Melo et al. 2049
(HUEFS).

5. Lippia lasiocalycina Cham., Linnaea 7: 231 1832. (Fig. 49E).
Arbusto 1,5-2 m alt.; râmulo glabro, acúleos ausentes. Folhas opostas, simples; lâmina 2,3-3 x 1-2,5

cm, oval, ápice agudo, margem serreada, base truncada, membranácea, discolor, ambas as faces esparso
hirsutulosas; pecíolo 0,5-1 cm, pubescente. Inflorescência racemosa, 12-17 cm; parciais congestas, pedúnculo
1,3-2 cm, pubescente. Flores 4,5-5 mm, lilases, com fauce amarela, zigomorfas; cálice tubuloso, bordo
truncado, piloso externamente, glabro internamente, corola campanulada, vilosa externamente, glabra inter-
namente, estames 4, filetes glabros, inseridos no terço distal, anteras amarelas, dorsifixas, conectivos sem
ornamentação, ovário bilocular, glabro, estilete 1,3-1,6 mm, estigma capitado. Fruto esquizocarpo, 2,8-3,4 x
1,5-2 mm, sem cálice persistente; sementes não vistas.

Distribuição. No Brasil ocorre na Bahia, Mato Grosso, São Paulo, Minas Gerais e Paraná (Salimena
et al., 2010).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro das Tocas, 29/06/1996, E. Melo et al. 1615 (HUEFS); 31/08/1996,
F. França et al. 1777, 1788 (HUEFS); morro do Agenor, 01/11/1996, F. França, et al. 1799 (HUEFS); 21/04/1996, F.
França et al. 1623 (HUEFS).

6. Lippia microphylla Cham. Linnea 7: 226. 1832. (Fig. 49F).
Arbusto 1-3 m alt.; râmulo glabro, acúleos ausentes. Folhas opostas, simples; lâmina 0,5-1,0 x 0,4-0,7

cm, oval, ápice obtuso, margem crenada, base truncada, coriácea, discolor, face adaxial esparso hirsutulosa,
face abaxial esparso hirsuta; pecíolo 1,3-4 mm, piloso. Inflorescência axilar, racemosa, 1-1,2 mm, parciais
congestas, pedúnculo 8-10 mm, piloso. Flores 3-4,5 mm, lilases, zigomorfas; cálice tubuloso, verde, bordo
truncado, pubescente externamente, glabro internamente, corola campanulada, pilosa externamente, glabra
internamente, estames 4, filetes glabros, inseridos no terço mediano da corola, anteras amarelas, dorsifixas,
conectivo sem ornamentação, ovário bilocular, glabro, estilete 0,6-1 mm, estigma capitado. Fruto esquizocarpo
não visto.

Distribuição. Exclusiva do Brasil, nos estados de Maranhão, Bahia, Goiás, Distrito Federal e Minais
Gerais (Salimena et al., 2010).
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Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro do Agenor, 26/11/1995, F. França et al. 1474 (HUEFS); Morro
das Tocas, 28/09/1996, F. França et al. 1837 (HUEFS); morro do Leão, 26/10/1996, F. França et al. 1929 (HUEFS).

7. Lippia origanoides Kunth, in H.B.K., Nov. Gen. Sp. 2: 267. 1817 (1818).
Arbusto 1-2 m alt.; râmulo glabro, acúleos ausentes. Folhas opostas, simples; lâmina 1-1,3 x 0,4-0,8

cm, oval, ápice obtuso, margem crenada, base cuneada, membranácea, discolor, face adaxial esparso
hirsutulosa, face abaxial pilosa; pecíolo 3-4 mm, pubescente. Inflorescência terminal, racemosa, 7-10 cm;
parciais congestas, pedúnculo 4-6 mm, piloso. Flores 4,5-5,5 mm, brancas com fauce amarela, zigomorfas;
cálice tubuloso, verde, bordo truncado, piloso externamente, glabro internamente, corola campanulada, pilosa
externamente, glabra internamente, estames 4, filetes glabros, inseridos no terço mediano da corola, anteras
amarelas, dorsifixas, conectivos sem ornamentação, ovário bilocular, glabro, estilete 1-1,3 mm, estigma
capitado. Fruto esquizocarpo, não visto.

Distribuição. Trinidad & Tobago, Colômbia, Venezuela, Guiana e Brasil (Aymard, 2005). No Brasil
ocorre no Paraá, Amazonas, Bahia, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais e São Paulo (Salimena
et al., 2010).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro Pedra Redonda, 09/04/2006, E. Melo et al. 4370 (HUEFS). Iaçu:
morro da Garrafa, 22/02/1997, E. Melo et al. 2029 (HUEFS).

8. Lippia thymoides Mart. & Schauer, in DC. Prodr. 11: 586. 1847.
Arbusto 0,5-1,5 m alt.; râmulo glabro, acúleos ausentes. Folhas opostas, simples; lâmina 0,6-1 x 0,1-

0,2 cm, oblanceolada, ápice arredondado, margem inteira, base atenuada, membranácea, discolor, ambas as
faces esparso tuberculadas; pecíolo 0,5-1 mm, glabro. Inflorescência axilar, racemosa, 8-10 cm; parciais
congestas, pedúnculo 3-5,5 mm, pubescente. Flores 4,5-7 mm, brancas com a fauce amarela, zigomorfa;
cálice tubuloso, verde, bordo truncado, pubescente externamente, glabro internamente, corola campanulada,
vilosa externamente, glabra internamente, estames 4, filetes glabros, inseridos no terço mediano da corola,
anteras amarelas, dorsifixas, conectivo semi-esférico, ovário bilocular, glabro, estilete glabro, estigma capitado.
Fruto esquizocarpo, não visto.

Distribuição. Espécie exclusiva do semiárido brasileiro, ocorrendo nos estados da Bahia e Minas
Gerais (Schauer, 1851; Salimena et al., 2010).

Material examinado: Brasil. Bahia. Iaçu: morro do Coité, 24/05/1997, E. Melo et al. 2186 (HUEFS).

9. Priva bahiensis A.DC., in DC. Prodr. 11: 533. 1847. (Fig. 49G).
Erva 40-60 cm alt.; râmulo glabro, acúleos ausentes. Folhas opostas, simples; lâmina 2-3,5 x 1-2 cm,

oval, ápice agudo, margem crenada, base cordada, membranácea, discolor, ambas as faces denso hirsutulosas;
pecíolo 0,4-0,8 mm, pubescente. Inflorescência terminal, racemosa, 15-25 cm; pedúnculo 1,2-1,6 cm,
pubescente. Flores 1-1,3 cm, lilases, zigomorfas; cálice tubuloso, verde, bordo truncado, hirsutuloso externa-
mente, glabro internamente, corola campanulada, glabra em ambas as faces, estames 4, filetes glabros,
inseridos no terço mediano da corola, anteras amarelas, dorsifixas, conectivo sem ornamentação; ovário
bilocular, glabro, estilete 3,5 mm, estigma capitado. Fruto esquizocárpo 2,5-2,8 x 2,4-2,6 mm, envolto pelo
cálice persistente e inflado; sementes não vistas.

Distribuição. Endêmica da Bahia, exclusivamente em Caatinga (Salimena et al., 2010).
Material examinado: Brasil. Bahia. Iaçu: morro sem nome, 13/04/1997, E. Melo et al. 2161 (HUEFS). Feira de
Santana: inselbergue Monte Alto, 26/07/2003, F. França et al. 402 (HUEFS).

10. Stachytarpheta angustifolia (Mill.) Vahl, Enum. Plantarum 1: 205. 1804. (Fig.49H).
Erva 30-60 cm alt.; râmulo glabro, acúleos ausentes. Folhas opostas, simples; lâmina 5-7 x 0,4-0,8 cm,

linear, ápice pungente, margem serrada, base atenuada, membranácea, concolor, ambas as faces denso
hirsutulosas; pecíolo 0,9-2 mm, pubescente, Inflorescência terminal, racemosa, 7-30 cm, pedúnculo 3-6 mm,
glabro. Flores 0,9-1,2 cm, azuis, zigomorfas; cálice tubuloso, verde, bordo truncado, glabro em ambas as
faces, corola campanulada, glabra em ambas as faces, estames 2, filetes glabros, inseridos no terço distal da
corola, anteras amarelas, dorsifixas, conectivo sem ornamentação, ovário bilocular, glabro, estilete 6,5-7,5
mm, estigma capitado. Fruto esquizocarpo, 3-5 mm, oblongo, cálice de frutificação decíduo; sementes não
vistas.
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Distribuição. A espécie ocorre desde o México ao norte da América do Sul e também no oeste da
África. No Brasil é encontrada nos estados do Amapá, Pará, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Goiás e
Rio de Janeiro (Salimena et al., 2010).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: Morro do Agenor, 20/05/2006, A.C. Queiroz et al. 12 (HUEFS).

11. Stachytarpheta bicolor Hook. f., Bot. Mag. t. 5538. 1881.
Arbusto 1-2 m alt.; râmulo glabro, acúleos ausentes. Folhas opostas, simples; lâmina 3,5-6 x 1,3-2,5

cm, oval, ápice agudo, margem serreada, base cuneada, membranácea, discolor, ambas as faces denso
hirsutulosas; pecíolo 0,3-0,8 mm, pubescente. Inflorescência terminal, racemosa, 20-26 cm; parciais em
espiga, pedúnculo 4-7 mm, glabro. Flores vistosas, 4-5 mm, azuis, zigomorfas; cálice tubuloso, verde, bordo
truncado, externamente e internamente glabro, corola campanulada, glabra em ambas as faces; estames 2,
filetes glabros, inseridos no terço distal da corola, anteras amarelas, dorsifixas, conectivo sem ornamenta-
ção, ovário bilocular, glabro, estilete 4-4,5 mm, estigma capitado. Fruto esquizocarpo, 2-4 mm, oblongo,
cálice da frutificação decíduo; sementes não vistas.

Distribuição. Espécie exclusiva do Brasil, sendo endêmica da Bahia, em Cerrados e Caatinga (Salimena
et al., 2010).

Material examinado: Brasil. Bahia. Iaçu: morro da Garrafa, 21/06/1997, F. França et al. 2317 (HUEFS); 06/02/2003,
F. França et al. 4338 (HUEFS); 22/02/1997, E. Melo et al. 2027 (HUEFS); Morro Sem Nome, 12º 47’39"S, 39º
54’43"W, 340m, 13/04/1997, E. Melo et al. 2152 (HUEFS); morro do Coité, 24/05/1997, E. Melo et al. 2171
(HUEFS).

VIOLACEAE
Efigênia de Melo

Chave de identificação para as espécies

1. Arbustos escandentes ou trepadeiras volúveis
2. Cápsula achatada, translúcida, sementes aladas ........................................... 1. Anchietea sellowiana
2’. Cápsula oblonga ou elipsóide, sementes não aladas ...............................  3. Hybanthopsis bahiensis

1’. Ervas ou arbustos eretos. Cápsula ovóide ou oblonga, coriácea ..................  2. Hybanthus biggibosus

1. Anchietea selloviana Cham. & Schltdl., Linnaea 2: 148 1827. (Fig.49I).
Arbusto escandente ou trepadeira volúvel; ramos esparsamente pubescentes. Folhas alternas, sim-

ples, inteiras, sem estípulas; lâmina 5-7 x 2,5-3,5 cm, elíptica, ápice agudo ou obtuso, base aguda ou obtusa,
membranácea, margem crenada, glabra; pecíolo 1-1,5 cm, pubescente, estípulas caducas. Inflorescência
terminal e lateral, pedicelos 2-3 cm, pubérulos, bractéolas escamiformes. Flores brancas 1-1,5 cm, zigomorfas,
5 sépalas iguais, 5 pétalas livres, 2 laterais maiores, 2 menores, uma dorsal labeliforme, com limbo orbicular
expandido, calcar tubuloso, 5 estames desiguais, filetes livres, anteras bitecas, rimosas, basifixas, conectivo
expandido com limbo petalóide, gineceu sincárpico, estilete único, estigma cilíndrico, ovário súpero, tricarpelar,
unilocular, pluriovulado, placentação parietal. Fruto 5-6 cm, cápsula achatada, glabra, membranácea,
translúcida, superfície lisa, núcleo seminífero central, sementes achatadas, aladas, marrons, margens
fimbriadas.

Distribuição. No Brasil ocorre no Maranhão, Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais,
Espírito Santo e Rio de Janeiro, em Caatinga, Mata Atlântica e Pantanal (Paula-Souza, 2013).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: inselbergue Monte Alto, 19/05/2005, A.P.L.
Couto et al. 99 (HUEFS). Material adicional: Brasil. Bahia. Rio de Contas: 13º36’9"S, 41º45’50"W, 800
msm, 2/2/2003, F. França et al. 4208 (HUEFS).

2. Hybanthopsis bahiensis Paula-Souza, Brittonia 55 (3): 209-213. 2003. (Fig.49J).
Trepadeira volúvel; ramos glabros ou esparsamente pubescentes. Folhas alternas, simples, inteiras,

com estípulas; lâmina 3-5 x 2-2,5 cm, cordada ou cordado-lanceolada, ápice agudo, mucronado, base cordada
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ou subcordada, membranácea, margem crenada, pubescente, glabrescente; pecíolo 0,5-1 cm, esparsamente
pubescente, estípulas caducas. Inflorescência terminal, racemosa, pedúnculos pubescentes, brácteas cordado-
ovaladas, foliáceas, bractéolas 2 lineares, escamiformes, pedicelos 0,5-1 cm, puberulos. Flores lilases, 1 cm,
zigomorfas, 5 sépalas livres, desiguais, 5 pétalas, 2 laterais, uma superior, menor, 2 inferiores unidas forman-
do labelo, com limbo deltóide expandido, base branca, 5 estames, filetes nulos, anteras bitecas, rimosas,
basifixas, conectivo expandido com limbo petalóide, gineceu sincárpico, estilete único, estigma terminal
punctiforme, ovário súpero, tricarpelar, unilocular, poucos óvulos, placentação parietal. Fruto 1-1,5 cm, cáp-
sula oblonga ou elipsóide, glabra, membranácea, superfície lisa, cálice persistente não aumentado, sementes
semiglobosas, castanhas, muricadas, não aladas.

Distribuição. Endêmico da Caatinga do estado da Bahia (Paula-Souza & Souza, 2003).
Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro das Tocas, 27/01/1996, F. França et al. 1507-isotipo (HUEFS).
Iaçu: morro da Garrafa, 23/02/1997, E. Melo et al. 2113 (HUEFS). Milagres: morro do letreiro, 08/09/2012, E. Melo
et al. 11526 (HUEFS).

3. Hybanthus bigibbosus (A.St.- Hil.) Hassl.,  Bull. Soc. Bot. Geneve 2 (1): 213. 1909. (Fig.49K).
Arbusto ereto 30-40 cm alt.; ramos glabros ou esparsamente pubescentes. Folhas alternas, simples,

inteiras, com estípulas; lâmina 5-10 x 2-3,5 cm, lanceolada, ápice agudo ou acuminado, base aguda ou
atenuada, membranácea, margem sserreada, glabra; pecíolo 0,5-1 cm, esparsamente pubescente, estípulas
foliáceas, lineares, persistentes. Inflorescência terminal, cimosa, pauciflora, pedúnculos 0,5-1 cm, glabros,
brácteas foliáceas, glabras, persistentes, pedicelos 0,3-0,5 cm, pubérulos. Flores lilases, 0,5-1 cm, zigomorfas,
5 sépalas livres, 3 pétalas livres, 2 laterais, uma dorsal labeliforme, com limbo deltóide expandido, base
amarela, com mancha lilás, 5 estames, filetes livres, inclusos, anteras robustas, bitecas, rimosas, basifixas,
conectivo expandido com limbo petalóide, gineceu sincárpico, estilete único, estigma lateral, punctiforme,
ovário súpero, tricarpelar, unilocular, poucos óvulos, placentação parietal. Fruto 0,3-0,5 mm, cápsula ovóide
ou globosa, superfície lisa, glabra; sementes globosas, brancas, lisas, não aladas.

Distribuição. Brasil e Argentina. No Brasil ocorre no Mato Grosso, Minas Gerais, São Paulo, Rio de
Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, em Cerrado e Mata Atlântica (Paula-Souza, 2002).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: inselbergue Monte Alto, 19/05/2005, A.P.L. Couto et al. 95
(HUEFS).

VITACEAE
Efigênia de Melo

Chave de identificação para as espécies

1. Folhas digitadas, folíolos com margem serrilhada ....................................................... 3. Cissus simsiana
1’. Folhas pinadas ou bipinadas, folíolos com margem inteira

2. Folhas coriáceas ............................................................................................. 2. Cissus blanchetiana
2’. Folhas membranáceas..........................................................................................1. Cissus bahiensis

1. Cissus bahiensis Lombardi, Brittonia 48 (2): 195-197. 1996. (Fig.49L).
Trepadeira com gavinhas; ramos cilíndricos glabros. Folhas alternas, compostas, imparipinadas, com

estípulas; 3 pares de folíolos, lâmina 2-4 x 1-1,5 cm, oval, ápice agudo, mucronado, base obtusa, membranácea,
margem crenada, glabra em ambas as faces; pecíolo longo 3,5-5 cm, glabro; estípulas reduzidas. Inflorescência
axilar, cimas dicotômicas sucessivas, pedúnculos 4-8 cm, glabros, avermelhados ou vináceos, pedicelos
nulos, brácteas e bractéolas escamiformes, caducas. Flores pequenas, vistosas, vermelhas ou amarelas 2-3
mm, bissexuadas, actinomorfas, diclamídeas, 4-5 sépalas livres, 4-5 pétalas livres, 4-5 estames exclusos,
filetes livres, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, gineceu sincárpico, bicarpelar, estilete único, estigma capitado,
ovário súpero, bilocular, 2 óvulos por lóculo, placentação axial. Fruto 3-5 mm, baga globosa, glabra, semen-
tes obovóides.

Distribuição. Espécie exclusiva do Brasil, nos estados de Pernambuco, Bahia, Sergipe, Goiás e Minas
Gerais, em Caatinga e Cerrado (Lombardi, 1996; Lombardi et al., 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro da Torre, 10/11/1996, E. Melo et al. 1847 (HUEFS).
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2. Cissus blanchetiana Planch., in A. De Candolle & De Candolle, Monogr. phan. 5: 556. 1887. (Fig.49M).
Trepadeira com gavinhas; ramos cilíndricos, pubescentes. Folhas alternas, compostas, imparipinadas,

com estípulas; 3-4 pares de folíolos, lâmina 5-8 x 2,5-4,5 cm, elíptica, ápice agudo, obtuso ou acuminado,
base obtusa ou subcordada, cartácea ou subcoriácea, margem crenada, mucronada, pubescente, ferruginoso
em ambas as faces, folíolo apical oboval; pecíolo longo 3,5-5 cm, glabro; estípulas reduzidas. Inflorescência
axilar, cimas dicotômicas sucessivas, pedúnculo 3-8 cm, pubescente, ferruginoso, pedicelos 1-2 mm, pêndu-
los, brácteas e bractéolas escamiformes, caducas. Flores esverdeadas 1-2 mm bissexuadas, actinomorfas,
diclamídeas, 4-5 sépalas livres, vilosas, 4-5 pétalas livres, 4-5 estames exclusos, files livres, anteras bitecas,
rimosas, dorsifixas, gineceu sincárpico, bicarpelar, estilete único, estigma capitado, ovário súpero, bilocular,
2 óvulos por lóculo, placentação axial. Fruto 2-3 mm, baga ovóide, glabra, sementes obovóides.

Distribuição. Exclusiva do Brasil, nos estados de Ceará, Pernambuco, Bahia, Espírito Santo e Minas
Gerais, em Caatinga (Lombardi, 1996; Lombardi et al., 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro do Agenor, 28/01/1996, F. França et al. 1534 (HUEFS).

3. Cissus simsiana Schult. & Schult.f., Mant. 3: 246. 1827. (Fig.49N-O).
Trepadeira com gavinhas; ramos cilíndricos, glabros. Folhas alternas, compostas, pentafolioladas,

palmadas, com estípulas; folíolos basais menores, lâmina 2,5-5 x 1,5-2,5 cm, elíptica, ápice acuminado,
cuspidado, base aguda, atenuada, membranácea, margem denteada, mucronada, glabra; pecíolo longo 2,5-4
cm, glabro; estípulas caducas. Inflorescência axilar, cimas dicotômicas sucessivas, pedúnculos 2,5-3 cm,
glabros, pedicelos 1-2 mm, pubescentes, brácteas 1-1,5 mm, caducas. Flores pequenas, pouco vistosas,
branco-esverdeadas 1-2 mm, bissexuadas, actinomorfas, diclamídeas, 4-5 sépalas livres, 4-5 pétalas livres,
4-5, estames exclusos, filetes livres, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, gineceu sincárpico, bicarpelar,
estilete único, estigma capitado, ovário súpero, bilocular, 2 óvulos por lóculo, placentação axial. Fruto 5-7
mm, baga globosa, glabra, amarela ou vermelha quando madura, sementes obovóides.

Distribuição. Brasil, Bolívia, Paraguai e Argentina. Bahia, nos estados do Pará, Tocantins, Maranhão,
Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Alagoas, Sergipe, Mato Grosso, Goiás,
Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná, em Caatinga
(Lombardi, 1996; 2000; Lombardiet al., 2012).

Material examinado: Brasil. Bahia. Feira de Santana: inselbergue Monte Alto, 19/05/2005, A.P.L. Couto et al. 84
(HUEFS), 09/09/2004 (est.), Grupo Monte Alto 16 (HUEFS). Itatim: morro do Agenor, 20/11/1995, F. França et al.
1476 (HUEFS); 28/01/1996, F. França et al. 1553 (HUEFS); 17/12/1995, E. Melo et al. 1401 (HUEFS); 30/03/1996,
E. Melo et al. 1530 (HUEFS); morro das Tocas, 16/12/1995, E. Melo et al. 1376 (HUEFS), 24/02/1996, E. Melo et
al. 1450 (HUEFS); 27/01/1996, F. França et al. 1513 (HUEFS); morro do Bastião, 21/01/1997, E. Melo et al. 1923
(HUEFS).

ZYGOPHYLLACEAE
Efigênia de Melo

1. Kallstroemia tribuloides (Mart.) Steud., Nomencl. Bot. ed. 2, 1: 844. 1840. (Fig.49P).
Erva rasteira, ramos espinescentes. Folhas alternas, compostas paripinadas, com estípulas; folíolo 1-

1,5 x 0,5-0,8 cm, lâmina oblonga, ápice agudo ou obtuso, mucronado, base aguda ou obtusa, assimétrica,
membranácea, margem lisa, esparsamente pubescente na face abaxial, raque pubescente; pecíolo 0,5-0,8
cm, pubescente. Inflorescência axilar, reduzida a flores isoladas, brácteas ausentes, pedicelos curtos 0,5-1
cm. Flores amarelas, 1-1,5 cm, bissexuadas, actinomorfas, pentâmeras, perianto diclamídio, 5 sépalas livres,
5 pétalas livres, 5 estames inclusos, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, gineceu tricarpelar, estilete filiforme,
ligado, estigma capitado, disco nectarífero presente, ovário súpero, trilocular, 1 óvulo por lóculo, placentação
pêndula. Fruto seco, 0,5-1 cm, esquizocarpo trilobado, carpídios oblongos, sementes oblongas, marrons, não
ariladas.

Distribuição. Ocorre na América do Sul (Maciel & Alves, 2009). No Brasil ocorre no Ceará, Rio
Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Alagoas e Sergipe, exclusivamente em Caatinga (Sobral,
2013).

Material examinado: Brasil. Bahia. Itatim: morro Laje Preta, 20/02/2005, F. França et al. 5145 (HUEFS).



301Flora de Inselbergues

Bibliografia Geral

Ab’saber, A.N. Os Domínios de Natureza no Brasil – potencialidades paisagísticas. Ateliê Editorial.
São Paulo, 159p., 2003.

Abreu, M.C., Fiaschi, P. Oxalidaceae in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do Rio
de Janeiro. (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/FB012463). Acesso em 14/12/2012.

Acevedo-Rodriguez, P. Sistematics of Serjania (Sapindaceae). Part. I A revision of Serjania sect.
Platycoccus. Memois of The New York Botanical Garden, 67: 1-93, 1993.

Aguiar, C.; V. Monteiro; G. Santos; J. Resende; F.França & E. Melo. Plantas visitadas por Apis mellifera L.
(Hymenoptera, Apidae) em uma área de Caatinga em Itatim, Bahia, Brasil. Sitientibus, série Ciências
Biológicas,  2: 29-33, 2002.

Albuquerque, B.W.P. Rutaceae. in J.A. Rizzo (ed.), Flora do estado de Goiás. Coleção Rizzo, v. 6.
Goiânia: Ed. Universidade Federal de Goiás, 36p., 1985.

Alves, M.,  Araújo, A.C., Hefler, S.M., Trevisan, R., Silveira, G.H., Luz, C.L. Cyperaceae in Lista de
Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. http://floradobrasil.jbrj.gov.br/
2012/FB007154). Acesso em 10/12/2012.

Alves-Araújo, A., Dutith, J., Alves, M. Amaryllidaceae s.s. e Alliaceae s.s. no Nordeste brasileiro.
Rodriguesia 60 (2): 311-331, 2009.

Amorim, A.M.A. Heteropterys (Malpighiaceae) in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico
do Rio de Janeiro. (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/FB008875). ). Acesso em 13/12/2012.

Anderson, C. Revision of Thryallis (Malpighiaceae). Contributions of University of Michigan Herbarium,
20: 3-14., 1995.

Anderson, C. Monograph of Stigmaphyllon (Malpighiaceae). Systematic Botany Monograph, 51: 1-
313, 1997.

Anderson, W.R. & Gates, B. Barnebya, a new genus of Malpighiaceae from Brazil. Brittonia, 33 (3): 275-
284, 1981.

Anderson, W.R. Notes on Neotropical Malpighiaceae. Contributions of University of Michigan
Herbarium, 15: 93-136, 1982.

Anderson, W.R.  Eigtht segregates from neotropical genus Mascagnia (Malpighiaceae) Novon, 16 (2):
168-204, 2006.

Andreata, R.H.P. Smilacaceae in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do Rio de
Janeiro. (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2010/FB014553). Acesso em 10/12/2012.

Aona, L.Y.S., Pellegrini, M.O.O. Commelinaceae in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim
Botânico do Rio de Janeiro. (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/JOBOT/Flora do Brasil/FB91). Acesso
em 20/06/2014.

APG II- Angiosperm Phylogeny Group. An update of the angiosperm phylogeny group classification for the
orders and families of flowering plants: APG II. Botanical Journal of the Linnean Society,  141:
399-436, 2003.



302 Flora de Inselbergues

Araújo, A.O., Chautems, A. Gesneriaceae in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do
Rio de Janeiro. (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/FB007886). Acesso em 25/11/2012.

Araújo, D.A. Cucurbitaceae. in M. Alves et al. (eds). Flora de Mirandiba. Recife: Associação Plantas do
Nordeste. p. 135-136, 2009.

Arrilaga de Maffei, B. Rafflesiáceas de Uruguay y de Entre Rios. Darwiniana, 14 (4): 609-818, 1968.

Assis, M.C. Alstroemeria L. (Alstroemeriaceae) do Brasil. São Paulo: Universidade de São Paulo.
Tese de Doutorado. 154p., 2001.

Assis, M.C.  Alstroemeriaceae in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do Rio de
Janeiro. (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/FB004300). Acesso em 24/12/2012.

Bacigalupo, N.M. & Cabral, E.L. Rubiaceae – Borreria in M.G.L. Wanderley et al. (eds.). Flora
Fanerogâmica do Estado de São Paulo, 5: 276-285, 2007.

Barbosa, M.R. Rubiaceae – Guettarda. in M.G.L. Wanderley et al. (eds.). Flora Fanerogâmica do
Estado de São Paulo, 5: 346-348, 2007.

Barbosa, M.R. Guettarda (Rubiaceae) in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do
Rio de Janeiro. (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/FB020749). Acesso em 15/12/2012.

Barboza, G.; Agra, M.; Romero, M.; Scaldaferro, M.; Moscone, E. New endemic species of Capsicum
(Solanaceae) from the brazilian Caatinga. Comparison with the re-circunscribed C. parvifolium.
Systematic Botany, 36: 768-781, 2011.

Barneby, R. Tidings of Menispermaceae from interior French Guiana and from the Brazilian state of Bahia.
Brittonia, 48 (1): 20-25, 1996.

Barreto, R.C. Levantamento das espécies de Commelinaceae R.Br. nativas do Brasil. São Paulo:
Universidade de São Paulo. Tese de Doutorado, 1997.

Barros, F.,  Araújo, A.A.M. Aristolochiaceae in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico
do Rio de Janeiro. (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/FB015751). Acesso em 20/12/2012.

Barros, F., Vinhos, F., Rodrigues, V.T., Barberena, F.F.V.A., Fraga, C.N., Pessoa, E.M. Orchidaceae in Lista
de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. (http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/FB020007). Acesso em 14/12/2012.

Barros, I.C.L.; Andrade, C.H.C. Pteridófitas medicinais: samambaias, avencas e plantas afins. Recife:
Universidade Federal de Pernambuco. 223p, 1997.

Barros, I.C.L., Santiago, A.C.P., Pereira, A.F. N., Mickel, J., Labiak, P.H.  Anemiaceae in Lista de
Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/
2012/FB116577). Acesso em 02/12/2012.

Barthlott, W.; Gröger, A.  & Porembski, S. Some remarks on the vegetation of tropical inselbergs: diversity
and ecological differentiation. Biogeographica, 69: 17-36, 1993.

Berg, C.C. & Dahlberg, S.V.. A revision of Celtis subg. Mertensia (Ulmaceae). Brittonia, 53 (1): 66-80,
2001.

Berry, P.E. Chamaesyce Raf. (Euphorbiaceae) in J.A. Steyermark et al. (eds.). Flora of the Venezuelan
Guayana, 5: 105-107, 1999.

Bigarella, J. J. Variações Climáticas no Quaternário e suas implicações no revestimento florístico do Paraná.
Boletim Paranaense de Geografia.Curitiba, 10-15: 211-213, 1964.



303Flora de Inselbergues

Bigarella, J. J.; Mousinho, M. R.; Silva, J. X. Pediplanos, pedimentos e seus depósitos correlativos no Brasil.
Boletim Paranaense de Geografia, Curitiba, 16/17: 117-151, 1965.

Bigarella, J. J; Becker, R. D; Santos, G. F. Estrutura e origem das paisagens tropicais e subtropicais.
V.1., 2ª. Ed. Florianópolis: Editora da Universidade Federal de Santa Catarina, 875p., 1994.

Bittrich, V. Clusiaceae in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro.
(http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/FB006834). Acesso em 10/12/2012.

Boechat, S.C.; Guglieri, A.; Longhi-Wagner, H.M. Poaceae - Digitaria in M.G.L. Wanderley et al. (eds.).
Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo, 1: 61-84, 2001.

Bovini, M.; Carvalho-Okano, R.; Vieira, M. Malvaceae A. Juss. no parque estadual do Rio Doce, Minas
Gerais, Brasil. Rodriguésia, 52 (81): 17-47, 2001.

Bovini, M.G. Corchorus; Sida, Sidastrum (Malvaceae);   in Lista de Espécies da Flora do Brasil.
Jardim Botânico do Rio de Janeiro. (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/FB021273), (…/
FB009244), (.../FB009249) . Acesso em 14/12/2012.

Braga, J.M.A. Marantaceae, Menispermaceae  in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico
do Rio de Janeiro. (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/FB009365), (.../FB010029). Acesso em
14/12/2012.

Brandão, M. & Gavilanes, M.L. Cobertura vegetal da Microrregião 178 (Uberaba), Minas Gerais, Brasil.
Daphne, 4 (2): 29-57, 1994.

Brasil. Ministério do Interior. Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. Carta tipográfica da
Região Nordeste 1:100.000, Folha SD.24-V-B-V, Milagres, Bahia, 1975.

Brasil. Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Departamento de Recursos Naturais e
Ambientais. Manual técnico da vegetação brasileira. Rio de Janeiro: IBGE, 1991.

Brasil. Secretaria de geologia, mineração e transformação mineral - SGM, UFBA - Universidade Federal
da Bahia. Mapa Geológico do Estado da Bahia. Texto explicativo. Salvador, 1996.

Brasil. Ministério da Integração Nacional. Nova delimitação do Semiárido Brasileiro. Brasília: MIN/
SDR, 2005.

Bridson, G.D. & E.R. Smith. Botanico-Periodicum-Huntianum/supplementum. Pittsburgh: Hunt Institut
for Botanical Documentation, Carnegui Mellon University, 1991.

Bringel Jr., J.B. A., Mondin, C.A. Wedelia in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do
Rio de Janeiro. (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/FB016452). Acesso em 10/12/2012.

Brito, I.M.A. A família Phytolaccaceae s.l. no estado da Bahia. Relatório final. Universidade Estadual
de Feira de Santana. Bolsista Iniciação Científica, 2001.

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

Burke, A. Determinants of inselberg floras in arid Nama Karoo landscapes. Journal of Biogeography, 28:
1211-1220, 2001.

Burke, A. Island-matrix relationships in Nama Karoo inselberg landscapes. Part I: Do inselbergs provide a
refuge for matrix species? Plant Ecology, 160: 79-90, 2002a.

Burke, A. Plant communities of a Central Namib inselberg landscape. Journal of Vegetation Science, 13:
483-492, 2002b.



304 Flora de Inselbergues

Burke, A. The role of Namibian inselbergs in contributing to local and regional plant species richness.
Biodiversity and conservation, 12: 469-486, 2003a.

Burke, A. Inselbergs in a changing world- global trends. Diversity and Distributions,  9: 375-383, 2003b.

Cabral, E., Salas, R. Borreria (Rubiaceae) in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do
Rio de Janeiro. (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/FB020712). Acesso em 15/12/2012.

Cabrera, A.L. Revision del género Gochnatia (Compositae). Revista del Museo La Plata, 12 (66): 1-60,
1971.

Cabrera, A.L. & Klein, R.M.. Compostas, Tribo Vernonieae. in Reitz, R. (ed), Flora Ilustrada Catarinense.
Itajaí:  Herbário Barbosa Rodrigues, 1980.

Caires, C.S. & Dettke, G.A. Santalaceae, Loranthaceae  in Lista de Espécies da Flora do Brasil.
Jardim Botânico do Rio de Janeiro. (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/FB014424), (.../
FB122100). Acesso em 28/11/2012.

Calderón, V. Notícias Preliminares sobre as Seqüências Arqueológicas do Médio São Francisco e
da Chapada Diamantina, Estado da Bahia. Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas.
Publicações Avulsas do Museu Paraense Emílio Goeldi. Belém, 6: 107:120, 1967.

Calderón, V. Nota Prévia sobre Três Fases da Arte Rupestre. Universitas, 0 (5): 5-18, 1970.

Canela, M.B.F., Paz, N.P.L., Wendt, T. Revision of the Aechmea multiflora complex (Bromeliaceae).
Botanical Journal of the Linnean Society, 143: 189-196, 2003.

Canto-Dorow, T.S. Digitaria (Poaceae) in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do
Rio de Janeiro. (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/FB013183). Acesso em 15/12/2012.

Cardiel, J.M. Acalypha (Euphorbiaceae) in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do
Rio de Janeiro. (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/FB035631). Acesso em 13/12/2012.

Carneiro, D.S.; Cordeiro, I.; França, F. A família Euphorbiaceae na flora de inselbergs da região de Milagres.
Boletim de Botânica da Universidade de São Paulo,  20: 31-47, 2002.

Carneiro-Torres, D.; Cordeiro, I.; Giulietti, A.; Riina, R. Euphorbia flaviana, a new species from the
inselbergs of Bahia (Brazil) and Lectotypification of E. crossadenia. Systematic Botany, 37 (3):
688-693, 2012.

Caruzo, M.B.R. & Cordeiro, I. Sinopse da tribo Crotoneae Dumort. (Euphorbiaceae s.s.) no estado de São
Paulo, Brasil. Hoehnea, 34 (4): 571-585, 2007.

Carvalho-Okano, R.M. Estudos taxonômicos do gênero Maytenus Mol. Emend. Mol. (Celastraceae)
do Brasil extra-amazônico. Tese de doutorado. Universidade Estadual de Campina, 1992.

Casseti, W. Elementos de Geomorfologia. Goiânia: Editora da Universidade Federal de Goiás, 132 p.,
1990.

Castro, R.M. & Rapini, A. Four new species of Moraceae from Bahia, Brazil. Neodiversity, 1: 14, 2006.

Cavalcanti, T.B., Graham, S. Lythraceae in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do
Rio de Janeiro. (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/FB008732). Acesso em 13/12/2012.

Cervi, A. C.,  Milward-de-Azevedo, M. A.,  Bernacci, L. C., Nunes, T. S.  Passifloraceae in Lista de
Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/
2012/FB012518). Acesso em 14/12/2012.



305Flora de Inselbergues

Chacon, R.G., Yamamoto, K. Ouratea (Ochnaceae) in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim
Botânico do Rio de Janeiro. (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/FB019932). Acesso em 14/12/
2012.

Coelho, A.A.O. & Giulietti, A.M. Flora da Bahia: Portulacaceae. Sitientibus, série Ciências Biológicas
6 (3): 182-193, 2006.

Coelho, A. A. O.  Portulacaceae in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do Rio de
Janeiro. (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/FB020619). Acesso em 30/11/2012.

Coelho, M.A.N., Temponi, L.G. Anthurium (Araceae) in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim
Botânico do Rio de Janeiro. (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/FB004966). Acesso em 10/12/
2012.

Coelho, V.P.M.; Agra, M.F.; Baracho, G.S. Flora da Paraíba, Brasil: Polygala L. (Polygalaceae). Acta
Botanica Brasilica 22 (1): 225-239, 2008.

Conceição, A.A. & Giulietti, A.M. Composição florística e aspectos estruturais de Campos Rupestres em
dois platôs do Morro do Pai Inácio, Chapada Diamantina, Bahia, Brasil. Hoehnea,  29: 37-48, 2002.

Conceição, A.A. Ecologia da Vegetação em afloramentos rochosos na Chapada Diamantina, Bahia,
Brasil. Tese de Doutorado. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2003.

Cordeiro, I. & Secco, R. Bernardia, Cnidoscolus, Jatropha, Romanoa (Euphorbiaceae) in Lista de
Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/
2012/FB025466), (.../FB017495), (.../FB017584), (.../FB017660). Acesso em 13/12/2012.

Cordeiro, I., Secco, R., Carneiro-Torres, D.S., Lima, L.R. de, Caruzo, M.B.R., Berry, P., Riina, R.G., Silva,
O.L.M. Croton (Euphorbiaceae) in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do
Rio de Janeiro. (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/FB017535). Acesso em 10/12/2012.

Cordeiro, I., Secco, R., Pscheidt, A.C. Actinostemon, Microstachys (Euphorbiaceae) in Lista de Espécies
da Flora do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/
FB017448), (.../FB025544). Acesso em 13/12/2012.

Cornejo, X. Colicodendron (Capparaceae) in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico
do Rio de Janeiro. (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/FB105617). Acesso em 10/12/2012.

Corrêa, I.P. & Pirani, J.R. Apiaceae. in M.G.L. Wanderley et al. (eds). Flora Fanerogâmica do Estado
de São Paulo,  4: 11-34, 2005.

Côrtes, A.L.A. Justicieae (Acanthaceae) do Bioma Caatinga do Estado da Bahia.  Dissertação de
Mestrado. Feira de Santana: Universidade Estadual de Feira de Santana, Bahia,  142p. 2008.

Costa, F.N. & Sano, P.T. Menispermaceae. in M.G.L. Wanderley et al. (eds.). Flora Fanerogâmica do
Estado de São Paulo, 5: 227-235, 2007.

Costa, J.A.S.; Nunes, T.S.; Ferreira, A.P.L.; Stradmann, M.T.S.; Queiroz, L.P. Leguminosas Forrageiras
da Caatinga: espécies importantes para as comunidades rurais do sertão da Bahia. Feira de
Santana: Universidade Estadual de Feira de Santana/ SASOP. 112p, 2002.

Costa-e-Silva, M.B.; Giulietti, A.M.; Stam, G.P.; Sztutman, M. Capparaceae. in M.G.L.Wanderdey et al.
(eds.). Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo. 2: 70-75, 2002.

Crepani, E. & Medeiros, J. Imagens fotográficas derivadas de MNT do projeto SRTM para
fotointerpretação na Geologia, Geomorfologia e pedologia. São José dos Campos: Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais, 40p., 2004.



306 Flora de Inselbergues

Cristóbal, C.L. Taxonomía del género Helicteres (Sterculiaceae). Revisión de las especies americanas.
Bonplandia, 11 (1-4): 1-206, 2001.

Cunha, C. (org.). História dos Índios no Brasil. Companhia das Letras: São Paulo, 608p., 1998.

Cunha, C. Nota Prévia: Descrição Comparativa de Três Sítios de Arte Rupestre na Região de Oliveira dos
Brejinhos – Bahia – Brasil. Trabalhos de Antropologia e Etnologia, 42 (1-2): 203-224, 2002.

Cunha, S. & Guerra, A. Geomorfologia do Brasil. Bertrand-Brasil: Rio de Janeiro. 388 p., 1998.

Daly, D. C. New taxa and combinations in Protium Burm. f. Studies in neotropical Burseraceae VI. Brittonia,
44:280–299, 1992.

Daly, D.C. Burseraceae in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro.
(http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/FB006593). Acesso em 10/12/2012.

Dematteis, M. & Almeida, G. Lepidaploa in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do
Rio de Janeiro. (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/FB027134). Acesso em 10/12/2012.

Dörrstock, S.; Porembski, S.; Barthlott, W. Ephemeral flush vegetation on Inselbergs in the Ivory Coast
(West Africa). Candollea,  51: 407-419, 1996.

Dresch, J. Pedimentos, Glacis de erosão, pediplanícies e inselbergues. Notícia Geomorfológica, 5 (9-10):
1-15, 1962.

Duarte, M.C. Ceiba (Malvaceae) in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do Rio de
Janeiro. (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/FB009034). Acesso em 14/12/2012.

Ducke, A. O gênero Strychnos no Brasil. Boletim técnico do Instituto Agronômico do Norte, 30: 1-
64, 1955.

Dutilh, J.H.A. Herreriaceae. in M.G.L Wanderley et al. (eds.). Flora Fanerogâmica do Estado de São
Paulo, 4: 257, 2005.

Dutra, V.F. & Morim, M.P. Mimosa (Fabaceae) in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico
do Rio de Janeiro. (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/FB018800). Acesso em 13/12/2012.

Eggli, U. A new Opuntia from eastern Brazil. Bradleya, 10: 89-94, 1992.

Esteves, G. Abutilon, Waltheria (Malvaceae) in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico
do Rio de Janeiro. (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/FB008999), (.../FB009271). Acesso em
13/12/2012.

Exell, A.W. The Combretum species of the new World. Botanical Journal of Linnean Society, 55: 103-
141, 1953.

Ezcurra, C. Systematics of Ruellia (Acanthaceae) in South America. Annals of Missouri Botanical
Garden, 80: 787-845, 1993.

Ezcurra, C. El genero Justicia (Acanthaceae) in Sudamerica Austral. Annals of Missouri Botanical
Garden, 89: 225-280, 2002.

Falcão, J.I. Contribuição ao estudo das Convolvuláceas da Bahia. Rodriguésia, 29: 41-102, 1977.

Farinaccio, A.M. & Nascimento, S.M.M. in M.G.L. Wanderley et al. (eds), Flora Fanerogâmica do
Estado de São Paulo, 4: 321-322, 2005.

Fernandes, H.L.A. Os sepultamentos do sítio Aratu de Piragiba, BA. Dissertação de Mestrado. Salvador:
Universidade Federal da Bahia, 410p., 2003.



307Flora de Inselbergues

Ferreira, J.L.; Melo, E. & Nonato, F.R. Schizaeales da Chapada Diamantina, Bahia, Brasil. Rodriguésia,
63:451-461, 2012.

Ferreira, S.C. Conocliniopsis (Asteraceae) in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico
do Rio de Janeiro. (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/FB016069). Acesso em 10/12/2012.

Fiaschi, P. Araliaceae in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro.
(http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/FB005097). Acesso 10/12/2012.

Fiaschi, P. & Cota, M. R. Apiaceae in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do Rio de
Janeiro. (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/FB015538). Acesso em 28/11/2012.

Filgueiras, T.S. & Rodrigues-da-Silva, R. Cenchrus L. (Poaceae). in M.G.L. Wanderley, et al. (eds.).
Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo, 1: 141-142, 2001.

Filgueiras, T.S. Enteropogon, Megathyrsus, Tragus   (Poaceae) in Lista de Espécies da Flora do Brasil.
Jardim Botânico do Rio de Janeiro. (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/FB020375), (.../
FB086869), (.../FB026026). Acesso em 15/12/2012.

Foberg, F.R. Studies in the genus Boerhavia L. (Nyctaginaceae). Smithsonian Contributions to Botany,
39:1-20, 1978.

Forero, E. Connaraceae. in C. Rogerson et al. (eds), Flora Neotropica, 36:1-208, 1983.

Forzza, R.C., Costa, A., Siqueira Filho, J.A., Martinelli, G., Monteiro, R.F., Santos-Silva, F., Saraiva, D.
P., Paixão-Souza, B. Bromeliaceae in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do
Rio de Janeiro. (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/FB005852). Acesso em 30/11/2012.

França, F.; Melo, E.; Santos, C.C. dos. Flora de Inselbergues da Região de Milagres, Bahia, Brasil: I.
caracterização da vegetação e lista de espécies de dois Inselbergs. Sitientibus, série Ciências
Biológicas, 17: 163-184, 1997.

França, F. Revisão de Aegiphila Jacq. (Lamiaceae). Tese de doutorado. São Paulo: Universidade de São
Paulo, 500p., 2003.

França, F.; Melo, E.; Santos, A.K.; Melo, J.G.; Morais, L.; Marques, M.; Silva Filho, M.; Machado, C..
Estudos ecológico e florístico em ilhas de vegetação de um inselberg no semiárido da Bahia, Brasil.
Hoehnea, 32: 93-101, 2005.

França, F.; Melo, E. & Gonçalves, J.M. Aspectos da diversidade da vegetação de um inselbegue no semiárido
da Bahia, Brasil. Sitientibus, série Ciências Biológicas, 6: 30-35, 2006.

Fryxell, P.A. Sidus Sidarum V. The North and Central American species of Sida. Sida 11: 62-91, 1985.

Furlan, A. A tribo Pisonieae Meisner (Nyctaginaceae) no Brasil. Tese de Doutorado. São Paulo:
Universidade de São Paulo, 359p., 1996.

Furlan, A. & Machado, P.O. Molluginaceae. in M.G.L. Wanderley et al. (eds.). Flora Fanerogâmica do
Estado de São Paulo, 5: 187-188, 2007.

Gates, B. Banisteriopsis, Diplopterys (Malpighiaceae). in C. Rogerson et al. (eds). Flora Neotropica,
30: 147, 1982.

Gentry, A. H. Bignoniaceae. Part II. Tribe Tecomeae in C. Rogerson et al. (eds). Flora Neotropica,  25
(2): 1-370, 1992.

Gibbs, P. & J. Semir. A taxonomic revision of the genus Ceiba Mill. (Bombacaceae). Anales del Jardín
Botánico de Madrid,  60 (2): 259-300, 2003.



308 Flora de Inselbergues

Giulietti, A.M.; Harley, R.M.; Queiroz, L.P.; Barbosa, M.R.V.; Bogage Neta, A.L. du; Figueiredo, M.A.
Espécies endêmicas da Caatinga. in E. Sampaio et al. (eds). Vegetação e Flora da Caatinga.
Recife: APNE/CNIP, 176 p., 2002.

Giulietti, A.M., Sano, P.T., Costa, F.N., Parra, L.R., Echternacht, L., Tissot-Squali, M.L., Trovo, M., Watanabe,
M.T.C., Hensold, N., Andrino, C. Eriocaulaceae in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim
Botânico do Rio de Janeiro. (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/FB007623). Acesso em 13/12/
2012.

Goes, M.B., Fontella, G.P. A New Name and a New Species in Matelea (Apocynaceae, Asclepiadoideae)
from Brazil. Novon, 19 (1): 41-44, 2009.

Goldenberg, R. Miconia (Melastomataceae) in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico
do Rio de Janeiro. (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/FB009668). Acesso em 14/12/2012.

Gomes, M. Rubiaceae – Faramea. in M.G.L. Wanderley et al. (eds.). Flora Fanerogâmica do Estado de
São Paulo, 5: 319-329, 2007.

Gomes-Klein, V.L.; Lima, L.F.P.; Costa, G.A.G.d. Cucurbitaceae in  Lista de Espécies da Flora do Brasil.
Jardim Botânico do Rio de Janeiro. (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/jabot/floradobrasil/FB17062),
acesso em 01 out 2013

Govaerts, R., Frodin, D.G., Radcliffe-Smith, A.  Croton in Word Checklist and bibliography of
Euphorbiaceae (and Pandaceae), Kew: Royal Botanic Gardens Kew, pp. 417-536, 2000.

Groppo, M. Apodanthaceae in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro.
(http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/FB087387). Acesso em 10/12/2012.

Guglieri, A. & Rodrigues, R.S. Panicum (Poaceae) in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim
Botânico do Rio de Janeiro, (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/FB013412). Acesso em 10/12/
2012

Guimarães, E.F. & Giordano, L.C.S. Piperaceae do nordeste brasileiro I: Estado do Ceará. Rodriguésia,
55: 21-46, 2004.

Guimarães, E.F. &  Saavedra, M.M. Schultesia (Gentianaceae) in Lista de Espécies da Flora do Brasil.
Jardim Botânico do Rio de Janeiro. (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/FB007785). Acesso em
25/11/2012.

Guimarães, P.J.F. Tibouchina (Melastomataceae) in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim
Botânico do Rio de Janeiro. (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/FB019723). Acesso em 14/12/
2012.

Hambler, D.J. The vegetation of granitic outcrops in western Nigeria. Journal of Ecology, 52: 573-594,
1964.

Harley, R., França, F., Santos, E.P., Santos, J.S. 2012. Lamiaceae in Lista de Espécies da Flora do Brasil.
Jardim Botânico do Rio de Janeiro. (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/FB008209). Acesso em
13/12/2012.

Haynes, R.R. & Holm-Nielsen, L.B. Limnocharitaceae. in  J. Luteyn et al. (eds.), Flora Neotropica, 56:
1-34, 1992.

Hind, D.J.N. A new species and a commentary on the genus Trixis (Compositae: Mutisiaeae), in Bahia,
Brazil. Kew Bulletin, 55: 381-386, 2000.

Hirai, R.Y. Selaginellaceae in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro.
(http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/FB092067). Acesso em 02/01/2013.



309Flora de Inselbergues

Hirai, R.Y. & Prado, J. Selaginellaceae Willk. no Estado de São Paulo, Brasil. Revista Brasileira de
Botânica,  23 (3): 313-339, 2000.

Hoehne, F.C. Aristolochiaceae. in F. Hoehne (ed.), Flora Brasílica. São Paulo. Secretaria de Agricultura,
Indústria e Comércio, 1942.

Holmgren, P.K. & N. H. Holmgren. Index Herbariorum. New York: New York Botanical Garden. http:/
/sciweb.nybg.org/science2/IndexHerbariorum.asp., 1998. (continuamente atualizado).

Hunt, D.R. Commelinaceae. in G. Davidse et al. (eds). Flora Mesoamericana, 6: Alimataceae a
Cyperaceae. México. Universid Nacional Autónoma de México, 1994.

Hunter, J. Persistence on inselbergs: the role of obligate seeders and resprouters. Journal of biogeography,
30: 497-510, 2003.

Ibisch, P.L.; Rauer, G.; Rudolph, D.; Bathlott, W. Floristic, biogeographical, and vegetation aspects of Pre-
Cambrian rock outcrops (inselbergs) in Bolivia. Flora, 190: 299-314, 1995.

Jablonsky, E. Monograph of the genus Actinostemon. Phytologia  18 (4): 213-240.  1969.

Jacques, E.L. Begoniaceae in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro.
(http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/FB005703). Acesso em 02/01/2013.

Jardim, J.G. Estudo taxonômico do gênero Faramea Aubl. – Rubiaceae para o Estado da Bahia,
Brasil. Dissertação de Mestrado. Feira de Santana: Universidade Estadual de Feira de Santana,
103p., 2003.

Jardim, J.G. Chiococca, Faramea  (Rubiaceae) in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico
do Rio de Janeiro. (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/FB013856), (.../FB013962). Acesso em
15/12/2012.

Jeffrey, C. Apodanthera (Cucurbitaceae) in Bahia, Brazil. Kew Bulletin, 47 (3): 517-528, 1992.

Johnston, I.M. I. Observations on the species of Cordia and Tournefortia know from Brazil, Paraguay,
Uruguay and Argentina. Contribution of Gray Herbarium, 92: 3-89, 1930.

Johnston, I.M. Studies in the Boraginaceae, 17. A. Cordia Section Varronia in Mexico and Central America.
Journal of Arnold Arboretum, 30: 85-110, 1949.

Jung-Mendaçolli, S.L. & Anunciação, E.A. Rubiaceae – Randia. in M.G.L. Wanderley et al. (eds.). Flora
Fanerogâmica do Estado de São Paulo, 5: 412-413, 2007.

Junqueira, M.E.R. & Simão-Bianchini, R. O gênero Evolvulus L. (Convolvulaceae) no Município de Morro
do Chapéu, BA, Brasil. Acta botanica brasílica, 20 (1): 157-172, 2007.

Katinas, L. Revisión de las especies sudamericanas del género Trixis (Asteraceae, Mutisieal). Darwiniana,
34(1-4): 27-108, 1996.

King, L. C. Geomorfologia do Brasil Oriental. Revista Brasileira de Geografia, Rio de Janeiro, 18 (2):
147-266, 1956.

Kinoshita, L.S.; Simões, A.; Koch, I.; Sales, M.; Rio, M.C.; Marcondes-Ferreira, W. Apocynaceae. in
M.G.L. Wanderley et al. (eds). Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo, 4: 35-156, 2005.

Kirizawa, M. X., C.C., Couto, R., Araújo, D. Dioscoreaceae in Lista de Espécies da Flora do Brasil.
Jardim Botânico do Rio de Janeiro. (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/FB007383). Acesso em
02/01/2013.

Kissmann, K.G. & Groth, D. Plantas Infestantes e Nocivas. v. 2. São Paulo: Basf S.A. 683p., 1999.



310 Flora de Inselbergues

Klein, R.M. Olacaceae in R. Reitz (ed.). Flora Ilustrada Catarinense. p. 1-30, 1988.

Klitgaard, B.B. Platymiscium (Fabaceae) in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do
Rio de Janeiro. (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/FB029816). Acesso em 13/12/2012.

Koch, I., Rapini, A., Kinoshita, L.S., Simões, A.O., Spina, A.P. Apocynaceae in Lista de Espécies da Flora
do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/FB015574).
Acesso em 10/12/2012.

Konno, T.U.P. Ditassa R.Br. no Brasil (Apocynaceae: Asclepiadoideae). Tese de Doutorado. São
Paulo: Universidade de São Paulo, 2005.

Kounda-Kiki, C.; Vaçulik, A.; Ponge, J.; Sarthou, C. Soil arthropods in a developmental succession on the
Nouragues inselbergs (French Guiana). Biology and Fertility of Soils, 40: 119-127, 2004.

Labiak, P.H. & Hirai, R.Y. Polypodiaceae in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do
Rio de Janeiro. (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/FB091719). Acesso em 02/01/2012.

Landrum, L. Campomanesia, Pimenta, Blepharocalyx, Legrandia, Acca, Myrrhinium and Luma
(Myrtaceae). in J. L. Luteyn (ed.) Flora Neotropica, 45: 1-178, 1986.

Leitman, P.; Henderson, A.; Noblick, L.; Martins, R.C. Arecaceae in Lista de Espécies da Flora do
Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/FB015747).
Acesso em 10/12/2012.

Lewis, G.P. Peltophorum (Fabaceae) in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do Rio
de Janeiro. (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/FB083567). Acesso em 13/12/2012.

Lima, L.R. & Pirani, J.R. Burseraceae. in M.G.L Wanderley et al. (eds.). Flora Fanerogâmica do Estado
de São Paulo, 4: 163-168, 2005.

Lima, R. A família Rhamnaceae no Brasil: Diversidade e Taxonomia. Tese de Doutorado. São Paulo:
Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, 292p.,  2000.

Lleras, E. Caricaceae in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro.
(http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/FB028265). Acesso em 10/12/2012.

Loeuille, B. Blanchetia (Asteraceae) in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do Rio
de Janeiro. (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/FB016020). Acesso em 10/12/2012.

Loeuille, B. &  Dematteis, M. Gorceixia (Asteraceae) in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim
Botânico do Rio de Janeiro. (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/FB016133). Acesso em 10/12/
2012.

Loeuille, B.; Sinischauchi, C.; Pirani, J.R. New names in Vernonieae (Asteraceae) of Northeastern, Brazil.
Phytoneuron, 9:1-11, 2014.

Lohmann, L.G. Bignoniaceae in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro.
(http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/FB112334). Acesso em 30/09/2012.

Loiola, M.I.B. Erythroxylaceae in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do Rio de
Janeiro. (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/FB017418). Acesso em 13/12/2012.

Lombardi, J.A. Eight new species of Cissus (Vitaceae) from South America. Brittonia, 48 (2): 195-208,
1996.

Lombardi, J.A. Vitaceae (Ampelocissus, Ampelopsis e Cissus). in J.L. Luteyn (ed.) Flora Neotropica,
80: 1-251, 2000.



311Flora de Inselbergues

Lombardi, J.A., Groppo, M., Biral, L. Celastraceae in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim
Botânico do Rio de Janeiro. (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/FB006767). Acesso em 20/11/
2012.

Lombardi, J. A. & Lara, A.C.M. Hippocrateaceae. in M.G.L. Wanderley et al. (eds). Flora Fanerogâmica
do Estado de São Paulo, 3: 109-122, 2003.

Lopes, R.C. Ebenaceae do estado do Rio de Janeiro. Rodriguésia, 50 (76/77): 85-106, 1998.

Lorenzi, H. Árvores brasileiras: manual de identificação e cultivo de plantas arbóreas nativas do
Brasil. Nova Odessa: Instituto Plantarum, 352p., 1992.

Lorenzi, H. Plantas daninhas do Brasil. 3a. Ed. Nova Odessa: Instituto Plantarum, 608p., 2000.

Lorenzi, H.; Souza, H.; Costa, J.; Cerqueira, L.; Ferreira, E. Palmeiras brasileiras e exóticas cultivadas.
Nova Odessa: Instituto Plantarum, 416p.,  2004.

Lourteig, A. Oxalis L. Subgénero Thamnoxys (Endl.) Reiche emend. Lourt. (Oxalidaceae). Bradea, 7 (1):
1-199, 1994.

Maas, H.; Maas, P. 2013. Cannaceae in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do Rio
de Janeiro. (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/jabot/floradobrasil/FB110625), acesso 01 ago 2013

Maas, P., Rainer, H., Lobão, A. Annonaceae in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico
do Rio de Janeiro. (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/FB117277). Acesso 10/12/2012.

Maas, P.J.M.; Westra, L.Y.; Rollinia (Annonaceae). in J.L. Luteyn (eds.), Flora Neotropica, 57: 1-188,
1992.

Maas, P.J.M; Kamer, H.M.; Junikka, L.; Mello-Silva, R.; Rainer, H. Annonaceae of eastern and south-
eastern Brazil. Rodriguesia, 52 (80): 61-94, 2001.

Macias, L. Rubiaceae – Coutarea. in M.G.L. Wanderley et al. (eds.). Flora Fanerogâmica do Estado de
São Paulo, 5: 306-307, 2007a.

Macias, L. Rubiaceae – Manettia. in M.G.L. Wanderley et al. (eds.). Flora Fanerogâmica do Estado de
São Paulo, 5: 364-373, 2007b.

Maciel, J.R.; Alves, M. Zygophyllaceae. in M. Alves et al. (eds.). Flora de Mirandiba, Recife: Associação
Plantas do Nordeste.  p. 355-356, 2009.

Maciel, J.R, Oliveira, R.C., Costa-e-Silva, M.B. Poaceae. in M. Alves et al. (eds.). Flora de Mirandiba.
Recife: Associação Plantas do Nordeste. p. 287-303, 2009.

Magenta, M. Delilia (Asteraceae) in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do Rio de
Janeiro. (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/FB016082). Acesso em 20/11/2012.

Magenta, M., Mondin, C.A. Blainvillea in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do
Rio de Janeiro. (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/FB080609). Acesso em 10/12/2012.

Maia, G.N. Caatinga: árvores e arbustos e suas utilidades. São Paulo: Computação Gráfica e Editora.
413p., 2004.

Mamede, M.C.H. Amorimia, Stigmaphyllon, Thryallis (Malpighiaceae) in Lista de Espécies da Flora
do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/FB008802),
(.../FB008951), (.../FB008973). Acesso em 14/12/2012.

Mansano, V.F. & Tozzi, A.M.G. The taxonomy of some Swartzieae (Leguminosae, subfam. Papilionoideae
from southeasthern Brazil. Brittonia, 51 (2): 149-158, 1999.



312 Flora de Inselbergues

Marchioretto, M.S. & Siqueira, J.C. O gênero Microtea Sw. (Phytolaccaceae) no Brasil. Pesquisas, série
Botânica, 48: 5-52, 1998.

Marchioretto, M.S. & Siqueira, J.C. O gênero Phytolacca L. (Phytolaccaceae) no Brasil. Pesquisas,
série Botânica, 44: 5-40, 1993.

Marchioretto, M.S.; Senna, L.; Siqueira, J.C. de. Amaranthaceae in Lista de Espécies da Flora do
Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/jabot/floradobrasil/
FB42), acesso 01 out 2013

Marchioretto, M.S.. Phytolaccaceae in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do Rio
de Janeiro. (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/jabot/floradobrasil/FB187), acesso em 01 out 2013.

Marques, J.S. Dactylaena, Physostemon  (Capparaceae) in Lista de Espécies da Flora do Brasil.
Jardim Botânico do Rio de Janeiro. (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/FB025318), (.../
FB108361). Acesso em 10/12/2012.

Marques, M.C.M. Polygalaceae. in M.C.M., Marques, & Martins, H.F. (eds.). Flora do estado do Rio de
Janeiro. Albertoa, 4 (1): 130-199, 1997.

Marques, M.C.M. & Peixoto, A.L. Estudo taxonômico de Polygala subgênero Ligustrina (Chodat) Paiva
(Polygalaceae). Rodriguesia, 58 (1): 95-146, 2007.

Marquete, N. Combretaceae in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro.
(http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/FB016892). Acesso em 10/12/2012.

Martin, G. Pré-história do Nordeste do Brasil. Recife: Ed. Universitária (Universidade Federal de
Pernambuco), 395p., 1999

Martins, A.B.; Semir, J.; Goldenberg, R.; Martins, E. O gênero Miconia Ruiz & Pav. (Melastomataceae) no
estado de São Paulo. Acta Botanica Brasilica, 10 (2): 267-316, 1996.

Martins, F. & Santos, F. Técnicas usuais de estimativa da biodiversidade. Holos, edição especial, p. 236-
267, 1999.

Maya-L., C.A. Tragia (Euphorbiaceae) in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do
Rio de Janeiro. (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/FB017694). Acesso em 13/12/2012.

Maya-L., C.A., Secco, R. Dalechampia (Euphorbiaceae) in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim
Botânico do Rio de Janeiro. (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/FB017550). Acesso em 10/12/
2012.

Mayo, S. & G.M. Barroso. Philodendron leal-costae. Aroideana,  2: 82, 1979.

Meerow, A.W. & Cruden, R.W. Liliaceae. in J.A. Steyermark et al. (eds.). Flora of the Venezuelan
Guayana, 6: 1-15, 2001.

Melo, A., Alves-Araújo, A., Alves, M. Gentianaceae. in M. Alves et al. (eds.). Flora de Mirandiba.
Recife: Associação Plantas do Nordeste. p. 174-175, 2009.

Melo, A. & Sales, M.F. O gênero Cnidoscolus Pohl (Crotonoideae-Euphorbiaceae) no estado de Pernambuco,
Brasil. Acta botanica brasilica 22 (3): 806-827, 2008.

Melo, E. & França, F. A família Polygonaceae no semiárido brasileiro. in A.M. Giulietti et al. (eds.).
Diversidade e caracterização das fanerógamas do semiárido brasileiro, 1: 437-488. Recife:
Associação Plantas do Nordeste, 2006.



313Flora de Inselbergues

Melo, E. Polygonaceae in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro.
(http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/FB013696). Acesso em 15/12/2012.

Melo, J.I.M. & Lyra-Lemos, R.P. Sinopse taxonômica de Boraginaceae sensu lato A. Juss. no estado de
Alagoas, Brasil. Acta botanica brasilica 22 (3): 701-710, 2008.

Melo, J.I.M. & Semir, J. Taxonomia do gênero Heliotropium L. (Heliotropiaceae) no Brasil. Acta botanica
brasilica 22 (3): 754-770. 2008.

Melo, J.I.M. de, Silva, L.C. da, Stapf, M.N.S., Ranga, N.T. Boraginaceae in Lista de Espécies da Flora
do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/FB016511).
Acesso em 10/12/2012.

Mendonça, F.B. & Sano, P.T. Flora de Grão-Mogol, Minas Gerais: Dilleniaceae. Boletim de Botanica da
Universidade de São Paulo 21 (1): 239-242, 2003.

Mendonça, J.O. & Amaral Jr. A. Erythroxyllaceae. in M.G.L. Wanderley et al. (eds.). Flora Fanerogâmica
do Estado de São Paulo, 5: 227-235, 2002.

Miotto, S.T.S., Iganci, J.R.V. Indigofera in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do
Rio de Janeiro. (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/FB022980). Acesso em 13/12/2012.

Mitchell, J.D.  & D. Dally. Anacardiaceae. Ann. Missouri Botanic Garden, 78 (1): 188, 1991.

Monge, M. Trixis in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. (http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/FB005532). Acesso em 10/12/2012.

Moraes, A.O., Melo, E., Agra, M. F., França, F. A família Solanaceae nos “inselbergues” do semiárido da
Bahia, Brasil. Iheringia Série Botânica, 14 (2): 109-122. 2009.

Morales, J. R. & Cunha, C. Chapada Diamantina Rock Art: New Evidence of Nordeste Tradition Variations
in Bahia, Brazil. American Indian Rock Art, 30: 137-148, 2004.

Moran, R.C. Polypodiaceae. in G. Davidse, H. Souza & S. Snapp (eds). Flora Mesoamericana 1: 359-
363. Cidade do México: Universidade Nacional Autônoma do México, 1995.

Morim, M.P. Parapiptadenia (Fabaceae) in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do
Rio de Janeiro. (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/FB018917). Acesso em 13/12/2012.

Mueller-Dombois, D. & Ellemberg, H. Aims and methods of vegetation ecology. New York: John Wiley
& Sons., 525 p., 1974.

Mulgura de Romero, M. Sinopsis del gênero Tragia L . (Euphorbiaceae) del Paraguay, Candellea 46: 521-
532. 1991.

Nakajima, J. Ageratum in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro.
(http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/FB015934). Acesso em 10/12/2012.

Nascimento, J. As pteridófitas ocorrentes em dois inselbergues da região de Milagres, Bahia.
Monografia de Bacharelado. Feira de Santana: Universidade Estadual de Feira de Santana, 56p.,
2006.

Nimer, E. Climatologia do Brasil, 2ª Ed., Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística,
421p., 1989.

Nunes, T. & Queiroz, L.P. Flora da Bahia: Passifloraceae. Sitientibus série Ciências Biológicas, 6: (3):
194-226, 2006.



314 Flora de Inselbergues

Nurit, K., Agra, M.F., Basílio, I.J.L.D. & Baracho, G.S. Flora da Paraíba, Brasil: Loganiaceae. Acta Botanica
Brasilica, 19 (2): 407-416, 2005.

Oumorou, M. & J. Lejoly. Écologie, flore et végétation de l’inselberg Sobakpérou (nord-Benin). Acta Botanica
Gallica, 150: 65-84, 2003a.

Oumorou, M. & Lejoly, J. Aperçu de la végétation de quelques inselbergs du Benin. Systematics and
Geography of Plants, 73: 215-236, 2003b.

Pacheco, J.M. Contribuição ao estudo farmacognóstico do “melão-de-são- Caetano” (Momordica charantia
L.). Arquivos do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, 21: 141-233, 1977.

Pansarim, E.R. & Amaral, M.C. Limnocharitaceae. in M.G.L. Wanderley et al. (eds.). Flora Fanerogâmica
do Estado de São Paulo, 5: 155-157, 2007.

Parmentier, I.; Lejoly, J.; Nguema, N. La végétation dês inselbergs de Piedra Nzas (Guinée Équatoriale
continentale). Acta Botanica Gallica, 148: 341-365. 2001.

Parmentier, I.; Stévart, T.; Hardy, O. The inselberg flora of atlantic central Africa. I. Determinants of
species assemblages. Journal of Biogeography, 32: 685-696, 2005.

Pastore, J.A. Meliaceae. in M.G.L. Wanderley et al. (eds). Flora Fanerogâmica do Estado de São
Paulo, 3: 225-240, 2003.

Pastore, J.F., Marques, M.C.M., Medeiros, E.S., Ludtke, R. Polygalaceae in Lista de Espécies da Flora
do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/FB020581).
Acesso em 15/12/2012.

Paula-Souza, J. Levantamento das espécies de Hybanthus Jacq. (Violaceae) do Brasil. Dissertação
de mestrado. São Paulo: Universidade de São Paulo, 166p., 2002.

Paula-Souza, J.. Violaceae in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro.
(http://floradobrasil.jbrj.gov.br/jabot/floradobrasil/FB15224), acesso 01 out 2013

Paula-Souza, J. & Souza, V.C. Hybanthopsis, a new genus of Violaceae from eastern Brazil. Brittonia, 55
(3): 209-213, 2003.

Pax, F. Euphorbiaceae, Jatropheae. in A. Engler (ed.). Das Pflanzenreich 4: 147 (Hept 42). Wilhelm
Engelmann. Leipzig p. 1-148. 1910.

Pederneiras, L. C., Costa, A.F., Araújo, D. Carauta, J. P. P. Ulmaceae, Cannabaceae e Urticaceae das
restingas do Rio de Janeiro. Rodriguésia 62 (2): 299-313, 2011.

Pedralli, G. Revisão taxonômica das espécies de Dioscoreaceae (R.BR.) Lindley da Cadeia do
Espinhaço, Minas Gerais e Bahia, Brasil. Tese de Doutorado. Instituto de Biociências da
Universidade de São Paulo. São Paulo: Universidade de São Paulo, 398p, 1997.

Pendry, C.A. Monograph of Ruprechtia (Polygonaceae). Systematic Botany 67:1-113, 2004.

Pennington, T.D. Meliaceae. in (Eds.), Flora Neotropica, 28: 1- 472, 1981.

Pennington, T.D. The genera of Sapotaceae. Kew: Royal Botanic Garden & NYBG, 361 p., 1991.

Pereira, R.C.A.; Melo, M.R.C.S. Asteraceae. in M, Alves et al. (eds). Flora de Mirandiba. Recife:
Associação Plantas do Nordeste. p.71-84, 2009.

Pereira-Moura, M.V.L. Revisão taxonômica do gênero Alseis Schott (Rubiaceae, Cinchonoideae).
Tese de Doutorado: São Paulo: Universidade de São Paulo, 141p., 2001.



315Flora de Inselbergues

Pérez-Garcia, E. & J. Meave. Heterogenity of xerophytic vegetation of limestone outcrops in a tropical
decidous forest region in southern México. Plant Ecology, 175:147-163, 2004.

Pessis, A.M. Imagens da Pré-história. FUMDHAM/PETROBRÁS. São Paulo: 304p., 2003.

Pessoa, M.C.R. &  Macias, L. Manettia (Rubiaceae) in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim
Botânico do Rio de Janeiro. (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/FB014098). Acesso em 15/12/
2012.

Pessoa, M.C.R. & Zappi, D. Cordiera (Rubiaceae) in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim
Botânico do Rio de Janeiro. (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/FB038701). Acesso em 15/12/
2012.

Pirani, J.R. Revisão taxonômica de Picramnia Sw. (Simaroubaceae) no Brasil. Tese de Doutorado.
São Paulo: Universidade de São Paulo, Instituto de Biociências, 1989.

Pirani, J.R. As espécies de Picramnia Sw. (Simaroubaceae) do Brasil, uma sinopse. Boletim de Botânica
da Universidade de São Paulo,  12: 115-180, 1990.

Pirani, J.R. A revision of Helietta and Balfourodendron (Rutaceae-Pteleinae). Brittonia, 50 (3): 348-380,
1998.

Pirani, J.R. Flora de Grão-Mogol, Minas Gerais: Anacardiaceae. Boletim de Botanica da Universidade
de São Paulo 21 (1): 61-65, 2003.

Plowman, T. A revision of the South American species of Brunfelsia (Solanaceae) Fieldiana Botany, 39:
1-135, 1998.

Porembski, S.; W. Barthlott; S. Dörrstock & N. Biedinger. Vegetation of rock outcrops in guinea: granite
inselbergs, sandstone table mountains and ferricretes- remarks on species number and endemism.
Flora, 189: 315-326, 1994.

Porembski, S.; G. Brown & W. Barthlott. A species-poor tropical sedge community: Afrotrileps pilosa mats
on inselbergs in West Africa. Nordic Journal of Botany, 16:  239-245, 1995a.

Porembski, S.; G. Brown & W. Barthlott. An inverted latitudinal gradient of plant diversity in shallow
depressions on Ivorian inselbergs. Vegetatio 117: 151-163, 1995b.

Porembski, S. & G. Brown. The vegetation of inselbergs in the Comoé National  Park (Ivory Coast).
Candollea, 50: 351-365, 1995.

Porembski, S.; J. Szarzynski; J.-P. Mund & W. Bartlott. Biodiversity and vegetation of small-sized inselbergs
in a West African rain  forest (Täi, Ivory Coast). Journal of Biogeography, 23: 47-55, 1996.

Porembski, S & W. Barthlott. Granitic and gneissic outcrops (inselbergs) as centers of diversity for desiccation-
tolerant vascular plant. Plant Ecology, 151: 19-28, 2000a.

Porembski, S. & W. Barthlott. Inselbergs: biotic diversity of isolated Rock Outcrops in tropical and
temperate regions. Berlin: Springer Verlag, 2000b.

Porembski, S. The invisibility of tropical granite outcrops (‘inselbergs’) by exotic weeds. Journal of the
Royal Society of Western Australia, 83: 131-137, 2000.

Porembski, S., & Barthlott, W. Inselberg: Biotic diversity of isolated rock outerops in Tropical and
temperate regions, Springer, Berlim, 524p., 2000.

Possette, R.F.S. & Rodrigues, W.A. O gênero Inga Mill. (Leguminosae – Mimosoideae) no estado do
Paraná, Brasil. Acta botanica brasílica, 24 (2): 354-368, 2010.



316 Flora de Inselbergues

Pott, V. J.; Pott, A. Plantas aquáticas do Pantanal. Brasília:  Embrapa, Comunicação para Transferencia
de Tecologia, 353p., 2000.

Pott, V.J. A família Lemnaceae S.F. Gray no Pantanal (Mato Grosso e Mato Grosso do Sul), Brasil.
Curitiba: Universidade Federal do Paraná. Tese de Mestrado, 1993.

Pott, V.J. Lemnaceae. in M.G.L. Wanderley et al. (eds.). Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo,
5: 135-140, 2007.

Prado, J. Pteridaceae in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro.
(http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/FB091898). Acesso em 02/12/2012.

Prance, G.T. Chrysobalanaceae. Flora Neotropica 9: 1- 410, 1972.

Profice, S.R., Kameyama, C., Côrtes, A.L.A., Braz, D.M., Indriunas, A., Vilar, T., C. Pessoa, Ezcurra,
C., Wasshausen, D.  Acanthaceae in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do
Rio de Janeiro. (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/FB015364). Acesso em 28/11/2012.

Prous, A. Arqueologia Brasileira. Editora UNB. Brasília, 1992.

Queiroz, L.P. Leguminosas da Caatinga. Feira de Santanta: Universidade Estadual de Feira de Santana,
467p., 2009.

Quinet, A., Baitello, J.B., Moraes, P.L.R.  Alves, F.M., Assis, L. Lauraceae in Lista de Espécies da Flora
do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/FB008432).
Acesso em 13/11/2012.

Raynal-Roques, A. & J. Paré. Biodiversité dês phanérogames parasites: leur place dans lê classification
systématique. Adansonia, ser. 3, v. 20, 313-322, 1998.

Reitsma, J.M.; A.M. Louis & J.-J. Floret. Flore et Végétation dês inselbergs et dalle rocheuses: première
etude au Gabon. Adansonia, 14: 73-97, 1992.

Renvoize, S.A. The grasses of Bahia. Royal Botanic Gardens, Kew. Ppp, 1984.

Rhodes, D.G. A Revision of the Genus Cissampelos. Phytologia 30 (6): 415-484, 1975.

Rogers, D. J. & Appan, S.J. Manihot Manihotoides. (ed.) Flora Neotropica 13: 1-271. 1973.

Romaniuc Neto, S., Carauta, J.P.P., Vianna Filho, M.D.M., Pereira, R.A.S., Ribeiro, J.E.L. S., Machado,
A.F.P., Santos, A. dos, Pelissari, G., Pederneiras, L.C. Moraceae in Lista de Espécies da Flora do
Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/FB010122).
Acesso em 14/12/2012b.

Romaniuc Neto, S., Torres, R.B., Santos, A. Cannabaceae in Lista de Espécies da Flora do Brasil.
Jardim Botânico do Rio de Janeiro. (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/FB016511). Acesso em
10/12/2012a.

Sakuragui, C.M. Biogeografia de Philodendron seção Calostigma (Schott) Pfeiffer (Araceae) no Brasil.
Acta Scientiarum 23 (2): 561-569, 2001.

Sakuragui, C.M. & Mayo, S.J. Flora de Grão-Mogol, Minas Gerais: Araceae. Boletim de  Botanica da
Universidade de São Paulo 21 (2): 99-101, 2003.

Sakuragui, C.M., Calazans, L.S.B., Soares, M.L. Philodendron in Lista de Espécies da Flora do Brasil.
Jardim Botânico do Rio de Janeiro. (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/FB005043). Acesso em
10/12/2012.

Santos, C.A.G. & Sano, P.T. Lasiacis (Griseb.) Hitchc. (Poaceae). in M.G.L. Wanderley et al. (eds.).
Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo, 1: 61-84, 2001.



317Flora de Inselbergues

Santos, C.C.; Borba, E.B.; Queiroz, L. A família Anacardiaceae no semi-árido do Estado da Bahia, Brasil.
Sitientibus Série Ciências Biológicas, 8 (2): 189-209, 2008.

Santos, M.F. & Sano, P.T. Ebenaceae. in M.G.L. Wanderley et al. (eds.). Flora Fanerogâmica do Estado
de São Paulo, v. 5: 195-199, 2007.

Santos, M.G. & Sylvestre, L.S. Aspectos florísticos e econômicos das pteridófitas de um afloramento rochoso
do Estado do Rio de Janeiro, Brasil. Acta botanica brasilica 20 (1): 115-124, 2006.

Sarthou, C.; Jean-François Villiers & Jean-François Ponge. Srub vegetation on tropical granitic inselbergs in
Franch Guiana. Journal of Vegetation Science, v. 14, p. 645-652, 2003.

Sátiro, L.N. & Roque, N. A família Euphorbiaceae nas Caatingas arenosas do médio rio São Francisco,
Bahia, Brasil. Acta botanica brasilica. 22 (1): 99-118. 2008.

Sebastiani, R. Janusia (Malpighiaceae) in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do
Rio de Janeiro. (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/FB019467). Acesso em 14/12/2012.

Seine, R. Vegetation von Inselbergen in Zimbabwe. Wiehl: Martina Galunder-Verlag, 1996.

Senna, L. Alternanthera (Amaranthaceae) in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico
do Rio de Janeiro. (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/FB004302). Acesso em 20/11/2012.

Senna, L. & Siqueira, J.C. Gomphrena (Amaranthaceae) in Lista de Espécies da Flora do Brasil.
Jardim Botânico do Rio de Janeiro. (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/FB004317). Acesso em
20/11/2012.

Senna, L.R., Giulietti, A.M., Rapini, A. Flora da Bahia: Amaranthaceae. Amaranthoideae e Gomphrenoideae.
Sitientibus, série Ciências Biológicas, 10 (1): 3-73, 2010.

Shirasuna, R.T. & Oliveira, R.P. Raddia (Poaceae) in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim
Botânico do Rio de Janeiro. (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/FB013550). Acesso em 15/12/
2012.

Silva, J.S., Sales, M.F., Gomes, A.P.S., Carneiro-Torres, D.S. Sinopse das espécies de Croton L.
(Euphorbiaceae) no estado de Pernambuco, Brasil. Acta botanica brasilica 24 (2): 441-453, 2010.

Silva, M.J. & Sales, M.F. Phyllanthus L. (Phyllanthaceae) em Pernambuco, Brasil. Acta botanica brasilica
21 (1): 79-98. 2007.

Silva, M.M. & Queiroz, L.P. A família Bignoniaceae na região de Catolés, Chapada Diamantina, Bahia,
Brasil. Sitientibus série Ciências Biológicas, 3 (1/2): 3-21. 2003.

Simão-Bianchini, R. & Pirani, J.R. Flora da Serra do Cipó, Minas Gerais: Convolvulaceae. Bolm Botânica
da Universidade de São Paulo 16: 125-149, 1997.

Simão-Bianchini, R. Ipomoea L. (Convolvulaceae) no Sudeste do Brasil. Tese de doutorado. São
Paulo: Universidade de São Paulo. 476p. 1998.

Simão-Bianchini, R., Ferreira, P.P.A. Cuscuta (Convolvulaceae) in Lista de Espécies da Flora do Brasil.
Jardim Botânico do Rio de Janeiro. (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/FB016950). Acesso em
10/12/2012.

Simão-Bianchini, R., Ferreira, P.P.A., Pastore, M. Jacquemontia (Convolvulaceae) in Lista de Espécies
da Flora do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/
FB007075). Acesso em 10/12/2012.

Siqueira, J.C. Padrões de distribuição geográfica da família Phytolaccaceae no Brasil. Pesquisas, série
Botânica 45: 23-62, 1995.



318 Flora de Inselbergues

Sleumer, H.O. Flacourtiaceae. in Flora Neotropica 22. New York: NYBG, ppp, 1980.

Smith, L.B. & R.B. Downs. Amaranthaceae. in P.R. REITZ (ed.), Flora Ilustrada Catarinense. Itajaí:
Herbário Barbosa Rodrigues, 110p. 1972.

Smith, L. & Downs, R.J. Bromeliaceae (Pittcairnioideae). in Flora Neotropica 14: 1-658, 1974.

Smith, L. & Downs, R.J. Tillandsioideae. in Flora Neotropica 14 (2): 663-1492, 1977.

Smith, L.B. & Downs, R.J. Bromelioideae (Bromeliaceae). in Flora Neotropica 14 (3): 1493-2142, 1979.

Soares, P.N. Cyrtocymura in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro.
(http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/FB027010). Acesso em 10/12/2012.

Sobral, M. Zygophyllaceae in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro.
(http://floradobrasil.jbrj.gov.br/jabot/floradobrasil/FB26183). Acesso em 09/03/2013.

Sobral, M., Proença, C., Souza, M., Mazine, F., Lucas, E. Myrtaceae in Lista de Espécies da Flora do
Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/FB126966).
Acesso em 14/12/2012.

Sobral, M. , Faria Jr., J.E.Q. de, Proença, C.E.B. A new species of Algrizea (Myrtaceae) from Bahia,
Brazil. Neodiversity 5: 1-6, 2010.

Soldatelli, L.M. & Motti, P. Observações sobre modelados de dissecação em inselbergues da bacia do Rio
da Lapa, Milagres, Bahia. Série Geoquímica – UFBA, v. 11 Salvador/Bahia. 1990.

Somner, G.V.; Ferrucci, M.S.; Acevedo-Rodríguez, P. Serjania (Sapindaceae) in Lista de Espécies da
Flora do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/jabot/floradobrasil/
FB20941). Acesso em 09/03/2013.

Sothers, C. & Prance, G.T. 2013. Chrysobalanaceae in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim
Botânico do Rio de Janeiro. (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/jabot/floradobrasil/FB85), acesso em 4 out
2013.

Sousa, G.M. Aechmea Ruiz & Pav. (Bromeliaceae) do estado de Pernambuco, Brasil. Acta botanica
brasilica 14 (1): 77-97, 2000.

Souza, E.B. Estudos sistemáticos em Mitracarpus (Rubiaceae – Spermacoceae) com ênfase em
espécies brasileiras. Tese de Doutorado. Feira de Santana: Universidade Estadual de Feira de
Santana. 189p., 2008.

Souza, E.B. Mitracarpus in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro.
(http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/FB014117). Acesso em 15/12/2012.

Souza, E.B. & Sales, M.F. Mitracarpus longicalyx (Rubiaceae, Spermacoceae), a new species from
northeastern Brazil. Brittonia 53 (4): 482-486, 2001.

Souza, V. & H. Lorenzi. Botânica Sistemática: guia ilustrado para identificação das famílias de Fanerógamas
nativas e exóticas no Brasil, 2ª. ed., Nova Odessa, São Paulo: Instituto Plantarum, 2008.

Souza, V.C. Levantamento das espécies de Scrophulariaceae nativas do Brasil. Tese de Doutorado.
São Paulo: Universidade de São Paulo, 391p., 1996.

Steinmann, V. Ditaxis (Euphorbiaceae) in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do
Rio de Janeiro. (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/FB017558). Acesso em 10/12/2012.

Stehmann, J.; Mentz, L.; Agra, M.; Vignoli-Silva, M.; Giacomin, L.; Rodrigues, I. (Solanaceae) in Lista de
Espécie da Flora do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro (HTTP//reflora.jbrj.gov.br/jabot/
floradobrasil/FB14821), acesso em 01/01/2010.



319Flora de Inselbergues

Tardivo, R.C. Revisão taxonômica de Tillandsia L. subgênero Anoplophytum (Beer) Baker
(Bromeliaceae). Tese de doutorado, São Paulo: Universidade de São Paulo. Pp. 2002.

Taroda, N.; Gibbs, P.E. A revision of the brazilian species of Cordia Subgenus Varronia (Boraginaceae).
Notes RBG Edinburg 44 (1): 105-140.  1986.

Taroda, N.; Gibbs, P.E. Studies on the Genus Cordia L. (Boraginaceae) in Brazil.2. An outline taxonomic
revisio of Subgenus Myxa Taroda. Hoehnea 14: 31-52. 1987.

Taton, A. La colonisation dês roches granitiques de la region de Nioka. Vegetatio, 1:317-332 . 1949.

Taylor, N.P. & Zappi, D.C. Cacti of eastern Brazil. Royal Botanic Gardens, Kew. Pp. 2004.

Tricart, J. Ecodinâmica. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística: IBGE. Rio de Janeiro. 1977.

Vaçulik, A.; C. Kounda-Kiki; C. Sarthou & J.F. Ponge. Soil invertebrate activity in biological crusts on
tropical inselbergs. European Journal of Soil Science, v. 55, p. 539-549, 2004.

Vattimo, I. Contribuição para o conhecimento da tribo Apodanthea R. Br. Parte I- Conspecto das espécies
(Rafflesiaceae). Rodriguésia 26 (38): 37-62, 1971.

Velloso, A.; E. Sampaio; F. Pareyn (eds). Ecorregiões propostas para o Bioma Caatinga. Recife:
Associação Plantas do Nordeste/Instituto de Conservação Ambinetal The Nature Conservancy do
Brasil, 2002.

Versieux, L.M. & Wanderley, M.G.L. Flora da Bahia: Bromeliaceae – Alcantarea. Sitientibus Série
Ciencias Biológicas, 10 (1): 147-151, 2010.

Vieira, A.O.S. Onagraceae in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro.
(http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/FB004047). Acesso em 14/12/2012.

Vitta, F.A. & Prata, A.P. Flora de Grão-Mogol, Minas Gerais: Cyperaceae. Boletim de Botanica da
Universidade de São Paulo 27 (1): 43-62, 2009.

Vitte, A. C. Considerações sobre a teoria da etchplanação e sua aplicação nos estudos das formas de relevo
nas regiões tropicais quentes e úmidas. Terra Livre. n 16, p. 11-24. 2001.

Wallnöfer, B. Ebenaceae in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro.
(http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/FB007437). Acesso em 13/12/2012.

Watanabe, M.T.C., Roque, N., Rapini, A. Apocynaceae sensu strictum no Parque Municipal de Mucugê,
Bahia, Brasil, incluindo a publicação válida de dois nomes em Mandevilla Lindl.. Iheringia, Série
Botânica, 64 (1): 63-75, 2009.

Webster, G.L. & Armbruster, W.C. A synopsis of the neotropical species of Dalechampia (Euphorbiaceae).
Bot. J. Linn. Soc. 105: 137-177. 1991.

Wurdack, J. Tibouchina lithophila, Brittonia v. 33, p. 305, 1981.

Zappi, D. Pilosocereus (Cactaceae) the genus in Brazil. Kew: Royal Botanic Gardens, Pp. 1994.

Zappi, D., Manoel, E.A., Guimarães, E.F. Loganiaceae in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim
Botânico do Rio de Janeiro. (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/FB008679). Acesso em 15/11/
2012a.

Zappi, D., Taylor, N., Machado, M. Cactaceae in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico
do Rio de Janeiro. (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/FB001539). Acesso em 20/11/2012b.



O texto desta obra foi composta em fonte Times
New Roman no corpo 11 e os capítulos em fonte

Calibri, corpo 28, em negrito.

Impressão e acabamento:

(75) 3603-0066
jitbrasil@yahoo.com.br




